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Bigotizmas Amerikoje

Kaip jau buvo rašyta, 
prez. Roosevelt paskyrė 
savo atstovą Vatikanui, 
pavesdamas jam bendra
darbiauti su popiežium, 
siekiant taikos, 
protestantai ir 
tuojau griebėsi 
prezidentą, kad 
užmegsti santykius su Va- ] 
tikanu.

Brooklyno lietuvių kata
likų savaitraštis “Ameri
ka” visiems protestantams 
šiaip atsako:

“Tačiau tie patys protes
tantai nieko nesako, ka(į 
valstybė palaiko diploma
tinius santykius su Sovie
tų Rusija, kurios santvar
ka griežtai priešinga mūsų 
gyvenamos šalies pagrin- 
diniems konstitucijos dės
niams, kuri priešinga sąži
nės, žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvei.

“Vatikanas atstovauja 
aukščiausiai pasaulyje do
rovinei pajėgai, todėl pre
zidentas, pareikšdamas no
rą artimai bendradarbiau-

■ V -______

Kaikurie 
bedieviai 
atakuoti 
jis norįs
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Suomiai Sumušo Sovietų Raudon- Prancūzai Bombarduoja
armiečius Visuose Frontuose
Paskutinieji Mūšiai Ėjo Sovietų 

Teritorijoje

I
i

I

I

Murphy Paskirtas Aukščiau
siojo Teismo Teisėju

Paryžius, sausio 8 — Pe- 
j reitos savaitės pabaigoje 
prancūzai smarkiai apšau- 

1 dė iš didžiųjų kanuolių 
Vokietijos kaimelius va

goje sovietų Rusijos karo kariniame karo fronte. Tai 
lakūnai iš orlaivių bom- buvo smarkiausias šaudy- 
bardavo Suomijos miestus, mas nuo pat karo pradžios. 
Suomiai numušė 20 sovie- Vokietijos kareiviai buvo 
tų karo orlaivių. Smar- išblaškyti. Bombardavi- 
kiausi mūšiai ėjo Salia mas buvo 125 mylių fron- 
fronte, kur suomiai užmu- te, bet daugiausia nuken- 
šė 300 raudonarmiečių ir tėjo Moselle slėnis, arti 
paėmė 14 kanuolių. Visuo- Luxembourgo fronto, 
se frontuose rusai pralai-i . ~;
mėjo. I Jung. Valstybių Biudžeto

Sovietų Rusijos karo va-! SmmIB
dovybė jau nebemato gali-,

Pereitos savaitės pabai-

I
ti su popiežium, pasirinko , _ .
garbingą kelią pagelbėti Pehr Evind Svinhufvud, prieš Suomiją. Lauks pa- reįtą ketvirtadienį

i mybės toliau tęsti karą Washington, D. C. — Pe-

tei- 
vir-

Suomiai Užmušė Tūkstančius 
Raudonarmiečių Pergalės

Tūkstantį Raudonarmiečiti Paėmė 
Į Nelaisvę

—__________________________

Suomiai Suardė Sovietų Helsinki, Suomija, sau
sio 8 — Suomiai sunaiki
no 44-tą sovietų rusų divi
ziją arti Suomussalmi, kur 
jie taip pat sunaikino 163 
sovietų raudonarmiečių di
viziją savaitė atgal.

Suomiai užmušė tūks
tančius raudonarmiečių ir 
virš tūkstančio jų paėmė į 
nelaisvę.

(Neutralūs militariai ek
spertai apskaičiuoja, kad 
toje sovietų raudonarmie
čių divizijoje buvo nuo 17, 
000 iki 17,000 kareivių).

Mūšiai ėjo per dvi dienas. 
Priešo jėgos buvo veik vi
sai sunaikintos. Suomiams 
teko didelis grobis karo 
reikmenų, būtent, 102 įvai
rūs šautuvai, 43 tankai, 10 
ginkluotų sunkvežimiu. 1 
orlaivis, 20 traktorių, 278. 
įvairūs vežimai, tarp kurių 
16 priešorlaivinių vežimų 
su 4 prieš-orlaivinėmis ka- 
nuolėmis kiekvienas, 75 
automatiški šautuvai, ir 
daugybė kitokių . ginklų,

Tiltą
i Copenhagen, Danija, 

įžy- Sausio 8 Skandinavų 
kad 

taip vadinama

pasauliui ir savo vadovau- 78 m. amžiaus, buvęs Šuo- vasario. Dabar jsake karei- Roosevelt įteikė Kongre- ninkai laimėjo streiką.

VVashington, D. C. — Pe
reitą ketvirtadienį prez. 
Rooseveltas paskyrė Jung. 
Valstybių aukščiausiojo 
teismo teisėju Frank Mur- 
phy, Jung. Valstybių 
singumo departmento 
šininką.

Frank Murphy yr a
mus katalikas, didis darbo laikraščiai praneša, 
žmonių prietelius. Jis yra suomiai, 
buvęs Michigan valstybės “pašliūžų kavalerija”, pa- 
gubernatorium. Kada Dėt- siekė Leningrado - Mur- 
roite kilo automobilių į- mansko geležinkelį ties 
staigose streikas, tai gub. Tsupa ir suardė geležinke- 
Frank Murphy palaikė lio tiltą.

prez. darbininkų pusę ir darbi-; -------------
jamai šaliai. Dėl šio žygio mijos prezidentas, kada so- viams ir gyventojams kas- suį biudžeto sąmatą, atei- 
jis tik sveikintinas”. i vietų Rusijos raudonar- ti apkasus ir statyti tvirto- nantiems fiskaliems me-

Prez. Roosevelt gerai da
ro skirdamas Aukščiausio-

atsimename.' puolė jo tėvynę, tai ves ties Suomijos Manner-. tams, kurie prasideda lie- jo Teismo teisėjais tokiusVisi gerai atsimename. . 1 F .
kada Alfred Smith, buvęs > Pirmasįs stoJ° * ^ntl* heim tvirtove. 
New Yorko gubernatorius Jlsbuvo Suomijos prezi- Petsamos fr 

' dentu nuo 1932 iki 1937 m. je šiaurėje, kkandidatavo į prezidentus, 
tai tie patys bigotai pro
testantai ir bedieviai gąs
dino savo pasekėjus ir 
jiems tikrino, kad jeigu 
Smith bus išrinktas prezi-

i

Petsamos fronte, tolimo- 
kur tūkstan-

—■ —

čiai sovietų raudonarmie-1
. rSamiai RUSIJOS Žemėjo , čių sušalo, suomiai uždavė 

cs m ii cri r»o ii/4ziti o »•______ mirtiną smūgį raudonar- 
~ “ __ miečiams. Šiaurinėje Suo-

— Pranešama, mijos dalyje šalčiai siekia
Copenhagen, Danija,

Sausio 8, ■
dentu, tai popiežius atsi- kad suomiai kareiviai jau »«<> 15 iki 40 laipsnių že-
kraustys į Washingtoną. 
Prezidento rinkimų kam
panija virto religine kova. 
Dabar panašią kovą veda 
kraštutiniai protestantai 
ir bedieviai prieš protes
tantą prezidentą ir jo pas
kirtą atstovą prie popie
žiaus, taip pat protestantą.

Vadinasi, bigotizmas A- 
merikoje tebėra gyvas.

Skandinavai Nenori Įsileisti 
Alijantų

I

Copenhagen, Danija, — 
Sausio 8 
spauda viešai pareiškė, 
kad Švedija ir Norvegija y- 
ra griežtai nusiteikusios 
neįleisti alijantų į savo te
ritorijas. Šis pareiškimas 
padarytas po to, kada Vo
kietijos spauda pareiškė, 
kad alijantai naudoją Suo
miją, kad galėtų įkelti ko
ją ant Skandinavijos že
mės ir iš ten pulti Vokieti
ją-

Skandinavų valstybės 
laikosi griežto neutralumo, 
ir jos nenori turėti jokio 
ryšio nei su Vokietija, nei 
su alijantais — Anglija ir 
Prancūzija.

Skandinavų

įsibriovė į sovietų Rusijos miau zero. 
žemę. Kaikur užėmė 25 
mylių plotą. Suomiai ka-' 
reiviai su pašliūžomis pa
siekė Leningrado - Mur
mansko geležinkelį ir jį e- 
są keliose vietose suardė.] 
Tai yra svarbiausia sovie-’ 
tų rusų susisiekimo linija 
su šiaurės uostu. Murman
sko gyventojams gresia 
badas.

Pereitą šeštadienį buvo 
žinių, kad Murmanske e- 
sąs sukilimas. Gyventojai 
nori nusikratyti sovietų 
jungą.

Sovietų raudonarmiečiai 
perorganizuojami. Kareli
jos fronte kasa apkasus.

Lietuvių Kooperatyvas 
Vilniuje

i

Vilnius — “Rūtos” koo
peratyvas, kurs čia susior
ganizavo lenkų valdžiai 
griuvus, jau turi mieste 8 
krautuves ir vieną kepyk
lą. Artimiausiomis dieno
mis atidaroma dar keletas 
“Rūtos” krautuvių. Viso 
“Rūta” yra numačiusi Vil
niuje atidaryti apie 30 
krautuvių. Be to “Rūta” a- 
tidaro krautuves Naujoje 
Vilnioje ir Lentvare (buv. 
Naujoji Vileika ir Lentva- 
ravas).

PERMAINOS BRITŲ KARO 
VADOVYBĖJE

47 Milijonai Britų Turi 
Mažiau Valgyti

Londonas, sausio 8—Pra
dedant šiandien 47 milijo
nai Anglijos gyventojų, 
kuriems buvo išduotos 
maisto kortelės, neišski
riant nė karaliaus ir kara
lienės, gaus tik tam tikrą 
porciją sviesto, cukraus, 
kumpio ir bekono.

' Valdžia paėmė į savo 
kontrolę skerdyklas ir mė
sos paskirstymo įstaigas. 
Pagal nustatytas valdžios 

New York — The Board taisykles, Anglijos gyven- 
of Estimate of the City of ; tojai gali pirkti tik 4 unci-

pos 1 d. š. m. ! asmenis, kaip Frank Mur-
Bendra išlaidų suma nu- phy.

matyta $8,424,191,570. Tai-1 
gi ateinantiems metams 
išlaidos sumažintos $675, 
000,000. Pajamos ateinan
tiems metams apskaičiuo
jamos į $5,547,5^0,000. Jei
gu Kongresas paskirs spe
cialių krašto apsaugos rei
kalams mokesnių $460,000, 
000, tai ateinančiais me- 
tais deficitas numatomas 
$1,716,231,000. I_____

Apskaičiuojama, kad jįw york išnešė nutari-] jas’s^esto,’12 uncijų cuk- U70 arklių, 47 lauko virtu
siais me s ung. a s y- kuriuo visi Pasaulinės raus ir 4 uncijas kumpio ir v^s *r 
bių deficitas sieks $43,222, sv#>ti™ valst.vhinl^v__ ; VoXoo; ----------------
346,052.

Pažymėtina, kad atei
nančių metų biudžete su- 
mažintos išlaidos pašalpai. 
viešiems darbams, ūkiams 
ir 1.1.

i Teisingumo departmento 
viršininku paskirtas soli- 
citorius gen. R. R. Jack- 
son.

į
4“
f

New Tortas Apdovanojo 
Pasaulinės Parodos 

Komisarus

vės ir tt.

1 
i

Parodos svetimų valstybių) bekono į savaitę. Vadinasi, 
generaliniai komisarai, jų I įr britai turi susiveržti pil- 
pavaduotojai ir kai kurie vus.
kom. nariai už nuopelnus; -------------

i medaliais.
Visiems apdovanotiems 
suteikta “honorary citizenBULCinUl liviioiuiy LlUiCU 

r . . . of the City of New York”J
Lietuvių kalba grįžta 1 Medaliai dipiomai ir nuta.

Vilniaus bažnyčias, iš ku- rimo nuoraįai jteikti per 
nų buvo lenkų išguita. Jau Maj LaGuardia. 
laikomos lietuviškos pa
maldos Aušros Vartuose,

I

Daua Nusikaltimų 
Klaipėdoje

Rumunija Sulaikė Laivus 
Uostuose

I

VokiečiųKlaipėda
spauda kasdien skelbia po 
keletą nusikaltimų mieste 
ir krašte. Nusikaltėliai 
dažniausiai nepagaunami. 
— Kalėdų šventėms leista 

Iš Lietuvos Komisijos tuose dėl to, kad dabar so- kortelių pirktis po

Constanta, Rumunija, — 
Sausio 8 — Rumunijos lai
vynas įsakė visų laivų vir
šininkams pasilikti uos-

XXXcLlUOo 2xL12d£ OJ& V cLL LUUbU, , Luubt. Utį LOy lAdU UdUdl uv“ j A

Katedroj, Šv. Jono ir Šv. apdovanoti gen. komisaras vietų Rusijos laivynas ma- ^2? SramŲ duonos. arba po 
Petro ir Povilo bažnyčiose.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių

TČL/UBO/TOn 2680.
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Londonas, Anglija, sau
sio 8 — Pereitą penktadie
nį premieras Chamberlain 
paskelbė, kad Leslie Hore- 
Belisha, karo ministeris, 
pasitraukęs. Nauju karo 
ministeriu paskirtas Oli- 
ver Stanley, buvęs preky
bos sekretorius.

Dėl karo ministerio Ho- 
re - Belisha atleidimo kilo 
nesusipratimai, nes visuo
menė ir politikieriai jį 
skaitė gabiu karo vadu. 
Sakoma/ kad premieras 
Chamberlain atleisiąs nuo 
pareigų ir vice - admirolą 
Cecil Vivian Usbome, vy
riausią cenzorių. Visas 
cenzūros darbas būtų pa
vesta išimtinai Sir Walter 
Monckton, generalės spau
dos cenzūros direktoriui.

Planuojama šaukti spe
cialus parliamento susirin
kimas, kad išeiškinti par
lamento nariams atleidimo

priežastį, nes dabar tarp 
pozicijos ir opozicijos eina 
karšti ginčai.

$100,000 Pasiuntė 
Suomiams

New York, sausio 8 — 
Buvęs Jung. Valstybių 
prezidentas Herbert Hoo- 
ver pereitą penktadienį 
pasiuntė suomių šelpimui 
dar $100,000. Herbert Hoo- 
ver yra Suomių šelpimo 
Fondo pirmininkas.

Paskirti Lenkiškų Gimnazijų 
Direktoriai ir Inspektoriai

l

375 gramų kvietinių miltų. 
— Kas turi vištų ir turi 
maisto kortelę, tas turi

M. Avietėnaitė, gen. kon-i nievruoja Juodose jūrose. Į 
sulas J. Budrys ir archi-. Rumunijos karalius įspė- 
tektas A. Šalkauskas. Taip, jo sovietus, kad paaiškė-i #

x i į jus Rusijos briovimąsi į gražinti valdžiai iškirpęs
Besarabiją, rumunai yra korteles, kuriomis leidžia- 
pasiruošę ginti savo žemę ma kiaušinių pirkti (vieną 
iki paskutinio kraujo lašo, kiaušinį per pusantros sa

vaitės). Jei turėdamas viš
tų kas pirktų kiaušinių, y- 
ra baudžiamas. — Kadangi 
Vokietijoje labai taupoma 
ir avalynė, o oda reikalin
ga kariuomenei, tai per vo- 

I kiečių spaudą varoma pro
paganda už senų, pastogė
se užmestų batų lopymą, 
dar labiau už dirbtinus ba- 

Kaunas — Gaunama ži- tus su gumos ar geriau su 
nių iš Anglijos, kad anglų medžio plaušų padais, o vi- 
sviesto ir bekono rinkoje sų geriausiai 
nemažai pasigendama lie
tuviškų produktų, kurių 
dėl karo priežaščių ten 

į menkai tepatenka.
I
»

pat visi trys gavo garbės 
piliečių diplomus.

Vilnius — Jau paskirti 
valstybinių gimnazijų su 
dėstoma lenkų kalba di
rektoriai ir inspektoriai. 
A. Mickevičiaus vardo 
gimnazijos direktoriumi 
paskirtas A. Petraitis, ins
pektoriumi — V. Martin
kėnas; Zigmanto Augusto 
vardo gimn. direktoriumi 
paskirtas Zg. Kuzmickis, 
inspektoriumi A. Juškevi
čius. Čartoriskio vardo 
mergaičių gimnazijos di
rektoriumi paskirta Dr. 
Krasauskaitė, inspektoriu
mi — O. Juškevičienė. O- 
žeškienės vard. gimnazijos 
direktorius — Sruogienė, 
inspektorius — V. Čepuly- 
tė. Paskirtieji direktoriai 
ir inspektoriai pareigas

Kaunas, gruodžio 5 d. — 
Lietūkis pirko iš SSSR 
prekių už 16 milijonų litų. 
Antru finansų viceminis
tru paskirtas Domas Cese-; 
vičius.

P. S. Universiteto docen
tas tarnavęs Finansų Mi- pradės eiti tuojau. Šiose 
nisterijoje, buvęs Rockefe- gimnazijose 
Herio stipendininkas Ang-' palikta daug senųjų moky- 
lijoje ir J. A. Valstybėse, (tojų.

I
Į

mokytojais

I

Nuskendo Du Britų Laivai
Londonas, sausio 8, —Du 

Britanijos laivai užplaukė 
ant minų ir nuskendo. Vie
no laivo įgula išgelbėta, o 
kito laivo 17 įgulos narių 
nuskendo.

Sovietų Rusijos raudon
armiečių aviacijos moteris 
lakūnė vairuoja bombinj 
orlaivį. Suomiai praneša, 
kad sovietų bombinius or
laivius vairuoja moterys, 
tai jie sužinoję, kada kele
tą orlaivių nušovė, kurie 
bombardavo Helsinki.

už klumpes, 
kurios išgiriamos, kaip pa
togiausios ir praktiškiau
sios ir kuriomis kadaise ir 
Rytprūsių ūkininkai dėvė
davę. Vaikams, kurie dau
giausia avalynės sudėvi,Kaunas — Gruodžio 20

d. Kaune įvyko Lietuvos visoje Vokietijoje suorga- 
vyskūpų konferencija, nizuota batų keitimo pun- 
Svarbiausias konferenci- ktai. kur atnešus išaugtus 
jos klausimas buvo bažny- vaiko batukus, juos galima 

’ čios reikalai Vilniaus kraš-; iškeisti padėvėtus dides- 
l te. inius.
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!kių sveiko masto (lito) į- 
vedimas vieton “sukapo
to” (Lenkijos valstybei 

. _ žlugus) suardyto, su^edu-
VILN1LJJE TRŪKO PRODUKTU Šio mainų masto (zloto) 

buvo būtina sąlyga ūkiš- 
kieniš santykiams, ūkiškų 
gerybių apytakai ir jų ga-1 
mybai patikrinti. Todėl 
zloto “gatvinis” kursas ar-; 
ba jo “užsieninis” kursas 
negali būti lemiančiu kri-| 
terijum tam klausimui 
spręsti. Tas kriterijus yra 
tautos ūkio bei valstybės 
interesų plotmėje, būtent, 
ūkiškų santykių atstaty
mas ir jų patikrinimas.

Lietuvos Eltos Žinios 40,000 Žmamų Dirba
Prekyboje

Vil-

Lietuvos kariuomenei į- brikai, keli odos fabrikai, 
žengiant į Vilnių, spalių 28 gerai įrengtas valstybinis 
d. Vilniaus padėtis rasta tabako fabrikas, avalynės 
labai kritiška: duonos be
buvo dviem trims dienoms, 
o mėsos, taukų, sviesto, 
cukraus, žibalo ir kt. reik
menų visiškai nebebuvo; 
Niekas miestui nieko nebe
vežė,

fabrikai, stambi medžio 
pramonė, daug plytinių. 
Radio aparatų fabriko į- 
rengimai išvežti, tačiau jis 
bus paleistas dirbti, kad ir 
siauresniu mastu> dar yra 

“ ", nes nebenorėjo par- du stiklo fabrikai, piršti- 
duoti už visiškai nusmuku- nių pramonė; kuria Vilnius 
sį zlotą. Visąm Vilniaus garsus it kaimyninių ttiies- 
miestui bebuvo 
džiama vos 5—6 galvijai, dirbtuvių ir daug stambes- 
Šiandien jau skerdžiama nių ir smulkesnių pramo- 
per 100 galvijų kasdien, o nės įmonių, malūnų, per 70 
kiek dar privežama “Mais- spaustuvių, uksuso, 
to” produktų iš Kauno ir dainių dirbtuvių ir kt. 
kitų Lietuvos vietų. Sku
biai atremontuota skerdy
kla Naujojoj Vilnioje da
bar kasdien skerdžia gy
vulius Vilniaus miesto irdami čekų ~ ‘ ’ 
kitų Vilniaus srities reika- škodos dirbtuvėse užsaky 
lams. — Prekyba Vilniuje tieji nauji greitieji trauki

/įimaus garsus ir kaimyninių ttues- 
pasker- tų tarpe, stambių aliejaus Miškas Vilniaus Srityje

sal-

Greitieji Traukiniai

i Tiriama, kad Lietuvoje 
paskutiniu metu įvyksta 
nemaža sutuoktuvių tarp; 
pabėgėlių lenkų su Lietu-; 
vos pilietėmis su tikslu 
lengviau gauti Lietuvos pi
lietybę arba apsigyvenimo 
lengvatų. Tokios, besituo
kiančios su svetimšaliais, 
spaudoje perspėjamos, kad 
apsigalvotų kol laikas, nes 
viena, kad panašūs prie- ‘ 
maišalas nėra pageidauja
mas, kita kad ne vienas jų, 
atsidarius progai, išdums 
kas” nalike ! Vasari° 7 d- trečiadienįaas panaę. Waukegano Rotary kįū-

-__________  bui;
Vasario 8 d. ketvirtadie

nį Grand Rapids lietu
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviaihs;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie
nį Rochesterio lietuviams; 

Vasario 15 d. ketvirta
dienį Newarko lietuviams;

Vasario 16 d. penktadie
nį Brooklyno lietuviams;

Vasario 18 d. sekmadienį 
Philadelphijos lietuviams; 

Vasario 21 d. trečiadienį 
Baltimorės lietuviams;

............... x - j, * Vasario 25 d. sekmadie- 
nistracijos liciejai, 1 pre- užtvanka. Darbininkų dir- nį Woreestery Aušros Var- 
kybos gimnazija, 2 preky-jbo apie 600, darbai nebu- tų parap.

Kitos prakalbos bus pa- 
, kai jau

Mekvklfic Vilmute Pref. K. Pakšto Prakalbų 
Maršruto Projektas INO 

Vasario mėn.Lietuvai Vilniuje atiteko 
nemažą specialinio mokslo 
įstaigų, mokyklų ir kursų. 
Stambiausioji yra techni
kos mokykla su 8 liciejais, 
kuri perorganizuojama į 
Vilniaus technikumą su 
mechanikos, elektro me- Į aĮ

i

dvi amatų gimnazijos ir 
viena amatų mokykla. Vi
sos jos dabar sujungiamos 
į vieną, kuri bus pavadinta 

; Vilniaus valstybinė viduri- 
; nė amatų mokykla, kurioje 
! bus elektromechanikos, 
mechanikos, dailidžių ir 
mūrininkų skyriai. Buv.

Visoje atgautoje 
niaus srityje yra tik vienas 
didelis prekybos centras, 
tai pats Vilniaus miestas. 
Kituose miesteliuose tėra 
tik smulkūs detalistai pir
kliai. Šiuo metu Vilniaus 
miesto ir krašto prekyboje į chanikos ir architektūros 
dirba daugiau, kaip 40,000. skyriais. Vilniuj dar veikė 
žmonių (įskaitant ir šeimų 
narius). Vilniuje 1937 me-!

' tais prekybos verslo liudi
jimų buvo išpirkta 5.178 
prekybos įmonių, bet iš tų 
4,119 buvo labai mažos į- 
monės. Taigi, prekybos a- 
paratas Vilniaus krašte y-Į 
ra per didelis. Gamybos į- 
monių Vilniaus krašte yra Vilniaus valstybinė mer- 
arti 600, pačiame Vilniuje —-—---- ---
tokių įmonių yra 565, be to

i yra 1700 amatininkų. 
Stambesnių pramonės į- 
monių Vilniaus krašte pri- 
skeltoma apie 160 su apie 
6,000 darbininkų. Statisti
kos duomenimis Vilniaus 
kr. pramonėje dirba per 85 
tūkstančiai žmonių (įskai
tant ir jų šeimų narius). 
Bedarbių Vilniuje niekuo
met netrūko. Dar 1937 m. 
jų buvo užregistruota 37, 
051. Šiuo tarpu, kol viena 
kita įmonė dar neveikia, o 
daugelis smulkesnių verslo 
šakų ir įmonių tebėra ap
leista, nedarbo problema 
pasiliks labai aktuali. Bet 
kada Vilnius ir kraštas bus

Į

Vilniaus sritis yra iš senų 
laikų gana miškingas 
kraštas. Šiuo laiku inten
syviai vykdomas miškų pe
rėmimas valstybės nuosa
vybėn. Į visų Vilniaus sri-; 
ties dvarų bus nusavinta 
70 tūkstančių ha miško.

i Valdinio miško šioje srity-1 
■ je paveldėta 118 tūkstan- 

o______7____ ____ 1 čių ha, tad bendras valsty-
Šiandien ne paleisti kursuoti linijoje binių miškų plotas Vil-

Kaunas — Jau pargabe- 
į garsiosiose

ir krašte buvo rasta visiš
kai apmirusi, i
tik veikia visos krautuvės, katinas — Vilnius. Du gar-. niaus srityje susidarys 

188,000 ha. Bendrai visi 
miškai atgauti: valstybi
niai gerama stovyje, tik 
dvarų miškus gyventojai 
spėję be pasigailėjimo ap
kirsti. — Kadangi didesnė 
Vilniaus srities dalis yra 
smėlėta, čia ir miškai di
džiumoje pušynai, o slės
nesnėse vietose yra ir gra-

nių garvežiai, kurie bus

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus Pbof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. 
numatomos sekamuose 
miestuose:

i Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

i Vasario 6 d. antradienį 
Waukegano lietuvių para- Fiv6a.x, wuuu» .. .

karo meto nuota- ^ “7 ’ . _ _ „

bet jau išstatyta languose; vėžiai jau atgabehti, ketu- 
apsčiai ir tokių prekių. ku-irių dar laukiama. Taip i 
rios buvo neramiaisiais; pat su Škoda susitarta dėl 
svetimųjų viešpatavimo j trečiojo cukraus fabriko 
laikais giliai suslėptos, i statymo ties Panevėžiu. 
Tarp Vilniaus ir Kauno - - -1 
prasidėjo gyva prekių apy
varta. Dalis įmonių, dirb
tuvių ir fabrikų dėl žalia
vos stokos, dėl savininkų 
pabėgimo ir dėl mašinų iš
vežimo buvo sustojusios, 
darbininkai paleisti. Griež
tais įsakymais, paskirtais 
administratoriais ir žalia
vų parūpinimu visos galin
čios veikti įmonės atgai 
vintos ir šimtams darbi
ninkų suteiktas pastovus 
darbas. — Nors Vilnius ir 
nebuvo didelės ir stambios 
pramonės centras, tačiau 
Lietuvai atitekusi pramo
nė turi visai nemažos ūki
nės reikšmės. Yra ir gana 
stambių pramonės įmonių: 
aliejaus fabrikas bene 
stambiausias visoj ___
Lenkijoje, kur pagamina
ma 2—3 kartus daugiau, 
negu visoje Lietuvoje alie
jaus: stambi kartono pra
monė, kurios gamyba su
darė 51 nuoš. visos Lenki

jos kartono gamybos, pa 
gamina iki 13 milijonų ki
logramų kartono per me
tus. Be to Vilniaus krašte 
yra popieriaus fabrikas, 
kurs gamina ir plonąjį ci
garetėms ir papirosams 
popierių, taip pat yra fa- 
nieros fabrikas, kurs kol 
kas dar neveikia, 1-------
dangi mūsų fanieros fabri
kas yra likęs Klaipėdoje, 
tai daroma žygių, kad fa- 
iiieros fabrikas Vilniuje 
galėtų greitu laiku pradėti 
veikti. Be to Naujojoj Vil
nioje yra gerai įrengtas ir 
gerai išlikęs linų apdirbi
mo fabrikas. Vilniaus kra
šte yra ir kiti du iinų fa-

Fabrikas kainuos 648,600 
dolerių.

Vilnius — Paskelbus len
kiškų zlotų deponavimą 
(pasidėjimą į bankus), jų 
iki lapkričio 22 d. termino 
buvo deponuota 31,972,715 
zlotų. Juos deponavo 37, 
694 asmenys, kurių didžio
ji dauguma apie 20,000 as
menų deponavo po mažiau 
kaip 300 zlotų. Pagal pa
sus ir asmens dokumentus 
išsikeitė į litus apie 16,000, 
000 žiotų. Už “Maisto”, 
“Pienocentro” ir “Lietū
kio” produktus buvo gauta 
4,805,553 zlotai, be to už 

i Pa8t0’ telefono, telegrafo

t

i
ir geležinkelių patarnavi
mus zlotais gauta 939,666 
zlotai. Iš viso su deponuo
tais zlotais jų surinkta Vil
niuj ir Vilniaus srityje ne
toli 54 milijonų zlotų, iš
keltus į litus ir deponuo
tuosius zlotus, valstybė 
tuos visus 54 milijonus 
zlotų sunaudoja atsiskai
tymams už įvairias zlotais 
padarytas skolas tam tik
riems skolininkams Len
kijos dalyse, atitekusiose 
Vokietijai ir Sovietų Są-

I

bet

Prieš pat ka-Vilnius
rui prasidedant prie Tur
niškių, ant Nerio upės, len
kai buvo pradėję statyti 
hidroelektrinę stotį. Pagal 
projektą stotis turėjo būti

i

gaičių siuvimo gimnazija 
pertvarkoma į Vilniaus 
valst. mergaičių vidurinę baigta 1941 m. Sąmatoj
amatų mokyklą. Buv. Vii- buvo numatyta stočiai pa-

i Ai n 1 i'“'-*- 1 i » • • • •

I

niaus mergaičių valst. pre- statyti apie 15 milijonų 
kybos mokykla perorgani- įlotų. Ligi šiol buvo išleis- 
zuojama į Vilniaus valst. ta arti 2 milijonai zlotų, 
vidurinę prekybes mokyk-jau pastatyti 4 namai 
lą. Be šių Vilniuje dar vei- technikos personalui gy- 

, barakai darbinin- 
būtent: kams, baigiama statyti 

liciejus, du darbininkams valgykla ir

kė privatinės amatų mo- venti, 
kyklcs ir kursai, T ’' 
mechanikos I'
prekybos liciejai, 1 admi- pradėta statyti pati stoties

žiu eglynui esama ir juod- apvalytas nuo svetimšalių, 
alksnynų.'Vilniaus ir Tra- kunl» 7ma ^‘an- 
kų urėdijose yra daug ą-! 
žuolynų, bet nemaža jų Į 
buvo apnaikinta pradėjus 
statyti Vilniuje parketines 
grindis namuose. — Miško 
pramonė šioje srityje buvo 
tiek mažai išvystyta, kad 

i jos ir palyginti negalima 
su ta pramone, kokią Lie
tuva turėjo Klaipėdoje.
Vilniuje yra vienas fane-j 
ros fabrikėlis su pasenu-' 
siomis mašinomis, t____

i džiumą Vilniaus 
miško medžiagos teks ap
dirbti Kaune, kur ji bus 
plukdoma upėmis.

; čiais, nedarbo problema 
į turės išnykti. Vilniuj be to 
rastas didelis nuošimtis in
teligentų bedarbių, dau
giausiai buvusių biurokra
tiškų lenkų įstaigų tarnau
tojų, kur jų buvo daug 
daugiau negu reikalinga. 
Daugeliui jų teks pakeisti 
savo pažiūras į darbą ir 
imtis fizinio darbo. Lau- 

Į kiamoji Vilniaus krašte 
tad di-: 2611168 reforma žymiai da- 
srities i Pad6S sunormuoti dar

bo ir nedarbo santykius 
pačiame krašte.

Į paklausimą, kodėl vals
tybė nustatė zlotui kei
čiant į litus tokį palygina
mai aukštą kursą po 50 
centų zlotą, o už deponuo
tuosius po 40 ir iki 300 zlo
tų po 50 centų už zlotą, Fi
nansų Ministeris Galva
nauskas Šitos atstovui pa
aiškino, kad pakeičiant 
Vilniaus krašte raštą ūkiš-

VdldybCS Skyrilį VcdcjBI Į tu), teko spręsti tą proble- 
----------- Į mą tautos ūkio bei valsty

bės interesų plotmėje, o ne 
privataus ūkio ar atskiro 
ūkio akimis žiūrint. Vadi
nasi, likviduojant zlotą ir 
įvedant mūsų teisėtą mo
kėjimo priemonę (litą), 

i negalima į tokią operaciją 
; žiūrėti kaip į paprastą sve- 
Į timos valiutos pirkimą, 
kaip į devizų biržos opera- 

: ei ją, arba kaip į bankinę ar 
; devizų spekulianto opera-

I I

Vilniaus miesto burinis-; 
tras paskyrė šiuos skyrių i 
vedėjus: savivaldybės svei-' 
katos skyriaus vedėju pas
kirtas pulk. lt. gyd. Ūsas, 
juriskonsultais adv. Al. 
Kamantauskas ir adv. Ju
knevičius, 
vedėju — 
miesto banko direktoriumi 
— J. Ambrazas, socialinio 
skyriaus vedėju — B. Bau
blys.'

švietimo dalies 
J. Pašukonis,

bos mokyklos ir 9 amatų Vo nutraukti ir Sovietų ka- 
mokyklos; vieni stenogra- —----------- ----
fijos, 2 mašinraščio, 5 pre
kybos, 3 technikos ir 17 į- 
vairių kitokių amatų kur
sų. Visos privačios spec. 
mokslo mokyklos ir kursai 
turės gauti leidimus ir pri
statyti Švietimo ministeri- ] 
jai patvirtinti savo mokslo : 
planus. Mokykloms direk-l. 
toriai, inspektoriai ir mo-;
Rytojai paskiriami ir pa-' • 
tvirtinami Šviet. ministe- ; 
rijos. Reformuojant ama- i i 
tų mokyklas bus žiūrima, ■ i 
kurių amatų Lietuvos kra- j 
što atstatymui ypatingai; 
reikalinga. Žemesniosiose1 
mokyklose bus pirmoj ei
lėj ruošiami mūrininkai, i 
krosnininkai, staliai, ra
čiai, šaltakalviai, kalviai, į 
elektromonteriai, rimoriai,. 
apmušėjai, balnininkai, o- 
dininkai, kailiadirbiai, ke
ramikai, puodininkai, ply- 
tininkai, knygrišiai, dažy-** 
tojai ir kt. ji

I

riuomenei užėmus Vilnių skelbtos vėliau,
ir tebeina Lietuvos kariuo- bus gauti nauji kvietimai.
menei atėjus į Vilnių. To- prof. K. Pakšto adresas:

Prof. Dr. K. Pakštas
7 Sisters of St. Casimir,

105 E. Mathews St., 
Roswa!l, New Mexico.

menei atėjus į Vilnių. To
limesnę statybą rengiasi 
perimti Lietuvos “Elek-, 

į tros” bendrovė ir tuo rei-1 
kalu į Turniškius jau išvy- ■ 
ko bendrovės įgaliotiniai ’ - 
ir ekspertai. Pastatyta1 energiją ir šviesą Vilniui ir 
stotis galės tiekti elektros platesnėms apylinkėms.

I i 
i

MALDAKNYGĖS
ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimiera-,, 

kapucinas, 303 pusi., tikro kolenkoro ir lanks
tūs Viršeliai .................................. .......................

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for
mato. 127 pusi., ..................... ............ ............

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolfenkpro virše
liai, 192 pusi................................................................

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro koienkoro viršeliai, 
384 pusi....................................................... ................

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams 
maldaknygė, tinkama prie Pirrhos Ąv. Komuni
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos i- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi............... ................................................................

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs karrtpai...............

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai. 255 pi. 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, ddds imitacijos apda

rai ........................................ :......................................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti 

apdarai ................. ........................................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidaniai viršeliai 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti cclulolditlial Viršeliai 

su kabikė ........................................... ..........................
PULKiM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pušį. . .............................................. .......................
ŠVENTAS DIEVE, (Didelėmis raidėmis maldakny

gė). Knygos formatas 5x3!4 colių, storumo co
lis. Juodi, tikrus odos viršeliai; auksuoti kraš
tai. Joje yra 9 litanijos it- įvairiausių maldų.

SVEIKA MARIJA, juodi tikini kolėnkofb viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi.......................................

VYRAI BROLIAI, specialė vyrarhs maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro viršeliai ............

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalės 
kampai, tikru auksu auksuoti kraštai, 632 pusi. 

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ...............

65c.

3Oc.

35c.

65c- '

i
t)

40c-

$1.25 
65c.

75c.

$1.50 
90c.

.50

$2.50

Vilniaus teismas pradė
tas tvarkyti lapkričio 13 d. 
Bylos rastos didžiausioje 
netvarkoje, suverstos ant 
grindų krūvomis. Bylų 

nustatomas apie

Lietuva Turi 380 Kilometrų 
GeležinkeliiĮ Vilniaus Srityje

/

Plačiųjų geležinkelių skaičius
Vilniaus srityje atgauta a- 30 tūkstančių, neįskaitant 
pie 380 kilometrų. Didžiau- archyvinių, 
šioji geležinkelių stotis y- 
ra Vilniuje, kur yra didelės 
garvežių ir vagonų remon
to dirbtuvės ir kuro sandė
liai. Dar nemažos stotys y- 
ra Lentvario, Naujosios 
Vilnios ir Turmonto. Siau- 

; rųjų geležinkelių teko tik 
kelios stotys ir tų geležin
kelių šakos nesiekė buvu
sios administracijos sie
nos. Dėlto, vos atgavus 
Vilniaus kraštą, buvo tuo-

v •

t

kurių esama 
apie 25 tūkstančiai, jų tar
pe senų bylų dar iš rusų 
teismų nuo 1884 m. ligi 
1914 m. apie 15,000 bylų. 
Perimtasis teismas turi 
rūmus iš 3 aukštų su 180 
kambarių. Vilniaus teismo 
pirmininkas yra p. F. Bu- 
gailiškis.

I

ii
Pirmoji iš mokslo įstaigų 

į Vilnių iš Panevėžio atsi- Į S 
kėlė Resp. Pedagoginis In- 
stitutas su keliais šimtais $ 
studentų. Kiti priimami ji 
studentais vilniečiai. Ant- $ 
roji į Vilnių atsikėlėiš Aly- « 
taus miškininkystės moky- į! 
kla. Sutvarkius Vilniaus v- 
universiteto reikalus, lau- 5; 
kiama persikeliant kelių -i; 
Vytauto Didž. Universite-; * 
to fakultetų iš Kauno.

>3.00

65c.

$1.30

$2.50 
25c. I

ĮVAIRIOS KNYGOS

Vilnius —Lietuvių spau
doj iškeltas sumanymas į- 
amžinti Gedimino sapną 

. jau nutiesta siaurojo gele- Į Gedimino kalno pilies bok- 
žinkelio linija nuo Šven
čionėlių iki buv. adminis
tracijos linijos, tuo būdu 
sujungiant Švenčionėlius 
su Panevėžiu. Be to jau 
tiesiama nauja geležinke
lio nuo Lentvario į Nau
juosius Trakus ir tiesia
mas antras geležinkelio 

į kelias nuo Lentvario į
Kauną.

v •

šte, pastatant mitologiško
jo geležinio vilko statulą. 
Tos iniciatyvos patariama 
imtis Vilniaus rinktinei, 
kuri pati turėtų pasivadin
ti Geležinio Vilko šaulių 
rinktine.

Lapkričio 25 d. Karo li
goninėje mirė kanaunin
kas Jarulaitis, buvęs Kau
no kalėjimo kapelionas.

Lapkričio 24 d. atidary
tas siaurasis geležinkelis 

--------- - — tarp Švenčionėlių ir Pane- 
ciją. Skubus ūkiškų santy-1 vėžio.

Dr. Raulinaitis “XX Am
žiuje” siūlo lig šiol lenkų 
vadintą Stepono Batoro 
vardu Vilniaus universite
tą pavadinti Vilniaus įkū
rėjo karaliaus Gedimino 
universiteto vardu. Kara
liaus Gedimino universite
tas jau turi ir bendro po
būdžio įstatymą, kurs bu
vo paskelbtas dar 1918 me
tais dėl Vilniaus universi
teto steigimo.

Vilnius — Į Švietimo mi
nisterijos suorganizuotus 
lietuvių kalbos kursus pir
momis dienomis jau įsira
šė per 2,500 asmenų. —Vil
niuje įsiregistravo apie 
400. —Naujoj Vilnijoj jaū 
pradėjo veikti popieriaus 
fabrikas, kurs gamina lai
kraštinį ir vyniojamąjį po
pierių.

1
i’ 
i’ 
it
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1 * sius 1939 m. Lietuvoje bu- j y. 

vo 14,289 jungtuvės (1938 j V 
13,166), ? 
□i rtoaa ?-

I

Per pirmuosius 9 mėne
sius 1939 m. Lietuvoje bu

m. 14,309, 1937 m. 13,166), į J; 
gimė 42,768 kūdikiai (1938 i 
m. 41,681, 1937 m. 40,785), J 
mirė 25,575 žmonės (1938* ’’
m. 21,513, 1937 m. 23,594) 
ir priaugo 17,195 (1938 m. 
20,168, 1937 m. 17,191) as 
muo.

JI
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JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Rarri- 
it Vyskupas Būčys, geri apdarii, 514 puslapiu.

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
teirninirikSrtls, nes joje yra labai daug rfeėepty, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius it- Oaisi- 
nj vytlą. Knyga tari 223 puslapius. Kairia..........

TARPTAUTISKŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS, 1064 pusi, 
gerais apdarais............................................................

SVfeNtAS RASTAS arba NAUJASIS tESTA- 
MENTAS .....................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausiniai lietuvių ir anglu kalbobė. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga jsigyti. Kairia tik .......................

^BAŽNYČIOS ISTORIJA, pariSė Kdri. A. Alekna 
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kuri. Rr. Juškaitis. Kaina ..................
SKAITYK — RASI UZSLĖPtĄ TURTĄ. Parašė 

kuri. V. Kulikauskas. *ioje knygutėje yra išdės
tyta vertinguthaš Iv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Kaina ......................................................

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Rijaus XI. Kaina ...............
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai diėriai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduddMhe po ................ ...............

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $100, dabar 
SPARNUOTI LIETUVIAI — DARIUR IR GIRĖ

NAS. Knyga labai gražiai iliustruota 81 pa
veikslų. Kaina ...............................................................$1.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kuri.
Dr. J. Starkus. Kaina ............................................ $1.10

VYTIS KANKINYS (iv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornookia. Kaina .......

>2.30

$1.00

$3.75

$1.25

25t. 
50b.

25c.

20c. 
10c.

25c. 
50c.

33c.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

PuHished every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by-----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter SepL 12. 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRTPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly __________ :___$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

DR. A. RAKAUSKO RADIO 
KALBA APIE LRKSA.

pasišventimu, dirba jos 
pirmiausia su mažais vai
kučiais, gyvenimą tik pra
dedančiais, ir su seneliais, 
besirengiančiais į amži
natvę. Bet neapleidžia ir 
paaugusio jaunimo: dar
buojasi mokyklose, pen- 

1 sionuose motinų - auklėto
jų pareigose; prisideda 
prie spaudos darbo ir gerų 
raštų platinimo.

Motiniškas jų namas 
randasi Lietuvoje, Mari
jampolėje. Ten ji buvo į- 
steigta turint vos tris kan
didates. Bet po 15 dienų, tų 
pat 1918 metų lapkričio 1 
d. į naujokyną iškilmingai 
buvo priimta jau 10 mer
gaičių. 1938-9 metais Ma
rijampolės motiniškame 
name jau dirba 46 seselės, 
7 kandidatės. Čia jos veda 
pradžios mokyklą, vaikų 
darželį, knygyną, laiko 
Marijonų gimnazijos ben-

kits kito sabotažavimas, veidmainingi prietelystės žo
džiai ir drauge atviras prisiruošimas prie busimojo 
karo — kits prieš kitą? O jau apie imperialistinį karą 
tai bolševikai verčiau nė neprisimintų, nes puolimas 
Suomijos tai toks imperialistinis užsimojimas, kad net 
patys gobšiausieji carai sarmatytųsi jį padaryti. Tame 
tik vienas Hitleris tegali su Stalinu lenktyniauti, ir jei 
naciai bolševikus čia pralenkia, tai tik tuomi, kad na
ciai laimėjo, o bolševikai dėl neapdairumo, neprieran- 
gos ir žioplumo — susmuko. Čia pasireiškia dar viena 
komunistinė priešginybė: bolševikai į padanges kėlė 
savo karišką galybę ir techniką, o pasirodo, kad jie 
molio Motiejai.

“Pravda” to viso nemato. Jos akiniais žiūrint, so- 
vietijoj viskas tobula. Stalinas niekad nėra padaręs nė 
šešėlio klaidos, visi jo darbai kilnūs, išmintingi ir tei
singi. Visi sovietijos piliečiai neturi link Stalino kito
kio jausmo, kaip tik pagarbos ir dėkingumo...

Deja, po šonu verda nelaimių ir gėdos katilas — 
tai karas su Suomija. ‘Pravda” negali to nežinoti, kad 
desėtkai tūkstančių neišlavintų ir blogai aprėdytų ka
reivių paklojo savo galvas Suomijos snieguose. Kiti 
desėtkai tūkstančių grįžta namo visam gyvenimui su
žaloti. Jau dirbtuvių darbininkai ir kolchozų baudžiau
ninkai mato, kad čia kas nors negerai, kad komisarai 
siunčia Rusijos jaunimą svetur ne tam, kad neštų žmo
nijai laisvę ir demokratiją, bet tam, kad laisvę ir demo- 
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C

Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ____________  $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South Boston, Mass
Telephone SOUth Bostcii 2680.
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Visi Lygiai Palaikykime Savo 
Spauda

“Jūs esate mano balsas. Aš nesakau, kad jūs tik 
priemonė mano balsui išgirsti, bet iš tiesų jūs esate 
pats tikrasis mano balsas. Nes mažas tebūtų skaičius 
mūsų Dangiškojo Tėvo vaikų, kurie išgirstų mano žo
džius ir sužinotų mano mintis ir troškimus, jei katali
kų spauda nesuteiktų man pagalbos”.
- ' Tai amžinosios atminties Pijaus XI žodžiai. Jie 
nenuėjo su juo į kapus, bet ir šiandien dar tebeskamba 
katalikiškam pasauly. Jie privalėtų sudėti ir lietuvių 
katalikų širdyse.

Tautos susipratimą ir kultūrą matuojama tuo, 
kaip ji įvertina savo spaudą. Juo kultūringesnė tauta, 
juo turtingesnė jos spauda. Tuo pačiu matu galima 
matuoti ir religinis tautos susipratimas: juo gyvesnis 
jos tikėjimas, juo stipresnė jos katalikiška spauda. 
Čia, rodos, netenka daug aiškinti, tik reikia padaryti 
sąžinės sąskaita. Tegu kiekvienas lietuvis katalikas 
pats save paklausia, ar jis užtektinai rėmė katalikų 
spaudą pereitais metais ir apsisprendžia, ką mano da
ryti toliau. Gal tas klausimas visai jam nerūpėjo ir sa- i 
vo spaudos palaikymas gal buvo skaitomas tokiu maž
možiu, į kurį nė dėmesio nebuvo atkreipta. Šv. Tėvo 
žodžiai, taip tėviškai nuoširdūs, turėtų atidaryti jam 
akis ir sukelti stiprų sąžinės balsą.

Su Naujais Metais darome įvairių pasiketinimų: 
nedarysiu to, vengsiu šito, būsiu atsargus su anuo da
lyku — žodžiu, pasižadam vengti to, kas mums dau
giausia žalos praeity padarė. Bet ar užtenka vien nei
giamus pasiketinimus daryti? Ne. Reikia ir teigiamų, 
būtent, reikia pasižadėti ne vien blogai nedaryti, bet ir 
ką gero nuveikti. Nedarąs nei blogo nei gero yra lygus 
nuliui. Nebūkime tuščiais nenaudingais nuliais, o ką 
nors veikime. Mažių mažiausia pasižadėkime remti ka
talikų spaudą kiek daugiau kaip pernai. Kad ir kuklus 
tai pasižadėjimas, bet jei visi katalikai jį padarytų, tai 
mūsų spauda daug laisviau pradėtų alsuoti. Mokyki
mės veikti kolektyviai, vadinasi, taip, kad palaikymo 
spaudos našta visiems lygiai būtų padalyta. Tuomet 
našta bus lengva, o naudos labai daug. K.

(Pasakyta 
stoties, gruodžio 26,

. 8:20 vai. vakare. I

Brangūs Chicagos
Lietuviai:—

Kiekvienos gražios, pa
vyzdingos idealios šeimos 
yra svarbus gyvenimo rū
pestis užtikrinti savo se
natvės pragyvenimo sąly
gas ir paruošti vaikams 
saugesnę ir šviesesnę atei
tį. Tam mes per visą savo 
amžių sunkiai dirbame, 
tam auklėjame ir leidžia
me į mokslus vaikučius.

Bet šiame audringame, 
juodriame gyvenime daž
nai mus ištinka staigios' 
nelaimės: ligos, susižaloji
mai ir mirtys. Jos kartais 
atvyksta į mūsų gražias 
šeimas visai mums nepasi-; 
ruošus, tam nesutaupius ' 
atatinkamų pinigų sumų. 
Tada nelaimės būna trigu
bai skaudesnės.

Būtinas yra reikalas ata
tinkamomis sumomis apsi
drausti save ir šeimos na
rius. Brangūs tautiečiai, 
galime pasidžiaugti ir tai 
tinkamai įvertinti, turėda
mi didžiulį Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Su
sivienijimą. Šis Susivieni
jimas saugiai apdraudžia 
nuo vaiko iki senuolio su
momis nuo $150.00 iki 
$2000.00. Jis turi milijoni
nius atsargos kapitalus, 
garantuoja kiekvieną iš
mokėjimą skubiai. Mūsų 
Susivienijimo svarbiausias 
tikslas yra garantuoti pi
niginę paramą mirties, li
gos ar kitų nelaimingų at- 

■ sitikimų metu. Bet turiu 
Į pabrėžti, kad be to dar su
sivienijimas 
dirba labdarybės, švieti
mo, lietuvybės ir kataliky
bės srityse.

Kasmet išmokamos tūk- 
, stantinės sumos lietuvių 
į labdarybės ii- kultūros rei- 
, kalams, leidžiamas savait
raštis “Garsas”, tiekiamos 
per kuopų susirinkimus, 
radio, suvažiavimus tauti
niais, religiniais ir švieti
mo klausimais paskaitos.

Lietuviai jaunuoliai, 
jums durys atviros į kuo
pų ir į Centro valdybas, į 
vadovybes. Tik pirma įsto
kite į narius ir tam dar
bui pasiruoškite! Jūsų, 

, jaunime, laukia senesnių- 
! jų sukrauti milijoniniai

iš WSBC radio
1939,
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kratiją pavergtų ir — mirtų, bergždžiai bekovodami, drabutį ir bažnytinių rūbų 
Bet “Pravda” apie Suomiją nė žodelio... ’ dirbtuvę. Marijampolėje

Jau nebe nuo šiandie yra žinoma, kad “Pravda” į turi ir kitus namus. Jame 
(Tiesa) dažnai rašo — nepravdą (netiesą). Tai bent gyvena ir darbuojasi virš 
jau vardą pakeistų. Girdėt, kad Amerikoj ruošiama 10 seselių. Jų žinioje mer- 
melagių konkursas. Gaila, kad čia nėra “Pravdos”. Ji gaičių moksleivių pensio- 

K.'nas ir "Šešupės” spaustu- 
! vė. Visoje Lietuvoje turi 
atskirus namus:

Kaune — studijų namus, 
gyvena aukštesnius moks
lus einančios seselės.

Telšiuose — 15 seselių 
veda pradžios mokyklą, i 
vaikų darželį, senelių prie-

ir be konkurso pirmą dovaną laimėtų.

Asmenys, jausdami saGruodžio 8 d., 1939, įvy
ko N. P. Š. P. M. Vargdie
nių Seselių vienuolijos 
naujų namų pašventini
mas Thompson, Conn. 
Šventino J. M. Prelatas J. 
Ambotas iš Hartford, Ct., 
asistuojant didžiai gerb. 
T. Marijonų Kongregaci
jos Provincijolui ir Kolegi
jos Direktoriui kun. Dr-ui 
J. Navickui, akademijos 

1 rektoriui kun. dr-ui J. Vaš
kui, dalyvaujant kitiems 
kunigams Marijonams ir 
svečiams. Toji lietuvių 
mergaičių vienuolija J. A. 
V. viešumoje dar visai ne
žinoma, arba visai mažai: 
kas apie ją yra girdėjęs. ■ 
Jų keletas atvyko į J. A. V. Į 

i 1936 metais ir jųjų tylus, . o
i darbas, atliekamas Tėvų vyrams ir mergaitėms vie- 
Marijonų kolegijos kon-jnuolijas užsieny, kurių na- 
vente, Marianapolyje, gre-iriai, ten atlikę noviciatą, 
ta vasarotojų rezidencijos ’ grįžę Lietuvon, kad ir slap-

ir Hinsdalle, UI. Manau bus jų tarpe. Tą mintį reali- 
visiems įdomu žinoti, iš zuoti pirmas pradėjo a. a. 
kur ir kaip atsirado čia tos J. E. Arkivyskupas J. Ma- 
Vargdienių Seselės, ir ko-(tulevičius. Jis 1909 metais 
kia jų praeitis. j atgaivino Marijonų kon-

Lietuvių tauta pasižymi gregaciją, kuri iki karui 
ryškiu savo maldingumu, pasiliko slapta. Lietuvai- 
Katalikų tikėjimui ple- tems mergaitėms panašią 
čiantis Lietuvoje, buvo vienuoliją buvo numatęs

vyje pašaukimą į tobulesnį glaudą, vyskupijos spaus-
gyvenimą arba norėdami tuvę, bažnytinių rūbui 
labiau pasišvęsti artimo dirbtuvę, aptarnauja ku-| 
meilės darbams, Lietuvoje nigų seminarijos bendra-, 
negalėjo tą savo troškimą! būtį, 
įgyvendinti. Nemažą to
kių, apleisdami Lietuvą, 
vykdavo į kitus kraštus ir 
ten rasdavo savo užsimoji
mams bei norams patenki
nimą. Žinoma, jie ten tu
rėdavo pasilikti darbuotis, 
kur jųjų vyresnybė juos 
skirdavo. Nors didelį rei
kalą kaip vyrų, taip mote
rų bei mergaičių vienuolių 
darbininkų-ių jautė visa 
katalikiška Lietuva, ta
čiau po rusų jungu viešai 
pasirodyti negalėjo. Taigi 
buvo kilusi mintis įsteigti

i
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I miestelio Thompson, Ct., I tai, galėtų darbuotis savų- 
j • TT* T _ T11 H T — - _ • • » • a • t•

Sovietų oficiozas “Pravda” labai liūdnai nupiešia 
“kapitalistų” pasaulį. Girdi, “kapitalistų pasaulis žen- 
kia į 1940 metus priešginybių suskaldytas. Brutališkos 
kapitalistinių valstybių varžytinės už pasaulio valdžią: 
tiek paaštrėjo, kad išsivystė į naują imperialistinį ka
rą... Šimtai milijonų kapitalistams priklausomų žmo-■ 
nių su baime ir drebėjimu žiūri į Naujuosius Metus. Ir ■ 
iš tiesų ko jie šiais metais gali susilaukti? Nedarbo, iš
trėmimo iš gimtųjų vietų, skurdo, vargo ir visokių pa- daug įsiteigę vienuolynų įsteigti " Šveicarijoje. Tą 
VOJŲ • vyrams ir moterims. Vyrų sumanymą įvykdyti su-

Tur būt sovietai jau prisijungė prie kapitalistinių  ----- 1---- - —*------J— --
valstybių, kad taip vaizdžiai nupiešia savo naminius 
vargus ir tą visa primeta kapitalistams. Be abejo, pa
saulis dabar gyvena nenormalų gyvenimą. Nedarbas, 
skurdas, karai, žudynės... Tačiau kritikuojant nelem
tus pasaulio darbus, komunistams nedera vien “kapi
talistus” koneveikti. Ir savęs nereikia pamiršti. Jei 
“kapitalistiniam” pasauly gyvenasi blogai, tai komu
nistiniam dar blogiau — kur kas blogiau. Nedarbo pas 
juos neva nesą (negaunantieji darbo bilietų bepartyvi- 
niai darbininkai paliekami savo likimui — miršta ba
du), bet už tai jų darbas tai priverstina baudžiava dirb
tuvėse ar kolchozuose, arba katorga koncentracijos 
stovyklose. Pagal sovietų įstatymus n ovalia versti dar
bininką dirbti virš 8 valandų, bet savanoriškai dirbti: 
ilgiau nieks nedraudžia. Kadangi už 8 valandų darbo 
aka išmisti neįmanoma (svaras sviesto kainuoja 28 
rublius), tai darbininkas labai dažnai 
noma, — išdirba 18 valandų ir tai vos-vos išsimaitina, 
valgydamas sausą duoną ir kažkokią sovietišką putra. 
(Sapne ir lašinių kartais gauna paragauti. Sapnuot kol 
kas neuždrausta). Ištrėmimas iš gimtųjų vietų į Sibi
rą ar Archangelską, skurdas, vargas ir visokie pavojai 
nuo GPU — tai eilinė sovietu gyventojo dienotvarkė.

Kai dėl priešginybių politikoje — tai kur rasi di
desnę priešginybę, kaip susibičiuliavimas bolševikų su 
naciais, ir susibičiuliavus, kits kitu nepasitikėjimas,

• v

Utenoje — 8 seselės lai-: 
ko mergaičių moksleivių 
pencioną, vaikų darželį, 
vaikų ir senelių prieglau
das. rVilkaviškyje — 8 seselės 
— mergaičių moksleivių 
pensioną, vaikų darželį, 
vaikų prieglaudą.

Karkliniuose, Vilkav. ap- 
skrityj — Žemės Ūkio 
mergaičių mokyklą.

Šilalėje, Naumiestyje, 
Šakiuose, Alytuje, Kybar
tuose, Kazlų - Rūdoje — 
laiko ir veda vaikų darže
lius, senelių ir vaikų prie
glaudas.

Apie 20 seselių eina mok
slus Kaune ir Dotnuvoje— 
Žemės Ūkio Akademijoje.

Iš to matyt, kaip didį, 
naudingą ir prakilnų dar
bą toji vienuolija atlieka 
Lietuvoje auklėjimo, švie
timo, labdarybės ir kitose 
sritysė. Reikia tik džiaug
tis, gėrėtis ir linkėti sese
lėms, kad Dievas stiprintų 
jas nuolatine savo pagal
ba, gausiomis malonėmis, 
kurių taip reikalinga tose 
jų pareigose.

Gruodžio 8 d.

i

vyriausioje 
jauniausios 

atstovų; jų

turtai, fondai, šimtai švie
timo ir kultūros įstaigų, 
draugijų ir laikraščių. Vi
sos tų institucijų vadovy
bių vietas turėsite užimti. 
Tik daugiau atydos ir su
sirūpinimo! Tiesa, džiugu 
pabrėžti, kad jau turime ir 
susivienijimo 
vadovybėje 
generacijos
tarpe yra dabartinis Cent
ro Sekretorius, Vincas 
Kvetkauskas. Kai tik atsi
ras jaunimo daugiau inici- 
jatyvos ir narių, kai tik 
pasiruoš tinkamų kandi
datų, tuoj bus perduotos ir 
kitos pozicijos.

Į darbą jaunime! Kiek- 
1 vienas, turįs savarankiš- 
i kūmo, energijos jaunuolis, 
įgali suorganizuoti jauni- 
, mo Susivienijimo kuope
les. (Gražų pavyzdį Chica- 
goj parodė panelė Ieva Lu
košiūtė ir vaistininkas Ju
lius Rakštis). Dar jauni
mas, ypač neturtingesnieji 
studentai gali užsidirbti 
kelius šimtus dolerių savo 
pragyvenimui ir mokslo 
reikalams, nes susivieniji
mas moka didelius nuo
šimčius už įrašymą naujų 
narių.

Susivienijimo vajus tę
sis iki 1940 m., vasario 1 d. 
Per tą laikotarpį palengvi
namos įstojimo sąlygos, 
sustiprinamas narių ver
bavimas. Chicagoje naujų 
kuopų organizavimo, narių 
verbavimo ir įstojimo rei
kalais kreipkitės į Centro 
pirmininką, Leonardą Ši
mutį, vyriausią daktarą 
kvotėją, Dr. Antaną 
kauską, organizatorių, 

, . .1 Juozą Mickeliūną, 6747 So.Sekm.ngaiiArtesian Aye
fonuokite Hemlock 2096, 
bus suteiktos visiems pla
čios instrukcijos ir infor
macijos. Ačiū!

MOTINĖLĖS
DRAUGIJOS’ 
VAJUS

bulesnio gyvenimo ir, ata
tinkamai pasirengę, dar
buotis visuomenėje. Per 
pusantrų metų jos pačios 
atlieka dvasinio lavinimo 
pratybas, gilinasi krikščio
niško mokslo pažinime ir

Ačiū Dievui, lietuvių tau
tos žmonės turi didelių ga
bumų ir jų tarpe atsiranda 
nepaprastų talentų; jų tie 
gabumai dažnai žūna neiš
vystyti, nes dėl lėšų stokos 
negali eiti į mokslus. Moti
nėlės Drausti ja tokiems as
menims teikia pagalbą, bei 
stipendijas aukštiems 
mokslams eiti. Lietuvių 
tauta Amerikoj ir visam 
pasauly tiek pasižymės, 
kiek mūsų tauta bus iš
mokslinta. Tad lietuviai 
nesigailėkite lėšų moks
lams! Atskiros draugiios 
ir asmenys Motinėlės Dr- 
jai kas meta duoda po $10.

- - • _______________ •___ i_ i_ a* ___

■vienuolynai aptarnaudavo trukdė karas. Tik jam pa-
: ištisų parapijų katalikų sibaigus, J. E. Ark. J. Ma-i Gruodžio 8 d. 1939, jų 
dvasinius reikalus; moterų tulevičius 1918 metais,!Motiniškas namas Mari- 
vienuolynai jiems gelbė- į tuomet jau paskirtas Vii- jampolėje išleido spiečių, 

įkurdamas Jungtinėse A- rengiasi prie įvairių parei- 
merikos Valstybėse atski- gų, kurios jų laukia atei- 
rą provinciją su sostine tyje. 
Thompson, Conn. Nema-, šios vienuolijos seselių 00 — ir po $5.00. 
žesnio pasišventimo dar-; darbo sritis yra plati ir į-j Nario mokesčius ir au- 
bas seselių laukia ir čia, vairi visuomeniniame gy-Į kas prašome siusti: Rev. N. 
tik gal kitokiose sąlygose venime. Jį rūpestingai su i Pakalnis, 259 No. 5th St.,

• v

savo noru, ži-,— _

davo mokyklose, prieglau-' niaus Vyskupu, surašė 
dose, bažnytinėse draugi-' naujai mergaičių vienuoli
jose ir tt. Tas jų gausu-' jai įstatus, kuriuos tų pa- 
mas parodo, kaip giliai ti- čių metų spalių 15 d. J. E. 

. kinčių būta lietuvių, ir 
kaip jie dvasioje troško 
būti arčiau savo Sutvėrė
jo-

Lietuvai patekus rusų 
valdžion, pradėta katalikų 
tikėjimas persekioti ir jo 
plėtotei įvairiais būdais 
trukdyti. 1831, o ypač 1863 
metais buvo panaikinti be
veik visi vienuolynai. Vie
nuoliai ir vienuolės buvo 
išblaškyti po kitus vienuo
lynus Lenkijoje, Baltgudi- 
joje, gi bažnyčios pavestos 
pravoslavų šventikams, 
išskyrus vieną - kitą, prie 
kurių buvo sudarytos pas
kiros parapijos.

I

I

Antanas Karosas, Seinų 
vyskupas, patvirtino ir ją 
kanoniškai įsteigė. Pilnas 
šios vienuolijos vardas, 
kurį davė pats J. E. Ark. J. 
Matulevičius yra: Nekaltai 
Pradėtos švenčiausios Pa
nos Marijos Vargdienių 
Seselių Vienuolija. Taigi 
iš jos krikšto vardo jau 
galima spėlioti, kokiems 
darbams atlikti ji yra į gy
venimą pašaukta. Vargdie
nių ir našlaičių reikalai jai 
bus artimiausi. Jų dvasios 
ir kūno reikalai vienuoli
jai rūpės pirmoje eilėje. 
Apsišarvavę meilės gink
lu, užsigrūdinę kantrybe ir

bei srityse, 
prie tos šalies gyvenimo 
aplinkybių bei jo reikalą- Vargdienių Seselės 
vimų. Čia gal, greta auklė- 
jimo bei artimo meilės 
darbų, reikės atkreipti se-

prisitaikant pilnu atsidavimu atlikti 
kaip tik yra užsibrėžusios 

i vie
nuolės. Lietuvių gi visuo
menė Amerikoje tikisi ir 

,-----„-------- ------- linki, kad kaip tas išsiša-
sėlių darbas į religiniai- kojęs medelis, augdamas 
tautini dvasios ugdymą...........................
bei jos palaikymą auklėja
mų mergaičių sielose.

Šios provincijos namuo
se Thompson, Conn. jau a- 
tidarytas priėmimas ir 
naujų narių, jaunų, nuo 15 
metų, mergaičių, kurios 
pasiryžę pačios siekti to-j

ir besiplečiąs į visas puses, 
neša gausių vaisių jo sa- 

i vininkui, taip ir Vargdie
nių Seselių Vienuolija, pla- 

, čiai išsikerojusi Ameriko
je, neštų gausių vaisių Jos 
Savininkui, Kurio vynuo
gyne ji yra išdygusi.

J. R T.

Brooklyn, N. Y.
Vaių skelbiame iki vasa

rio 15 d. Nuoširdžiai prašo
me gerbiamos dvasiškijos, 
draugijų ir susipratusių — 
pasiturinčių lietuvių su
teikti Motinėlės Draugijai 

1 visokeriopą pagalbą ir au- 
' kas.

Valdyba:
Kun. Dr. J. B. Končius, pirm. 
Kun. J. Balkūnas, vice-pirm. 
Kun. N. Pakalnis, kasininkas 
Kun. P. Lckešis, sekr.
Kun. A. Jurgutis, trust.
Kun. P Juras, trust.
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DARBININKAS

Kalėdinė Uliotojy Daina

Seserys Pranciškietes Rašo Iš 
Lietuvos

V
E. Šitas, V. Maslauskas, A. Bur- 
kentas, C. Janeliūnas, M. Krup- 
ka. 60 centų aukojo P. Bendau- 
skas. Po 50c. — J. Savitskas, G. 
Valutienė, O. Grabliauskienė, 
Tamulevičienė, G. Gustaitis, A. 
Stanlienė, D. Kusmitskaitė, 
Gustaitienė, J. Daragonas, M. 
Samatienė, Pepienė, Valatkevi- 
čienė, M. PaŽunskytė, P. Što
kas, J. Kizis.

Visiems geradariams dar kar
tą tariame širdingą DĖKUI. 
Nuolat prašysime Dieviškojo 
Kūdikėlio, kad laimintų visus ir 
suteiktų gausių malonių visuo
se reikaluose.

pa-(IŠTRAUKOS)

Didž. Gerb. Motinėlei M. Aloyzai 
Miela Motinėle,

Turbūt jau nekartą atėjo 
Jums bauginanti mintis apie1 
mus, apie mūsų likimą Lietu-! 
voj. Mes Jūsų rūpestį gerai su
prantame, ir tai, ką nevieną 
kartą turite pergyventi dėl Jū
sų kilnaus žygio lietuvybės var-! 
dan. Tiesa, mes visos galėjome 
grįžti į Ameriką, ir taip jau bu
vome nutarę, bet buvo taip sun
ku staigiai nutraukti santykius 
su Lietuva. Antra, atrodė neiš
mintinga nesinaudoti proga il
giau pasimokyti Lietuvoje, ypač 
kuomet tas žygis daug kainavo 
vienuolynui. Tat, šaltai pagalvo
jusios, pasitarėme su Amerikos 
konsulu, ir, remdamosios jo pa
tarimais, pasilikome — tinka
miau prisiruošti lietuvybės dar
bui Amerikoj.

Esame sveikos, laimingos, ir 
nuolat užsiėmusios darbais. 
Lankome universitetą, gilina- 
mės lietuvių istorijoje, kalboje, 
:r literatūroje. Kuo daugiau su
sipažįstame su Lietuva, jos įpro
čiais, daina, menu, ir istorija, 
tuo daugiau stiprėja meilė ir 
noras dirbti ir padėti lietu
viams, kurie yra apleidę savo 
tėvų kraštą. Dievo meilė, vie
nuolyno meilė, ir lietuvių meilė 
skatina mūsų kiekvieną darbą 
ir žingsnį.

Mums tenka važiuoti į Dotnu
vos Akademiją kas pirmadienį 
dėstyti anglų kalbą.

Teko mums sutikti keletą A- 
merikos lenkų, kurie pergyveno 
Lenkijos laidotuves. Mes jiems 
nuoširdžiai padėjome kaip tik 
galėjome, ir jie, dėkingi Apveiz- 
dos surėdymams, apleido Kau
ną ir grįžo į Ameriką. Jie mums 
pasakojo apie jų bėgimą iš Var
šuvos į Vilnių. Traukinys, ku
riame jie važiavo buvo bombar
duotas. Išlikę gyvi, jie bėgo į 
mišką iš kurio reikėjo pėstiems 
keliauti į Vilnių — ėjo tris sa
vaites... dažnai darydami kry
žiaus ženklą ir laukdami mir
ties, nes bombos krito į miškus, 
kuriuose jie slapstėsi. Jų grupė
je buvo vienas kunigas ir du

studentai iš Kanados, viena 
nelė iš Chicagos, viena ponia iš 
Detroito, ir panelė iš Anglijos.

Mes dabar pergyvename labai 
'įdomius, istoriškus įvykius. Po- 
: litika keičiasi kiekvieną dieną ir 
žmogus nežinai ko tikėtis ryt 
dienai. Maža Lietuva dirba at
sargiai, budriai vairuoja audrų 

i apsuptą laivelį, ir kol kas, 
' džiaugiasi ramybe ir taika 
Mums nepaprasta proga stebėti 
pačioj Europoj visus karo veik
smus ir žmonių pergyvenimus.

Nesirūpinkite apie mus, bran
gioji Motinėle, Dievas labai ge
ras. Jis mus saugoja ir regimai 
tvarko visus mūsų reikalus. 
Linkime Jums ir visoms Sese
lėms geriausio pasisekimo, daug 
ramybės ir dangiško Kalėdinio 
džiaugsmo.

Jus mylinčios Kristuje,
Sesuo M. Virginia 
Se3uo M. Urbana.

Tris dienas, tris naktis lankiau 
gimines,

Ketvirtą — skeletas liko iš ma
nęs.

Oi, lylia, oi, lylia...
Dainuok ir šok,
Ir meilės dainas jai dainuok. 
Dainuok ir šok— 
Alutį į stalą nešiok.
Mylėk, kentėk
Ir dienas lig pėdės skaičiuok!

Ateis trys Karaliai,
Bet yra dar gana linksma, kad Ir baigsis vėl baliai,

meletas jaunuolių, kurių Širdyse Reiks orderius juk likviduot.. 
□ujoja kilnios idėjos ir tėvynės Reiks karštlige sirgti, 
meilė, yra susibūrę į vietinę siu- Reiks vekselius pirkti, 
lentų kuopą, kuri savo laiku Reiks tau maždaug taip uždai- 
lirbo ir bendradarbiavo su vie- nuot:

tinę Darbininkų Sąjungos kuo* Tris dienas, tris naktis iš proto 
a, turėdami ten savo studijų ėjau,
atelius. Būtų labai malonu, kad Nuo whiskey išdygo plaukai ant 

ms veikimas vėl būtų atgaivin- delnų.
as ir toliau bendradarbiautų Oi, lylia, oi, lylia...
-u šia organizacija ir atgaivintų Dainuok ir šok ir etc.
.ūdiju ratelius. Tris dienas, tris naktis alutį gė-
Paskutiniu laiku dažnai yra riau
raima gražios lietuviškos ra- Tris centus kišenėn šiandien be
si programos iš WATR radio 
>iies, kurias veda ir tvarko 

.etinės studentų kuopos nariai.
i įstos radio programos yra
..krniškos ir skiriasi nuo ku
isių lietuviškų radio progra-
ų, nes ypatingai yra mylimos

aunimo.
'"ai? pat dar veikia Vyčių 
lopą, kuri yra garsi savo krep- 
asiaiUio komanda, ir laike
: ’.r.ių sutraukia daugybę žiū-

>vų iš viso miesto, dažnai lai-
.;t 3 j r; ix

..oja be iijarsma liete.
Ą var c s.ctlmtaučių.

’klas skaitytojau, manau už-

Suomija yra tikras eže
rų, miškų ir akmenų kraš
tas. Apie 11% jos viso že
mės paviršiaus sudaro eže
rai, apie 60% miškai ir tik j 
apie 10% žemės tinka že
mės kultūrai. Beveik pusę 
viso ploti visai netinka jo- i 
kiai kultūrai.

Šiame šiaurės nederlin
game krašte gyvena nepil
ni 4 milijonai gyventojų. 
Žmonės tankiausia gyvena 
pietinėje Suomijos dalyje. 
Tautybės atžvilgiu suo
miai sudaro 86%, švedai 
13% ir apie 1% kitų tauty
bių. Gyventojai verčiasi 
daugiausia pramone, ku
rios didesnę pusę sudaro 
miškai.

Suomijos kultūra yra ga
na aukšta. Savo kultūrin
gumu ji gali konkuruoti su 
bet kuria Europos valsty
be. Žmonės yra begalo 
darbštūs ir sąžiningi.

Štai pasklido prieš mėne
sį laiko netikėtai po pasau
lį žinios, kad šią ramų, kul
tūringą, nedidelį kraštą 
pradėjo pulti rytų didelis 
milžinas — Rusija. Užpuo
limas didelės valstybės 
mažą yra jau ne pirmas at
sitikimas pasaulio istorijo
je, tačiau yra maža žinoma 
atsitikimų ( lyginant pro- 
porcionaliai gyventojų 
skaičius, tokio atsitikimo, 
tur būti iš viso nėra buvę), 
kad maža, bet vieninga ir 
pasiryžusi valstybė su
klupdytų didžiulį milžiną. 

! Ką visa tai reiškia, ir ko 
galima pasimokyti iš šio 
atsitikimo. Ką sako Suo
mijos karžygiškumas?

! Visų pirmiausia Suomi- 
/ jos vyrų drąsa ir pasiauko-

- jimas mus moko tikrosios 
tėvynės meilės. Suomijos 
vyrai ir visa tauta drąsiai 
stoja kovoti dėl gyvenimo 
arba mirties. Jie pasiryžo 
gyventi arba mirti amži
nam laikui. Tikrąja pras
me jie stojo žūtbūtinėn 
kovon. Ar manote, kad jei
gu Rusija būtų laimėjusi 
(o kartais jeigu dar lai
mės), tai Suomius būtų 
pavergusi ir kerštui nebū
tų buvę galo. Tačiau karui 
prasidėjus ir jau gerokai 
pasikovus, Suomija parodo 
pasauliui tikrą savo norą 
gyventi. Tėvynės laisvė ir 
meilė uždegė suomių šaltą 
kraują ir jie parodo pasau
liui kilniausią pavyzdį, 
kaip gražu yra dėl tėvynės 
mirti. Ar nuostabu ir tai, 
kad amerikiečiai suomiai, 
gyvendami ramiausioje A- 
merikos šalyje, drąsiai vy
ksta kovoti už savo 
gimtinę. ( 
noti, ar daug atsirastų mū-į venimu. Taip pat nebegalima aprengė”, 
sų tautiečių jaunuolių, ku- pasigirti centralinių organitaci- “Gerai, labai gerai”, pritarė 
rie vyktų kautis už savo jų skaitlingu narių ar jų veiki* “Aš Žinau, kad tu gražiai pasi- 

mu, bei bendrai dideliu jaunimo rodysi ir mano seseriai. Ar ne 
organizuotumu. Jonai?”

Nors siela, kad it kažin kaip Man dabar pasidarė karšta 
trokštų, ir norėtų matyti gra- net po kalnierium. Aš iš tikrųjų 
žiai organizuotą ir puikiai'MM- pirmiau nežinojau, kšd;aš taip 
kiantį lietuvių jaunimą, tačiau prisiruošiau vien tik dėl panelės 
reikia nors laikinai pasitenkin
ti, tuo kas šiandien yra su vilti
mi, kad kada nors bus galima atvažiavom į Petro namus. Na-

tačiau nei suomiai, nei pa
saulis nežinojo, kad Rusija 
yra tokia silpna. Vien Ru
sijos kariuomenės skaičius 
galėjo ją išgąsdinti, bet ji 
neišsigando. Atrodo nega
li būti gražesnio pavyzdžio 
karžygiškumui, drąsai, pa
muš tokia pat tėvynės mei
lei įrodyti. Lai šis Suomi
jos karžygiškumas uždega 
mustokia pat tėvynės mei
le ir pasiaukojimu, kad a- 
teityje, reikalui atėjus, 
mes ne mažesniu drąsumu 
štotume ginti savo egzis
tencijos, stotume į mirties 
kovą. Tikras pasiryžimas 
padaro negalimus veiks
mus bei darbus galimais.

P. Kupraitis.

PHILADELPHIA, PA.
ATLAIKĖ ŠV. MIŠIAS U2 A.A. 

MIRUSIUS KUNIGUS, A. 
VAŠKELĮ IR S. REMEIKĄ

VAKARAS 
PRIE KRYŽIAUS

tūriu...
Oi, lylia, oi, lylia... 

Dainuok ir šok...
Grafinus į stalą nešiok. 
Dainuok ir šok
Mergaites tekėti viliok 
Mylėk... kentėk...
Ir dienas lyg pėdės skaičiuok! 

Sušvelninta — “Kuntaplynas”.

HuošMi Padėka

_oli už kalno, užu marių, 
.^.uksine saulė tyliai gęsta. 
Mnau. dabar prie kryžiaus gera: 
. ne kryžiaus mūsų laimė esti. 
—Inu palikęs džiaugsmą trumpą, 
Palikęs rūpesčius, pasaulį — 
Jrie kryžiaus spindinčio su

klumpu, —
Kurio ilgiuos, lyg žemė saulės.
Matau, kaip šypsos geras Kris

tus,
Zvilgsnys Jo mielas, toks malo

nus,
- oli per sutemas nuklysta, 
Apgaubia šilą, pievas, klonius. 
Žvaigždžių padangėj šviesios 

marios,
Taip dega dega ir negęsta.

l iktai prie kryžiaus laimė esti. 
Statys Krasauskas

_s šį kartą apie mūsų gyveni
mą bei veikimą, bet giliai tikiu, 

. laikui bėgant, bus galinu 
: lu pasidalinti mintimis 

Jmuaiiiio Aiduose” su jaunai
siais skaitytojais.

Petras Bernotą.

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS
Tęsinys

Nuo pat ryto aš skubiai bėgi
nėjau po visus kambarius, les
iodamas savo drabužių ir rėk
damas: “Mamyte, kur mano 

.mes? Kur mano marškiniai?” 
Viskas buvo čia pat, bet rū

pestis mane taip apėmė, kad 
reikėjo mane nuraminti trukš- 

dymot prie kryžiaus gera, gera: mu-
i Berėkdamas aš pasivėlinau 
mokyklon, nes jau skambutis 
skambino, kai aš priėjau prie 
didžiųjų durų.

Visos pamokos šiaip taip pra
ėjo ir aš visai nieko nepaisiau, 

33 žinojau, kad manęs laukia 
raži vakarienė ir linksmas va

karas, Aš jaučiausi kaip koks 
lidvyris, kuris laukia savo už- 
nokesčio.

Mano draugas Petras visai ne
buvo sujaudintas.. Jis, kaip vi
sados buvo ramus, tai ir šian
dien praleido pamokas be užuo
jautos.

Pamatęs mane, jię pasveikino 
Ir apžiūrėjo mane nuo batų lig 
plaukų.

‘Na”, sakė jis.

Laiškas

r

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
atlaikė šv. mišias už a. a. miru- 
Ti’. " kunigu- “'šutinį sekma
dienį prieš Kalėdas. Žmonių da
lyvavo daug. Už a. a. kun. A. 
Vaškelio vėlę užprašė šv. mi
šias Joana Briedžiūtė, 5936 Wa- 
shington avė.) J. Briedžiūtė. 
kiek laiko atgal dirbo Šv. An
driejaus parapijos klebonijoj, 
New Britain, Conn. Gaila, kad 
neteko nugirsti asmens vardo— 
pavardės, kuris užprašė šv. mi
šias už a. a. kun. Silvestrą Re
meiką. Tokie asmenys yra gar
bės verti, kurie atjaučia nuliū
dimo valandoje.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 
Elmhurst, Pa. nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu suteikė mūsų našlai
čiams džiaugsmo Kalėdų metu.

Pirmiausia dėkojame Catholic 
Women’s Councii, kurio narės 
atsilankė sekmadienį, gruodžio 
17 d. ir įteikė vaikučiams gau
sių dovanų ir gražiai juos pa
vaišino įvairiais skanėstais.

Dėkojame taip pat Scrantono 
lietuvaitėms, kurios gruodžio 24 
d. atsilankiusios parūpino vai
kučiams įvairių dovanų bei žai
dimų. Šios panelės pasirinko iš 
našlaičių po brolį ar seserį ir gi
mimo dienoje siunčia jiems do
vanų.

Panelei Degužytci ir poniai 
Aleknavičienei iš Luzcrnc dėko
jame už “Bingo party”, kurią 
suruošė mūsų naudai. Giliai į- 
vertiname šių ponių sunkų dar
bą ir rūpestį. Esame dėkingos 
visiems šios pramogos daly
viams.

Dėkojame ir ponui Višniaus- 
kui iš Pittstono, kuris su dide
liu pasiaukojimu eidamas per. 
žmones surinko mūsų įstaigai; 
$35.91. Dėkojame visiems, kurie į 
per jį mums aukojo. Zenfiau pa-1 
žymėti vardai tų, kurie aukojo, 
pusę dolerio ar daugiau: —

M. KiŽis, J. Jonakas: $2.00. 
Po $1.00 — A. Mažonienė, W. 

Seilius, G. Dailida, J. Tamošiū
nas, M. Balukevičienč, M. Za- 
rackienė, F. Jankauskienė, V. Į 
Karcutskis, S. Olanskis, P. Bur- 
kentas, M. Pagieskas, Kelažies-j 
kis, M. Audaitytė, L. šeporaitis,

ŠTAI, JAU IR NAUJI METAI; 
O KĄ MES VEIKSIME PRA

DĖJĘ 1940 METUS?

Ar nelaikąs pradėti ruoštis 
prie 16 Vasario?! Nemanau, 
kad rastųsi koks lietuvis, kuris 
nebūtų suinteresuotas Tėvynė 
Lietuva, o ypatingai mūsų tau
tos senąja sostine Vilnių. Žino
me visi, kad laikas bėga kai 
koks sraunus upelis, nešdamas 
tą brangų laiką. Tad nelaukime, 
ruoškimės prie 16-tos vasario, 
kad galėtume tinkamai paminė
ti. K. Dryža.

mai, labai gražūs, baltai dažyti 
3U žaliomis langinėmis ir rau- 
lonu kaminu.

; z įėjome į namus ir Petras 
.vrstatė savo tėveliams, 

mane kuo gražiausiai priė- 
ir pasveikino: ‘ Mums Ptet- 

as labai daug apie tave paša- 
ojo ir mes visi laukėm progos 

.avė susitikti”.
Aš taip pat keletą žodžių silp

nai ištariau, “Ačiū širdingai už 
jūsų geraširdystę ir malonu
mą”. Aš jaučiausi lig man ko 
truktų, ar aš būčiau ką pamir
kęs, bet viskas buvo tvarkoj, kai 
Įėjo Petro sesuo į kambarį.

Petras nutraukė tylą tarda
mas: “Maryte, aš noriu persta
tyti mano ištikimą draugą, Jo
ną Beausį”.

Mano akys taip atsidarė, kad 
maniau jos išpuls. “Malonu pa
žinti Petro seserį, Marytę” išta
riau aš jausmingai, lyg ką nors 
slėpdamas.

Marytė mane sužavėjo savo a- 
kimia, ir kai ji mane pasveikino, 
aš galėjau matyti jos baltus ir 
gražius dantis. Jos šypsena bu
vo kaip saulė.

Marytė buvo vidutinio ūgio, 
truputį mažesnė už mane. Jos 
plaukai buvo geltoni, akys mė
lynos ir lūpos raudonos. Ji... ji 
buvo labai graži... Aš niekur 
dar nesu matęs tokios gražios 

, panelės. Tur būt aš nestebėjau, 
ar kitos mergaitės tokios gra
žios, kaip Marytė. Marytė buvo 

| apsirengus juoda suknele, kuri 
( su ja labai puikiai atrodė.

Sapnuose žmogus negalėjo iš* 
’ sivaizduoti gražesnės mergaitės. 
■ Aš dabar nesapnavau, nes Ma- 
• ryti priėjo prie manęs, paėmė 

mane už rankos Ir sake, “Eikim, 
Jonai, jau vakarienė laukia...”

Jonas.
(Bus daugiau)

I

Kiek laiko atgal pastebėjau į 
naują jaunimo skyrių “Darbi
ninke”, kuris pavadintas “Jau
nimo Aidai”, ir kurį gražiai ve
da stud. Petras Kupraitis. Per
žiūrėjęs minėtą, jaunimo skyrių 
labai nudžiugau, nes giliai tikiu, 
kad jis ras didelį pritarimą jau
nųjų tarpe.

Gerai suprasdamas, kad “Jau
nimo Aidai” turi sulaukti jau
nųjų pagelbos savo raštais bei 
korespondencijomis, kad būtų 
įdomus ir gyvas, todėl ir aš ban
dau pasidalinti savo mintimis. 'Na”, sakė jis, “iš tikrųjų tu 
su jaunaisiais skaitytojais iš! kaip diplomatas apsirengęs. Ar 
savo gyvenamos vietos, būtent manai eiti pas kokį karalių pra- 
iš Waterbury, Conn. Į leisti vakarą, ar pas mus? Tur-

Nors tenka gyventi lietuviŽ- būt naujus drabužius nusipir- 
kiausioj lietuvių kolonijoj, ku- kai mūsų vakarienei?” 
rioje yra apie keletas tūkstan- AŠ paraudau išgirdęs jo gru
čių gražiausio lietuvių jaunimo, žius komplimentus ir beveik 

Į kokį galima rasti tik Waterbury nieko juokingo neturėjau ataa- 
■ ir kur gyvenimo sąlygos yra ge- kyti. Nenorėdamas, kad Petras 
! ros visais atžvilgiais, bet viso mane toliau išjuoktų, aš rimtai 
1 šio akyvaiadoj netenka perdaug atsakiau: “Mano mamytė norė- 

tevų džiaugtis dideliu jaunimo veizi* jo, kad aš gražiai pasirodyčiau 
(Įdomu būtų ži mu ar bendrai organizaciniu gy- tavo tėveliams, tai ji mane taip

. • * ‘ ____ šiluAJLMto —__-A — V.__ - ,Į_ __ _______ „
»

“Gerai, labai gerai”, pritarė

KAS-KUR?

ŠOKIAI VILNIEČIŲ 
NAUDAI

UžVasario 6 d., antradienį, 
gavėnių vakare, So. Bostono L. 
Vyčių 17 Algirdo kuopa ruošia 
šokius, parapijos svetainėje, 
492 E. 7th Št., Vilniečių naudai.

Kadangi rengiamų šokių visas 
pelnas skiriamas suvargusiems 
vilniečiams sušelpti, todėl į juos 
kviečiami visi Bostono ir apy
linkės lietuviai.

90. BOSTONO SODALIE- 
ČIŲ ŠOKIAI

I
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioje gruodžio mėn. 12 — 17 
d. d. buvo 40 valandų atlaidai. 
Atlaidų dienomis žmonių bažny
čioje lankėsi gana daug. Taip 
pat labai daug žmonių ėjo prie 
Šv. Komunijos. Visi nuoširdžiai 
meldėsi, kad Dievas laimintų a- 
teinaneiais metais ir kad pasau
lyje viešpatautų taika.

P. Kundrotas.

JUOZdS KBSIRSmS
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Naujos Anglijos Lietuvių

tėvų gimtinę). Vadinasi 
suomiai neišsigando mil
žiniško skaičiaus Rusijos 
karių. Jų pasiryžimas su
trupino Rusijos užsispyri
mą pavergti mažą, nekaltą 
tautą. Žinoma, mes galime 
sakyti, kad Rusija pasiro
dė betvarkė, subyrėjusi,

- jo sesers.
Taip praėjo diena ir štai mes

Visuomet ir visur moky
kis ir mokyk tik gražiau
sių pavyzdžių.

Sodalicijos Whist Party ir šo
kiai įvyks šį trečiadienį, sausio 
10 d., 492 E. 7th St., parapijos 
svetainėje. Sodai iet ės į šį paren
gimų kviečia visus drauge pasi
linksminti : studentus, vyčius, 
choristus ir neorganizuotą jau
nimą. Ypač pageidaujama dau
giau berniukų.

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temo
mis neilgus, bet turiningus referatus.

Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž
nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kurt. K. V ašy s, Dvasios Vadas

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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LDS Connecticut Apskričio 
PROTOKOLAS

I atsirastų daugiau - skaitytojų.
' Priimta ir palikta seimui.

Atstovų įnešimai. Įnešta ir 
paremta, atgaivinti Bridgepor- 

!te LDS kuopą. Tuo pasirūpinti 
I nutarta palikti organizatoriui.

Įnešta ir paremta, kad LDS 
Centras turėtų generalinį agen
tą. Padiskusavus įnešimas at- 

' mestas.
‘ 1

Įnešta ir paremta paaukoti iš
I Apskričio Vilniečiams. Nutarta 
paaukoti $10.

| Įnešta ir paremta paskirti au- 
i ką į LDS “D-ko” spausdinimo 
‘ mašinos fondą. Nutarta paauko-

I

Metinis LDS Connecticut ap-' Raštininkė praneša, kad ji pa
skriejo suvažiavimas, iš eilės rašė 18-ką laiškų, rūpinosi suva- 
49-tas, įvyko 26 d. lapkričio žiavimo reikalu rašė į “Darbi- 
1939 m., Sv. Trejybės parapijos ninką” trilypės gegužinės reika-i 
mokyklos salėje, Hartford, Ct. lu, visuomet tarėsi su pirminin- 
'Suvažiavimą pradėjo vietinės ku ir tt.
LDS 6-tos kuopos pirmininkas' 
K. Tamošiūnas, 2 vai. p.p„ pa- ‘ 
pakviesdamas Apskričio Dva-j 
sios Vadą prelatą J. J. Ambotą sas buvo $38.58. Laike suvažia- 
atkalbėti maldą. vimo išmokėta: už vakarienę

Po maldos, pakvietė Apskri-1 5-tai kuopai $5.00. Valdybos ke- 
ties pirmininką dr. M. J. Colney lionės lėšos $2.16. Auka klaipė- 
užimti pirmininko vietą. Aps- diečiams $10.00. Viso $17.16. 
krities pirmininkas, dr. M. j. Ižde likosi 21.42. į iždą įplaukė 
Colney pasveikinęs atstovus bei šiame pusmetyj: už L. P. B. 
svečius, pakvietė Dvasios Vadą $5.00, nuošimtis banke 26c. 
prelatą J. J. Ambotą pratarti Šiuo laiku ižde yra $26.68. Ra- 
keletą žodelių. Prelatas J. J. portas priimtas su pagyrimu. 
Ambotas nuoširdžiąi sveikino Organizatoriaus raportas: pri- 
suvažiavimo dalyvius ir vaiz- rašė tris narius, platino brošiū- 
džiai apibudino idėjinių organi- reles bei “Darbininką”. Rapor- 
zacijų reikšmę. Ypatingai LDS tas priimtas, 
organizacijai linkėjo patraukti'

, jaunimą. Linkėjimai priimti ap
lodismentais.

Suvažiavimą sveikino laišku 
LDS organizacijos didelis rė
mėjas A. Krikščiūnas iš Wa- 
shington Depot, Conn., kuris 
priimtas džiaugsmingai. Vėliau 
sekė šaukimas Apskrities valdy
bos; dalyvauja visi, išskiriant 
tik vieną iždo globėją A. Maza- 
lą.

Po to buvo šaukimas kuopų, L 
dalyvavo keturios, būtent: 5-ta bei pamokų vakarus; pelno iš 
iš Waterbury, 6-ta iš Hartford, į parengimų turėjo 106.67. Au- 
28-ta iš New Haven, ir 36-ta iš' S70K7
Ncw Britain.

Vienbalsiai išrinktas prezidiu
mas, užginant esančią Apskri
čio valdybą. Pirm. dr. M. J. Col
ney, vice-pirm. — J. Bernotas, 
raš-kė — B. Mičiūnienė, tvark
dariu — A. Kaunietis, kores-te 
ponia M. Digimienė. Mandatų, 
bei įnešimų komisijon išrinkta 
dr. Colney ir J. Mončiūnas.

Astovai buvo sekanti: 5-tos
kp. iš Waterbury M. Karinaus
kienė, U. Liutkevičienė, M. 
Stankevičienė, B. šiikauskas, J.j 12-ka; turėjo surengę prakal- Nekalbant jau apie milži-, 
Bernotas, M. Degimienė ir dr., bas, uoliai pasidarbavo Apskri- nj§ką Lietuvos naštą aprū-l 
“ ’ ičio žiavimo naudai ir platl-i inti pastogej drabužiais ir’

6-tos kps. >4 Hartford - K. na "Darbininką ’. Visų k“<>P’l va,giu apie 100 000 atbėgę-
Tamošiūnas, A. Pateckis. .J. Le-1 raportai priimti su pagyrimu., 1Jai T 
onaitis. A. Kaunietis. K. Kava-' Komisijų raportai. 
Jiauskienė, V. Petrukevičienė ir Trilypės gegužinės komisijos 
K. Balčiūnas. raporto ištrauka: į_.o..

28-tos kps. iš New Haven — $859.58. išlaidų $525.66. Pelno
r IV. Norkūnas ir J. Mišeikis.

36-tos kps. iš Ųew Britain —į porcingai
B. Mičiūnienė.

Registruojant atstovus, ženk
lelius prisegiojo ponia V. Petru
kevičienė ir M. Degimienė; žen
kleliai paruošti vietinės kuopos. 
Dalyvauja 18 atstovų ir 5 sve
čiai: p-nios dr. Colney, M. Ber
notienė, M. Barulienė, K. Gau- 
bienė, J. Mončiūnas ir p. J. Juo
zapavičius. Svečiams suteiktas 
patariamas balsas ir ženkleliai.

Perskaitytas protokolas iš 
pusmetinio suvažiavimo, priim
tas vienbalsiai ir pagirtas Dva-Į 
sios Vado, kad skamba, kaip is-1 geporte raštininkė pranešė, 
tori ja, ir jis bus naudingos atei-i kreiptasi laišku į Bridgeportie- , , . .
tyje. i Sius, bet negautas atsakymas. *>1. saviškiams pngelbetl.

Dvasios Vadas pastebi, savoj Ponia M. Karinauskienė davė'O vilniečių lietuvių pašal- 
raporte, kad Apskričio Dvasios j raportą iš LDS Seimo, kuris! Pos klausimas tebėra atvi- 
vadas būtų, kur Apskričių šuva-, priimta^. ras ir beldžiasi ir į mūsų
žiavimai įvyksta, tad nereiktų! Atsilankė sekantieji svečiai.; duris, kaip beldžiasi į duris 
turėti vieną. Vienok atstovai: kurie sutikti džiaugsmingai, bū- j visos Lietuvos gyventojų, 
prašė gerbiamo Dvasios Vado irjtent: kun. J. Kripas, S. šriupša.' Tam tikslui Lietuvoje tapo 
jis sutiko pasilikti ir ateityje.; K. Žalnieraitis, dr. Cupis su ma- ■ atgaivintas

M. J. Colney.

! kas sako World’s Fair užsidarė, 
“Fair

Raportas priimtas.
Iždininko raporto ištrauka: 
Pusmetinio susirinkimo balan-

1I

i

Surinko J. K-pa
, ... . . 'žiūrėk, laikraštis rašo:Kada lieknoji jo stovyla pa-

.. . , . . . . today and tomorrow”.linko prie jos skaistaus veidelio J
ir jis tyliai, su pilnu susikaupi-' • • •
mu ištarė: “leisk, mano jom pa- Prancūzija nutarė dalyvauti 
liesti tavo saldžiąsias”, ji tylė- pasaulinėj parodoj ir kitus me- 
jo. Jis kartojo, o ji vis tylėjo, tus.
Galop ji atsakė: “ar Tamsta pa- 
raližuotas?!” —

• » ♦

Užklausta p-nia Roosevelt. ar 
galima šioje šalyje skirti į val
džios vietą komunistų partijos 
narį, atsakė, kad ne.

• • •

Mechanizuota rusų kariuome
nė įėjus į Suomiją pasijuto be
jėgė tarp kalnų, krūmokšnių, 
balų ir ežerų bei miškų. Žinovai 
sako, kad jie būtų daugiau lai
mėję, jeigu jie būtų vietoj šar
vuočių turėjusi gerą kavaleriją.

O • •

Sako, kad Siegfriedo ir Magi- 
not linijų gynėjai dabar lošia 

(“cheker" žaidimą, kas laimės 
j taiką.

♦ • ♦

I 
I
I

Dviračiais važiuoti nereikia gasolino. Todėl jie ir 11 510-
populiarūs Italijoj. Čia parodo dviratį kairėje, kurio Padaryta pastaba, kad šau- 
sėdynė yra įtaisyta tarp rankenų, o dešinėje matome kiant Apskričio suvažiavimus 
dviratį, kurio pedalų nereikia sukti aplinkui, bet suka pasirašyta ir Dvasios Va- 
dviratį specialiu ratuku. do-

Po visų įnešimų ir nutarimų 
buvo apskričio valdybos rinki
mas sekantiems metams. Vien
balsiai užgirta visa ta pati val
dyba. būtent: Dv. Vadas — pre
latas J. J. Ambotas. Pirm. — dr. 
M. J. Colney. Vice-pirm. — J. 
Bernotas: iždininkas — K. Ta
mošiūnas: iždo globėjai — V. 
Petrukevičienė ir A. Mazalas: 
raš-kė — B. Mičiūnienė: organi
zatorius — B. šilkauskaus.

Sesijos baigėsi malda 6 vai. 
vakare. Maldą atkalbėjo kun. J.

paliekant tuomi rūpintis būsian- jeigu tik nepriešingas S. V. 
čiai Apskričio valdybai. 2ras, ’ konstitucijai, tas pagerintų 
kad Apskritys prisidėtų prie^ “Dar-ką”, korespondentams pri- 
chorų atvažiavimo į trilypę ge- ■ duotų ūpo rašyti ir pasidaugin- 
gužinę. Įnešimai priimti ir nu- į tų skaitytojai. Įnešimas priim- 
tarta skirti iš Apskričio $5.00 tas, ir plačiai apkalbėtas, palie- 
dėl laimėjimo tam tikslui. 3-, kant “Dar-ko” redakcijos nuo- 
čias, kad Apskritys rengtų du žiūrai. 3-čias, kad LDS bandy- 
trilypiu išvažiavimu i * . .......... _ . _
vasarą, Įnešimas paremtas, bet riams darbininkams, 
padiskusavus buvo atmestas.

Įnešimai raštu prisiųsti A. 
Krikščiūno, LDS 5-tos kuopos 
nario: 1-mas, kad “Darbinin
kas” padarytų tokią sistemą, 
kas išskaitys ‘Darbininką” per 
penkerius metus pilnai užsimo
kėjęs. tokiam skaitytojui siųsti skirtų auką Waterburio našlai- 
“Darbininką” per pusę metų čiams. Priimta ir paskirta $10. 
dykai. Kas skaitys dešimtį me-, 5-tas, kad LDS Apskritys pa-' 
tų. siųsti dykai per metus. Gal skirtų auką lietuviams misi jo-, 

r, tas palaikytų daugiau skaityto- nieriams. Priimta ir paskirta $5.!
Kuopos ižde yra $ por- Įrišimas priimtas, paliekant 6-tas, kad “Darbininkas" pa
tas priimtas su džiaugsmu. . o° . seimui. 2-ras.

°S rapo as. narių talpintų visų koresponden- mokėjusiems nariams pasiųstų
uopoje t , turėjo parengi parašytas žinias, ar kokį kaip Kalėdų dovaną, tuomi pa-j 

mus. uopos nariai i uopa naU(jingą katalikišką aprašymą, skatintų kiekvieną užsimokėti ir, 
i visuomet prisideda prie katali
kiško veikimo.

28-tos kuopos raportas: narių 
kuopoje 13-ka; kuopoje nėra di
delio veikimo, bet šiais metais 
uoliai pasidarbavo dėl trilypės 
gegužinės.

36-tos kuopos raportas: narių 
12-ka; turėjo surengę prakal-

Į
Iždo globėja ponia V. Petruke

vičienė savo raporte pažymi, 
kad ji pilnai sutinka su iždinin
ko raportu, nes ji patikrino kny
gą su ponu A. Mazalu, t. y. ant
ruoju iždo globėju. Raportas 
priimtas. Toliau sekė kuopų ra
portai.

5-ta kuopa iš VVaterbury narių 
turi 102; surengė du balius ir 
vieną išvažiavimą; turėjo dve
jas prakalbas; turėjo diskusijii

I

Au
kavo įvairiems tikslams $70.67.

I

e • •

Kalifornijos legislatūra eina 
prie panaikinimo savo valstybė
je komunistų partijos, nes ji 
esą tiesioginė Maskvos agentu-1 
ra šioje šalyje. Keliamas klau- ■ 
stalas ar 
latūroms

nereiktų visoms legis- 
pasekti pavyzdį.—

♦ • ♦

sekančią tų surasti būdą, pagelbėti na-
___ • • • • • , prisiėjus 

reikalui ar bedarbės laike, kad 
įsteigtų lietuviams “Employers 
Office” kiekviename apskrity, 
kad bedarbis žinotų, kur kreip- J. Kripas. 
tis. Priimta ir palikta kuopų 
nuožiūrai.

4-tas, kad LDS Apskritys

Pirmininkas — Dr. M. J. Colney 
Raštininkė — B. Mičiūnienė.

Valdybos antrašai: — 
Pirm. — dr. M. J. Colney, 

1615 East Main St., 
VVaaterbury. Conn.' 

Raštininkė — B. Mičiūnienė.
74 Belden St.. 

New Britain, Ct.
kad “Darbinin- darytų kolendorius. pilnai užsi- Organizatorius — 

B. Šiikauskas,
851 Bank St.. 
Waterburv. Ct.

Vilniaus Krašto Šelpimo Problema
Visi be išimties kviečiami į ryžtingą talką

lių iš Lenkijos (tą naštą 
kiek nors palengvina ir A-

jeigu buvo merikos Raudonasis Kry-

Rooseveltienė
šios

Karo reikmenų išdirbėjai pri
sibijo taikos. Jie dabar Anglijo
je sumanė apdrausti savo gami
nius. kad jeigu užklups taika, 
tai kad jiems nereiktų tos karo 
reikmenys padėti muziejuje il
giems metams, ir nuterioti ki
šenes.

* * *
I

Žygiuojant į Vilnių. Lietuvos 
vadi- karys sušuko: —

i
vien

savo 
šalies

Ponia 
smarkumu stebina 
moteris, kurios pripratę rengtis 
po ištisas valandas į kokius 
nors iškilmingus parengimus, 
ji gi puikiausiai pasipuošia per 
25 minutes. Tuo atžvilgiu ji va
dinama čempionė.

♦ * *

Sovietų laikraštininkai 
na suomius “banditais”, 
dėl to, kad jie puola raudonar
miečius iš 
lefonavę.

“Štai ir Vilnius ant kalvos, 
graži sostinė Lietuvos!...”

anksto jiems neužte-
i

O « *

gvardija įsakė savoTautinė 
dienotvarkėje pašliūžų sportą, 
nes šios rūšies sportas labai 
sėkmingas ir karo lauke, kaip 
pavyzdžiui jį sėkmingai naudo
ja suomiai.

Žaliukas pasiėmęs laikraštį, 
tik pažiūrėjęs tuojau suriko. —

t* *

“L. A.” rašo —
Kaune yra ir tokių, kuriems 

nepritaikomas ' įsakymas — 
Šventą dieną švęsk. — nes juos 
žmonos verčia iš ryto malkas 
kapoti, per pietus uošviams šyp
sotis. popiet eiti pas jos drau
gą. vakare į kiną, o nakčia mig-. 
dyti vaikus!—

Lenkijos buvęs karo vadas 
Smigly-Rydzas turėjo pakeisti 
savo ligšiolinę gyvenimo vietą 
Rumunijoje (jis yra internuo
tas). į saugesnę vietą, nes jau 
kelis kartus buvo lenkų karinin
kai apstoję jo rezidenciją norė
dami jį nužudyti. Štai ko susi
laukė vadas. Blogiau, kaip Na
poleonui Šv. Elenos saloj.

kad tas artimo pagelbos Federaciją, kurios skyriai 
darbas jau pasieks viršū- verkia kolonijose, 
nes 16 vasario 1940 besiar
tinant, linkiu energingos 
ir pasekmingos talkos su 
tuo įsitikinimu, kad tokia 

kaita N. 12220: Kooperaci-’ talka sustiprins Lietuvos 
jos Banke: sąskaita N.' nepriklausomybės pama- 
7247. Reiškia, Amerikos tus ir užtikrins linksmesnę 
Lietuvių Draugijos ar ats- *r laimingesnę ateitį. Tos 
kiri asmens gali siųsti ar Jūsų draugijos, organiza- 
per savo banką ar per U. S. ‘ ei jos ir pavieniai labdariai. 

, Post Office pinigines pa-Jau atnešė savo dovanas, 
: šalpas adresuodamos pa-Jau įsitraukė į labdarybės 
vvzdžiui tain: ' darbą, tebūna mums vi-

:turi atidaręs savo einamas 
sąskaitas (checking ac- 
counts) šiuose Kauno 
Bankuose:

Žemės Banke: sąskaita 
N. 2784; Ūkio Banke: sąs-

žius ir Commission for Po-
(37 East'

i
iI
t
I

' liko $333.92. kur j skiriant pro- lish Relief, Ine.
trims apskričiams 36th Street, New York, N. 

! tenka po $111. Pelnas čia pat i Y.), taipgi ir Jewish Joint 
priduotas apskrities iždininkui. Distribution Committee, 

į Raportas priimtas su pagyri- New York City, dar yra ki- 
; mu bei pagerbimu atsistojant už ta skaudi jr neatidėliotina 
uolų pasidarbavimą New Have , blema _ taį pačių Vil_ 
niečių. Raportą davė ponas V. niaug gyventojų< lietuvių 

or unas ir . įsei is. žydų ir kitų šelpimas ypa-
T i tingai sios žiemos laikotar- remimo reiKalu, raportavo J.< . ° 

Bernotas. pranešdamas, kad P1U' 
vilties nėra atgavimo, iždas turi' “Federation of Lithua- 
liktis ant sąžinės velionio turto nian jews” (2256 Walton; 
paveldėtojų. Avenue, Bronx, N. Y.) jau i

Suvažiavimo vykdymo Brid- darbuojagi išsijuosę ir ke.

’ ac tina surinkti apie 100,000 
__ _ dol. saviškiams prigelbėti.

Ponia M. Karinauskienė davėį vilniečių lietuvių pašai-
-v -r Iri o nei o o tonn'rn

į

Nutarta visuomet Dvasios Va
dui pasiųsti pakvietimą prieš 
suvažiavimo įvykimą.

Valdybos raportai. Pirm. dr. 
M. J. Colney daro pranešimą, 
kad jis sekė LDS veikimą, daly
vavo seime ir veikė, kur jani tik 
laikas leido. Raportas priimtas.

Vice pirm J. Bernoto raportas 
priimtas.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuoiav 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI 
MAS ir NAMŲ PRIZIŪRSJIMAS’L Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokie 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina til 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, South Boston, Mass.

Post Office pinigines pa- Jau atnešė savo dovanas,

darbą, tebūna mums vi
siems pavyzdžiu.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Atstovas. 

: VVashington, D. C.
1939 m. gruodžio 28 d.

vyzdžiui taip:
V. Komitetui Vilniaus 

Kraštui Remti, 
Žemės Banko sąskaiton

N. 2784, 
Kaunas, Lithuania,

Arba pašalpas galima siųs-! T. ' ~
ti senu ir Įprastu būdu: per _ LJe‘nv°s atstovas p. P. 
Lietuvos Konsulatus ir per R ?de,1f,.%sav® at«Isau.k‘- 
Lithuanian Legaliom 2622 m« tarp hitko štai ką rašo: 
16th St., N. W. Washing-I irk'ekv.,e-
x . -n A i ną visose lietuviu kolonijo-ton, D. C. : * , ,jse, ypač draugijų viršinm- 

Kadangi reikalas yra di-; kus, neatidėliojant sudary- 
delis ir skubus, kadangi ti bendrus vietos komite- 
Vilniuje žiema yra pačia-įtus Vilniaus Krašto gyven
ine smarkume ir kadangi;tojams sušelpti“, 
nėra galimybės kreiptis su• 
atskiru laišku ir atskiru 
prašymu į kiekvieną Ame
rikos lietuvių organizaciją, 
klubą ar draugi ją^ar į kiek-' 

i vieną asmeniškai, tai šiuo-

o prie 
Federacijos yra atgaivin
tas Tautos Fondas, kuris 
Lietuvos atgimimo metais 
yra davęs stambiausias 
aukas. Be to, mūsų išeivi
joje yra įvairių, įvairiau
sių draugijų, kurios taip 
pat iš savo iždų skiria au-Į 
kas įvairiems tautiniams 
reikalams ir tas aukas 
siunčia per Federaciją ar-, 
ba Lietuvos atstovus. į

Lietuvoje bendras komi-į ~ A- ~
tetas reikalingas aukų pa- ‘uriP"’1“’
skirstymui, bet mes cia,įa K(M). audeklo a^a.
aukų neskirstome, o tik raig_ $3.75
renkame. Aukų rinkimui,; Užsakymus su money orderiu

Žodynai ■ Dktkmaries
TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ

ŽODYNAS, surengė K. Boruta

renkame. Aukų rinkimui,; Užsakymus su money orderiu 
rodos, ir Lietuvoje nėra j siųskite:
bendrų komitetų ir niekas. “Darbininkas”, 366 W, Broad- 
nesiima jų steigti. I way, So. Boston, Mass.

LDS. Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

į “Vilniaus Ge- 
myte ir P. Poškus, visi svečiai Ježinis Fondas“ ir aukos 
pasveikino atstovus ir palinkę- Fondui galima siųsti 
jo gėry darbo vaisių^ Svečiam.,^ . R uj j Vilnių
suteikta fenkleha. be, patana-Į (netrukus p0 Nauj(J Metų)

KuopTinežūnai: Amerikos p^tas ji Jūsų
6-tos kuopos iš Hartford įne-i priminėti Money Orders iSDauda jqsu maloniai atv- 

šimai: 1-mas. kad Apskritys ir stačiai į Vilnių). Lietu J 
rengtų trilypę gegužinę. Įneši-jvojė yra sudaryta ir kita 
mas priimtas,-ir nutarta rengti, visuomenės organizacija, 

j specialiai neturtingiems 
I vilniečiams lietuviams ir
kitataučiams šelpti, — yra 
tai: Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remti.
Komiteto buveinė tuo tar
pu yra: Duonelaičio gatvė 
9a Kaune, bet Komitetas 
turės netrukus pastovų a- 
dresą ir Vilniuje. 

Tas Vyriausias Komite
tas Vilniaus Kraštui Remti

dai šį Vilnijos lietuvių šel
pimo reikalą ir meldžiu vi
sų ir kiekvieną visose lie
tuvių kolonijose, ypač 
draugijų viršininkus, nea
tidėliojant sudaryti ben
drus vietos komitetus Vil
niaus Krašto gyventojams 
sušelpti.

Tikėdamas, kad didžio
sios Amerikos lietuvių or
ganizacijos iš savo pusės į- 
pareiguos savo skyrius šį 
istorinį darbą paremti ir kų rinkimui.

Kodėl būtinai reikalinga 
sudaryti bendri komitetai 
Vilniaus krašto gyvento
jams sušelpti ? Ar ne ge
riau, kada įvairios organi
zacijos lenktyniuodamos

j renka ir siunčia aukas? 
Juk visos aukos, įvairių 
organizacijų surinktos, 
plaukia į tą patį Lietuvos 

j iždą. Jeigu mes priimtume 
• pp. Lietuvos atstovų ragi
nimus organizuoti bendrus 
komitetus, tai pakol suor
ganizuotume, tai Vilniaus 
krašto gyventojai ir badu 
išmirtų.

Mūsų išeivija nėra neor
ganizuota, kad reikėtų ko
kius ten naujus bendrus 
komitetus organizuoti au- 

Mes turime

Šiuomi “Darbininko“ vadovybė skelbia “Darbinin
ko” Vajų nuo gruodžio 15 dienos iki vasario 28,1940 m. 
Vajaus metu “Darbininko“ kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1.50. Į Lietuvą metinė prenu
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykai!

Kas užsiprenumeruos ar atnaujins “Darbininko” 
prenumeratą vieniems metams vajaus laike, prisiųsda- 
mi $3.00 už prenumeratą ir 10c. persiuntimo lėšoms pa
dengti, tas gaus gražų su mūsų didvyrių - lakūnų pa
veikslais gražų sieninį kalendorių.

I

Priminima: LDS Nariams
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 

“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la
bai prašome gerb. LDS narių sumokėti metines duok
les vajaus metu ir gauti sieninį kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO" ADMINISTRACIJA.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CHICAGO, ILL

Nuošini Vieša Padėta
' Šiuomi reiškiu padėką 

slems tiems, kurie kuo nors pri
sidėjo prie surengimo pasek
mingos bei šaunios puotos, ku
rioje Lietuvos Konsulas Chica- 
goje Petras Daužvardis įteikė 
nuo Lietuvos Valdžios man Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3 laipsnio Rikijaus 
Ordiną, gruodžio 2 d. 1939 m., 
Sherry viešbučio puošniame 
Sky Ballroom, Chicagoje.

Pirmiausiai tariu nuoširdų a- 
čių Lietuvos Valdžiai, kuri at-♦ 
minė ir įvertino mano praeities 
darbus bei nuopelnus lietuvių 
bei Lietuvos Respublikos nau
dai ir įrašė mane į Gediminie- 
čių garbingą narių skaičių. 
Taipgi nuoširdų ačiū didžiai 
gerbiamam Lietuvos Konsului 
Petrui Daužvardžiui už turinin
gą ir įspūdingą kalbą bei už į- 
tėikimą Ordino, o p. Daužvar-
dienei už prielankumą bei atsi- čiū Šv. Kazimiero Seserų Gene- 
lankymą pokylin.

Toliau širdingai dėkoju skait
lingam, darbščiam komitetui, 
kuris, vadovaujant gerb. Aleks. 
Kumskiui, surengė tokią nepa
prastai gražią bei iškilmingą 
puotą ir už gražią dovaną — 
auksinį Wrist Watch, o taip pat 
už apdovanojimą mano žmonos 
sii gražiu corsage ir dideliu 
chrysanthemų gėlių bukietu. 
Komiteto nuoširdus ir vienin
gas darbas sukvietė rinktinę ir 
skaitlingą publiką, kurią suda
rė dvasiškiai, daktarai, advoka- 

^tai, biznieriai, rinktiniai veikė
jai, Gediminiečiai bei kiti žmo
nės. Toks komitetas yra vertas
netik padėkos bet ir pagarbos. , ®*° iškilmingo pokylio, pasilik- 
, Dėkoju teisėjui Jonui T. Zu- s*^e mano dėkingoje širdyje ir 

riui už gražią kalbą ir už vedi- atmintyje, iki juoda žemelė ma
mą programos, kuri pasižymė- no 
jo netik trumpumu, bet ir turi
ningumu. Ačiū p. Kumskiui už 
gražią įžanginę kalbą, operos 
dainininkei p-lei Jadvygai Gri- 
daitei ir radio dainininkei p. O- 
nai Juozaitienei už gražų dai
navimą. o prof. A. S. Pociui už 
akompanavimą dainininkėms.
. Dėkoju visai skaitlingai publi-

vi-’

Šv. Kazimiero “Akad. Aidams", 
“Chicago Daily Tribūne”, 
“Southtown Economist”, South- 
west News”, ‘Bridgeport News’, 
‘Brighton Star’ ir kitiems už 
tai, kad jie daug vietos pašven
tė savo skiltyse aprašymui šio 
pokylio. Taipgi tariu nuoširdų 
ačiū radio valandų leidėjams 
bei vedėjams: Jos. Budrikui & 
Co., Peoples Furniture Co., 
Progress Furnit. Co., “Margu
čiui” — kompozitoriui A. Vana
gaičiui, Mrs. Soph. Barkus ir 
Povilui Šaltimierui, kuris netik 

. garsino per visą savaitę kas ry
tą, bet ir pats atsilankė su vi
sais savo radio artistais į šį ma
no pagerbimo pokylį. Gerai ži
nau. kaip brangiai kainuoja ra
dio laikas, bet jie nepaisydami 
savo išlaidų, visi šį įvykį gyvu 
žodžiu plačiai garsino. Jiems a- 
čiū!

sinę metinę apyskaitą. Džiugu 
buvo girdėti, kad pereitais me
tais tiek daug dalykų buvo pa
rapijoje įtaisyta ir dar skolų iš
mokėta $3,000.00. Džiaugėsi pa
rapijiečių nuotaika. Dėkojo už 
kooperaciją ir linkėjo, kad, Die
vui laiminant, ir tolesniai tokio
je gražioje dvasioje darbuotu- 
mėmės Kristaus karaliaus gar
bei.

Sekmadienį prieš naujuosius 
metus bažnyčios kolektoriams 
ir patarnautojams mūsų klebo
nas, kun. P. M. Juras iškėlė pie
tus ir įteikė kiekvienam dovaną,

savybė priklauso visiems lietu- 
t viams bendrai, nežiūrint pažiū
rų skirtumo. Antradienį, sausio 
9’d., 7 vai. vakare, įvyks klubo 
valdybos rinkimai. Visi ateikite 
ir dalyvaukite rinkimuose ir 
balsuokite tik už savo pusės 
draugus. Pastatykite tikrai ka
talikišką ir tautišką valdybą, 
kuri darbuotųsi dėl visų gero
vės, bet ne komunistišką, kuri i
vedžioja visus už nosių.

Geras Tautietis.

Rožių karalienė — Mar- * 
garet Huntley, 18, Pasade-

Bostono Lietuvių Verslo Dr-ja
NESENAI ĮSIKŪRUSI IR ĮŽENGUSI Į ŠIUOS 1940 METUS, 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO DRAUGUS, RĖMĖJUS IR 

PRIETELIUS
Verslo Draugija širdingai prašo visų lietuvių remti tuos biz

nierius, kurie priklauso prie šios draugijos, nes jos nariai pilnai 
užsitarnauja paramos. Jie kiekviena proga remia visus tautos rei
kalus ir atskirus žmones bei organizacijas.

Negaliu praleisti nepadėkojęs 
už telegramas bei sveikinimo 
laiškus, kurie buvo pasiųsti po- 
kylin bei į namus. Ypatingai a-

ralei, gerb. Motinai Marijai už 
ypatingai gražų bei turiningą 
pasveikinimo laišką, Chicagos 
Miesto majorui Edward J. Kel- 
ly ir County Clerk Michael J. 
Flynn už telegramas ir visiems, 
kurie prisiuntė sveikinimo laiš
kus bei telegramas.

Nors dirbau ir per ilgus me
tus, bet niekuomet nesitikėjau 
sulaukti tokios pagarbos, kokią 
man šiuo laiku* buvo suteikta. 
Šis garbingas įvykis priduoda 
man dar daugiau įkvėpimo ir 
pasišventimo dirbti savo tautos 
labui.

Brangūs broliai ir sesutės, ku
rie tik kuo nors prisidėjote prie

DRAUGIJOS NARIAI — BIZNIERIAI
APDRAUDOS IR NUOSAVY- , ALAUS BRAVORAI. 

BIŲ ĮSIGIJIMO ĮSTAIGOS. I ----------
------------ . Brockerts Brewing Co., 

A. J. Kupstis,-------------------------- I 60 Ellsworth St., Worcester.
332 W. Broadway, So. Boston.1 A. Pinkevičius, prez.Sausio 14 d., Šv. Petro ir Povi

lo d-ja į Gardnerį pakvietė fil- 
~. Januškevičių. Jr. 

rodyti gražius, naujai nufilmuo
tus šią vasarą Lietuvos vaizdus. 
Naujoji filmą vaizduoja visą 

gyvenimą: miestus, 
kariuomenę, policiją, 

Šv. Kazimiero parapijos choru mokyklą ir visa, ką tik galima 
žaisti bowling. Taip pat nutarė Lietuvoje pamatyti.
turėti šokius, bet dar nenusta-i Įžanga 35c., vaikams 15c. Vi- 
tyta diena, kada šokiai įvyks, si ateikite ir pamatykite šią fil- 
Po to įvyko valdybos rinkimai, mą, kuri bus rodoma sausio 14 

Gardneryje yra gražus Lietu- d., 7 vai. vakare, Mildos Opera 
vių Piliečių klūbas, kurio nuo-

gi naujų metų dieną, altoriaus! na (California) Junior ko- 
puošimo draugijos narėms. Šios' fegijos studentą, laimėjo 
po pietų linksmai praleido visą’ 
pusdienį. Išeidamos gavo po! 
gražią dovaną. Tabernakuliumo 
draugijos narės prižiūri sank- 
tuarijumą ir bažnytinius rūbus. 
Kun. J. Skalandis laike pietų, 
pažymėjo kaip malonu prie al
toriaus matyti gražiausią tvar
ką ir švarumą.

I karalienės titulą rožių
Į tournamente, Pasadena, 
California. i Lietuvos

■ ■■ kaimus,

A. J. Namaksy,
412 W. Broadvvay, So. Boston. ■

R. M. Sidney Printing Servise, 
’ 315 E St., So. Boston.

R. M. židžiunas, sav.■---------------------------------------------
Bay View Motor Servise, 

; 1 Hamlin St., So. Boston.
J. P. Aidukas, i P. Trečiokas, ved.

322 W. Broadvvay, So. Boston. 1 ■

Boston Realty T nes t,
315 E St., So. Boston. 

Adv. J. B. Gailius, sav.

Z SIUVĖJAI.

t

House, Pine St.

LAIKRAŠTININKAI.

Mūsų klebono kun. Juro pas
tangomis, gauta jaunimui patal
pos arti bažnyčios prie Frank - 
lin ir Lowell gatvių, buvusioji 
viešoji mokykla, kiuri yra dabar 
naudojama rekreacijai. Mūsų 
parapijos jaunimas kas sekma
dienis nuo antros iki dešimtos 
vakaro, galės naudotis visais 
namo patogumais ir žaidimais. 
Taigi dabar nebegalės nusis
kusti. kad nesama kur jauni
mui susirinkti ir krūvoje gra
žiai laiką praleisti, šiltame, švie
siame, jaukiame name.

Esant reikalui, yra vilties gau
ti tas 
dykai

Worcester, Mass

pačias jaunimui patalpas 
ir šiokiais vakarais.

Šv.
choras nejuokais rengiasi prie 
“Lietuviško kratinio/, kurį iš
pildys vasario 4 d., parapijos 
svetainėje.

Pranciškaus parapijos

akių neužbers.
Dr. Jonas P. Poška.

Šv. Pranciškaus parapijos ko
lektorius. Juozas Antanavičius, 
eidamas pargruvo ir išsilaužė 
koją. Rūpestingai prižiūri dak
taras J. Pash. Sveiksta. Mano
ma už savaitės galės vaikščioti.

LAfRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, naujų metų išvakarėse, 
bažnytinėj svetainėj turėjo va
karienę. Toastmasteris Juozas 
Savičius sumaniai vedė progra- * ** * I w • X- •

kai už atsilankymą bei už jųjų mą. Pareikšta daug gražių min- 
ųepaprastą draugiškumą, kurį čių ir pasiryžimų. Dėkojo klebo- 
man parodė puotoje gruodžio 2 nui kun. P. M. Jurui, kuris iškė- 
d. Nuoširdžiai dėkoju laikraš- lė jiems šią puotą.
čiams: “Draugui", “Naujie- ---------------
noras”, “Garsui”, “Darbinin- Naujuose metuose mūsų kle- 
kui”. “Amerikai", “Sandarai”, bonas bažnyčioje išdavė finan-

Tėvai Marijonai: kun. J. Pau- 
liukonis. MIC. ir J. Jančius. 
MIC., šventes praleidžia Law- 
rence pas savo tėvelius.

Mokytoja Adelė Piniūtė ir jos 
brolis inžinierius. Jonas Pinas, 
šventes praleido su tėveliu. Grį- 

prie savo darbo.
Aguonėlė.

žo

$v. Kazimiero Parapija
ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGI

JOS SUSIRINKIMAS
Šv. Petronėlės dr-jos susirin

kimas įvyko sausio 2 d., Šv. Ka
zimiero par. svetainėje. Per šį 
susirinkimą išrinkta nauja val
dyba, kurią sudaro:

Pirmininkė — Ona Stalulo- 
nienė, vice-pirm. — Anastazija 
Parulienė, finansų rašt. — Ona 
Mikulaitienė, nutarimų rašt. — 
Ona Keršienė, kasos globėjos — 
N. SullivanTr M. Sinekienė, ka
sininkė — Mikalina Karšienė, 
maršalka — Marcelė Jurgelio- 
nienė ir knygų peržiūrėtojos — 
Margareta Karas ir Ona Loan.

Nutarta rengti “Beano Party” 
vasario 21 d., kuri įvyks šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. 
Kadangi šiais metais sueina 25 
metai, kaip draugija gyvuoja 
nutarta surengti 25 metų jubi
liejaus apviaikščiojimą, birž. 2 
dieną.

Taip pat per šį susirinkimą 
buvo pagerbtos dvi narės — O- 
na Žurinskienė, kuri išbuvo 
maršalka per penkioliką metų, 
ir Marijona Anašauskienė, kuri 
buvo kasininkė dešimts metų. 
Joms buvo suteiktos dovanos. 
Visos narės, atsilankiusios į su
sirinkimą, buvo pavaišintos.

K-as.

GARDNER, MASS.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

I
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta, ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.

Šv. Petro ir Povilo d-jos susi
rinkimas įvyko gruodžio 19 d., 
1939 m. Susirinkimas įvyko 
naujoje vietoje, nes draugija 
persikėlė kiton svetainėn, bū
tent, Milers Opera House, kurio
je buvo ir pirmas susirinkimas. 
Nauja vieta visiems patiko. Su
sirinkimas gražiai praėjo. Iš
rinkta valdyba 1940 metams. 
Valdybon įeina: pirm. — Petras 
Aukštikalnis, vice-pirm. — A- 
domas Padlavičius, fin. sekr. — 
Aleksas Juška, prot. sekr. — 
Antanas Nalivaika, kasininku
— Alekas Nakutis, kasos globė
jais — Antanas Glebavičius ir 
Povilas Tarasevičius, maršalka
— Antanas Marcinkus. Kitas 
susirinkimas įvyks sausio 16 d., 
7 vai. vakare. Milers Opera 
House. Ateidami visi atsiveski
te po vieną naują narį.

FOTOGRAFAI.I
Stukas Photo, 450 W. Broadvvay 

So. Boston. Jurgis Stukas, sav.

bo. Boston. sav. w. Beniulis. Boston Street Garage, 
« ■ P- Pilvinis sav. 119 Boston st.,

CtsaMskas Market 248 E St., Dorchester. Tel. Geneva 9296.
So. Boston. A. Cizauskaę, sav.--------------------------------------------

W. J. Jakštas Co., 308 W. 4 St., Br^R t̂nn
So Boston W Jakštas sav 541 E‘ Broadway- So- Boston. bo. Boston. w. Jakštas, sav. Strakauskai, sav.

VALGOMŲ DAIKTŲ KRAU
TUVĖS. * ------------  A

L St. Market, 181 L Street,
So. Boston. Sav. W. Beniulis

iždininkės vietos P. Bačinskie-
i
nė, jos vietą užpildė krautuvi
ninkė Ona Kondrotienė. Iždo 
globėja Ona Paulauskienė, kuri 
daug darbo įdeda į kuopos veik
lą, pasilieka savo vietoj, o į atsi
sakiusios M. Ulevičienės \'ietą, 
išrinkta iždo globėja O. Ridikie- 
nė. mūsų naujos protokolo rašt. Valiackas Market, 75 G Street, 
mamytė. Tvarkdarė Alena Ne- 
vulienė irgi jau kelintas metas 
gražiai pildo savo pareigas.

Sulig 19-to Seimo pageidavi
mo, nutarta išimti apsaugą ant 
narių duoklių, kurias finansų 
rašt., siųs į Centrą. Atstovė į 
Federaciją išrinkta Veronika 
Liutkienė. gabi ir prityrus or
ganizacijų veikėja. Korespon
dentė pasiliko ta pati, U. T. 
Daukantienė. Į kuopos veikian
čią komisiją įėjo O. Puišienė, M. 
Grigienė, O. Gaidienė, kurios ir 
pereitus metus komisijoj buvo, 
darinkta dvi naujos, tai Julė 
Karalienė ir V. Liutkienė. Per
nai veikiančioji komisija dau
giau rūpinos socialiais vakarė
liais dėl kuopos narių, ir drąsiai 
galiu sakyti, kad visos narės 
buvo jų darbuote patenkintos.

• Dėkodamos buvusioms kuopos 
valdybos narėms ir sveikinda
mos naująsias, linkime joms 
gražiai ir sutartinai darbuotis.

Meškutė.

Bay View Market, 502 E. 8-th, 
So. Boston. J. Glineckis. sav.

John Jakštas Market,
257 W. 5th St., So. Boston. 

Jonas Jakštas, sav.

ALINĖS — VALGYKLOS. 
South Bostone:

Strand Cafe, 374 W. Broadway, 
K. Budreckis ir Helgerman, sav.

Diamond Cafe, 305 Broadway,Walter’s Market, 481 E. 6th St. Diamond Cafe, 305 Broadway, 
So. Boston. VI. Marcinkus, sav. Neviera ir Razvadauskas, sav.

So. Boston. J. Valiackas, sav.
Intemational Cafe, 317 Broad- 

I vvay. B. Petruškevičius, sav.
Lincoln Market, 135 Emerson st. 

S. Boston. Pet. Jokubėnas, sav.

Kvietkauskas Market,
828 E. 8th St., So. Boston, 

Pr. Kvietkauskas. sav.

Baris Beverage Co., 220 E St., 
So. Boston. K. Borysas, sav.

I

I
i Lithuanian Furniture Co.,

Broaduay Cafe, 377 Broadway, 
i J. Masilionis, sav.

C. Sabet Tavern, 117 A Street, 
! So. Boston. K. Sabeckis, sav.

Third St. Cafe, Ine.
58 Dorchester St., So. Boston. 

Razvadauskas ir Neviera, sav.
I

326 W. Broadway, So. Boston. Bill’s Cafe,
A. Ašmenskas, vedėjas. I 510 Dorchester Avė.,

So. Boston Cafe,
249 Broadway. Balukonis, sav.

L St. Tavern ir Paskage Store,
Alerander Shampoo & Tonis, ' 195 L St., J. Strigunas, sav.

414 W. Broadway, So. Boston.
Aleksandras Mizara. sav.

Automobilių Dalių Krautuvė,
701 Columbia Rd.. Dorchester. į 

Mass. Vladas Gurskis, sav.

TONIKO IŠDIRBĖJAI.

BARBERNĖ
I
Myopia Club Beverage Co., 
Grafton avė., Islington, Mass.

Pr. GerulsSis. sav.Peter Shiman, Jr. sav.
144 Smith St., Roxbury, Mass.

W. Yanush Paskage Store, 
134 W. 6th St., So. Boston. 

W. Janusas, sav.GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖS.

. Kontraktorius — Pentorius.Flood Sąuare H ardu: ar e,
628 E. Broadway, So. Boston. 1 ---------

J. Alekna, savin. J • Vanus, 3 E vandale Terrace,
-------------------------------------------- I Dorchester, Mass.- - - — - ,------------------------------------------John’s H ordinare,

412 W. Broadway, So. Boston. J- Vyšniauskas, 310 E St. S. B. 
J. Stonis, sav. i Taiso batus, dirba raktus etc.

RADIO VEDĖJAI.

Aušros Vartų ParapijaIŠ MŪSŲ VEIKLOS
Metinis M. S. 5-tos kuopos su

sirinkimas įvyko gruodžio 4 d.,
1939 m. Aptarus bėgančius rei
kalus, išrinkta kuopos valdyba
1940 m. Pirmininkė liko ta pa
ti, darbšti ir maloni Matilda 
(Liutkiūtė) Pauliukonienė, ku-

5 i

ri jau ketvirtus metus gražiai 
tvarko kuopos reikalus, vice- 
pirm, liko irgi ta pati Ona Bruo-, M15sų

Kalėdos praėjo ypatingu pa
rapijiečių pamaldumu. Vidur
naktį, Bernelių mišių metu, baž
nyčia buvo perpildyta: mišias 
laikė ir pamokslą sakė klebonas 
kun. K. Vasys.

Parap. choras, 
muz. J. Čižauskui. 
dainavo Kalėdines

A. F. Kneižys,
366 W. Broadway, So. Boston.

/. Kubiliūnas, 124 G Street, 
South Boston.

AUKSORIAI.

Juozas DUis,
366 W. Broadway, So. Boston.

Roland Ketvirtis & Co., 
312 Broadway, So. Boston.

vadovaujant 
labai gražiai 
giesmes.

---- , r----- r. i ruošiasi 
žienė, tai darbšti įvairių draugi- atvykti .-----------------Naujog An.
jų darbuotoja ir 5-tos kuopos ii-; glijos chQrų balių kurfe įvykg

I

“Aušros" Choras turėjo savo 
metinį susirinkimą, kuris įvyko 
gruodžio 21 d., 1939 m. Susirin
kime buvo aptarta daug dalykų. 
Choras nutarė važiuoti į Bosto
ną, į Naujos Anglijos Chorų su
sivienijimo šokius sausio 17 die
ną: nutarė su Worcester, Mass..

Steponas Minkus,
73 Farragut Rd., So. Boston.

Frank Whitkens, Jeueler,
321 Broadway, So. Boston.

gametė ir sąžininga Bart,, Honae Roof. penktadie-l
rašt.. Viktorija Ručinskienė po nį „ d vw laukia au!
15 mftfn roafininVotrimz* emeriai ■ « « J

dideliu nekantrumu, nes bus la-i 
bai malonu susipažinti iš kitų

13 metų raštininkavimo griežtai ; 
atsisakė iš savo vietos.

V. Ručinskienė darbšti ir uoli kolonijų suvažiavusiu jaunimu.
sąjungietė, taip pat ir daugelio 
kitų organizacijų narė, užimta 
socialiu ir namų darbu, jau se
niai bandė pasitraukti iš finan- 

|sų rašt., atsakingų pareigų, bet 
vis narėms sekės prikalbinti ją 
dar vienus metus raštininkauti. 
Apgailestaujam netekę geros 
finansų rašt., bet džiaugiamės, 
kad tą vietą užėmė iki šiol bu
vusi protokolo raštininkė Mag
dalena Delionienė, kuri yra ge
rai apsipažinusi su savo nau
jom pareigom. I protokolo rašt. 
vietą išrinkta jauna sąjungietė 
Ona Pally. Dėl stokos laiko ir 
kitų užsiėmimų, pasitraukė iš

Dra-ta-ta!

IŠ 69-tos KUOPOS VEIKIMO
Naujų narių priėmimo vaka

rėlis įvyko lapkričio 6-tą dieną, 
Ituoaju po susirinkimo. Sekan- 
I čios narės, kurios įsirašė 1939 
metais buvo garbės svečiai: O. 
Andrulionytė, J. Smith, O. Ži- 
rinkta: pirmininke — Viktorija 
Shea: vice - pirm. — Blanche 
Miller; raštininkė — Marijona 
Purienė: fin. rašt. — Ona Va- 
lentukevičiūtė; iždo glob. —Ve
ronika Spirkevičienė ir Ona Cir- 
vinskaitė. Maršalka — Ludvika 
binskienė, 0. Mitchell. 0. Žida-

lienė, M. Nichols, M. A. Dau- 
gininkas, J. Waugininkas, A. 
Svetojūtė ir N. Antonucci. Kai 
kurios pareiškė keletą žodelių. 
Malonu matyt naujas nares, y- 
pač jaunas įstojant į Moterų Są
jungą. Po suruošto programėlio 
p. M. Čižauskienė paskambino 
pianu šokiams, kuriuose visos 
dalyvavo. Po pavaišinimo ska
niais valgiais visos linksmai 
skirstėsi namo.

I

I

Lauksim naujų narių įsirašant 
vajaus metu, kuris prasidėjo 
sausio mėn. 1 d. 1940.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
pirmą pirmadienį kiekvieno mė
nesio, išskyrus pasitaikančias 
šventes, kuomet susirinkimas 
laikomas sekančią dieną.

Gruodžio 4-tą dieną įvyko mū
sų metinis susirinkimas. Gana 
gražus būrys narių susirinko 
šiame svarbiame susirinkime.

Išgirdus valdybos metinius ra
portus, pasirodė, kad kuopa sto
vi geriau, kaip bet kada stovė
jusi. Ačiū tai mūsų visų myli
mai pirmininkei Teklei Mažei
kienei, kuri per ilgus metus ve
dė, tvarkė ir ragino prie dides
nio veikimo, kad atnešus dides
nių naudą mūsų Sąjungai. Pri- 
vedus prie šio gero stovio, nu
mačius, kad jau kuopa pergyve
nus sunkiausius laikus, ir kad 
ateitis atrodo šviesi, ji atsisako 
nuo pirmininkystės. Nors mums 
liūdna, mes turime pripažinti, 
kad jai verta tas poilsis, žinom 
taipgi, kad jos širdis su mumis, 
ir kad ji nesigailės ir toliau 
mums patarti, pamokyti, ir rei
kalui esant ir pabarti nors jos 
nėra tokis būdas. Toliau sekė 
naujos valdybos rinkimas. Iš- 
Karsokienė.

Sveikinam naują ir buvusią 
valdybą. V. S.
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IviETINES ŽINIOS

ŽINUTĖS

Sausio 2 ir 3 dd., Tėvas Ge
raldas, C. P., atlankė savo gimi
nes ir pažįstamus Dorchestery, 
Brightone, Cambridge ir So. 
Bostone. Jis šv. Kalėdų metu 
darbavosi Scranton, Pa. Dabar 
ilsisi Springfielde, Tėvų Pasio- 
nistų name.

i

dalyvavo Šv. Vardo vyrų drau
gijos metinėse pamaldose, šv. 
Vincento par. bažnyčioje, 
mokslą pasakė kun. 
Keams. Palaiminimą 
čiausiu Sakramentu
mišparus atgiedojęs, kun. R. 
Lee. Kun. K. Jenkus, 
Mahoney ir S. Beaddy dalyvavo 
asistoje.

Tiesa Apie 6rožio Kuiturą MEDUS

Pa-
J. S. 

su Šven- 
suteikė,

Tik 
tapo 

N. Y. 
Petro 
buvo

kun. J.

Kovi 1 — 4, Tėvas Geraldas

kapuose. 
(Magdale-

Sausio 14 d„ 3 vai, p.p., ir 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje sa
lėje bus rodomi garsiniai - juda
mieji paveikslai. Jie bus labai į-i 
domūs ir įvairūs. Visiems pa
tiks. įžanga 25c., vaikams 10c.

Ką Mes Manome, o Kaip Yra FR1ZAVIM0 progresas
__________ i Dėl žmonių daugumo frizavi

mas, jau buvo žinomas daug 
metų atgal. Plaukų frizavimas 
jau buvo žinomas pirm Kristaus 
gimimo. Pirmieji Egiptiečiai 
plaukus jau frizavo. Moteris 
tais laikais savo plaukus susuk
davo ant plonų pailgų pagalių ir 
apdėdavo su purvu ir tada sė
dėdavo ir kaitindavo juos per

amžiaus, gyvenęs su motina, 3 
Douglas St., So. Bostone. Jis 
dirbo laive South Africa Line. 
Laivui grįžus New Yorkan, jis 
buvo nebesurandamas. 
gruodžio 20 d., jo kūnas 
vandeny rastas, Brooklyn, 
Velionis palaidotas iš Šv. 
par. bažnyčios, kur .jis
krikštytas, 9 vai. ryte, sausio 8 
d., Naujos Kalvarijos 
Paliko tėvą, motiną 

i ną Ihtaitę) ir brolį.
laikys South Bostono jaunimui! -
metines rekolekcijas šv. Kaži-1 Vyčių susirinkimas 

miero garbei. mas, kadangi daug
--------------- ■ Atholio Vyčių pramogą.

Apie gruodžio 20 d., nuskendo gostono Vyčių mėnesinis susi- 
Vincentas Danielius. 24 metų Hnkimas ivyks sausio 14 d.

j Federacijos skyriaus susirin- 
į kimas nukeliamas į sausio 19 d., 
|t» šv. valandai, nes antradie
niais daug atstovų lanko vaka- 
i rinės mokyklas.

i
Sausio 18 d., 7:30 vai. vak., 

j šv. Petro par. bažnyčioje prasi- 
: dės Bažnyčios Vieningumo Ok- 
! tava. Per astuonias dienas, va- 
' karais, Tėvas Jakaitis, MIC., 
sakys pamokslus.

■1
i 
i

D.\KTARA1

nu

Lietuvis Dantistas 
L L Kapočius 

<f51 Vv. 8ROA3WAY, 
so. Boalun, Mass.

_ ' TEK. ŠOU Boston 2W0

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12
1:30 iki •> ir nuo 6:30 iki 9 v. V 
Sir-ieitomis nuo O iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo f* irti 6 vai. vakare 
Nedclionus nuu 9 ilu 12 vai. dieni* 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbrldge 6330.
■ i m------1* u a.
jwn ncpsnis, n. u.

(REPSYS)
Lietuvis Gydytojas

278 HARVARD SThEET.
Kampas Inman arti Centrai Sq^ 

Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 8 — 8.

■

ĮVAIROS SKELBIMAI

i

ff Reikalingas pastovus var- 
jfconininkas, mokantis savo ama- 
Į f ą, geras katalikas, kuris moka 
į (vesti chorą, paruošti kokius vei- 
B'kalelius, nors kada dėl parapi- 
’ jos, kas padidina jam pačiam 
[ algą. Vieta graži, parapija vidu- 
I ylinė ir palei parapiją yra skiria- 
I ma alga, geras žmogus gali ge- 
I rai gyventi. Kreipkitės į “Dar- 
I bininką”. (5-9-12)
I 

■F
Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiskų Skausmą

Nekentekite bereikalingai raiimcnu 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmohiii 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 

. Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 

L lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
į kučiu jau išparduota. Todėl nedti- 

f dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
į Pain-Ezpcllerio. Reikalaukite Pain-

Expellcrio su inkaru ant dėžutės.

ankstina- 
važiuoja į 

So.

Sausio 6 d., pakrikštytas sū
nus daktaro Vilimo G. ir Pran
ciškos (Galinauskaitės) Duse- 
vičių (Duserick) vardais Vili
mas - Jurgis. Kūmais buvo ad
vokatas Jonas Grigaliūnas ir 
daktaro Mikalionio žmona Gla- 
dys, buvusi Norkūnaitė.

i

Adv. Jonas J. Grigalius, Bos
tono miesto l-orpo.-acijcs teisių 
departmento asistentas, šiomis 
dienomis tapo paskirt .s atsto
vauti tą departmentą Didžiojo 
Bostono 1940 Community Fund 
kampanijoj. Jį paskyrė p. He i-; ves jr taipgi galima sakyti nagų 
ry Parkman, Bostono miesto pagražinimui, 
korporacijos teisių departmento nas automobilių dirbtuves ehe- 
viršininkas. mikas pamatė, kad tas liakeris

* j T • i- ii I gražiai apdengė visa, aAdv. Jonas Grigalius dalyvavo •’ . ® .... .. .
bankiete, kuris buvo suruoštas Į 
Bostono miesto departmentų I 
viršininkų, sausio 2 d., Parkeri 
House, kur ir buvo oficialiai; 
pradėta kampanija.

Mayoras Tobin, kuris yra in
teresuotas Community Fondu, 
ragino miesto darbininkus būti i 
du isniais. Bostono miesto dar-i 
bininkams yra skirta kvota 
$63.000, neįimant policijos, mo
kyklų ir apskričio departmentų. i

Sveikiname adv. Grigalių ir 
linkime jam geriausių sėkmių.

VEIDO PUDRA
Pasižiūrėję į moterį mes ją 

matom daug kartų per dieną de
dant pudros (powder) ant vei
do, galima pamanyti, kad ji ma
žiausiai suvartoja nuo dešimts 
iki penkiolikos svarų per metus. 
Bet yra gerai apsvarstyta, kad 
moteris daugiausiai suvartojan
ti mažiau kai svarą, o dar ge
riau apskaičiuota 1931 metais ir dieną ant karštos saulės. Per 
surasta, kad Amerikos moteris 
suvartoja mažiau kai dešimtą 
dalį svaro.

NAGŲ LIAKERIS
Pirmiausiai išrasta rankų 

gų liakeris, arba angliškai 
kant finger naii polish 1923 me
tais, kada naujos mados nitro- tuos svetimus plaukus susukda

vo ant pagalių ir paskui vietoj 
purvo ir ant saulės kaitinimo, 
jos juos virdavo vandeny po ke
letą valandų. Bet tai buvo gali
ma daryti tik su svetimais plau
kais, nes galvos nieks negali 
virti, todėl per ilgus 
vartojami svetimi 
per kiek šimtmečių 
savųjų plaukų buvo

Plaukai frizuoti, vėl buvo at
naujinta 1873 metais, kada buvo 
pradėta vartoti chemikalai.

Plaukai buvo švariai išmazgoja- 
mi ir išdžiovinti, paskui su che- j 
raikalu sušlapinti, susukti ant Grynas bičių medus, ku 
pagaliu ir, suvynioti popierių ar rį bitės sunešė iš žydinčių 
škuruliu, buvo sausinami ke-____’__r __ _____ ~ 1 , javų, gėlių, pievų ir me- 
pant per tris ar šešias valandas. . yr.a. tikras vaistas, 

tai buvo galima daryti J“*-. P“Syk „kvortą me- 
..._______________ . daus ir gerk JI su arbata

_ ar kava vietoje cukraus.

v*

na
ša-

1I
i eellulesė ester liakeris užėmė 
medžio ir automobilių dirbtu-

kiek laiko moterys pamatė, kad 
perdaug ilgai sugaištama ir 
žmogų nuvargina. -Tada mote
rys išgalvojo dėvėti svetimus 
plaukus, nes jos nepaisė, kiek 
ilgai ima juos sufrizuoti arba 
jos dar geriau padarydavo —

i
i

Bet visa 1 
irgi tik su svetimais plaukais.
Už kiek metų buvo išrastas e- įa"vartoja 'medų"*— to 
lektrikinės mašinos. Plaukai ta- , 
da jau buvo frizuojami ant gal
vos. Jie buvo šlapinami su bo- 
raksu paskui kepami kokia de
šimts minučių, šildomi elektri
nėse taurėse iki 800 laipsnių 
karščio. Tada tie plaukai, kiek 
jų liko ir kurie dar liko ant 
galvos, buvo garbiniuoti visada. 
Nuo to laiko, kas met mašinos 
ir chemikalai vis buvo pagerin
ti ir šiandien frizavimas yra ge
rai ir sveikai daromas mašino
mis į kelias minutes ir net dar y- 
ra daromi visai be mašinų.

slogos nevargina. Kvorta 
kamuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm.
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Tais metais vie
MOTERYS BAUDŽIAMOS UŽ 

KOSMETIKUS

r

Laikrodininkas

Sausio 7 d., tapo pakrikštyta 
Patricija Juozapo ir Petronėlės 
(Trečiokaitės) Bedalių. Kūmai 
buvo Edvardas Punys ir Stanis
lava Jovaišaitč.

Sausio 10 d. 8 vai. vak., 492 E. 
7th St., įvyksta Sodalicijos 
Whist party. Sodalietės kviečia 
svečius ir viešnias gausiai atsi
lankyti.

Juozapas Jezukevičius, 36 m., 
gyvenęs su tėvu, 194 Athens St., 
So. Bostone, mirė staiga širdies 
liga, sausio 5 d., bedirbdamas 
Vinoy Park viešbuty, St. Peters- 
burg; Floridoje. Jis paliko žmo
ną Marijoną (Sabaliauskaitę), 
tėvą ir seserį. Jis,yra gimęs ir 
augęs Lavrence, Mass. Palaido
tas iš Šv. Marijos par. bažny
čios, Royal Palm kapuose, St. 
Petersburge. Florida.

, ant ko tik 
: jis buvo užteptas ir labai greitai 
(išdžiūvo, tai jis pamanė, kad 
jis gražiai atrodytų užtepus jį 
ant nagų. Jis tai pabandęs, pa

imate, kad gerai atrodo ir nuo 
to laiko iki šiol liakeris yra var- 

i tojamas nagų pagražinimui.

laikus buvo 
plaukai ir 
frizavimas 
pamirštas.

Cambridge, Mass.
MIRĖ

Sausio 8 d. Bostone kilo 
žuvių prekybos darbininkų 
streikas. Darbininkai atsi
sakė iškrauti žuvis iš lai
vų. Massachusetts valsty
bės sveikatos aepartmen- 
tas kiek laiko atgal įsakė; 
žuvių prekybos įstaigoms, 
kad darbininkai neturi 
vartoti šakių žuvių išėmi
mui iš laivų. Darbininkai 
sako, kad jie be šakių ne
gali išimti tiek žuvių iš lai
vų už atlyginimą, kurį jie 
gauna iš darbdavių. Žuvių 
prekybos įstaigos atsisakė 
mokėti daugiau. Darbinin
kai sustreikavo.

Sausio 7 d., didelis būrys Šv. 
Petro lietuvių parapijos vyrų

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurt* 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tcl. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius Piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
L F. BaltruSiūnas ir p. Klinga. Sav.

753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 
80. BOSTON, MASS.

Pndes-lonalnt, biznieriai, pramonin 
kai. kurie skelbiasi “I»arbininke” tik 
lai verti skaitytojų pnramos.

Vtol skelbkite “1 htrblninke”

Sausio 7, š. m., mirė Marijona 
Dirsienė. gyv. 29 Wave”ly St., 
Brighton, Mass. Dideliame nu
liūdime paliko vyrą Aleksandrą, 
sūnų Vincentą 26 m., Oną 25 m. 
vedusią, Anelę 22 m., Domecėlę 
19, ir Stanislovą 15 m. Velionė 
buvo gera pavyzdinga moteris 

; ir giliai tikinti, praktikuojanti 
, katalikė.

Sausio 2, pajutusi pavojingą
j ligą tapo nuvežta į Cambridge 
' ligoninę ant Mt. Aubum gatvės, 
i Operacija tapo padaryta tuo- 
jaus. Po operacijos pradėjo jau
stis geriau. Sausio 6 d. užėjo. 
staigus atakas. Tuoj tapo šv. I 
Sakramentais aprūpinta. Sausio

I

! 7, 9 vai. ryte persiskyrė su 
šiuom pasauliu, dar būdama pa
čiam gerume nesena moteris. 
Nes buvo pergyvenus vos apie 

i 50 metų amžiaus.
Laidojama iškilmingai su tre

jomis šv. mišiomis iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios sausio 9, 

Lapkričio 19 d. įvykusiame g vg| ryte
LRKSA apskričio susirinkime.! Prieš laidotd¥cs ^„8^ 
Montello. Mass.. nutarta rengti suIialMta rožančius. Visos Gy-| 
pikniku birželio 16 d.. 1940 m.. vojo ir Amžinojo
Kęstučio Parke. E. Dedham.! dhlugijos da|yvaus fenne_ 
Mass. Tad prašome gerb. drau- nysę
gijų ar klubų tą dieną piknikų Ui gerasjs Wevas 
nerengti, bet atvykti i šaunų raei gailcstingas. z.

LRKSA Apskritie Piknikas

nerengti, bet atvykti į šaunų Taei gail€stingas_
LRKSA apskričių pikniką.

Valdyba.

CHORŲ SĄJUNGOS 
ŠOKIAI

Į

r

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksicnč,

625 K. 8lh St.. So. Boston, Mass. 
Tcl. So. Boston 1298

I 8V. JONO EV. 8L. PASALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

IVice-Pirm. — F. Zalelskicnė, i
564 E. Bboadway. So. Boston, Ma33.

F PTot. Rast. -- Ona T Vaškienė.
1 440 E. Sixth St.. So. Boston, MasB.

Fln. Rašt. - - Marijona Markoniutė,
* 4115 Washington St.. Roslindale,

Tel. Farktvay 0558-1V
Iždininkė — Ona Staniuliūtft,

105 West 6th St.. So. Boston. Ma*.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienB, 

111 H St., So. Boston. Mass.

»

t
t,' Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
į vakare, pobažnytinėj svetainėj.
I Visais draugijos reikalais kreipkltfe 
I pas protokolų ražtininkg.

I Pirmininkas. Juozas Svagždys,
1 601 6U1 SL, So. Boston. Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. Nevicra.

16 Winffekl St., So. Boston, Masa.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis, 

0 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL. 80. Boston, Mass 
Maršalka, Jonas Zaikis,

7 TVinfickl SL. So. Boston, Mass. 
Iždininkas. Andrius Zaleskas.

702 Fifth SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedčldienį kiekvieno mčnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 
E. 7tb 8L. So. Boston. Maas.

vyko “surprise party” p. Julijo
ną Karbauskienę, muziko Ma
merto Karbausko mamytę, pa
gerbti, jos gimtadienio proga. 
Dalyvavo daug giminių ir drau
gių. p. Karbauskienei išreiškė 
nuoširdžius linkėjimus ir apdo
vanojo brangiomis dovanomis.

Tarp kitų viešnių, dalyvavo ir 
pp. Puodelienė, Vaitkienė, Ple- 
kavičienė, Kališienė, Kohans- 
kienė.

p. M. Karbauskienei, namų 
! šeimininkei, pagelbėjo aptar- 
I nauti ir pavaišinti viešnias p. 
Florencija Karbauskaitė, įžymi 
dainininkė.

p. J. Karbauskienė išaugino 
j tris dukreles ir sūnų, kuris da- 

i bar yra vargonininku, kaip ir jo 
a. a. tėvelis, kad buvo per ilgus 
metus.

p. J. Karbauskienei linkime 
ilgiausių metų. D.

!

____________ -
Gruodžio 28 d., pp. M. Kar

bauskų namuose, Willow St., į-

Mirė vorMninKO 
Skaitytojas

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ii 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ii 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tek ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

f
J

1770 metais moterys Anglijoj 
vartojo kosmetikus tiek daug, 
vyrai nebegalėjo išsirinkti sau 
žmonų, nes jie sakydavo, kad 
juos moterys priviliodavo vesti 
su savo tepalais. Vyrai buvo 
tiek įsibauginę moterų tepalu, 
kad net buvo į Parlamentą į- 
neštas klausimas išgelbėti vyrus 
nuo šio apgavimo. Parlamento 
nutarimas buvo toks: “Visos 
moterys, nežiūrint kokio am
žiaus, stovio, profesijos ar kla
sės, mergina, moteris, ar našlė, 

i kurios šiuo laiku ir po šio įve- 
idimo įstatymo, prikalbins arba 
privilios vesti bile kokį Angli
jos pilietį vyrą su parfumais, 
ar kokiais kvepalais, dažais, 
dirbtiniais dantimis, svetimais 

j plaukais, batais aukštomis kor- 
komis, rūbais pasiūtais su lan
kais, kaulais arba paduškai- 
tčms, bus nubaustos pagal įsta
tymą už tokį apgavimą ir nu
baustosios praras savo teises ir 
vėl turės likti nevedusios mer
ginos”.

Nepaisant, kiek vyrai stengė
si prižiūrėti legališkai priimtąjį 
įstatymą, bet vargšams nepavy
ko. Matyti, kad vyrai ne tik pri
prato prie išsipuošusių moterų, 
bet ir pamylėjo jas, ir šiandien 
matyti, kad katra mergina ar 
moteris yra daugiau išsipuošusi, 
tai paskui tą vyrai ir bėga.

Anne J. Baltrus.' 
_____ ___________ ________  I

I

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Į

Oueen Ann Laundrj, Ine
1—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, Kad Jūsų drabuži*- 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite darbą mum.

I

SAUSIO 14
Kun. Antanas Baltrušiūnas 

rengia nepaprastą pramogą, bū
tent: ‘‘Telefoninę Whist Party’J. 

j Laimingieji, gabieji gaus gra- j 
■ žias dovanas. Tame darbe jam į 

gelbsti parapijinės mokyklos 
Alumniečiai. Linkime geriau
sios sėkmės toje 
Pelnas skiriamas 
mam “Club Room” 
erdviai svetainei.

darbuotėje, 
proponuoja- 

ir Naujai

s
į

i
i

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjaa 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

rUPJ 25 MBTŲ PATYK1M- 
Taiso ir stato Kaminu.

jeras Darbas - Kainus Zeiu,~

324 E St., So. Boston
TEL. ŠOU 1452

Apskaltllanmai ir patarimai aya».

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabai 
kol kainos yra žemos

Atlieku visus plumberio darbu, 
greitai ir pigiai. Gas ir steam

322 Dorchester St„
SO. BOSTON, MASS 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

G RA KORIAI

Jaunimas visur tik ir kalba a- 
pic jaunimo — chorų sąjungos 
šokius, kurie įvyksta penktadie
nį, sausio 19 d., Parker House „<*„,,0, g(y».
viešbučio auditorijoj, Tremont Mass. Palaidotas iškilmin- 
ir School Sts., Bostone. ; gai su bažnytinėmis apei-

Tą vakarą atvyks būriais jau- gomis sausio 2 d. Paliko 
nimas iš įvairių lietuvių koloni- nuliūdime žmoną, vieną 
jų. Jau įsigyjo tikietus šie cho- dukterį 10 m. amžiaus ir 
rai:
abiejų parapijų, Cambridge, A- Laidotuvėse dalyvavo 
thol, Gardner, Brocktono ir kitų daug Žmonių, tarp kurių ir 
parapijų. į velionio žmonos pusseserė

Kadangi šis chorų sąjungos p. Likienė ir pusbrolis p. 
parengimas yra pirmas, tai nuo- Jurgis Štokas iŠ So. Bosto- 
širdžiai raginame ir kviečiame 
visus dalyvauti. Patartina vi-Į 
siems įsigyti tikietus iš ankstoj 
nes jų gali pritrūkti. Tikietų 
galite gauti pas chorų narius ir 
pas jų vadus.

Visi į Parapijų Chorų Sąjun
gos šokius penktadienį, sausio 
19 d. š. m.. Parker House, Bos
ton. Mass. Rap.

Gruodžio 30 d. mirė Juo
zas Saulis, gyv. Shirley.

So. Bostono, Worcesterio sūnų 24 metų amžiaus.

MINSTRAL SHOW
Cambridge didysis choras uo

liai rengiasi prie nepaprasto 
“Minstral Show”, kurį statys 
sausio 21. Tikietai jau pardavi
nėjami. Patariama tikietus iš 
anksto įsigyti. Kurie turės nusi
pirkę iš anksto tikietus. tie tu
rės užtikrintą sėdynę svetainė
je; o kurie lauks iki sausio 21, 
tie gal gaus stovėt arba, nematę 
gražaus juokingo perstatymo, 
apsiverkę namo grįžt.

S. BarasevičiusIrSimus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES, 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vietas 838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537.

I

I

i

no.

Sausio 2 d., anksti ryte 
sudegė Frances Beauty 
Salon, 355 Broadway, So. 
Bostone, kurio viena iš sa
vininkių buvo p. Pranciška 

i Plevokienė, Petro Plevoko, 
j stogų dengėjo ir namų tai- 
' sytojoj žmona.

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Šįmet Cambridge lietuvių pa

rapija minės 30 metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga tinkamai pa
minėti yra rengiama šauni ju
biliejinė vakarienė vasario 4 d. 
6 vai. vakare. Vakarienė - puo
ta bus nepaprasta. Bus skanių 
valgių, gėrimų, ir gražus prog
ramas: dainos, eilės, kalbos ir 
t. t. Visi ruoškitės toj vakarie
nėj dalyvauti. Kun. A. Baltru- 
šūnas savo chorą jau lavina.

Kvieslys.

i

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS l' 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną, ir Nakų. 
Residence: 198 M SL, So. Boston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington Si..
NORWOOD, MASS 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Offlce

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

| P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS \
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną ir nakt|. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W. Broddway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

16—18 Intervale St. Montello, Mass,
Tel. Brockton 4110
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Montrealo Žinios PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

“Mano brolis, Mykolas 
Skvireckas, jau buvo dide
lis, suaugęs, ūsuotas ir ve
dęs, o aš dar mažas, murzi
nas ir basakojis berniūkš
tis lakščiau. Gyvenome ga
na dideliame dvare, viena
me Lietuvos užkampyje už 
didelių miškų, kur nepriei
davo nei geležinkelis, nei 
paštas, nei telegrafas, nei 
didieji keliai. Dvare mano 
brolis turėjo tarnybą, kuri 
buvo šiek tiek kaip ir po
niška”.

Perskaitęs pirmąjį lietu
višką laikraštį atsiradusį 
jų dvare, Mykolas nusi-

met taip ir girdėti jų žo
džiuose, taip ir plinta iš jų 
veidų, akių meilė, geru
mas, jog, rodos, nemato
ma, bet jaučiama meilės 
baiga širdį veria, krūtinę 
glosto”.

Mylintiems daugiau pa
siskaityti tokią gražia kal- 

j ba rašytų apysakų lietu- 
I viškų knygų, skaitytojų 
ratelis pataria įsigyti Ru
secko “Išniekintos Vėlia
vos”. Šią knygą su aš- 
tuonioms novelėms Skai

dymo komisija vienbalsiai 
užgiria, nes ji ne tik gra
žiai parašyta, bet turi daug

Kazimiero parapijos na- 
ir draugams daug sma- 
suteikė puikiai pavykęs 

balius.

rio visi susirinkusieji sveikino 
linksmą ir nuoširdų kleboną, ku
ris visiems parūpino tam tikras 
kepuraites, švilpukus, baršku
čius ir kitką. Vienu žodžiu, šis

draudimo laikų. Norin- 
a.s Ir ^ems» kad užsakymas!

, atrndp Sreitai pasiektų Kauną,: 
toks malo-i Prašome pasiųsti 50 centų 

jrĮcek| ar money - orderj se-į

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie- 

inam patapti Amerikos pi- 
! liečiu. Daugelyje įstaigų 
'yra griežtai reikalaujama, 

, . kad kiekvienas darbinin-
parengimas pal.ko begalo pui- feas būt Amerikos pilieti3 
kią atmintį. j *

I
I
I
I

I
I 
I

riams 
gurno 
Naujų Metų sutikimo 
Toks gražus žmonių suėjimas
seniai yra buvęs parapijos pa
rengimuose. Kad balius gerai 
pavyko, padėkoti reikia klebo
nui Bobinui, ir parapijos komi- 

. tetui, kurie daug dirbo ir rūpes- 
j tingai tvarkė, kad visiems būtų 

. ! smagu ir linksma. Prie tikietųSlammin’ Sammy Snead laimėjęs pirmą dovaną; dirbo LuWs drabužių
Miami Open golfo tournamente, gauna 82500.00 čekį' T . ... _ , ,
nuo mayoro Sewell, Miami, Florida. „ ..---------- --------------------— - ------ -------------------------------------- Pundziukas, prie durų — Bobi

nas ir Pundžius, prie baro ti
kietų — A. Sakalas, prie paties 
baro — Paznokaitis ir Juotkus, 
prie užkandžių vikriai sukosi 
Paznokaitienė ir Pundžiuvienė, 
o į stalus nešė Sakalienė. Marė 
Žinaitytė ir Adelė Paulauskai
tė. Kai kurios šeimos atėjo su 
būriu giminių ir draugų, ir tu
rėjo užsirezervavę ilgiausius 
stalus. Tai buvo Bandžių. Pun- 
džių. Bobinų, Žinaičių ir Kreivių 
šeimos. Visur skambėjo lietuvių 
ir prancūzų dainos. Nauji Me
tai buvo sutikti maršu, po ku-

— kitaip neduoda darbe. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
36G W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Parapijos choras Kalėdų me
tu įteikė dovaną vargonininkui 
K. žižiūnui, kuris daug įdėjo 
darbo 1939 metais, paruošda
mas chorą bažnytinei muzikai. 
Be to, choras išmoko visas dai
nas Lietuvių Dienai, pasaulinė
je parodoje ir naujas, gražias 
Rozewigo mišias. Kalėdų ir 
Naujų Metų dienose šių mišių 
giedojimas atkreipė visų dėme
sį. Svetimtaučiai prancūzai y- 
patingai buvo nustebinti. Dau
gelis jų tiesiog sako, kad jie a- 
teina į lietuvių bažnyčią, nes 
jiems patinka mūsų choro gra
žus giedojimas. Garbė mūsų 
choristams ir jų mokytojui! 
Reikia pasakyti, kad klebonas 
kun. Bobinas labai artimai vi
sus choro reikalus įvertina ir vi
sados savo jaunimui pasirengęs 
duoti pagalbą ir paramą. Tokiu 
būdu labai gražiai sugyvenama.

Vilniaus Šelpimo komitetas, 
baigdamas 1939 metus, susirin
kime priėmė sekančią 1940 me
tų veikimui rezoliuciją: 1. Rem
ti lietuvių spaudą ir lietuvius 
biznierius, kurie remia Lietuvos! 
reikalus bei vilniečių šelpimą; 
2. Surengti Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą ir pakvies
ti kalbėti prof. dr. Pakštą bei ki
tus; 3. Prašyti, kad kiekvienas

tautą ir M. Dubricką, Šv. Myko
lo dr. — J. Žemaitį ir J. Matu- 
zą, Šv. Petro ir Povilo dr. — J. 
Budrį ir K. Bernotą, Liet. Pil. 
Klubas — Pr. Savicką ir J. Ra
dzevičių, Laisvės Svetainė — P. 
Krivicką ir P. Zagrecką, Para
pijos choras — L. Mockeliūtę ir 
Fr. Lapinskaitę, Rožancavos dr.
— Cedminienę ir Kuniūtienę, 
Šv. Onos dr. — Peckuvienę ir

i Žemeckienę, Apaštalystės dr. —' geros valios lietuvis paaukotų 
ILitvinienę ir Karvojienę, Amži- j Vilniaus reikalams nors $3.00;
1 nojo Rožančiaus dr. — Savic- 4. Surengti parodą vilniečių šel- 
kienę ir Pavaikienę, Tretininkų pimo naudai; 5. Kreiptis į drau-
— Milukienę ir Norbutienę ir ■ gijas, kad prisidėtų prie vilnie- 
Sodalicija — B. Tumiūtę ir T.Įčių šelpimo reikalų; 
Pečiukaitę. (O kur atstovai Vy-Į 
čių ir kitų jaunimo draugijų?!). 1

Kai bus daugiau sužinota' 
skaitytojams greitai pranešime.

L. M.

gražiu Lietuvos vardu ir 
dar tėvyne vadinamas 
tas kraštas jam : 
“toks gražus, 1 
nūs, taip mylėtinas”. “ 
kaip čia nemylėsi, kad taip 
slaptingai ir rimtai ošia 
miškai kažkokia nesupran
tama, ypač dideliam vėjui 
pučiant, baisią pasaką pa
sakodami; kaip čia nemy
lėsi, kad pavasarį vanduo Į 
taip gražiai tūkstančiais 
upelių sruvena, savo dai
neles dainuodami; kaip čia 
nemylėsi, kad pievos taip 
margai žydi, rugiai, pas
laptingai šniokšdami, ty
vuliuoja, rugiagėlės kiek
vienam praeinančiam mir
ksi, skaidrus mėlynas dan
gus visą šį kraštą draugin-

. - . - _ v j ■V**^**VX***^F v** . VU OUO11 lumilicuo, UV1O po,-

g.3.1 . eT}Sia’ ° eS. svl~sai stovų susirinkimas aptarimui gelbėti atstatyti nualintą Vil- 
ne parengimo smulkmenų ir išrink- niaus kraštą. į normales vėžes, 

mylėsi, kad čia tiek daug 
to nuostabaus grožio, tiekį 

^pasakų, giesmių, dainų,!
kad kartais, rodosi, gieda 
dainuoja ne tik paukščiai, 
žmonės, gaudžia giesmė- Į ju rašt 
mis ir storais vargonų bal- T 
sais ne tik bažnyčia, bet; 
gieda visas oras, dangus/ 
miškai, laukai, visi paba
liai, paupiai ir paežerės.

“Kaip gi nemylėsi

| kančiai:
Lithuanian Book-of-the-Month 

Club
129 West 88th Street,
New York City, N. Y.

Skaitymo Komisija.

dam. N. Y. Nekalto Prasidėjime 
merginų dr-ja šįmet švęs 20 me
tų savo organizacijos sukakti 
ves. Ši draugija yra nuveiku: 
daug gerų darbų Bažnyčiai, tai 
tai ir labdarybei. Šv. Onos i?. 
Šv. Elzbietos moterų draugijos 
nori paruošti savo metinius šo 
kius. Tą pat nori padaryti i'{ 
choras. Be to, ruošiamasi ir pri ’ 
vasario 16 dienos, kurios minė 
jimą rengia Kanados Lietuvių 
Sąjunga ir parapija. Rep

ELIZ ABETH, H. J

AMSTERD AM, II. Y.
Gruodžio 27 d., iniciatyva Vii-

Mūsų kolonijoje sausio 28 d. 
įvyksta nepaprastas įvykis: vi
sos draugijos su parapija rengia: 
drauge vieną didelį parengimą 
parapijos ir mokyklos apšildy-Į 
mo įrengimams, kurie kainuoja
$1,200. Parengimas įvyks Lietu- į niaus Vaduoti Sąjungos narių, 
vių Laisvės svetainėje. Šiomis sušauktas visų draugijų atsto- 

i dienomis buvo visų draugijų at-1 vų susirinkimas, kaip nors pa-

tas vykdomasis komitetas. Ko- j Nutarta visų draugijų atstovų 
j mitetą sudaro garbės pirminin- komitetą pavadinti “Vilniaus 
kas klebonas, kun. J. Simonai-; šelpimo Komitetas”. Išrinkta 
tis. pirm. — P. Krivickas, pirm, laikinoji valdyba su garbės pir- 

’ į rašt. — D. Petručionis, antruo- mininku kun. J. Žiaanavičium. 
” . — L. Mockelis. ižd. — po susirinkimo dar buvo disku-

J. Kaleinikas. į suojama ir prieita išvados, kad
Programa bus labai įdomi, nes Petro Sargelio mintis yra tin- 

miesto majoras J. T. Kirk paža- kamiausi, eiti pas kun. J. Žida- 
dėjo dalyvauti su grupe palydo- nav.ičių, kad būtų pirmos Kalė- 

į vų, ir be to pažadėjo savo var-1 jų dienos rinkliava paskirta dėl 
Šio du pakviesti žymius centro mie- vargstančių brolių 

krašto, kuriame tiek daug Sto veikiančius artistus progra- Kun. 
gerų žmonių gyvena. Tai mos paįvairinimui. Šalę to daly-! sutiko tai padaryti. Kleb. kun. 
kas, kad jie prasčiokai, vaus didysis parapijos choras ir j. židanavičius 
pilksermėgiai, kiti iš jų šiaip bus daug kitokių įvairu- pat Kalėdas pranešė parapijai, 
nieko neskaitę, net nežino, mų. Vakaras savo įvairumu bus kad jis sumestas per Kalėdų 
kad žemė aplink saulę SU- toks kokio dar pas mus nėra j šventes pinigines dovanas vo- 
kasi, kad debesys tai tik T i_.,------------- ■—:— ---------------- =

vandens garai. Kas iš to, 
kad jie ir daugelio kitų da
lykų nežino, betgi gražiai

Vilniečių.
J. Židanavičius maloniai
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6. Prašyti 
lietuvių sportininkų, kad sporto 
vieno vakaro pelną skirtų Vil
niečių šelpimui; 7. Kreiptis į žy
dus, kad prisidėtų prie vilniečių 
šelpimo; 8. Surengti pikniką ir 
gautą pelną pasiųsti vilnie
čiams: 9. V. š. K. pageidauja, 
kad aukotojai stambesnių aukų 
duotų išrašytą čekį ar money 
order gen. kon. Budrio vardu.

V. Š. K. reiškia viešą padėką 
vardan vilniečių filmininkui J. 
Januškevičiui, kuris rodydamas 
paveikslus, ragina žmones rem- ■ 
ti Lietuvos reikalus bei šelpti 
vilniečius.

I 
I

Lietuvos Generalinio Konsu
lato NewYorke Paieškomi 

Asmenys:

»
V. §. K. koresp.

Vestuvių varpai suskambėjo 
Vincentui Lubinskui ir Olgai 
Bigelytei. Laimingo gyvenimo!

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
<avo skelbimais remia 
Darbininką”.

Uždykg! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

I

I
savaitė prieš i

buvę. Į bendrą komitetą draugi- keliuose ir visus kitus poperi- 
jos delegavo sekančius asmenis: 3įus paveda brolių Vilniečių šel- 

Šv. Kazimiero Draugija — J.
Kaleiniką ir J. Gausį, Šv. Jurgio

mandagiai prakalbinti ly- j dr. — D. Petručionį ir S. Stimb
uriai gražiai ir atsako. Tuo- rą- Šv. Juozapo dr. — St. Goš-
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

pimui. Tokiu klebono gailestin
gumo pavyzdžiu visi džiaugiasi. 

Viso suaukota $175.00.
Turime pažymėti, kad kun. J.

Raštutis bažnyčioje per pamok
slus ragino ir įtikino žmones, 
kaip reikalinga neužmiršti tė
vynės. o ypač šelpti apiplėštą 
Vilniaus kraštą. Trustistai J. 
Bublinskas ir J. Mikėnas padė
jo rinkti aukas. Visiems auka
vusiems Vilniečių lietuvių var
du tariu širdingai ačiū. Be to, 
brangūs broliai, neužmirškite, 
kad jie nors buvo lenkų pris
pausti ir daug vargo turėjo pa
nešti, bet Vilniaus krašte pasi
liko Lietuvybės degantis auku- 

Daug dar liko lietuvių,
(J kurie visai neužjaučia mūsų 
t! brolių Vilniečių ir neprisidėjo 

prie Kalėdinės Dovanos dėl Vil- 
ž niečių, nors jie ir galėtų paau- 
jįįlkoti. Be to, broliai ir sesutės, 

lietuviai, aš kreipiuos su kil
niausia ir nuolankiausia širdi
mi, prašydamas kiek galint pa
aukoti dėl brolių ir sesučių Vii- , iš Puodžiūnų k.. Linkuvos vals- 
niečių. Jeigu dabar negalėjai, | čiaus, Šiaulių apskr., neseniai 
tai yra sutvertas komitetas: ga-:gyvenęs Brooklyn, New York. 
lite atnešti kuomet tik turėsite PAKELTIS, Baltras, kilęs iš 
keletą centų. Aukok kiek gale- Užulunių kaimo, į Ameriką at- 
damas dėl savųjų.

Antanas Marozas, nęs Chicago, Illinois.
Vilniaus šelpimo Komiteto

ras.

AITUTIS, Mateušas ir jo duk
tė Ona. žinomi dar ir pavarde 
Eitutis. 1930 metais gyvenęs 
619 Carpenter Street. Green- 
point, New York, ir vadinesis 
Mike Aitutis. Jiems priklauso; 
turtas Lietuvoje.

BATAITIS, Juozas, dar nese-' 
nai gyvenęs 41 Mitchell Street.' 
Pittston, Pa.

BIKELIS, Kazimieras, žino- i 
mas dar kaip Charles Baker, į1 
Ameriką atvykęs 1913 metais ir 
iki 1920 metų gyvenęs Milnor, 
North Dakota.

DIRINGIS. Jonas, kilęs iš Ilg- 
šilio kaimo, Luokės valse., Tel-; 
šių apskr. į Ameriką atvykęs • 
1913 metais ir 1927 metais gy-' 
venęs Philadelphia, Pa.

KASPERAVIČIUS, Adolfas, i 
žinomas dar ir pavarde Kasper.; 
į Ameriką išvykęs 1923 metais 
ir prieš kurį laiką gyvenęs 27241 
E. Ontario Street, Philadelphia. 
Pa.

KRIUČIUNAI, Pranas ir An
tanas, kilę iš Sintautų valse., 
Šlamu kaimo, Šakių apskr. Tu
rimomis žiniomis jie gyvenę ir 
mirę Brooklyn. New York, bet 
nežinoma kame ir kada. Jų liku
sio turto Lietuvoje reikalams 
sutvarkyti reikalinga mirimo 
metrikų ištraukos, kurių negali
ma išgauti, nežinant kame ir 
kada jie mirė.

MASELIS, Aleksandras, kilęs

Neatsižvelgia Į Kainą
__ Nėra Geresnės
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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Mūsų žymus sportininkas Pet
ras Jotkus, sūnus parapijos ko
miteto nario, šį metą gerai pa- 

įsižymėjo Royal futbolo koman
doje ir buvo išrinktas (žurnalo 
jMac Lean redakcijos) į taip

gyvenęs | vadinamą Ali - Eastern koman- 
l dą. Reiškia, įskaitytas į tarpą 
j geriausių Kanados žaidikų. Žie- 
1 mos metu Petras žaidžia ledo 
; ripką. Šįmet jis tapo nariu Con- 
, cordia komandos, ir prasimušė į 
'eilę pačių pirmųjų žaidikų mė- 
Į

I

*Į parapijos komitetą išrinkta 
naujas narys. Aleksandras Luk-

Tuo laiku savo adresą jis nuro
dydavo tokį: The Public Natio- 
nal Trust Bank, 177 Broadvvay.

PATAPAS, Pranas. 1913 me
tais gyvenęs 178 Tros (?) St., 
Brooklyn, N. Y.

RASIMAVIČIUS, Kazys, kilęs 
iš Griškonių k., Butrimonių val
sčiaus, Alytaus apskr.. 1926 me
tais gyvenęs Amesbury, Mass.

ŠATEIKAITIS, Jonas, kilęs iš 
Biržų, į Ameriką atvykęs 1904 
metais ir pradžioje 
Philadelphia, Pa.

VAIDILA, Kazimieras, kilęs iš 
Vaiguvos miestelio, Raseinių 
apskr., į Ameriką atvykęs prieš 
38—39 metus ir 1914 metais 
gyvenęs Wilkes - Barre. Pa. Jo 
ieško Kanadoje gyvenantis bro
lis Jonas Vaidila.

VARAŠKEVIČIUS, Motiejus,
I ir jo sūnus Ignas Varaškevi- 
! čius, kurie 1934 metais gyveno ša. kuris keletą metų atgal baž- 
: 791 Washington St., New York, ■ nyčiai yra paaukavęs monstran- 
į N. Y. Į ei ją $250 vertės. Šįmet komite-
. ZAKARAUSKAS, Aleksan-. to pirmininku paskirtas žymus 
dras. gyvenęs Pottsville, Pa., veikėjas 
216 Sinclair Street.

Kaikuriems iš ieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai, ku
rie gali tekti svetimiems neat
siliepus teisėtiems įpėdiniams. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

16 West 75 Street, 
New York City.

Juozas Paznokaitis. 
Taip pat išrinkta parengimų 
komisija, kuri rūpinsis visais 
parapijos parengimais. Į ją įeina 
Verbylas Sakalas ir Paznokai
tis.

Parapijos choras rengiasi me
tiniam koncertui, kuris, regis, 
įvyks sausio 21 d. Programai iš
pildyti norima pakviesti ameri
kietį Juozą Olšauską iš Amster-
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vykęs 1913 metais ir apsigyve-

PAŠKEVIČIUS, Kasperas, iki Į
Korespondentas. 1929 metų gyvenęs New Yorke.l

Degtinės 
Bile Kuriam

Butelyje

DABAR
$1.25

.PAINTĖ
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Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite’ 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

Rašomoji mašinėlė y- 
/ ra labai naudinga turėti

kiekvienam, kaip suau- 
Sus'ems’ taiP *r jauni- 
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 

Ir administracijoje, tam
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū- 

šiandien. Mes galime parduoti maši-loma proga — įsigykite typwriterį
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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