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Lietuvių komunistų spau
da turėtų pranešti savo 
skaitytojams kas atsitiko 
su jų obalsiu: “Prieš karą 
ir fašizmą”, šiandien ko
munistų spauda apie tą o- 
balsį nenori nė prisiminti. 
Prieš karą negali kovoti, 
nes Stalinas veda karą 
prieš Suomiją, o prieš na
cius arba fašistus kova 
būtų lygiai tas pats, kaip 
kovoti prieš komunizmą. 
Komunizmas ir fašizmas 
apsiženijo, Stalinas su Hit
leriu pasibučiavo ir viskas 
užbaigta.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teises vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

I

I

DRAUGAI—
Skaitytojai jau žino, kadį 

komunistų partijos vadas, 
Earl Browder nuteistas 4, 
metams kalėjimo ir dviem! 
tūkstančiais dolerių pini
ginės bausmės už pasų į- 
statymų laužymą. Kiek lai
ko atgal buvo nuteistas ir 
pasodintas kalėjiman na
cių vadas Kuhn.

Savaitraštis “Labor”, ge
ležinkeliečių darbininkų 
organizacijų organas įdėjo 
pirmame puslapyj karika
tūrą, kuriai antraštę uždė
jo: “Comrades!” 
tūra vaizduoja 
Kuhn, Hitlerio 
kalėjime skaldo 
Jis atsisukęs
Jung. Valstybių įstatymų 
ranka per mūro sieną į- 
meta jo draugą ant kurio 
krūtinės užrašyta: Brow- 
der agent of Stalin”. Kuhn, 
pamatęs Browderį, sveiki
na šiais žodžiais: “Imagine 
meeting you here!”

Browder dar nepasiekė 
kalėjimo grindų, bet jau 
netoli. Iš to, suprantama, 
kad Browder apeliuojęs į 
aukštesnį teismą. Bet ma
ža viltis, kad jis išsisuktų 
nuo bausmės.

Stalinas su Hitleriu pasi-įmušti kiek laiko atgal.
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Sovietai Nebeduoda Lenkams i Alw^a&Srh
i - !— I

i Raudonarmiečiai Suomiu

Į

Lietuvos Kariuomenės 
Vadas Atostogose?

f

Washington, D. C., sau
sio 29 — Prez. Rooseveltas 

T . • xr - ~ aaa t pareiškė spaudos atsto-
Lietuvoje Yra 10,000 Internuotų vams, kad jung. valstybių 

r i tz- • • piliečiai gali įstoti į kitųLenkų Kareivių valstybių kariuomenes,
-------  kaipo savanoriai, jeigu tik 
valstybėms, ypač Lietuvai jie nepareiškia ištikimy- 
nusikratyti svetimo ele- bės priesaikos kitai vals- 
mento — lenkų, kurių tiek tybei, ir nenustoti šios ša- 
daug yra atbėgusių iš Len- lies pilietybės.* 
kijos. Lietuva labai susirū
pinus, nes ji yra prašiusi 
Jung. Valstybių priimti 
nors 10.000 lenkų pabėgė
lių. ir Skandinavijos vals
tybių prašė priimti nors po 

i tūkstanti lenkų pabėgėlių, 
' kuriuos Lietuva turi mai-
■ tinti ir dengti. Sakoma,

Šimtai Raudonarmiečių Užmušta
sau- į Maskvą išduoti raportą.

Prie Ladoga ežero vyksta 
smarkūs mūšiai. Salia 
fronte padėtis nepasikeitė. 
Rusai dabar jau gudresni 
po pirmo pralaimėjimo ir 
netekimo daug karo me
džiagos. Kaikurie raudon-

Stockholm, Švedija, sau
sio 29 — Sovietų Rusijos 
valdžia nebeišduoda len
kams vizų važiuoti iš Rusi
jos užimtos teritorijos, nes 
daug lenkų išvažiavo Mas
kvos - Stockholmo oro lini
ja į Prancūziją ir ten įsto
jo į lenkų armiją. Sakoma, 
kad ne tik Rusija nebeiš
duoda lenkams vizų išva
žiuoti, bet įsakė ir Balti
jos valstybėms neišduoti 

i lenkams, militario amžiaus kad Lietuvoje esą 10,000 
; pabėgėliams išvažiuoti iš internuotų lenkų kareivių. 
Baltijos valstybių.

Tai labai trukdo BaltijosKarika- 
kalėjimą. 
agentas, 
akmenis,

žiūri, kad
I Raudonieji Pasiuntė Naują 

Diviziją | Suomiu Frontą—

Kadangi Suomija ir Ru
sija nėra paskelbusios vie
na kitai karo, tai ameri
kiečiai, įstodami į Suomi
jos kariuomenę nelaužo 
neutralumo įstatymų.

I Lietuva veda derybas su 
Vokietija, kad atsikratyti 
galutinai tų pabėgėlių, ku
rie atbėgo iš Vokietijos 
užimtos Lenkijos. Iš tos 
srities esą keturi tūkstan
čiai žydų.

Lietuva griežtai užginči
ja žinias, kad ji ištremia 
prievarta per rubežių pa- 

diviziją iš bėgėlius iš Lenkijos. Nieko

• v

Kaunas — Vidaus Reika
lų ministerijos žiniomis, 
Lietuvoje veikia 789 drau
gijos, iš kurių 109 draugi
jos yra ugniagesių.

• v

Helsinki, Suomija, 
šio 29 — Didelė sovietų 
raudonarmiečių armija pa
teko į suomių spąstus, 

į Suomiai prie Ladoga eže
ro iš visų pusių apsupo so
vietų raudonarmiečius. 
Apsupti raudonarmiečiai
desperatiškai kovoja, nes armiečiai jau išmoko nau
jau jiems trūksta maisto dotis pašliūžomis ir baltai 
ir nėra vilties išlikti gy- apsirengę, kaip suomiai, 
viems. šimtai užmušta. puola savo priešus.

Iš šiaurvakarų sovietų Vakar raudonarmiečiai 
pagalbos armija nori pra- iš orlaivių numetė apie 100

Kaunas, Sausio 29 d. Ka
riuomenės vadas brig. gen.
Stasys Raštikis išvyko 3 šliaužti pro suomių eiles, bombų ant miestelių: Sa- 
mėnesiams atostogų svei- bet nevyksta. Raudonieji voski, Kuhmo, Sotkamo ir 

negali pereiti upės. Lieksa. Vienas civilis žmo-
Suomiai dabar naudoja gus užmuštas ir keturi su- 

taktiką įsileisti sovietų
i raudonarmiečius giliai į 
Suomiją ir juos apsupti. 
Toji taktika pasirodė sėk
minga.

Vakar suomiai privertė rininkus, važiuojančius iš 
sovietų rusų karo orlaivį karo lauko atostogų. Bom- 
nusileisti ant Suomijos že- bardavo 
mės. Tarp kitų lakūnų bu- nių orlaivių, 
vo ir aukštas rusų karinin- sužeisti.

t kas,

katai pataisyti. Jį pava
duos gen. Vitkauskas. I

žeisti. Suomiai nušovė du 
rusų orlaivius.

Sovietų raudonarmiečių 
lakūnai smarkiai bombar
davo keturius suomių ka-I

I
Iš Suomijos praneša, kad • 

sovietų Rusijos karo vado-į 
vybė pasiuntė naują rau- 
donarmiecių r-------  _
Arkangelsko į centralinį panašaus. Lietuva tik rei- mis eigulis Kaj-la Kazys 
frontą, kad sustiprinti sa- (kalau ja, kad pabėgėliai bū- Panerių miške sulaikė į- 

tartiną pilietį, kurs vėliau 
pasirodė besąs ščirpula 
Jurgis, Krokuvos gyvento
jas ir slaptai perėjęs Lie
tuvos — SSSR sieną. Su
laikytas keikė Lietuvos 
valdžią, jos vyriausybę ir 
pačią Lietuvą. Aišku, kad 

duonele, tai lai važiuoja į šis perėjūnas bus nubaus- 
Kad atlaikyti sovietų Rusiją ir Vokietiją, kur jie tas, taip, kaip jis yra nusi- 

raudonarmiečių jėgas, į teisingai priklauso. pelnęs,
suomių karo frontą atvy-' 
ko stiprios švedų karo jė
gos, kurie pavaduos suo
mius mūšiuose.

vo jėgas prieš suomius toje. tų ištikimi Lietuvai. Jeigu 
srityje. Taigi centralinia- Lenkijos pabėgėliai ir to
me fronte bus 50,000 rau- iiau sąmokslininkaus prieš 
donarmiecių. Suomiai spė- Lietuvą, tai Lietuva tokius 
ja, kad raudonarmiečiai gaivalus turi sudrausti ar- 
ruošiasi pradėti naują ata- ba ištremti ten, kur jie pri- 

1 ką Suomussalmi sekcijoj, klauso. Jeigu lenkai ar žy- 
I kur jie skaudžiai buvo su- dai nepatenkinti Lietuvos

bučiavo Europoje; Kuhn, 
Hitlerio agentas, ir Brow- 
der, Stalino agentas, susi
laukė tokio pat likimo 
Jung. Valstybėse. Ir vienas 
ir kitas kriminaliai nubau
stas už laužymą Jung. Val
stybių įstatymų.

VORCESTER, MASS.
Tėplioja Lietuvišltų Užrašų 

Iškabas
*

Sv. Kazimiero Parapija
SVARBUS SUSIRINKI

MAS
LDS 7 kuopos svarbus 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks vasario 4 dieną tuo- 
jaus po mišparų šv. Kazi
miero par. salėje. Minėta
me susirinkime bus įrašo
ma nauji LDS nariai ir bus 
atnaujinama senų “Darbi
ninko” skaitytojų prenu
meratos. Todėl kviečiame 
dalyvauti skaitlingai.

Komitetas.

Prieš pat šventes Vilniu
je atsirado nenaudėlių, ku
rie keliose vietose degutu 
buvo ištepę iškabas, rašy
tas lietuvių kalba. Tokios 
iškabos buvo išteptos Ke
lių Valdybos Vilniaus Kelių 
Rajono ir vienos pašto dė
žutės, esančios D. Pohu- 
liankos gt. ties namų Nr. 
33. Šis įvykis yra tiriamas 
ir, reikia manyti, kad ne
naudėliai bus susekti.

Atsiranda Ir Tokių
Išsišokėlių

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
AUKSO STANDARDĄ 

-------------------♦ 
Washington, D. C.—Kon

gresas iškėlė klausimą a- 
pie aukso standardo grąži-

Vilnius — Kalėdų dieno- nimą. Kaikurie kongres- 
martai įrodinėja, kad grą
žintas aukso štandardą bū
tų padarytas pirmas žings
nis panaikinti depresiją ir 
atgauti pramonės ir indus
trijos vadų pasitikėjimą.

iš penkių bombi- 
Karininkai 

Tai matote kiele 
kas, kuris buvo atsiųstas daug rusai sunaikino amu- % 
iš Maskvos, kad priverstų nicijos dėl keturių suomių 
Kitela armijos vadą grįžti karininkų.

I 
I

Žemės Drebėjimas Cape Cod 
Srityje

Raudonieji Užginčija Žinias

Maskva, Rusija, sausio 
Tass, oficialė rusų ži-29

nių agentūra, sako, kad 
autoritetingi centrai už- 

j
i
ginčija užsienio žinias apie 
nacių kariuomenės buvimą

Stockholm, Švedija, sau
sio 29 — Jung. Valstybių 
pasiuntinys Švedijoj įspė
ja Amerikos piliečius, gy
venančius toje šalyje, kad 
jie kuogreičiausiai grįžtų 
į Amerika, ypatingai mote
rys ir vaikai.

i Pasiuntinybė sako, kad

I

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių

7T

w

t

Tūkstančiai gyventojų 
Cape Cod srityje, Massa- 
chusetts valstybėje jautė 
žemės drebėjimą, kuris tę
sėsi per 45 sekundas. Dre
bėjimas buvęs smarkus, 
namuose lėkštės nulakstė 
nuo lentynų. Kai kas ma- tybėse, 75,000 dolerių, 
nė, kad kur nors arti įvyko -----—

Jungtinės Valstybės Neatnaujino 
Prekybos Sutarties Su Japonija 

hiM Knmidiai Packvri I Washington, D. C. 1/10 numiMjai ra»jrc 'rejta ketvirtadieni n: $75,000
Washington, D.

Kongreso atstovų 
paskyrė Dies komisijai,' 
kuri tyrinėja antį - amer: ' 
koninę veiklą Jung. Vals-

—Pe-
. reitą ketvirtadienį pasibai
gė Jung. Valstybių ir Ja- 

I ponijos prekybos sutartis. 
~ Jung. Valstybių valdžia 

nesutiko atnaujinti sutar- 

ameri* stybės departmentas davė 
suprasti, kad santykiai 
tarp Jung. Valstybių ir Ja-

c.

■ ekspliozija. Tai įvyko prieš Bombardavo Latvijos Laivų buvo ^kSi''TSa«aue’jeigS 

Ryga. Latvija -Pereitos j JaP°n‘ja dary‘>J k,oki5 ne- 
savaitės pabaigoje Vokie- malonumų arba kliūčių a- 

....... tijos submarinas bombar- merikiečiams, ę~------- 
New' davo Latvijos laivą “Eve- ^Icms Kinijoj, tai Jung. 

--------- , —........ , _„ |rene”, 4,484 tonų, kai jis! - - . - - 
chester, Middleboro ir kai-! plaukė iš Anglijos uosto. nams prekyboje.

!pat 6:15 vai. ryte mieste- 
: liuose Falmouth, South 
Yarmouth, Bourne, Onset, 
Wareham, Mattapoisett, 
Marion, Fairhaven, 1 
Bedford, Darthmouth, Ro-Į

merikiečiams, gyvenan-

Valstybės gali kenkti japo-

Rusijos užimtoje Lenkijo- Į šiais laikais važiavimas iš 
je. Tass tvirtina, kad toje • Europos laivais pasunkėjo, j 

nacių kareivio, ir prideda,! 
kad tarp Rusijos ir Vokie
tijos esą “geri kaimyniški 
santykiai”.

teritorijoje nesą nė vieno jį gaiį būti dar sunkes- 
nacių kareivio, ir prideda, !nė> įr todėl patena išva

žiuoti dabar.

Kaunas Aukštaičiu 
plentas, prasidedąs iš že
maičių plento 31 klm. už 
Kauno palei Babtus ,einąs 
per Kėdainius, Ramygalą, 
Panevėžį, Pasvalį ir Bir
žus ir dar toliau, iki Ger- 
maniškių nebetoli Latvijos 
sienos, jau visu ruožu baig- 

? tas ir naudojamas. Kiek 
kraštas plentus įvertina, 
parodo faktas, kad žemės 
kainos pagal plentą bema-

Belgrade, Jugoslavija, — 
Sausio 29 — Balkanų vals
tybių entente gavo Vokie
tijos įspėjimą, kad jos ne
nueitų nuo neutralumo po
litikos, kurios iki šiol lai
kėsi, ir kad nesiektų suda
ryti stipresnio bloko piet
rytinėje srityje. Vokietijos 
naciai labiausia nenori, 
kad Balkanų valstybės ne- 
susidėtų su Turkija, kuri 
turi sutartį su Anglija ir. tebeik
Prancūzija. bai.

kuriose kitose vietose. Bet 
nieko nesužeista.

Įgulos nariai išgelbėti, iš
skyrus vieną.

Kriminališkus DarbusUžpildė Senatoriaus Borah 
Vietą

Boise, Idaho — Šiomis 
dienomis Idaho valstybės 
gubernatorius paskyrė re
spublikoną John W. Tho- 
mas į mirusio senatoriaus 
Borah vietą. Šen. Thomas1 
užims tą vietą iki kitų me
tų sausio mėnesio.I

I
Kaunas — Per pereitų 

metų pirmuosius 10 mėne
sių, nuo 1939 m. sausio iki 
spalių, Lietuvoje buvo 15, 
209 jungtuvės, gimė 46,317 
kūdikiai, mirė 27,937 as
menys ir priaugo 18,380 
asmenų.

Naciai ištremia jaunus

Kongresas dėl tokio nu
sistatymo nenori įsimaišy
ti, bet palieka pačiai val
džiai laisvas rankas.

Japonijos ir Jung. Vals
tybių prekyba per metus 
siekia apie $400,000,000. 
Kinai džiaugiasi, kad Jung
tinės Valstybės nesiskubi
na atnaujinti prekybos su
tartį su japonais.

Sulaikė Perėjusius Sieną
Švenčių proga pas Bui

vydžių kleboną Miškinį at
vyko jo giminaitis kauniš
kis inž. Miškinis ir jiedu iš
ėjo pasivaikščioti palei Lie
tuvos — SSSR sieną, kur 
sovietų pasienio sargybos

Vatikanas, sausio 29 — niai. Vokiečiai naciai užda- 
Pereitą savaitę Kardinolas rė bažnyčias kaikuriuose 
Hlond, Lenkijos primatas, distriktuose; ištremia įvai- 
įteikė Šv. Tėvui, Popiežiui raus luomo lenkus iš jų gy- 
Pijui XII memorandumą venamų vietų į koncentra- 
apie Vokietijos nacių žiau- ei jos stovyklas, 
rumus užgrobtoje Lenkijo
je, ypač Gniezno ir Pozna- lenkus vaikinus ir mergi
nės arkivyskupijose. Kar- nas į Vokietiją, kad juos 
dinolas Hlond sako, kad ten išauklėtų naciais. Se
načiai masiniai šaudo ku- nesniuosius lenkus sukem- 
nigus ir pasaulionis kata- ša į traukinius ir nuvežę į buvo sulaikyti. Kol kas jų 
likus tose arkivyskupijose, taip vadinamą “generalės 
Memorandume sakoma, valdžios Lenkiją”, kur jie 
kad Vokietijos naciai tiks-; yra priversti gyventi nesa- 
liai nori sunaikinti katali-, nitariškuose, perpildytuo- 
kybę užgrobtoje Lenkijoje se barakuose, šeimos su- 
ir nutautinti lenkus tauti-Jardomos.

likimas nežinomas.

Kaunas — Skautai nuta
rė suaukoti Vilniaus bied- 
nuomenei už 100,000 litų 
reikmenimis.

z
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_______________________________ « •<■ I L ^“"“"““Katalikiškas Laikraštismokėti lietuvių kalbą. Ka-! 
Kaunas — Lietuvos Vai- ūkio politikos nurodymus, dangi tokių Vilniuje yra 

stybinė Centralinė Biblio- Klaipėdos krašte pirmoj trūkstamai, tai dalis šofe- 
teka, įkurta 1919 m. gruo- eilėj reiksią auginti dau- rįų įr konduktorių perke- 
džio 20 d., šiemet sulaukė giau bulvių negu iki šiol, iįama į Vilnių iš Kauno, o 
20 metų savo amžiaus. kad būtų galima daugiau likusiems nustatomas lai- 

------------- kiaulių užauginti. Dėl pa- kas lietuvių kalbai išmok- 
Vilnius — Įvairių kultu- dargų, pašalpų ūkininkai ti.

ros paminklų globa, apsau- neturį reikalo nusiskųsti, _  Vilniaus lietuvių koo-
ga, išlaikymas ir restaura- tačiau pašalpos duodamos -- 
vimas yra pavesta Vytau- ne ūkininkui, bet jo žemei, 

į to Didžiojo Kultūros Mu- o ūkininkas yra tik jos val- 
ziejui, todėl nuo šiol ir vi- dytojas, turįs pasirūpinti, 
šoki kasinėjimai bei tyri- kad žemė duotų kuodau- 
nėjimai piliakalniuose, pil-.giau naudos visos tautos 
kapiuose, senkapiuose, pi- labui.

— Apskrities viršininkas 
yra (landratas) Kohlhoff pa

aiškino vadams, kad šie vi
somis jėgomis išaiškintų 
ūkininkams, jog reikia 
stengtis, kad būtų laimėta. 
Jei vokiečių tauta pralai
mėsianti ,tai nebūsią gali
mybės antrą kartą atsisto
ti į kojas. Karą pralaimė
jus, kiekvienas esą gautų 
pajusti sunkų likimą, kurs 

_ į būtų skaudesnis, kaip po
Klaipėda — Prieš Kalė- Versalio diktato 1918 ni.i 

das Klaipėdoje buvo pri- visa tai reikią turėti prieš 
saikinti Klaipėdos kraštui; akjs įr dėlto įsitempti pa

• 0 K

Katalikiškoj Šeimoj
VVashington, D. C.— Šio- Roma, Italija, sausio 29 

n?is dienomis Amerikos — Laikraštis “Giornale d’- 
Darbo Federacijos prez. Italia” talpina pranešimą 
William Green įteikė prez. iš Kauno, kad Ukrainoje 

• Rooseveltui $5,800 čekį — (sovietų Rusijoje) susek- 
pp $100 už kiekvienus jo tas sąmokslas prieš Stali- 
amžiaus metus, kuriuos 
jis paaukojo į tautinį kūdi
kių paralyžiaus fondą.

Dieną vėliau ADF pa
siuntė į Baltuosius Rūmus 
400 svarų tortą, 5 ir pusės 
pėdų aukštumo, kurį pado
vanojo tam pačiam tikslui 
Bakery ir Confectionery 
Darbininkų unija.

Pranešama, kad $5,800.00 bartinių aplinkybių tokių 
sukėlė įvairios unijos, pri- žinių apie sovietus negali 
klausančios prie Amerikos skleisti, nes Baltijos vals

tybėse yra griežta sovietų 
cenzūra. Bet gal patys so
vietai nori tokias žinias 
skleisti, kad nukreiptų pa
saulio akis nuo Suomijos 
ir Rusijos karo, kuris pasi
žymi stambiais rusų pra
laimėjimais.

ną. Areštuota 150 sovietų 
piliečių.

Areštavimai Rusijoje yra 
paprastas dalykas, bet la
bai abejojame, kad tai bū- lyse, pilių griuvėsiuose ir
tų koks sąmokslas priešį panašiose vietose
Staliną Ukrainoje. Toji ži-1 draudžiama be V. D. Kult, 
nia neįtikėtina dar ir dėlto, į Muziejaus leidimo, taip 

pat draudžiama be leidimo 
remontuoti griauti ar per
dirbinėti senoviniai, istori
nės vertės pastatai.

• ’ Ikad ji skelbiama iš Kauno, i 
Lietuvos. Lietuva prie da

i
i

Darbo Federacijos. Nidii Veržli OkNnkus 
MbHVtUelIk

sausio
paskirtieji kaimų ūkininkų 
vadai (ortsbauerfuhreriai) 
ir apygardų vadai (kreis- 

jbauernfureriai). Krašto ū- 
kininkų vadas Lorenzas, a- 
tidarydamas susirinkimą 

Ankara, Turkija, sausio pabrėžė, kad ir Klaipėdos

KiMMistii "PasiteNvo" 
r CIO Vidui
H —----------
Columbus, Ohio,

29 — Pereitą savaitę įvyko
Vnited Mine Workers uni
jos auksinio jubiliejaus 
minėjimas. Tame minėji
me kalbėjo CIO vadas John 
L. Lewiš. Scenoje aukštai 
buvo pakabinta raudona 
Vėliava su komunistine — _  __ „ ____
Sovietų Sąjungos emblema traukiniu atvežė 15 milijo- čių vadinamas Šiaurnemu- 
— kūjis ir piautuvas. Salė- nų avaru a0kso (apie nio kraštu, ūkininkams y- 
je kilo didelis sąjūdis. Bet 000,000/, dalį 42 milijonų ra atėjęs iaikas parodyti

$40,000.000 P
Turkijai

i

I

29 —- Iš Syri jos specialiu i krašto, kurs dabar vokie-

bats Lewis, kaip sako, nie
ko apie tą raudoną vėliavą 
nežinojęs. Dalyviai pradė
jo šaukti: “Nupieškite ją!” 
Lewis tik tada sužinojo dėl 
jto kilo toks sąjūdis, kada 
feporteriai pradėjo foto- 
jjrafuoti komunistų vėlia-i _________
yą. Jis pareiškė: ».
' “Amerikos angliakasių! frcSUJŲ DmHįrlMtS 
darbininkų organizacija y-

Amerikos institucija. Ji

fyaigždėmis ir dryžais!”
:Po tokio LeU’is’o pareiš- 

kfmo kilo ovacijos ir kai- 
fcęurie iš dalyvių nuplėšė tą tvirtinti Vidaus Reik, mi- 
taudoną komunistų ženk- 
M

svarų (apie 168,000,000 do
lerių ), kuriuos skolina 
Turkijai Anglija ir Pran
cūzija.

Londone ir Paryžiuje y- 
i ra įsteigtas likusios sumos

"1 Vilnius— Miesto savi- 
tik vieną vėliavą — su valdybė jau paruošė 1940 

metų viešųjų darbų planą, 
kuriam reikalinga 3,300, 
000 litų. Planas pristatytas

I

nisterijai.
— Prieš Kalėdų šventes 

Į Vilnių je jau dirbo apie 
Per 60 metų 5000 bedarbių prie viešųjų 

Prieškariniais lai- 
sausio 

mėnesį būdavo per 7 tūks
tančius bedarbių.

Nuo Naujų Metų miesto 
autobusų susisiekimas pe
reina miesto savivaldybės 
žinion. Paleidžiama 20 
naujų patogių autobusų; 
senieji atiduodami užmies
tiniam susisiekimui.

Pasų išdavimas eina nor
maliai. Pažymėtina, kad 
daugelis buvusiu Lenkijos 

i tarnautojų dabar užsirašo 
lietuviais, nors kiti labai 
mažai lietuviškai temoka 
ar vos tik supranta.

Klaipėda 
vokiečių leistas klaipediš- darbų, 
fciams lietuviams vokietin- kais Vilniuje apie 
11 iškraipyta lietuviška tar- i 
tee laikraštis "Lietuviška 
Ceitunga” nuo šių Naujųjų 
Metų nebeišeis. Taip pat 
tas laikraštis praneša savo 
Skaitytojams. Dabar viso
je Mažojoje Lietuvoje be
liks vienas lietuviškas lai
kraštis, tai Tilžėje leidžia
masis "Naujas Tilžės Ke
leivis”, kurs yra pačių lie
tuvių redaguojamas ir lei
džiamas ir aptarnauja pie
tinį ir šiaurinį Nemuno 
krantą, taigi ir Klaipėdos 
krašto lietuvius.

t

Vokietijai savo dėkingu
mą, taigi jie turės pasirū
pinti atlikti visus jiems 
statomus reikalavimus, y- 
pač prisidedant prie ga
mybos kėlimo, nes pagal 
Goeringo ketverių metų 
planą, iš žemės turi būti 
išgaunama kuo daugiau 
naudos. Rytprūsių vyriau
sias ūkininkų vadas (lan- 
desbauemfuhreris) Spick- 
schen pareiškė, kad šian
dien svąrbiausias reikalas 
sukasi nebe apie pinigus, 
mašinas ir trąšas, bet apie 
Vokietijos likimą. Prasi
dedanti kruvina žūt-būtina 
kova dėl Vokietijos išliki
mo. Vokietija esanti apsi-

■ ėmusi būtinai laimėti, dėl
to iš kiekvieno gyventojo 
esą reikalaujama sąžinin
go pareigų atlikimo. Šian
dien negalima sakyti ūki
ninkams "darykite, kaip 
norite”, bet reikia jiems 
duoti tvirtus įsakymus.
— Oberlandeswirtschaf- 

tsratas Ziehr pranešė, ko
kiu būdu Klaipėdos krašto 
ūkininkai bus įtraukiami į 
nacionalsocialistų eiles, 
nes ir ūkininkai ir darbi
ninkai turėsią taikytis pa- 

1 gal nacionalsocialistiškus

peratyvas "Rūta” jau į- 
steigė mieste 20 krautuvių 
ir steigia dar 5 krautuves 
Vilniaus krašte.
— Didž. Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino pulko, 
kapelionu paskirtas vilniš
kis kun. K. Pūkėnas. I

i

Suregistravus visus Lie-i 
tuvos pajūrio žvejus ir jų 
žvejybos inventorių, rasta 
kad žvejų Lietuvos pajū-
ryje yra apie 2500 žmonių, , 
jie turi 50 motorinių laivų, ,
kelioliką kuterių (didelių 
motorinių), 35 burlaivius, 
46 irklinius laivelius ir a- 
pie 600 tinklų.

reigos pildymui.
— Be to apskr. viršinin

kas pasmerkė Klaipėdos 
krašto ūkininkų paprotį 
važinėtis į turgus; tuomi 
sugaištama daug brangaus 
laiko, kurį esą galima ge
riau sunaudoti ūkyje. Taip 
pat pasmerkė tuos mies
čionis, kurie patys važiuo
ja pas ūkininkus iAaisto 
produktų pirkti. Tokiais 
atsitikimais būsią baudžia
mi ir pirkėjai ir pardavė
jai-

Prožektoriais Apšviečia 
Gedimino Rainę

I

*

. II

Pradžia 3-Čiame pusi. i 
kančiam asmeniui patiks I 
laikraštis "Amerika”. Prie 
LRKSA priklausančiam 
patarnaus organizacinis 
laikraštis “Garsas”. Tiky
biniai nusiteikusiam, dva
siškos medžiagos ieškan- 

■ čiam sėkmingai pasitar
naus savaitraštis ‘Laivas’. 
Statistiškai ir istoriškai 
nusiteikusiam patiks kun. 
Miluko leidžiamoji "žvaig
ždė”, ir pastarų dienų “Pa-' mais ir prenumeratomis, 
siuntinys”. Lietuvišką dir- 

i bantį jaunimą suįdomins 
žurnalas “Vytis” ir “Gar- 

skiltys. “Studentų Žo-
i” pritiks profesijona- 

lams ir mokslo siekian-

čiam jaunimui. "Moterų 
Dirva” ras vietos pas kiek
vieną šeimininkę. “Lietu
vių žinios” taip pat geras 
laikraštis.

Paminėjome taigi, visą 
katalikiškų lietuviškų laik
raščių maštabą. Kiekvie
nas iš jų savo srityje pa
tarnaus pagal reikalą. Pa-
įsistatykime ant tvirtesnių 
'finansinių pamatų; parem
kime savo spaudą skelbi-

Ka- 
ka-

Ryga — Latvių laikraštis 
•Jaunakas Žinąs” įspū

džiuose apie Vilnių rašo:— 
! “Vilniaus išvaizda niekur 
, nebeprimena pergyventų 
karo įvykių. Krautuvės, i- 

' ki šiol buvusios tuščios, 
dabar siūlo visas įsivaiz
duojamas žemiškas gery
bes. Kaikurie prekylangiai 
gražesni ir turtingesni 
kaip Kaune. Matomos ne 
tik lietuviškos, bet ir len
kiškos prekės. Žmonės 
stebisi, iš kur visa tai atsi
rado, nes dar taip nesenai az • • • vvisai įs-

Mūsų šūkis tebūna: 
taiikiškas laikraštis 
talikiškoj šeimoj; ir Lietu
viškas katalikiškas laikra
štis kiekvienoj lietuviškoj 
šeimoj!

Vilnius. Čia veikė 14 pri-;kad iš Latvijos ir Sovietų 
vatinių gimnazijų, kurių 7 Į Sąjungos pusės artimųjų 
buvo lenkų, 6 žydų ir 1 ru- i miškų į Lietuvą atbėga ne
su. Visos jos turės persi- i mažai vilkų, kurie čia ieš- 
tvarkyti pagal Lietuvoje kosi grobio. Kaikur tie 
veikiančius nuostatus. A- žvėrys sudaro gyvento- 
teityje privatines gimnazi
jas galės laikyti tik organi
zacijos, kurios bus legali
zuotos įstatymais. Gimna
zijų direktoriais bus tik 
Lietuvos piliečiai, moką 
raštu ir žodžiu lietuvių kal-

jamg pavojų.

Vilnius — Keliolikai Vil
niaus lietuvių studentų per 

__ Vilniaus kraštui remti ko- 
bą ir turį visas mokytojo suteiktos stipendi-
kvalifikaeijas. Panaikinus i j°s P° mėnesiui,
karinio parengimo ir apie Patiriame, kad bus išlcis- 
Lenkiją mokymą, gimanzi- ta banknotų, kuriuose bus 
jose įvedama lietuvių kai- atvaizduoti Lietuvos sosti- 
ba, Lietuvos istorija, Lie- nes Vilniaus grįžimo svar- 
tuvos geografija ir visuo
menės mokslas.

Kaunas — Nuo Naujų
Metų iš Kauno į Vilnių ga- krautuvės buvo 
benama keltos dešimtys di-į parduotos”. — Toliau ra-; 
džiųjų autdbusų, kuriaisf soma: "Vilnius pasidarė- 
palaikomas susisiekimasi daug skaistesnis. Lietuvių 
Vilniaus mieste ir didesnė- tautinę šventovę — Trijų 
mis susisiekimo linijomis | Kryžių kalną, katedrą ir 
su visa Vilniaus sritimi.

Darbai Vilniuje

legendarinį Gedimino kai-- 
i ną naktimis apšviečia pro
žektoriai. Gatvės pilnos 
žmonių, tarp kurių pasiro- 

Lietuviai prekybininkai; do ir vadinamoji elegan- 
Vilniuje įsteigė savo im- i tiško ji publika. Ir paprasti 
porto ir eksporto bendro-1 žmonės geriau apsirengę, 
vę, kuri rūpinsis prekių negu prieš 4—5 savaites”, 
mainais ir būtinųjų reik-Į Vyriausybei įliejus Vil- 
menų importu. niaus sritin apie 50 milijo-

-------------- nų litų, žymiai atkuto pri- 
Vilniuje jau pilnu tempu vataus ūkio gyvenimas.

Rūpesčio kelia dar tik dar
bo klausimai. Tačiau pra
dedą veikti fabrikai ir 
dirbtuvės tą klausimą žy
miai palengvina. Be to,
tūkstančiai darbininkų, 
gauna darbo prie organi
zuojamų viešųjų darbų. —į 
Anot laikraščio, dabar 
kiekvieno vilniečio name 
ant stalo šalia duonos ke
palo, arbatos stiklo ir cuk
raus indo esąs lietuvių kal
bos vadovėlis. Reikalas už
dirbti kasdieninę duoną 
verčiąs ir nemokančius iš-i 
mokti valstybinę kalbą. — 
Konstatavęs energingą 
lenkinimo pasekmių ati
taisymo darbą, laikraštis 
priduria, kad su įtemptu 
susidomėjimu yra laukia
mas Vilniaus krašte baž
nytinio klausimo išspren
dimas.

dirba pirmasis valstybinis! 
tabako fabrikas su 230' 
darbininkais. Fabrikas sa-l 
vo gaminiais galės paten
kinti 60 nuošimčių Lietu
vos tabako rinkos parei
kalavimų.

; blausieji vaizdai. — Į Vil
niaus ligonių kasas būsią 
priimta apie 30 gydytojų. 

„ .. I— Per Kalėdų šventes iki
, Kaunas - ,V‘da“s relka’ Naujų Metų Vilniuje leista 

T vaikščioti per kiaurą nak-šymas leisti įsteigti Lietu
vių Liaudies Šokių Draugi
ją. Steigėjais pasirašė: N. 
Avietinaitė, dr. J. Balys, 
M. Baronaitė, Pr. Butkus, 
prof. B. Dvarionas, P. Ei- 
dukevičiūtė, B. Juškevičiū
tė, K. Marijošienė, V. Pet
ronis, Slaviūnas, B. Vokie- 
taitytė ir Vokietaitis. 
Draugijos tikslai: rinkti, 
tyrinėti ir populiarinti lie
tuvių liaudies šokius.

tį. Bendrai, nuo gruodžio 
16 d. Vilniuj draudžiama
sis laikas bėra nuo 11 vai. 
vakaro iki 4 vai. ryto.

Kaunas — Prieš 30 metų 
iš Žagarės išvykęs į Ame
riką darbininkas K. Jokū
baitis, būdamas darbštus 
ir taupus, susidėjęs nema- 

jžą pinigų ir neturėdamas 
šeimos, nutarė paremti sa
vo gimtojo valsčiaus be
turčius, atsiųsdamas Ža
garės valsčiaus savivaldy-

Vilnius — 1938 m. sausio, 
mėnesį Vilniuj dar veikė 17; w .
lietuviškų organizacijų, o^bei apie 30 tūkstančių litų, 
vasario ir kovo mėn. žymią ! už kuriuos prašo pastatyti 
dalį tų organizacijų lenkų į beturčiams prieglaudą. Jo- 
valdžia jau buvo uždariusi; kubaitis dar pažadėjo pri- 

jir jų turtui "globoti” pas-įsidėti to namo inventoriui 
kyrusi pirma kuratorius, ir vidaus įrengimams. Sa- 
paskui likvidatorius. vivaldybė sklypą jau įsigi

jo ir prieglaudą statys 
Kaunas — Iš šiaurryti- i naudodama savo darbo jė- 

nės Lietuvos pranešama, ’ gas.
i

Vilniaus mieste yra ne
mažas skaičius atbėgusių 
ūkininkų ir žemės darbi
ninkų, kurie didina bedar
bių ir šelpiamųjų skaičių, 

įdėjo piešinį, kuris pada- Kadangi kaimuose Lietu-' 
; lintas į tris dalis. Pirmoje 
‘ dalyje vaizduoja amerikie- reikalingos darbo rankos, 
Ičius, kurie bėga gelbėti visi tokie atbėgėliai 
i Čekoslovakijos, o į bėgan
čius žiūri bedarbis, atsto
vaująs 9,000,000 amerikie
čių bedarbių. Antroje daly
je vaizduoja amerikiečius, 
bėgančius gelbėti Lenki
jos; trečioje dalyje — a- 

i merikiečius, bėgančius 
gelbėti Suomijos. Į visus 
bėgančius su dideliu nusi
stebėjimu žiūri suvargęs 
bedarbis, atstovaujantis 

19,000,000 bedarbių. Pieši
niui uždėta tokia antraštė: 
“Kodėl negelbėti amerikie
čius!” Tikrai, amerikiečiai 
nesirūpina gelbėti savųjų. 
Devyni milijonai bedarbių 
skursta ir vargsta. Laikas 
jais susirūpinti.

“Labor” savaitraštis įsi-

voje prie žemės ūkio labai

bus 
apgyvendinti kaimuose.
— Nemaža lietuvių, bu

vusių politinių kalinių len
kų kalėjimuose, yra nus
toję sveikatos. Tokiems 
rūpinamasi išgauti pensi
jas.

Švenčionėlių burmistru 
paskirtas vilnietis Tvibu- 
tas.
— Vilniuje veikia 14 ver

timų. prašymų rašymų ir 
perrašinėjimų biurų ir dar 
40 prašymų paduota nau
jiems biuram atidaryti.
— Vilniaus šauliai gele

žinkeliečiai įsisteigė savo 
sporto klubą.
— Nuo Naujų Metų susi

siekimą mieste perima

l

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.

Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tnu

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimely j bus skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų svarstymų.
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:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, PirrTjrninkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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Kaunas
Kalėdų eglaitėms naikinti 
geriausias eglaites šiemet 
sutaupyta keli šimtai tūk
stančių miško prieauglio. 
Bet pasirodė, kad ir Kalė
dų šventės nuo to draudi
mo nė kiek nenukentėjo, 
nes gyventojai susigalvo
jo pasidaryti eglaites iš 
eglošakių.

I
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Sv. Pranciškus Salezas-Katalikų 
Spaudos Globėjas

1

galėtų pasidžiaugti, pasek
ti, jų garbe gyventi?

Steigdami ir užlaikydami 
laikraščius

Spaudos Skirtumas i

Kaikurie žmonės iš nusi
žeminimo neužrašo savo katalikiškus 
gerus darbus ir nuotikius. mes kaip tik užlaikome ir 
Bet reikia atsiminti, kad pagerbiame tikinčiųjų di- 
neužrašyti faktai, ar tai džius darbus ir Bažnyčios 
bus didvyriški nuotikiai ar pažangą, platiname ir gi- 
šiaip pamokinanti pavyz- name savo tikėjimą, kul- 
džiai, dažniausiai išnyksta tūroj pažangiuojame. Be 
iš žmonių akių su žmogaus to, tose vietose, kur dvasi- 
mirtimi. Gyvenime, pa- nės pagelbos pristinga, ten 
prastai, jei norima kurį katalikiškas laikraštis at-

I

rašyda-

Sausio 29 d. Šv. Pranciškaus Salezo šventė. Jis : 
mums ypačiai brangus tuo, kad yra skaitomas katali- ' 
kų spaudos globėju. Šventųjų Pranciškų vardai yra 
labai garbingi Katalikų Bažnyčios istorijoj: Asižietis, 
Borgia, Ksaveras, Salezas — tai vis stambūs asmenys, 
palikę neišdildomą antspaudą visuomeniniam gyveni
me, kaipo uolūs darbuotojai krikščioniškos tobulybės 
srity. Asižiečio dvasia pasiekė visus luomus, visus gy
venimo sluoksnius; Borgia ir Ksaveras stebuklingi mi- 
sijonieriai, gi Salezas gausus rašytojas, mokąs taip 
supopuliarizuoti dvasinio gyvenimo taisykles, kad jos 
atrodo, palyginti, lengvos ir visiems prieinamos.

Šv. Pranciškus Salezas daugiausiai darbavosi Ge- 
nevoj, kur šimtmečiu prieš jį Kalvinas buvo ardęs ka
talikų tikėjimą ir platinęs protestantizmą. Supranta
ma, kad tokioj užterštoj dirvoj be galo sunku buvo dar
buotis. Tačiau uolusis Vyskupas rankų nenuleido. Pa
mokslais, disputomis, raštais jis griovė protestantų 
tvirtovę ir ant jos griuvėsių statė katalikybės rūmus. 
Atvertė virš 70,000 suklydėlių. Neskaitant daugelio 
dvasinio turinio knygų, jis dažnai rašinėjo laiškus į- 
vairiais jam rūpimais klausimais į įvairius žmones — 
katalikus ir nekatalikus, vienus paragindamas, įdrą
sindamas, kitiems aiškindamas, su kitais disputuoda
mas ir jų klaidas atitaisydamas. Tuo būdu jis įsteigė 
tarsi periodinę laikraštiją, nors tais laikais (XVII 
amž.) tikrosios periodinės spaudos dar nebuvo. Šv. 
Pranciškus Salezas gerai suprato, kad tiesos mokslą 
reikia skelbti ne vien žodžiu, kurį tik klausytojai tegir
di, bet ir raštu, kurį ir toli esantieji skaito ir kurs ore 
neišnyksta, bet parašytas visados pasilieka. Šv. Pran
ciškus kad ir nebuvo tikroj to žodžio prasmėj žurna
listas, bet jis suprato katalikiškos spaudos idėją — po- 
puliarizuoti krikščionišką mokslą. Todėl jis ir yra nu
skirtas katalikų spaudos globėju.

Katalikų spaudą gaminti ir ją palaikyti yra pati 
svarbiausia ir tiesioginė mūsų pareiga. Ne visi gali ra
šyti, bet visi gali savo spaudą remti. Šiais laikais, kada 
spausdintas žodis valdo mintis ir nulemia tautų liki
mus, būtina suprasti jo galybę ir ją žmonijos labui su
naudoti. Kiek nelaimių pasaulis būtų išvengęs, jei žmo
nių mintys būtų maitinamos sveika teisinga spauda!

• v

• v
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Trečiasis būdas yra pini- 
giška parama. Tas vyks
mas vystosi trejopais bū
dais. Pirma, tiesiogine pi- 
nigiška auka; skelbimų 
būdu; ir trečia, prenume
ratomis. Antrasis būdas, 
sakysime, yra laikraščiui 
svarbiausias ir praktiš
kiausias. Dažniausiai laik
raštis skelbimais gyvuoja. 
Taigi, kodaugiau mes šiuo 
būdu pagelbstime, to pa
statydiname jį ant stip
resnių finansinių pamatų.

Paprastai, mažiųjų mies- redaguodamas,
tukų laikraščiai daug tikė- ma.s, ragindamas iš sakyk

los, arba kaip vienas iš mū
sų gerai žinomų lietuvių 
dvasiškių, kun. J. Kara
lius, mokėdamas premijas 
už raštus, atlieka savo da
lį katalikiškos spaudos ak
cijoj.

Pasaulionių veikimas ka
talikiškoj spaudoj kiek 
silpnesnis. Kartais tas vei- 
kime aptingimas plaukia to da iau duodame prie. 
iš nenoro, kartais negau-1 monįų pagerinti jo mecha- 
nama ganėtinai paskatini-, nišk sudėtį žini 
mų. Aišku, čia reiškiasi jau' ni ir al apmokėjimą. 
trukumai. Kaip reikia i prenumeratų rinkimas 
Šiuos trūkumus prašalinti ? taip i d prisideda prie 
Kad pasaulionys išgali Iaikraščio paramos. Čia ži- 

■ darbuotis katalikiškos noma darbas h pasida. 
spaudos darbe yra visiems linti Katalikai bendradar- : 
aiški išvada. Kaip dabar Į>jaudamj su redakcijomis 
tas darbas turi vystytis. • per ^vo organizacijas gali

Visų pirma, reikia gerai nuveikti milžiniškus dar- 
įsisąmoninti, 
kiški laikraščiai reikalin
gi; kad katalikiški laikraš
čiai yra tolimesnis mūsų 
Tikėjimo apgynimo gin
klas; kad yra pagelbstan- 
čioji mūsų būdą išauklėti 
priemonė; kad yra tas gy
vybę nešąs gaivalas - ra
šytas žodis mūsų tautinėj 
sąmonėj. Gerai apsvarstę 
ir supratę šiuos katalikiš
kos spaudos vyksmus, ga
lėsime tada leistis į gyvą

Kaip akci^’ veikimą.
Tas veikimas šioje šrity-

jimui nepakenkia. Bet 
kuomet kalbame apie did
miesčių laikraščius, čia 
jau paukštis visai kitos 
spalvos ir margesnis. Ja
me, ypač sekmadienio lei
dinyje, randame įspūdin
gų, laisvų pažiūrų, bedie
viškų, žmogaus dorą nuo-

nors dalyką ilgiau užlaiky- lieka tikėjimo misijos dar- dijančių straipsnių, kurie 
ti imamasi priemonių tam bą. Čia kaip tik ir gludi j „ ikia siinnavaHus ir 
tikrų, kad tą daiktą palai- priežastis kodėl kiekvieno £artais net užnuodija gerų 

i pažiūrų asmenis. Nesako
me, kad negalima pasauli
nius laikraščius prenume- 

, " __ , - . , ■ iruuu l. y. tuos, kurie tie-
gelbėtojas. Beabejo, Įaik- si iniai neprieštarauja 
rastis niekados neužims; tikėjimui irdoraiibet taip- 
kumgo. arba gerų Sesučių d neraginame, kadangi 
vienuolių vietos, bet jis pa- turime savus kataiikiškus. 
gelbes tikinciąjam uzlaiky- Kai kurie k kad ka.

kyti. Taip ir su žmogaus kataliko šeimoj turėtų bū-j 
gerais darbais. Atitinka- ti katalikiškas laikraštis,' 
miausias ir bene geriau- kuris, anot popiežiaus Leo- 
sias paminklas žmogaus no XIII, yra sakyklos Pa‘^oti t7y. tuos" 
darbams paminėti yra —i-:i. 
“spaudos paminklas”. Jei 
sakysime, žmogaus darbai 
nešė ypatingą garbę Die
vui, kėlė tikybos vertę, iš
aukštino Bažnyčią ir Tė
vynę, kodėl neužrašyti 
šiuos karžygiškus darbus, 
kad ateinančios kartos jais

Kas Gali Būti Priimtas Lietuvos

t Šalia tų nuostatų, kurie tybę, ir 
apibrėžia, kam Vilniaus ir 6) žodžiu ir raštu moka 
jo srities gyventojų pri- lietuvių kalbą, 
klauso Lietuvos pilietybė, 
yra dar kiti nuostatai, ku- stybei asmuo gali būti pri- i 
rie nusako, kas ir kokio- imtas Lietuvos piliečiu, ; 
mis sąlygomis gali būti netaikant aukščiau nusta- 
priimtas Lietuvos piliečiu, tytų sąlygų.

Pagal Lietuvos piliety-] Lietuvos pUiečiu priima 
Vidaus Reikalų Ministras, 
susitaręs su Teisingumo 
Ministru.

Nusipelniusį Lietuvos 
valstybės asmenį Lietuvos 
piliečiu priima Ministrų 

, Taryba.
ir Prašymas priimti Lietu- 

iš- vos piliečiu duodamas Vi- 
10 daus Reikalų Ministrui.

. Nusipelniusio Lietuvos'

Nusipelnęs Lietuvos vai-

liečiu gali būti priimtas 
lietuvis, jei jis apsigyvena 
Lietuvoje. Nelietuvis gali 
būti priimtas Lietuvos pi
liečiu, jei jis: I

1) yra sukakęs 18 metų 
amžiaus,

2) gyvena Lietuvoje 
joje yra be pertraukos 
gyvenęs paskutinius 
metų,

3) nėra teismo baustas valstybei asmens prašy- 
už nusikaltimą, kuris įsta- mas priimti Lietuvos pilie- 
tymu numatytas bausti čiu duodamas Ministrų 
bausme ne mažesne, kaip Tarybai.
kalėjimas, j Prašymą priimti Lietu-

4) gali save ir savo šeimą vos piliečiu 18 metų nesu-
išlaikyti, . kakusį asmenį duoda tas,

5) yra be pilietybės arba kuris turi jam tėvišką val- 
yra pilietis tokios valsty- džią.
bes, kur įstatymais, priim- Prašymas priimti Lietu- 
tas Lietuvos piliečiu pra- vos piliečiu apmokamas 
rastų anos valstybės pilie- tam tikru 25 litų mokesčiu.

ti tikėjimą, paragins jį prie 
doro gyvenimo, ten kur ta 
dvasiška pagelba nepriei
nama.

Spaudos Vertė
Katalikiško laikraščio sto, kuriuomi galėtų sus- 

skaitytojas gerai supranta 
spausdinto žodžio vertę. 
Bet iš kitos pusės yra to
kių asmenų, kurie neturė
jo progos tą spaudą arčiau 
pažinti. Nes kaip tik šiuo 
klausimu ir pastudijuosi
me. Supraskime vieną dės
nį: — jei mes katalikai ne
įprasime skaityti ir pla-i 
tinti katalikišką spaudą, 
nėra prasmės ir jos turėti. 
Jei pavyzdžiui, kas šian
dien pas mus ateitų ir sa
kytų, kad mes katalikai 

. bereikalo steigiame savas 
mokyklas, kad užtenka 

. vien valstybinės mokyklos, 

. mes palaikytume tokius 

. asmenis nesveikaprotau- 
jančiais. Mes gerai supra- 

į tome ką tos mokyklos 
mums reiškia. Mes gerai 
suprantame auklėjimo 
vertę. Mes žinome, kad vai
kas, lankąs katalikišką 
mokyklą, išmoks savo ti
kėjimą, savo kalbą, ir dar 
prie to, išauklės savo būdą. 
Tad ir siunčiame savo sū
nus ir dukras katalikiškon 
mokyklon.

Bet ar čia baigiasi kiek
vieno tėvo ir motinos pa
reiga? Aišku, kad ne. Tė
vai ir toliau privalo rūpin
tis savo vaikų dvasiška 
globa, šiųdieniui jaunimui" 
neužtenka vien tėvų pas
katinimų ir mokyklos. 
Prie tų dalykų reikia ir 
spausdinto žodžio. Kaip gi kalinga mat turėti plačią 
jaunimas palaikys savo ti- pasaulėžiūrą, ir be to, jam 

tokie laikraščiai nekenkia. 
Greičiausia toks asmuo nė 
nežino ką tai reiškia pa
saulėžiūra, nė nežino kas 
jam kenkia. Jei jau tokio 
plauko laikraščiai neken
kia, tai nežinia kodėl Baž
nyčia po mirtinos nuodė
mės bausme draudžia 
kiekvienam tikinciąjam 
tokius skaityti? Dasipro- 
tėjame, kad tie įstatymai 
nebuvo išleisti orui. Baž
nyčia jau žino iš devynio- 
liką šimtų metų prityrimo 
kas žmogui gera ir kas 
jam kenkia. Ji dėl to savo 
kanonuose ir įdėjo tuos į- 
statymus liečiančius spau
dą. Iš kitos pusės kiekvie
nas tikintysis supranta 
(nebent nenori) palaidos

tiprinti dvasią ateinančiai 
savaitei. Jis laukia vieno 
arba kito klausimo išriši
mo; jis ieško būdų atsaky
ti į savo draugų bendra
darbių prieštikybinius 
priekaištus, tą patį gali
ma pasakyti apie kiekvie
ną eilinį kataliką. Kaip gi 
šioje mūsų mechaniškoje 
civilizacijoje, kuri pašėliš
kų polėkiu viską daro, ga
lime visais klausimais už
siimti? Pasimokykime iš 
pasaulinės spaudos. (Čia 
imu domėn prieštikybinę 
spaudą). Žiūrėkime kaip 
įsitempusiai, kaip ryžtin
gai ji darbuojasi. Jei mes 
katalikai įdėtume tiktai 
dešimtu dalį savo pastan- 

; gų, stebuklus nuveiktume, 
ir mažai pėdsakų liktų tos 

i atskalingos spaudos. Deja, 
kaikurie (gėda tai prisi
pažinti) pagelbsti jų spau
dą platinti. Būkime atvi
rus. Daugelyje atvejų pa
tys katalikai beveik ir už
laiko prieštikybinę spaudą, 
ar tai prenumeratomis, ar 
tai skelbimais. Dabar ir 
mūsų pačių lietuvių tarpe, 
ir neva katalikų eilėse rasi, 
kad prenumeruoja visą ei
lę katalikiškų laikraščių, 
bet neužmiršta socialis- 
tiško plauko ir komunistiš
ko gaivalo laikraščių. Pa
klausi tokio asmens, kodėl 
taip yra? Atsakys, — rei-

jaunimas palaikys savo ti
kėjimą gyvą? Tėvų paragi
nimais? Pasakytu sekma
dieniais pamokslu? Tas 
girdimas sekmadienį pa
mokslėlis (dažnai tiktai 
dešimts minučių ilgio) 
daug nepagelbsti. Jauni
mas laukia stipraus gyvy
bės nešančio dvasiško mal

Nelietuvis, priimamas 
Lietuvos piliečiu aukščiau 
nustatytomis sąlygomis, 
moka 5,000 litų mokestį.

Vidaus Reikalų Minis
tras, susitaręs su Finansų 
Ministru, išimtinais atsiti
kimais šį mokestį gali su
mažinti arba ir visiškai 
nuo jo atleisti.

Priimamasis tampa Lie
tuvos piliečiu nuo dienos, 
kurią paskelbiamas “Vy
riausybės Žiniose’* nutari
mas priimti jį Lietuvos pi
liečių.

talikiški laikraščiai nevi- 
sados paduoda vėliausias 
žinias. Tas kartais atsitin
ka. Bet iš kitos pusės juose 
nerandame to šlamšto, ku
ris suteršia žmogaus sielą. 
Be to, mes katalikai turi
me siekti aukščiau. Jei sa
kykime, kaip jau minėjo
me, įdėtume tiek pastangų, 
kiek prieštikybinė spauda 
įdeda savo darbuotėj, tik
rai pralenktume savo kon
kurentus.

Įsižvelgkime į savo parei
gas. Kiek mes katalikišką 
spaudą platiname? j 
mes ją palaikome? Pradė
kime nuo pačios dvasiški- je yra neapribotas. Jei tik- 
jos.

Bendrai kalbant, kiekvie- mas milžiniškos pasėkos 
nas dvasiškis, ar tai pats seka.

1

kad katali- bus. Sakykime, jei kiekvie
nas tos arba kitos organi
zacijos narys pasistengtų 
įgyti nors vieną prenume
ratą katalikiškam laikraš
čiui, koks tai būtų nuopel
nas tikėjimui, nes tuomi 
lis platina tiesą ir dorą; 
koks nuopelnas tautai, nes 

l tuomi jis pagerbia aukštus 
tautos siekius, užlaiko jos ' 
tradicijas ir kas svarbiau
sia, palaiko savo kalbą.

tai vienybėj darbas vykdo-

Ar Mes Turime Spaudos Darbininkų?
1

“Darbininko” re
daktoriaus darbuote kata- 

Visiems

Savo laikraščių redakci-.to Urbonavičiaus? Kas ne- 
jose turėkime sąmoningus, | skaito mūsų garsaus publi- 
uolius, aukštų idealų, ir cisto editorijalų ? Visi yra 
gerai savo tikėjime pagįs-! susipažinę su p. Kneižio, 
tus asmenis. Mūsų šiųdie- taipgi 
niai katalikiški laikraščiai
tuo gali pasidžiaugti. Pa- ūkiškoj spaudoj, 
imkime savus lietuviškus yra žinomas p. Zujus “Gar- 
laikraščius. Kas gali peik- so” redaktorius; p. J. Lauč- 
ti sveiką dienraščio “Drau- ka “Amerikos” redakto- 
go” protavimą? Kas gali rius; p. J. Pilipauskas ‘Stu- 
užeiti už akių trumpiems,' dentų žodžio’ redaktorius, 
akį veriantiems, mūsų Kas daugiau pasidarbavo 
priešams kartais skau-' istoriniu atžvilgiu, statis- 
diems “Darbininko” edito- tikomis, už kunigą Miluką, 
rijalams? Arba “Studentų “žvaigždės 
žodžio” idealumui? “Ame- “Moterų Dirvos” redakto- 
rikos” laikraščio žinių su- rėš p. S. Sakalienės; “Vy- 
kaupimui? Ir taip su kiek- čio”, “Lietuvių Žinių”. Ir 
vienu mūsų katalikišku taip paeiliui. Nekalbame 
laikraščiu. apie praeityje pasidarba-

1 vusius ir savo gyvenimą 
pašventusius asmenis, 
nuopelnai kiekvienam ži
nomi. Taigi jau šioj srityje 
nesiskųskime, nes turime 
gerų vadų ir pagelbėkime 
jiems dirbti jų darbą.

redaktorių;

Ar Mes Galime Turėti 
Įdomių Spaudą?

Mes galime ir turime tu
rėti gerus, įdomius laik
raščius. Jei kiti gali kodėl 
ne mes? Jei ne, tai dėl to, s 
kad nenorime. O jei neno
rime ko panašaus įgyven
dinti, nesiskųskime, kad 
mūsų laikraščiams to arba 
kito dalyko trūksta. Trūk
sta dėl to, kad neduodame 
kas jam privaloma, jį 
skriaudžiame; atiduodame 
savo jėgas, savo pinigus, 
savo pasišventimą sveti
mai spaudai. Kas mums 
draudžia turėti įdomų lai
kraštį? žinių, korespon
dencijų, aprašymų, pamo
kinančių straipsnių, įvai
rių įvykių kupiną laikraš
tį? Jei neturime panašių 
laikraščių, tai mūsų pačių 
kaltė, kad neįdedame už
tektinai jėgų, darbo ir pi
nigų; viską kraujame ant 
savo vadų pečių. Vadinasi, 
jūs vadai dirbkite, žiūrėki
te, kad viskas tvarkoj bū
tų, o mes kaip koki Molio

Jų Motiejai tiktai lauksime i- 
i ki kol kepti karveliai kris į 
mūsų burnas. Tokia nuo
taika niekur nenueisime.

Laikas atbusti. Jei nori
me gerų laikraščių, dar
buokimės juos užlaikyti ir 
platinti. Nebūkime čigo
nais, kurie nori vieniems ir 
kitiems tarnauti. Gaivin
kime savąją spaudą. Kiek
vieno kataliko namuose 
privalėtų būti bent vienas 
katalikškas laikraštis; gi 
lietuvio kataliko namuose 
bent vienas lietuviškas ka
talikiškas laikraštis.

Žinių ieškančiam, ir 
šiaip jau visokiais klausi
mais užsiimančiam lietu
viui patiks dienraštis — 

l “Draugas”. Darbininkui 
žmogui, kaip tik savo raš- 
__ i ir nuotaika pasitar-

Sustokime prie mūsų lie
tuviškos spaudos katali
kiškų veikėjų ir šaunių 
idėjų platintojų. Visų pir
ma kiekvienas asmuo ge
rai žino kiek Tėvai Marijo
nai reiškia katalikiškai 
spaudai čia Amerikoje. Po 
jų globa dienraštis “Drau
gas” išleidžiamas; vienas 
žurnalas ir vienas savait
raštis. Sustokime prie ats
kirų asmenų: — p. L. ši
mutis, vyriausias “Drau
go” redaktorius, aukštų 
idealų ir savo tautai pasi-> 
šventęs asmuo; p. I. Saka
las, antrasis “Draugo” re
daktorius, mūsų Profeso
rius Kampininkas, turįs 
vieną iš sąmoningiausių 
protų žurnalistikoj; p. Tu- 
masonis, 3-iasis šio laik
raščio redaktorius, kurio 
dvidešimts penkių metų 

spaudos žalumą. Gyveni-! darbuotę, rodos, pernai 
mo mokykla veikiausiai minėjome, 
mus tame atvejuje pamo- “Darbininko 
kiną.

• v

Antras gi būdas pagy
vinti šį katalikiškos spau
dos veikimą yra rašymas. 
Šioje srityje taipgi gerai 
esame aprūpinti. Rašytojų 
turime tarpe senų ir jau
nų. Tikybos srityje turime 
savo dvasiškiją, kuri ap
rūpina mus šiame atveju- 
je; įvairūs profesijonalai 
parašo savo linijomis 
straipsnius; jaunieji taipgi 
neatsilieka, ar tai rašyda
mi į leidžiamuosius laik
raščius, arba tiesiog įstei
gia savo žurnalus ir laik
raščius. Kiekvienas galįs įr nuotaika pasitar- 

‘ ; r___ į šioj srityje pasidarbuoti naus laikraštis “Darbinin-
Kas nepažįsta asmuo neprivalo pašykš- kas”. Laiko stokuojančiam 
” vyriausio tėti savo pastangų, gerų. ir sudėtingo turinio ieš- 

redaktoriaus kunigo Kmi- Jn'oių neužteršta.

i

Tęsinys 2-rame pusi.
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Jaunimo Susirinkimų Reikalu
Šį klausimą labai trum

pai buvo palietęs kun. Ma
siulis savo referate, skai
tytame ALRK F-jos kon
grese, tačiau tai buvo tik 
jo paminėjimas.
Pasižvalgius po jaunimo 
suMrinkimus ir panagrinė
jus jų turinį arba geriau 
tarus susirinkimų dieno
tvarkę, susidaro įspūdis, 
kad jaunimo susirinkimai 
savo turiniu yra silpni, ne
apima ir nesudaro pilna to 
žodžio prasme veikimo. Į 

- susirinkimų dienotvarkės 
dažniausia įtraukta tik 
bėgamieji reikalai, įvairūs 
pranešimai, raportai ir tt 
IŠ to viso, atrodo, kad dar
bas eina sklandžiai ir dar
bo jau daug padaryta ar
ba bent užsibrėžta jo daug 
padaryti. Taip, raportų ii 
pranešimų mūsų susirinki
muose netrūksta, jų yra 
net perdaug, bet mūsų 
jaunimo susirinkimuose 
trūksta tikrojo veikimo vi
duje — lavinimosi. Trūks
ta juose dažnai ne tik me
ninės, bet kartais ir rimto
sios programos dalies. Da
bartiniai susirinkimai at
rodo tik griaučiai, ant jų 
nėra raumenų, — jie yra 
ne pilni, jiems trūksta pa
įvairinimo.

Žinoma, susirinkimuose 
visuomet buvo ir bus pir
moje vietoje bėgamieji or
ganizacijos ar kuopos rei
kalai, tačiau šalia bėgamų
jų reikalų, lygiagrečiai tu
rėtų eiti ir antroji progra
mos dalis — lavinimosi ar
ba meninė programos da
lis. Iš ko turėtų būti suda
ryta, arba ką ji apimtų, šią 
programos dalį turėtų su
daryti:

a. paskaitos ir paskaitė
lės; b. referatai; e. dainos; 
d. eilėražčiai ar deklamaci
jos, e. muzika (ji gali būti 
įvairiausių instrumentų),

:. monologai ar dialogai, g 
sportas (žinoma, jei susi- 
inkimas vyksta lauke); 
i. įvairūs šposai ir tt.
Iš šių paminėtų dalykų į 

usirinkimų programą ga- 
etų būit įtraukta nors vie
las punktelis ir tai progra- 
la jau būtų paįvairinta, į* 
lomesnė.

Kas šią programos dalį 
turėtų išpildyti? Be abejo
jimo pirmoje vietoje ją lū
žėtų išpildyti patys nariai, 
kiekvienoje organizacijos 
;uopoje yra vienas ar dau
giau asmenų, mokančių 
skambinti pianu ar groti 
kitu muzikos instrumentu, 
yra mokančių deklamuoti, 
dainuoti, šposus pasakoti 
r tt. ir tt. Yra, tikrai yra, | 
eikia tik noro, energijos 
r drąsos pasirodyti. Susi- 
inkimo pirmininkams rei

kia parodyti energijos pa- 
zviesti vieną ar kitą narį 
kuo nors pasirodyti, o nd- 
.•iai-niekuomet neatsisakys 
parodyti savo meno. Susi
rinkimai su šia programos 
dalimi bus daug daugiau 
įvairesni, įdomesni ir no
riai lankomi. Laikas nuo 
laiko šiai programos da
liai išpildyti- galima pasi
kviesti ir svečių iš vietinės 
kolonijos ar iš kitų tos pa
čios organizacijos kuopų. 
Galima artistais apsikeisti 
su kaimyninėmis kuopo
mis. Būdų yra įvairiausių 
ir programoms išpildyti 
taip pat netrūksta dalykų. 
Ko gi trūksta? Trūksta tik 
vieno dalyko — energijos 
ar noro. Bet jeigu jau yra 
įsisteigusi organizacija ar 
įsikūrusi kuopa veikti, tai 
negali trūkti nei noro nei 
energijos veikimui išplėsti, 
veikti pilnutinai. Tat rei
kėtų organizacijų vadams 
ir kuopų pirmininkams su-

APŽVALGA
“Dar nežuvę, dar gyvuo

jami”. Šis straipsnis tilpo 
“Studentų žodyje”, Nr. 1, 
1940 m. Straipsnis rašytas 
energingo jaunuolio S. P. 
Vaičaičio.

Straipsnio autorius gra
žiai pavyzdžiais įrodinėja, 
kad lietuviškas jaunimas 
Amerikoje dar nėra žuvęs.

Lietuva Brangi, Mano Tėvyne
~ DZftBLKINKAS

Lietuva brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargo patyrei. 
Kaip pukūs slėniai sraunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja, 
O tuose kalnuos sesutės' visos, 
Maloniai graudžias dainas dainuoja.

i lietuviškų mokyklų, ar- 
•a šias mokyklas jau yra 
įaigęs. Riek lėšų ir darbo 
įes įdedame į lietuviškas 

jaunimo organizacijas ? Į
Mažai. Ir jei jaunimo va-1 
Jai ir risi kiti visuomenės 
zeikėjai neįdės į jaunimo 
organizacijas daugiau lė- slMaivį

ir darbo, hetuvi&o jau- Petr£atrodėlatai links- 
jimo mirtis bus daug gm- mas> w o
tesne' ’’ jaučiausi labai nuliūdęs.

Petras pradėjo mane blai
vinti, sakydamas: “Jonai, 
tu atrodai labai išbalęs. 
Kais tau, ar tu sergi?” 

Petras atspėjo, kad aš 
nesijaučiu paprastai. Aš 
norėjau nusiduoti, kad aš 
sergū ir tuojau jam atsa
kiau, kaip mažas vaikelis, 
“Taip Petrai, man pilvą 
skaudą. Tur būt aŠ per
daug vakar visokių margu
mynų privalgiau”.

Jis iš manęs pasijuokė ir 
idar pridėjo, ‘Gal tau širdį 
skauda. Tur būt vakar per
daug Su Maryte kalbėjai- 
si”.

Petras pasakė teisybę, ir 
[kai jis pamatė, kad jo žo
džiai tiesiog įsmigo į ma
no širdį, jis manęs pasigai-

TĖVYNĖ
Myliu aš Tėvynę, 
Žemę tą artojų 
Čia gimtinė mano - 
Augau čia svajojau... 
Gražūs tavo kloniai 
Žydrūs tie upeliai, 
Čia dainuoja seses 
Tik gražias daineles. 
Vėjui čia papūtus 
Melsvos girios ošia 
Čia šiaudinę pirkią 
Tik berželiai puošia. 
Tekančiai saulutei 
Paukščiai Čia pagieda, 
Čia vaikystės dienos 
Vien tik laimė rieda... 
Čia berželiai svyra, 
Čia dangus mėlynas, 
šimtmečiais Žydėki 
Tu graži Tėvyne.

Vytautas ftenuotėlisJ 
Lovrell, Mass.

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTIS

—I-- —
(Tęsinys)

Nauja diena atnešė nau
jos vilties, bet mano širdis

/

Maloniai graudžias damas dainuoja. 
Tarp aukštų kalnų eina iš rytų 
Nemunas, upių mūsų didvyris: 
Lietuvių darbus neužrašytus 
Atmen ir Kaunas, ką yr patyręs. 
Graži tu mano, brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

Maironis,

nes veiklos. Čia irgi reikia žiūrė
ti ne vien vardo, bet kum tar
nauja toji korporacija su savo 
veikla. Ar katalikams’ Ne. Ji 
varo bepartyvį darbą, kaip ji 
pati, kad sako. Reiškia jai vis- 
tiok, ar komunistas, ar laisva- 
mante tautininkas, ar nuoširdus 
katalikas. Visų doleris geras ti) 
prašom jų daugiau... visiems a- 
čių ir pasišviipkit su savo idė
jomis. O jeigu norėsi tai išaiš
kinti tam tolerantui bei rėmė
jui tos ar kitos asmeniško biz
nio korporacijos, tai išgirsi nu
sistebėjimą, kuris pravers savo 
valgomąsias ligi ausų ir klaus, 
kodėl neremti, juk tai gražus 
darbas?... Taip. Tik ir čia reikia

Surinko J. K-pa

Kada Europoje vyksta karas, 
tai jų auksas iš iždų tirpsta ir 
plaukia per jūreles per mėlynas. 
Tas kelia jų valstybėse nerimo, 
bet jie negali to tirpimo sulai
kyti, nes karo reikalai verste 
verčia tirpdyti. Gi Jung. Valst. 
surinkusios to aukso didelius 
kiekius kelia susirūpinimo, kur 
jis padėti bei kas su juo daryti.

• • •
Sausio 23 d. “Darbininko” Ve

damajame straipsny j (K.) ran
dame išvardintą visą eilę na- 
maskuotų komunistiškos veiklos 

. organizacijų, kurios prisidengu
sios visokiais kultūriniais ir dė

“Gerą”, atsakiau aš, pra- d., studentų kambariuose.
Naujai valdybai užėmus 

vietas, ir kun. A. čabato- 
riui atkalbėjus maldą, pra
sidėjo posėdis. Panagrinė-

I

mokratiškais nekaltais vardais vėl prisiminti, kur eina tavo dar- 
graužė šios šalies tvarką ir vedė bo vaisiai? Atsakymas aiškus. 

r--------------------- - ------ | Žadamo jo “rojaus” pasaulį. ’ Privatiškan to biinferio kišenėn,
jus pereitų metų nuveik- Jaa Hmė net aukščiausieji vai*-i Išeitų, kad 

tybės tarnautojai vien dėlto, kad į reikia remti Mmierių. Nė. Bis- I;- > - -—- 1 — - -------- --

I

:tras buvo labai malo
nus draugas ir norėdamas, 
kad aš nusiraminčiau ta
rė: “Marytė Šį rytą labai 
linksmai išėjo į mokyklą.

Ji man pasakė, kad ji 
buvo labai patenkinta jūsų 
kompanija ir todėl buvo ir 
bus labai linksma. Ir, jei

tuš darbus, manoma šįmet 
dar daugiau pagyvinti' 
kuopos veikimą.

Nutarta pravesti naujų 
narių vajų, kuriam vado
vauti apsiėmė p. V. Vil- 
čiauskas. Taip pat nutarta 
iškilmingai minėti Vasario 
16 d., vasario 18 d., sekma
dienį, Ryte išklausys šv. 
raišių, priims šv. Komuni
ją ir po to turės pusryčius 
ir mažą programėlę Stu
dentų kambaryje. Progra
mą suruošti apsiėmė Val
dyba Ir kiti veiklūs nariai, 
kaip tai, Valerija Jakštai- 
tė, Mrs. M. J. Colney, Dor
ina Gudiškis, Antanas Ka- 
teiva, Julius Vilčiauskas ir 
kiti. Taip pat tą dieną stu
dentai turės lietuvišką ra- 
dioprogramą išradi©sto
ties WATR, kuriai vado
vaus p. Antanas Kateiva.

Malonu pažymėti, kad 
vietinė Studentų kuopa 
mano bei planuoja pradėti 
Gavėnios laiku studijų ra
telius, kuriems numatomi 
vadai: p. J. Dubauskas ir

jie neatsižvelgė į tų organiiaci-Į nieriUs reikia remti tik kaipo 
''biznierius, o jų neteikia ideali- 

i žuoli pavieniai. Jeigu jau remi 
■ pagarsinimų korporaciją, tai 
kodėl neremi tonikų išdiruėją? 
Kodėl neremi marškinių bei drv- 

jSių parduotuvių bei išdirbę jų? 
Kodėl gi neremi ir ncidealimo ji

jų siekiamąjį tikslą, o žiūrėjo į 
iškabą tą oeguaiaaciją... Juk 
ką gi, negražu veržite į vMą 
tas ar kitos organteacijos. 
Bile gražiai pasivadino, tai ir 
remtina. Vienok štate laikais to
ki beatodairos rėminiai bei to
leravimai yra pagrindinis ausi- valgomų daiktų parduotuvių ve- 
kaltimas prieš šios šalies tW- dčjų? Ir taip tisų .kitų, kurie 
ką bei konstituciją. Ir tą išvilko tik varo privatišką biznį. Taigi 
aikštėn Kongreso paskirtas ty- aiški išvada, kad negana pasi- 
rinėti komitetas. Mūsų katali- imti tikietus ir eiti į bet koki 
kiškame ir lietuviškame bei tau-' parengimą, bet reikia pažiūrėti; 
tiškame gyvenime ilgi panašių kad to parengimo pelnas būtų 
dalykų vyksta, žiūrėk tik laks-’ 
to moterėlės, kaip varnos paju
tusias, kad arklys jau dvokia.

: Kas tokio įvyko? O gi štai toji 
ar kitoji korporacija rengia sa
vo biznio pagerinimui parengi
mą... Juk tai toji korporacija 
nešioja nekaltą vardą, kaip ir 
anos numaskuotos komuntetbsi3js kilnumo titulas.

I

l

nevisai nusiramino nes sužinos, kad tu J. Vilčiauskas, kurie yra
eiliai iaUčiausi kad MarV- nuliūdęs po vakarykš- gerai susipažinę su Katali- tė S svarbiausi to*1”’ toi kad alrei> k viitis’

. - Pa tu ja nepatenkintas. Jonai,; atsiras jaunimo, kuris įdo-
susikaupk it vėl sąžiningai mus tais klausimais ir at- 

1 “***” 
neaiškus sapnas, bet, deja,' a ų ’

vietą
šliaukys į studijų ratelių 
susirinkimus.

Jo žodžiai mane prablai-l Kuopos pirmininkė pra- 
ikuu*. Ewlau’ “«»■ ^dHa!,as

ti.
Kaip aš galiu užmiršti 

sirinkimus paįvairinti, |ve-Marytšs mėlynas akis, jos 
dant juose daugiau meni- ^nius plaukus, jos 
nes programos. r. K. šviesią šypseną ir jos su

rengtą Visą vakarienę ma
no naudai.

Per ištisą dieną mano 
mintys sukosi apie Mary-

I

I

menių”. Bet “Kol gyvuo-

į

I
I

sunaudotas katalikiškos ak
cijos bei katalikiškos idėjos dar- 
bui. /

Luomas, titulas ar orde- 
nas dar nieko nereiškia, jei 
juose nėra dorybės, turi
nio. Darytė yra aukščiau-

9

ti lietuvių kalbos, visuomet 
kalbėk angliškai.

3. Jei esi uolus lietuviškų 
organizacijų veikėjas, ne- 
kalbėk lietuviškai.

Na gražuoli K., kuo bai 
]sis gi tavo meile. Norw 
!diškiai ir So. Bostonieci 
i tave pažįsta. Sako rim 
i esi, visi tikisi iš tavęs gra
žios šeimos sukūrimo, o jiGražiai šoki gerbiamasis_______

V. Kodėl jai nupirkai tik rimta mergaitė... 
palankumo žiedą? Jei bū-į . _____
tum nupirkęs prisirišimo “STUDENTŲ ŽODŽIUI 
žiedą, būtum galėjęs išva
žiuoti pasišokti ir į Holly- 
wood.

t

99

“Studentų žodžio” — “Gaude- - 
amus” redaktoriai norėti) suži
noti, ar jiems nebūtų galima ne
šioti "sukneles". O, vargšai re
daktoriai, “Paslapčių šešėliai” 
jus nuoširdžiai užjaučia, nes jūs; 
norėtumėte nešioti ne tik suktie A 
)ę, bet ir sijonėli...

Protauti, atrodo, tikrai nemo
kate, nes neskiriate mergaitės 
nuo druskos, o arklio niro uode
gos-

"Gaudcamus” redaktoriai ne
žino net ir tai, kad raides ir jų 
istoriją aiškina enciklopedija, o 
“good tftne” reiškia, kai kotegl- 

j jos studentas pamato “nudažytą 
šarką**.

Pagaliau, ištikrųją, matyti, 
kad "Studentų žodžio’' — "Uau- 
deamus” redaktoriai yra geri 
specialistai "medžioti nudažytas 
šarkas Putnam’e”, nes kitaip 
juk nesapnuotų apie "baltas kel? 
nes... juodas... numovė ir bal
tas...’’

okyklos aš pasinaudojau 
Ytro persergėjimais ir 
^giaus užmiršti Marytę 

ig kito pasimatymo. Su 
nauja energija aš paėmiau 
avo knygas ir praleidau 
4są vakarą skaitydamas 
r rašydamas.

Besimokydamas aš iš
girdau Švelniai dainuojantį 
balsą — "Kai aš turėjau 
Yaime mergelę, ėjau lan
kyti kas vakarėlį”.

Aš tik nusijuokiau, pri
simindamas, kad tik ūks 

i ainkas, o ne studentas ga-

jam — kovokim! Kol nežu- ir aPle 
vę stiprinkime, ir vystyki-! vakarėli. Kad as
me jėgas priež gresiančią bučiau dam.ua, grasiai ap* 
mirtį! Kol gyvi nepasiduo* dainuočiau mano. širdies 
kime mirtingiems iėtautė* pasius- Kad as bučiau po* 
jimo mikrobams, (pbr. au- eta!>’. 
toriaus). Tokiu būdu ir meilės sielvartą. Kadangi Ka
mės išliksime ištikimais 88 tlk P?Pr8®’?f.stu^ii lankyti savo mergelę kas 
mūsų tautai ir mūsų dar- man Patenkin- k

1— X tam tik savo mintimis.

dainuočiau mano širdies

jimo mikrobams, (pbr. au- etas, drąsiai aprašyčiau

dar neištautė jęs. Po gražių i tai neš vaisių, kai jau dirb- j 81170 Utimis,
ti daugiau nebeįstengsi* vįrodinėjimo 

straipsnio autorius rašo:
“Visi šie reiškiniai aiš

kiai rodo, kad lietuvišku
mas dar nevisai išsekęs iš 
jauno lietuvio. Jaunime 
dra yra sveikų gyvybės sy
vų. Dar yra lietuviško jau
smo ir prisirišimo. Dar yra 
jaunimo, kuris gyviau at
jaučia kas lietuviška, ku
riam tėvų palikimas yra 
artimas ir brangus”;

Tačiau, baigdamas strai
psnį, autorius sako, kad iš- 
tautėjimo pavojus yra, 
"todėl reikia imtis rimto 
darbo ir atatinkamų prie-

klai praėjo ir mažai iš jų 
pasinaudojau. Mokytojo 

Taip, tai gražus ir džiu- klausimus taip blogai atau
ginantis minčių žiupsnelis kiau, jog man uždavė dau- 
ir niekas negali su tuo ne- giau darbo. Nuo pamokos 
sutikti, nes lietuviško jau
nimo dar yra. Tačiau rei
kia pakartotinai sakyti, 
kad jaunimo gelbėjimas y- 
ra veltui šaukiantis tyruo
se balsas. Konkrečius dar
bo vaisius mes galime ma
tyti tik lietuviškų mokyk
lų ribose: Marianapolis,Švf 
feažimiero akademija ir ki
tos mažesnės mokyklos. O 
kas rūpinasi tuo jaunimu, 
kuris neturi progos lanky-

me”.

į pamoką aš ėjau susimąs
tęs ir nei “gerą rytą” savo 
draugams nepasakiau. Ry
tas buvo geras, bet nepri
lyginsi su vakarykščio gra
žumu.

Aš taip buvau užsisvajo
jęs, kad nei nemačiau, kai 
Mano draugas Petras ma
ne už rankos sulaikė ir pa
sveikino.

“Gerą rytą, Jonai”, ištarė 
rimtai Petras.

(Bus daugiau)
Jonas*

je, kuris įvyks vasario 2 d., 
“Waverly Inu”. Manoma, 
kad visa kuopa dalyvaus, 
kad paremti kolegų paren
gimą. Laike šio susirinki
mo nario mokesčius užsi
mokėjo apie dešimts na
rių, laikui bėgant, mano
ma, visi nariai užsimokės, 
ir tuo palengvins kuopos ir 
visos organizacijos veiki
mą.

Nieko dauginus nelieka 
kaip palinkėti gero veiki
mo naujai valdybai ir visai 
kuopai 1Ū40 ir gero pasi
sekimo visai Lietuvių Ka
talikų Studentų ir Profe
sionalų Sąjungai.

Petras Bernotą.

i

t

KAS-KUR?

Watcrtury, Conn.

Pirmutinis šių jtetų Lie
tuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos vie
tinės kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyko sausio 21

So. Bostonan Studentų 
Profesionalų kuopa jau se
niai nustojo veikusi ir apie 
ją jokių žinių daugiau ne
girdėti. Vis dėlto būtų lai
kas nors antrąjį pusmetį 
šiai kuopai dar parodyti 
gyvybes žymes. Lauksi
me pranešimo į netrukus 
įvyksiantį susirinkimą.

Gyvieji Studentai.

Viename susirinkime ki
lo diskusijos dėl lietuvių 
kalbos vartojimo. Kiekvie
nas šį keblų klausimą 
sprendė savaip, tačiau po 
trumpų ginčių nuspręsta: 
sunkesniems ir kebles
niems klausimams išsiaiš
kinti geriau naudota anglų 
kalbą, o lengvesniems ir 
paprastesniems klausi
mams vartoti lietuvių kal
bą. Kai kurie, nesupratę 
diskusijų prasmės, tuo pa
darė šias nesuprantamas 
išvadas:

r

L Angių kalba yra neaiš
kumo ir nesupratimo žen
klas, lietuvių — aiškumo, 
lengvumo ir paprastumo 
ženklas.

2. Jei nori gerai pramok

<

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo Šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof St. Satteusfcis.

Seimininkių Dėmesiui
---------- I—— t

Jei nori būti gera šeimininkė-vireja, tai tuojJei nori būti gera seimminke-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINL 
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Re to, šioje kny* 
goję dar yra pridečkas kaip pasigaminti iš vteokii
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
51.00. Užsakymus su mbney orderiu siuskite:

“DARBININKAS*
JOG Wcst Broathvay, South Bnstnn, Mass,

dam.ua
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Antradienis, Sausio 30 d., 1940

Per Minų Laukus Į Laisves Šalį
DIRŽININKAS 5

Rašo JONAS RA C Y LA

(Tąsa)
Helsinkio uostas didelis, 

bet beveik tuščias. Iš tiesų, 
matytis kad kas čia nege
ra yra.

Saulė buvo arti laidos. 
Mūsų laivas prisirišo prie 
krantinės. Šalia stovėjo

i prieglaudą švedų uoste. burmistrui, kuris sušilau-J kai. Pravažiavom daugy- 
Ryto metą vėl anksti su-kęs tokių "garbingų sve- bę miško apdirbimo fabri- 

kilom ir išėjom pasidairyti čių”, atseit mus pakvietė kų. Švedai pasižymėję ša
po miestą. Miestas didelis pusryčiams. Na, ir užtruk- vo medžio dirbiniais. Ypač 
ir gražus, turįs per 7,000, dė. jie pasižymi savo degtukų
000 gyventojų. Parkai ir j —O džy, kaip meluoja per pramone. Ir pas mus, Lie- 
skverai išpuošti daugybe akis, tie neramūs kėliau- tuvoj jie turi savo degtu- 

• ■ • ~ ............... ' * * *, — sako “Čikaga” kų monopolį.
ir imponuojantys. Pa-, “Kanadai”. Prie mūsų staliuko prisė-

keliauja minklams siužetai parink-, — Bet po kokius laukus da du švedai. Viens jau se- 
kad keliautų, arba ti daugiausia iš istorijos, jūs tas burmistras vaikė, 

Daugiausia karaliai, ar kad toki uždusę?—juoki- 
šiaip koki karžygiai švais- na “ 
tosi su kardais, arba jodo 
ant arklių. _ w a

Stebėjomės didžiausia jis taip lekia, — nepratus 
miesto švara; nebematyti; prie tokio greito važiavi- 
jokios popierukės, jokios mo, dairosi viena iš kėliau-

Ko pats išvažiavai iš Lie
tuvos, — šaukia vienas iš 
būrio.

Jūrininkas tik nuleido 
galvą:

j — Taip, mes esam visi 
panašūs.

— Deja, mes nesam tie paminklų. Paminklai dide- ninkai, — i 
sūnūs palaidūnai, kurie ii ir imponuojantys. Pa-.“Kanadai”, 
meta namus ir ] 
tam, 
tam, kad užmirštų tuos na
mus. Ne, mes tokiais ne
esanti. Mes esam tie, kurie 
nesuradę sau laimės sa
vuos namuos išvyksta į 
tolimą kraštą jos ieškoti. 
Suradę ją grįš vėl pas sa-

Į Prieinam laivą. Laivas 
' paskendęs šviesose. Visi 
langučiai tik šviečia, tik ži
ba.

Drąsiai žengiam per per
mestą į laivą tiltuką, bet 
stovintis karininkas, jis 
jau buvo kitas, mūsų nelei- 

' džia. Bendrakeleivė jam 
, angliškai aiškina, kad ank- 
! ščiau stovintis karininkas 
'' mus išleidęs. Jis liepia vie
nam jūrininkui pašaukti tą 
karininką. Atėjęs tas kari
ninkas bara mus, kam mes 
išėję ir dar tvirtinę, kad jis 
mus išleidęs. Gerai kad lai
vo kapitonas nežinojo to 
dalyko, kitaip galėjo būti 
jam nemalonumų.
— Jūs nežinot, kuo jūs ri

zikavot išėję iš laivo. 
Džiaukitės, kad taip pasi
baigė.

Vis dėlto, įsileidžia. Tuo
jau mus apstojo visa lietu-į Ilgai dar mes kalbėjom su 
viškoji laivo kolonija ir į jūrininku apie Lietuvą, 
stebisi, kaip mes drįsę iš- j Bet jūrininkas turėjo eit

I

langai dreba. Žmonės stovi 
ant šaligatvių ir ploja 
jiems. Plojam ir mes. Šali
mais stovinti suomaitė kaž 
ką sako man. Aš linguoju 
galva, tartum suprasda
mas ir jai taip pat kaž ką 
sakau. Triukšmas didelis 

kiek didesnis laivas” “Kai“ i * •>> iš8ir,sti’
tenholm”. Laivas buvo šve-;bet w ji linkčioja galvą, 
dų ir mes j jį perėjom. tartum girdėjus ir supra- 

Laive mums pranešė, kad'tus kE» ** sakau- 
išplauksim apie 12 vai. O, suomaitė

a. « • • a a • w « • • v t fc — - — x-

ar_ ________________ _________11—_ ~ -

graži, 
nakties, ir kad iš laivo iš-, Auksinės garbanos supo 
lipti niekur negalima. Tu- jos galvą. Maža balta ke
rėjom daugiau kaip 6 va- ’ puraitė, buvo truputį pas- 
landas# Išlipti iš laivo ne-' virusi ir dengė, tik mažą 
galima, o baisiai norisi galvos dalį. Akys, kaip 
matyti Helsinkis. Iš laivo ’ nakties dangus, — tamsios 
atrodė, kad tai labai gra-’ir gilios. Pati laikėsi man 
žus miestas. ’ už peties ir stovėjo pasis-

Kas daryt, bet miestas, tiebus. F 
reikia matyt? Pasų netu
rim, nes juos kaip paėmė 
Hekrinkyj, tai dar neatida
vė.

Susitariam su viena pa
nele, kuri važiavo į Water- 
bury, kaip nors išsprukti iš 
laivo. Prie tiltelio stovi lai
vo karininkas.
— Zinai ką Nele, — sa

kau aš jai, — tu moki ang
liškai?

— Moku, tai kas?

!I
Retkarčiais pasi-i 

šokėdavo, kad geriau ma-; 
tytų bežygiuojančius ka- į 
reivius. Aš ją truputį pri
laikiau, kad nesugriūtų ir 
daugiau ją mačiau negu 
kareivius. Kareivių aš ma-1 
tęs daugybę, bet tokių a- 
kių, to tyraus simpatišku- 

jmo, — ne. Ir nesuprato 
j suomaitė, kad čia ne suo
mis, kad čia ne ežerų kraš- 

i to sūnus, bet jaunas vyras, 
kuris vyksta į tolimą kraš- 

— Kinam pas tą karinin-l^ą, pradėti ir kurti naujo 
ką ir tu su juo pakalbėsi.; gyvenimo. Ir baisiai aš 
Neužmiršk jį pavadinti ka- tuomet norėjau mokėti 

... .... suomiškai kalbėti, būti ir
Taip mes ir padarom, stovėti šalia tų mėlynų, 

Aiškiai matau, kaip mano dangų primenančių akių, 
draugė “suka jam galvą”. Bet tai buvo tik graži sva- 
Staiga prieina prie kari- < 
ninko jūrininkas ir jam ' 
kaž ką pasako. Karininkas : 
nueina Nelė mirktelėjo 
man ir mes einam per per
mestą tiltuką. Jūrininkas 
mėgina ką tai mums saky
ti, bet mes pasakom, kad 
kapitonas mus leido. Jis 
tuo tiki. Ir taip mes išei
nam.

Mieste stengiamės gar
siai nekalbėti, kad išgirdę 
mus nepažįstama kalba 
kalbant, nesulaikytų. O su 
tokiais, kurie neturi doku
mentų, ir žioplinėja po 
miestą, kalba gali būti 
trumpa, — šnipas ir baig*! 
ta.

Miestas didelis ir švarus. Į 
Reklamų daugybė. Tiek > 
daug visokių elektros rėk-i 
lamų mes dar buvom ne
matę.

Priešais atžygiuoja dide- saplaukis.

pitonu ir išgirk švedus. 
Taip mes I

< _ _ _

. lis kariuomenės dalinys.
Orkestras kerta, kad net’žastį,— juokiasi.

nas, bet energingos išvaiz
dos, kits, matyt, jo sūnus, 
kokių dvidešimt penkių 
metų vyras. Mano bendra
keleivė užkalbina senesnįjį 
angliškai. Pasirodo, kad 
jis puikiai kalba angliškai 
ir yra labai šnekus.

__ j Senis ilgą laiką gyvenęs 
Gatvės! Ir ištikrųjų, traukinys Amerikoj. Per didįjį karą 

važiavo labai greitai, a- stojęs savanoriu į Ameri- 
Keli iš mūsų nuėjom į not amerikiečių: — “Na kos armiją ir po jos vėlia- 

švedų nacijonalinį muzie- čia, tai jau amerikoniškai va išvaikščiojęs ir iššliau- 
jų. Muziejus be galo dide- važiuojam.
lis ir turtingas. Kadangi Važiavom į Goteborgą, cūzijos laukus. Baisios tai 

tai švedų didžiausią uostą, buvo dienos. Buvo tada 
ten ir ma-: Traukiniu, sulig tvarkraŠ- sužeistas. Baisiai neapken- 

Beveik tekini prabė-J čiu, turėsim važiuoti aš- čia vokiečių.
‘ Žino- tuonias valandas. Mūsų; —Ir dabar, jei kas pultų

ma, man studijavus Kau-' palydovas pakvietė mus į mūsų šalį, nedvejodamas 
stočiau į gynėjų eiles. Nors 
mano kūnas senas, bet, — 
rodydamas į krūtinę, — 
širdis jauna. Ir vargas 
tam, kuris kovos lauke su
sitiktų su manim, — su 
patosu kalbėjo švedas.

Švedas kalbėjo angliškai 
ir aš nieko nesupratau. 
Mano bendrakeleivė man 
viską versdavo į lietuvių 
kalbą. Bet švedas savo kal
boj vartojo daug vokiškų

žiojęs visus šiaurės Pran-

didžiausią uostą, buvo dienos. Buvo tada

!

Kanada” “Čikagą”.
— Kibą tam traukiniui 

kas uodegą pasvilino, kad

romės pro didelius langus, jis ir vokiškai moka. Ir
Stotyje sulipom į elektri- Važiuojam pro kalnuotas mano nelaimei, aš jo pa- 

kur ir miškuotas vietas. Gy- klausiu:
— Sprechen šie deutsch? 

miesto linkui vien kalnai ir miš- Bus daugiau

.i
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IS KRANO
Parodyk į Pickvvick Kraną

BUTELIUOSE
12 Oncų ir Pilnomis Kvortomis.

PICKWICK -wwr jus žinosite, kad

yra stiklas Ale, kuris turi tikri sko™!"

... ir kada
draugų tarpe, ir jis žinojo ką jis buvo pasakęs.

P1CKW1CK ALE

X X - - 7 M -------------,-----------------------

vuosius tąja laime pasida- papiroso nuorūkos, ar nu- jančiųjų.
mesto degtuko.linti. Lietuva mums bus

tas tolimas švyturys, ku- kaip išmazgotos, 
ris gaivins ir šildys mus,— 
užsidegęs išdrožė vienas 
iš stovėjusių.

Mes net paplojom jam.

i 
I

turėjom maža laiko, 
mažai ką mes 1

' tem. y.cvv |
eiti. Paskiau visi pradėjo \ prie vairo. Mes visi dairė- gom pro kambarius. Žino- tuonias valandas, 
klausinėti ką mes mieste ; 
matę.

Pirmiausia liepiau “Ka
nadai” išsiimti užrašų į 
knygutę ir užsirašinėti ką 
mes pasakosim.
— Jau pas mane senai už

rašyta, — jis pradeda skai
tyti: ... Slaptai apleido lai
vą du lietuviai. Mieste bu
vo sulaikyti. įtarti šnipinė
jimu ir sušaudyti, — gar
siai perskaito kanadietis.
— Nors, tu tų užrašų ne- 

sunaikyk. Jei jie ir toliau 
taip elgsis, nebereikės, nei 
man antros sveikamarijos 
kalbėti, — skerečioja žmo
gus, kurį “Čikaga” vadina
me. Tą vakarą mudu bu
vom visokių juokų priežas
tis.

Laivas turėjo išplaukti 
12 nakties. Bet 12 neiš- 

tokiais lai-

i

mes po horizontą.
Mūsų draugas Vacius, ne tuos dalykus, norėjosi restoran’o vagoną kavos 

turėdamas stiprų baritoną, stabtelti nors prie pašau-'išgerti. Kaž kas suabejojo, 
broliui pritariant, pusbal- linių meistrų. Liko tik ke- ar kava nebus tokia, kaip 
siu uždainavo: “Ten kur 
Nemunas banguoja, tarp 
kalnų laukų”... Likusieji 
murmurandu pritarėm. 
Vėjas tai sustiprindavo, 
tai susilpnindavo dainos 
garsus, priduodamas dai
nai tam tikro virpėjimo.

Dainavom visi, vieni at
sirėmę į laivo turėklius, ir , ________  __ „ „
būreliais susikibę, ar pa- džiaugsmas, kad taip išė- bokalą ir siurpčiodami dai- išsireiškimų. Manau, kad 
vieniai stovėdami ir kaž jo. 
kur toli, toli... Gražų Va
ciaus baritoną pagaudavo nį traukinį. Klausė, 
vėjas, iškeldavo jį aukštai taip ilgai užtrukom? Visą ventojų mažai matosi. Ap- 
ir ten pasukiojęs plačiai kaltę suverčiau 
praskleisdavo. “Ten užau
gau iškentėjau aš kančias 
visas...” — Prisiminė visi 
šalį, kur vasarą visur žalia, 
šilta ir švelnus vėjelis...

Per vakarienę sužinojom, 
kad, išplaukiant iš Suomių 
įlankos, buvo pastebėti po
vandeniniai laivai. Mums 
bevakarieniaujant pradėjo 
laivą supti. Buvom išplau
kę į atvirą jūrą. Keli žmo
nės skubiai apleido patal
pą. Laivo patarnautojai 
pranešė mums, kad vėl 
greitai plauksim tarp sa
lelių, bet jau Švedijos pu
sėj ir supimo nebus. Supi
mas mums atrodė didelis, 
bet kokį pergyvenom At
lante, — šis buvo tik juo
kai. Bet vis dėl to, susirgo 
keletas ir iš mūsų. Iš jų 
mes nesijuokėm, nes jei 
būtų ilgiau pasupę, būtum 
ir mes panašaus likimo su
silaukę. Pasupus kelias va
landas, laivas išsilygino ir, 
matyt, vėl plaukėm tarp 
salų.

Plaukėm švedų teritori- 
jaliniais vandenimis. Tuo
jau įplaukėm į Stokholmo 
uostą. Buvo jau po vidur
nakčio. Vyresnieji jau se
nai miegojo. Laivas vos ju
dėjo tarp daugybės uoste 
stovinčių laivų. - Praplau- 
kėm pro išsirikiavusius 
švedų karo laivus. Laivai, 
iškišę patrankų nasrus, 
stovėjo tamsūs ir niūrūs. 
Greta jų stovėjo lenkų mo
komasis būrinis laivas. 
Ant to laivo jokio žmogaus 
nebuvo matyti. Kažin, ar 
beplaukios kada nors len
kai su tuo laivu? Nes, pik
tasis vakarų kaimynas ne 
juokais grąsino: — nepri
eisiąs daugiau niekados 
Lenkijos prie jūros. Šian
dien tas laivas internuotas 
ir apleistas.

Netoliese pastebėjau, ke
lis anglų ir prancūzų pre
kybos laivus. Šie irgi rado

lios minutės. Mes tekini,plaukiant per Suomių į-l 
pasileidom gatvėmis į uos- lanką. Bet vistiek einam

‘ tą. visi kavos gerti.
Gerai, kad muziejus ne- Restorano vagonas švie- 

pertoliausiai buvo, tai dar sus ir puikiai įrengtas, 
suspėjom į paskutinį auto- Susėdom prie patogių sta- 
mobilį, kurie vežė keleivius liukų ir geriam kavą. Ka- 
iš laivo į geležinkelio stotį, dangi tame vagone mums 
Sėdim automobilyje ir vos patiko, pasiliekam ilgiau, 
kvapą atgaunam, bet Užsisakom dar jo alaus

I

ja... Bendrakeleivė trūkte-i 
Įėjusi man už rankovės ir 
sako:

—Užteks. Grįžkim į lai
vą.

Skubiai spaudžiu baltą plaukė. Mat, 
pirštinaitę apmautą šuo-, kais, niekas nežino kada 
maitės ranką. Didelės mė-Į laivai išplaukia. Tikrai ne- 
lynos akys nustebusios, žinodami, kada laivas iš
takiu mano pasitraukimu., plauks, išsiskyrstėm po 
Bet pamačiusi, kad aš su kajutes. Mudu su broliu 
jai nepažįstama panele ei- gavom atskirą kajutę, kuri 
nu, nusišypsojo. Man at- buvo tokia maža, kad vie- 
rodė, kad nusišypsojimas: nam rengiantis, kitas turė- 
nebuvo linksmas. Dar kelis jo palaukti, nes nebuvo į- 
kartus pamoju ranka: šuo- manoma dviem tokiam 
maitė atsako. Ir balta ske-, siauram tarpely išsitekti, 
pataitė, su auksinėmis Ryto metą, sukilom ank- 
garbanomis pranyksta mi-jsti ir tuojau išbėgom ant 
nioje. denio. Laivas plaukė tarp
— Ar aš tau kartais nepa- ’ mažų akmens salelių. Ant

našus į suomį, — klausiu didesnių salelių matėsi šio- 
bendrakeleivės? ki taki medeliai, bet dau-
— Žinai, kad panašus.į giausia buvo pliki akmens 

Suomiai šviesūs ir tu švie- buitai. Ir visa jūra, kiek
tik akys užmato, buvo nu- 

Supratusi klausimo prie* \ sėta tomis salelėmis. Kar
tais įplaukdavom į tokią 
tankumą, kad vos laivas 
išsitekdavo. Ir kaip mes 
čia nepaklystam galvojo
me?

Po pietų susipažinom su 
vienu to laivo jūrininku, 

! lietuviu iŠ Anykščių. Jis 
daug klausinėjo apie Lie
tuvą, apie įvykusius pas
kutiniu metu joje įvykius. 
Sakėsi baisiai pasiilgęs 
Lietuvos, o ypatingai A- 
nykšeių.
— Anykščiai, — žiūrėjo 

kaž kur į tolį jūrininkas,— 
visur tik žalia. Šilta, švel
nus vėjelis... Ar negraži 
mūsų šalis? Ar nekutena 
jums širdies žodis Lietu
va? — kalbėjo jūrininkas. 
— O čia? Šalta, žvarbūs 
vejai, pliki akmens, kalnai, 
nejauku. Brrr, nusipur
tė jūrininkas. — ir ko jūs 

l važiuojat iš Lietuvos ? — 
ištaiga užpuola mus.

Mes tylim lyg prasikaltė
liai.
— O pats, ko bastais po 

visokias jūras ir laivus?

LDS. Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

Siubmi “Darbininko” vadovybė skelbia “Darbiniu-' 
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 ui prenumeratą ir 10c. persiuntimo lėšoms pa
dengti, tas gaus gražų su mūsų didvyrių - lakūnų pa- 
veikslais gražų sieninį kalendorių.

Į

i

ftimim'inM LDS Nartams—
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organai 

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.
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p-nas Conroy yra padaręs pareiškimą savo jaunu
Conroy yra 

žmogus, kuris labai save prisižiūri — jis labai atsargiai pasi
renka maistą ir gėrimus. Jis Žino, kad PICKVVICK yra geriau
sias, kuris nepakenkia virškinimo sistemai. Priede, jis žino, 
kad darytojai PICKVVICK yra ekspertai ir, kad jie vartoja ge
riausius, natūralius javus ir jų dalis padarymui šio ale... ir jis 
žino taipgi, kad reteleriai moka brangiau už PICKMICK. kad 
duoti geriausi patarnavimą. Taigi, jis niekad neatidėliodavo 
užsisakyti PlCKWICK — dėlto, vyrai, kurie žino, visi reko
menduoja PICKWICK!
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Draugija skilus, laikėsi daugiau vidurio. Per kokį 
laiką jai vadovavo daugiau sandariečiai. Bet pastarai-

Iškilmingas Susirinkimas
Kadangi S. L. Šv. Kazimiero Draugija įsisteigė 

Liepos mėnesy (prieš 50 metų), todėl atžymėjimui šio 
svarbaus įvykio, šių metų Liepos mėnesy (23 d.), drau
gijos susirinkimas laikyta iškilmingas.

Juozapas Kavaliauskas — Prezidentas, 
Vincas Kaunas — Vice-Prezidentaš, 
Petras Čaplikas — Protokolų Sekretorius, 
Motiejus Žoba — Finansų Sekretorius, 
Jurgis Pečelingis — Kasierius.

Balius
Jubiliejaus užbaigimui, buvo suruoštas šaunus 

balius. Jis įvyko Lapkričio 25 d., 1939, Lietuvių name, 
E ir Silver gatvės, So. Bostone.

Pirmoji Valdyba
Išrenkama pirmoji draugijos valdyba arba: “Pir-

9. Bayonne, N. J., lietu-

ti, ir prasidėjo draugijos auksinio jubiliejaus minėji
mas.

Iskilmingas Banketas
Pagerbimui draugijos įkūrėjų, garbės narių, vete

ranų buvo suruoštas iškilmingas banketas, kuris įvy
ko gegužės 7 d., 1939 m., Lietuvių salėje, E ir Silver 
gatvių, So. Boston, Mass., 7 vai. vakare.

namečių skyrius, į kurį

I
i

Antradienis, Sausio 30 d., 1940
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DARBININKA8

KAIP DRAUGIJA MINĖJO SAVO Prof. K. Pakšto Prakalbų 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ J Maršrutas Vasario Mėn.

Penkiasdešimts metų — tai gražus amžius žmo
gaus gyvenime. Daugelis neturi laimės tokio amžiaus 
sulaukti. Lietuviškai organizacijai bei draugijai su
laukti 50 metų amžiaus — tai tikrai svarbus įvykis.

Tą suprato draugijos valdyba ir direktoriai ir to
dėl iš anksto pradėjo rūpintis draugijos auksinio jubi
liejaus minėjimu. Dar 1938 m., metiniame susirinkime 
tas klausimas buvo pakeltas. Susirinkimas įpareigojo 
valdybą paruošti minėjimo projektą ir. patiekti kitam 
metiniam susirinkimui.

Maršrutas Vasario Mčn.

Pagal ligšiol. gautus pa
kvietimus Prof. K. Pakšto 
prakalbos numatytos se
kamuose miestuose:

1. Waukegan, UI., lietu
vių parapijai — vasario 6.

2. Waukegan, III., Rotary 
klubui — vasario 7 d.

3. Grand Rapids, Mich., 
lietuviams — vasario 8 d.

4. Detroit, Mich., lietu
viams — vasario 9 ir 10 d.

5. Rochester, N. Y., lietu
viams — vasario 11 d.

6. Amsterdam, N. Y., lie
tuviams — vasario 14 d.

7. Newark, N. J., lietu
viams — vasario 15 d.

8. Brooklyn, N. Y., lietu-
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S. L. Šv. Kazimiero Draugijos Auksinio Jubiliejaus metų valdyba. Sėdi iš kairės į dešinę: Albinas P. Neviera, Juozas Gvze- 
vičius. Jonas Palaima. Stasys Mockus. Vadas Balutis. Vincas Valatka. Stovi: Vincas Zaleckas, Andrius Zaleckas, Vincas 
Paplauskas. Jonas Glineckis. Aleksandras Ivaška, Vincas T. Savickas. Jonas L. Petrauskas. . i : t

Pereitais metais S. L. Šv. Kazimiero draugija mi
nėjo savo gyvavimo auksinį Jubiliejų. Baigdama jubi-! 
liejinius metus išleido gražų leidinį — istorinę apžval
gą, kurioje trumpai aprašytas draugijos veikimas. Ta
me leidinyje telpa draugijos valdybos, garbės ir pasi
žymėjusių narių paveikslai.

Štai ką rašo apie draugijos įsikūrimą:
. •. ___ _________________________

BOSTONO LIETUVIAI PRIEŠ 50 METŲ
Prieš 50 metų, bei prieš įsikūrimą mūsų draugijos, 

Bostone nebuvo lietuviškų draugijų, todėl mes turim, 
nors šiek tiek, susipažinti su tų laikų sąlygomis.

Pirmieji lietuviai, vos keli asmenys, Bostone apsi
gyveno prieš 60 metų. Didžiuma jų, iš amato buvo

Pirmieji Nariai
Tame susirinkime, iškilmingai prisiekė būti šios 

draugijos nariais šie'asmenys: Juozas Kavaliauskas, 
Pranas Kavaliauskas, Jurgis Pečelingis, Vincas Kau
nas, Jonas Pečelingis, Jonas Žvairakis, Motiejus Žio
ba, Petras Čaplikas, Antanas Spurga, Kazy”s Bartkus, 
Juozas Kazemėkaitis, Kazys Ambroza, Jonas Jakštas 
ir Motiejus Oškinis. Paduodami viens kitam ranką ir 
užsimokėdami po $2.00 įstojimo ir po 50c. mėnesinių, 
šie 14 narių pradėjo pilną aktyvų draugijos darbą.

kliaučiai. Kaip kitur, po plačią Ameriką, taip ir Bos- mutinis Vyriausias Išpildantis Komitetas” 
tone, pirmiesiems lietuviams buvo sunku pradėti gy
venti. Nebuvo, lietuviškų šeimų, reikėjo apsigyventi 
pas svetimtaučius. Lietuviui, be kalbos ir patyrimo, 
reikėjo sunkiai ir energingai kovoti už duoną bei dar
bą ir nebuvo laiko galvoti apie draugijas. Dirbant ir 
gyvenant' su svetimtaučiais teko perkęsti jų panieką 
ir neapykantą, nes tais laikais į visus ateivius (išski-. 
riant gal anglus ir airius) buvo žiūrima su panieka, to
dėl daug mūsų broliams lietuviams teko pergyventi ir 
iškęsti. Artimiausia lietuviams tauta buvo lenkai, nes 
daugelis suprato jų kalbą. O su kuo gali susikalbėti, 
su tuo ir susidraugauji ir nestebėtina, kad lenkai skai
tydavo lietuvius “broliais” ir traukdavo į savo jau su
kurtas draugijas ir parapijas. Žinoma, visur vadovavo 
lenkai. Ir šiandien mes dar randame tūkstančius lietu
vių užsilikusių lenkų parapijose, draugijose ir jų su
sivienijimuose.

Lietuviai pagyvenę su lenkais, pamatė jų netvar
kų šeimininkavimą, pažino jų dvasią ir tikslą ir lietu
vis nebegalėjo bepakęsti lenko. Be to, lietuviai pagy
venę ilgiau Washington’o žemėje pajuto tą laisvės kil
numą, pradėjo suprasti, kad jie yra pirmieji lietuviai 
ateiviai, kad juos seks daug jaunimo iš Lietuvos, kad 
nuo jų priklauso atvyksiančių iš Tėvynės brolių atei
tis, todėl priėjo išvados, kad jau laikas skirtis nuo len
kų, palikti juos ir kurti savas draugijas, kur savoje lie
tuviškoje kalboje būtų galima savaip tvarkytis. Tas 
atsitiko ne tik Bostone, bet galima sakyti, visose lie
tuvių neskaitlingose kolonijose. Pirmiausiai, tos ko
vos, tas “naminis karas”, tarp lietuvių ir lenkų prasi
dėjo Pennsylvania valstybėje. Ten net teismai turėjo 
spręsti lietuvių - lenkų skyrimasį. (Kurie įdomaujasi 
nuodugniai pažinti tuos įvykius, kokius yra pergyvenę 
mūsų broliai lietuviai skyrimosi laikais, ras visus fak
tus kun. A. Miluko išleistoj knygoj, “Amerikos Lietu
viai”).

Nauja Vėliava Ir Minėjimo Pradžia
Pirmiausia draugija įsigijo naują vėliavą. Jos įsi

gijimu daugiausiai rūpinosi Jonas L. Petrauskas. Vė
liava vienoje pusėje, ant Lietuvos vėliavos spalvų vaiz
duoja Šv. Kazimiero, Lietuvos patrono atvaizdą, o ki
toj—Lietuvos Vytį, (Žirgvaikį). Per draugijos metines 

j Šv. Mišias, vasario 26 d., (prieš Šv. Kazimiero šventę) 
1939, Šv. Petro lietuvių bažnyčioj, kun. Kazimieras Ur- viams_ vasario 16 d.
bonavičius, žymiausias lietuvių išeivijos rašytojas-po- 
eta, pašventino naująją vėliavą. Tuomi, galima šaky- viams — vasario 17 d.

10. Philadelphia, Pa., Šv. 
Kazimiero parapijoj — va
sario 18 d.

11—13. Baltimore, Md.— 
lietuviams ir amerikie
čiams — vasario 19, 20 ir 
21 d.

14. New Haven, Conn., 
lietuviams — vasario 25 d.

15. Waterbury, Conn., 
lietuviams — vasario 27 d.

Binghamton, N. Y., ir 
Nashua, N. H. lietuvių ko
lonijoms prakalbos bus pa
skirtos kiek vėliau, sude
rinant jas su kitais kvieti- 

1 mais.
Iki vasario 7 d. Prof. Pak

štui prašoma rašyti ‘Drau- 
' adresu: 2334 South 

i Oakley Avė., Chicago, III., 
• o vėliau — į “Amerikos” 
redakciją: 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Draugijos Skilimds
Kaip žinome, Amerikos lietuviai tais laikais jau 

turėjo Susivienijimą, kuriam vadovavo katalikai. Šliu
pas ir jo pasekėjai nepakentė katalikų vadovavimo. 
Pradėjo skaldymo darbą. Susivienymas skilo, šliupo 
anti-katalikiška dvasia pasiekė ir tuolaikines draugi
jas ir į jas įnešė nesusipratimus. Su Susivienymo skili
mu prasidėjo skilirtias lietuvių visose kolonijose.

Šv. Kazimiero draugija 1902 m. prisidėjo prie ats
kilusio Susivienymo Lietuvių Amerikoje, kuriam va
dovavo šliupiniai. Po penkių metų (1907 m.) skilo ir šv. 
Kazimiero draugija. Štai kaip tą skilimą aprašo Šv. 
Kazimiero draugijos komisija savo leidiny j:

“1902 metais skilo SLA., prie kurio mūsų draugi
ja prisijungė pomirtinės reikaluose. Po skilimo SLA., 
keršto ir nesutikimo netrūko, nei vienoj, nei kitoj pu
sėj. Susivienijimas turėdavo kas met seimus ir mūsų 
draugija turėjo teisę siųsti delegatus į seimą, o tais de
legatais daugelis narių norėdavo būti. 1907 metais, ka
da įvyko delegatų rinkimas į SLA. Seimą Cleveland, 
Ohio, buvo daug norinčių važiuoti... Vienas pralaimė
tojas buvo nepatenkintas, panaudojo kerštą ir apskun
dė valstybei, kad SLA. nėra legalizuotas Mass. valsty
bėje ir mūsų draugiją pastatė į keblią padėtį. Kilo su
sirinkimuose triukšmas. Galų gale įvyko skilimas. Mū
sų draugijos valdyba laikėsi ramiai ir su ja laikėsi 203 
nariai, o su priešinga puse — keli desetkai, kurie su
darė kitą draugiją. Suprantama, pasidavė į teismą ir 
$1,400.00 tapo išleista bylinėjimams. Nei vienai, nei ki
tai pusei nieko neliko. Abi draugijos pradėjo gyventi 
iš naujo. Mūsų draugija išėmė čarterį ir pasivadino Su
sivienijimas Lietuvių šv. Kazimiero, o priešingoji pusė 
pasivadino Šv. Kazimiero R. K. Draugija”.

Iš to mes galime suprasti, kad pagrindinė draugi-

Įteikiamos Dovanos
Dr. P. Jakimavičius prabilęs į garbės narius, kai

po į savo bendradarbius, juos pasveikina ir kiekvienam i , 
įteikia po dovaną nuo draugijos. (Dovana buvo tai Lie- , 
tuvos Istorija, A. Šapokos redaguota ir Lietuvoje iš
leista, o čia odos viršeliais gražiai apdaryta, ant kurio 
auksinėmis raidėmis atspausta gavėjo vardas ir pa
vardė. Draugijos valdyba iš daugelio siūlomų daiktų 
išsirinko Lietuvos Istoriją, kaipo tinkamiausią dova
ną savo garbės nariams). Dovanos netikėtai įteikiama: 
Jonui Palaimai, pirm, ir Juozui Guzevičiui, vice pirm, 
už uolų ir sumanų darbą ruošiant jubiliejines pramo
gas ir šiaip pasidarbavimą draugijai.

Piknikas — Gegužinė
Nors jubiliejaus minėjimo projekte piknikas ne

buvo numatytas, bet draugijos valdyba apsisvarščius 
nutarė ir suruošė pikniką — gegužinę. Piknikas ivvko 
Rugpiūčio 13 d. 1939 m., D. L. K. Kęstučio darže, E. De- 
dham, Mass.

Atsišaukimas į visas mer
gaites ir moteris, nepri
klausančias prie vieninte
lės Lietuvių Katalikių Mo
terų Fraternalės Organiza
cijos Amerikoje — MOTE
RŲ SĄJUNGOS.

Sausio 1, 1940, Moterų 
Sąjunga paskelbė Naujų 
Narių Vajų, kuris tęsis per 
šešis mėnesius, būtent, iki 
liepos 1, 1940. Kad sutrau
kti visas mergaites ir mo
teris prie šios prakilnios ir 
naudingos organizacijos, 
padaryta didelis finansi
nis palengvinimas. Laike 
šio vajaus bus priimamos 
mergaitės ir moterys be jo
kio įstojimo mokesnio.

Moterų Sąjungos teikia 
narėms apšvietą, pašalpą 

_. Narės prii
mamos į pašalpos ir po
mirtinės skyrių nuo 16 iki 

į 40 metų; į vien pomirtinį 
nrisirašes skyrių nuo 16 iki 50 metų. 

Į Apšvietos Skyrių nuo 16

Garbės Nariai
Jurgis Pečelingis nuo įsikūrimo yra nariu ir per tą 

visą laiką nėra ėmęs iš draugi jos ligos pašalpos. Jis 
buvo pirmutinis draugijos iždininkas.

Vincas Kaunas — pirmas draugijos vice preziden
tas ir visą laiką išbuvęs draugijos nariu.

Petras Čiaplikas — pirmas draugijos protokolų įr pomirtinę, 
raštininkas, išbuvęs nariu visą laika.

Motiejus Žioba — pirmutinis draugijos finansų 
sekretorius išbuvęs, su pertrauka, prie draugijos 50 
metų.

Pranas Mizgirdas — čarterio narys, 
prie draugijos 1899 m. (Mirė Liepos 20,1939 m.).

Kaip Įsikūrė Šv. Kazimiero Draugija
50 metų atgal. Bostone gyveno vos keli desėtkai 

lietuvių. Neturėjo jokios draugijos. Keli lietuviai pri
klausė prie lenkų, Tado Kosciuškos draugijos. Nors jos skilimo priežastis, tai Susivienymo skilimas. 
Kosciuška nebuvo lenkas ir tą pačią draugiją, rodos, 
lietuviai sukūrė, bet lenkai ją visiškai užvaldė.

Per šventes, lietuviai paprastai susieidavo bendrai siais laikais draugija grįžo prie savojo tikslo, ir dabar 
pasikalbėti įvairiais reikalais. Lygiai prieš 50 metų, draugijos valdybą sudaro daugumoje katalikai, 
per Petrines (Šv. Petro šventėje) suėjo būrelis lietu- ----------------
vių pas Petrą Čapliką ir ten susitarė vėl susieiti Liepos AUKSINIO JUBILIEJAUS METŲ VALDYBA, 
4 d., Amerikos Nepriklausomybės šventėje. Paskirtą kuriai pavesta pravesti auksinio jubiliejaus minėjimą: 
dieną, nepaisant didelio kąrščio, tas būrelis susirinko 
į Juozo Kavaliausko siuvyklą (kriaučių šapą), 339 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Juozas Kavaliauskas tu
rėjo šiek tiek patyrimo apie draugijų organizavimą 
New Yorke, todėl jis pirmutinis ir prabilo į visus susi
rinkusius, kad lietuviams reikia kurti draugiją. Jo pa-Į 
siūlymas tapo priimtas ir tie prakilnios lietuviškos 
dvasios vyrai, i 
pos 4 d., 1889 m. įsteigė: “Draugystę Broliškos Pašai- ( Daktaras Kvotėjas — Dr. Paul Jakmauh—Jaki- 
por vardu Švento Kazimiero Karalaičio, Lietuvos Pat- mavičius.
rono”. Legalis Patarėjas — Adv. Antanas O. Šalna.

Antanas Naujokaitis — prie draugijos prisirašęs metų. Taipgi randasi Jau- 
1905 m. ir yra čarterio narys. namečių skyrius, [ 1"“i

Kazys Ambrozas — taip pat čarterio narys, prie mergaitės priimamos nuo 
draugijos prisirašęs 1905 m.

Kastas Jurgeliūnas — čarterio narys, prie draugi
jos prisirašęs 1905 m.

Veteranai

6 iki 16 metų.
Moterų Sąjunga išleidžia 

savo mėnesinį žurnalą — 
į “Moterų Dirvą”, kuriame 
telpa gražių raštų ir pata- 

Auksinio Jubiliejaus metais, veteranais skaitomi _
šie nariai:

Ignas Antanavičius (prisirašė) 1892 m.

Prezidentas — Jonas Palaima, 
Vice-Prezidentas — Juozas Guzevičius, 
Užrašų sekretorius — Albinas Neviera, 
Turto sekretorius — Stasys Mockus, 
Iždininkas — Vadas Balutis. 
Tvarkdarys — Vincas Valatka.
Direktorių Taryba: Andrius Zaleckas, Vincas T. 

_ _ . . . t • Savickas, Jonas Glineckis, Aleksandras Ivaška, Jonas
savo Tėvynės Lietuvos mylėtojai, Lie- l Petrauskas, Vincas Zaleckas, Vincas Paplauskas.

Dėl platesnių informaci- 
Cipras jų apie Moterų Sąjungą — 

Šandaravičius ir Petras Plianskis, 1896 m. Matas Moc- mokesnius, kuopas, ar tam 
kapetris, Pranas Duoba, Vincas Virbickas, 1899 m. panašiai, prašau kreiptis 
Gabrys Pečiulis, Dominikas Nedzvinskas, Antanas, 
Reipą, 1900 m. Jonas Drabavičius, Mikas Binkis, Ado
mas Zenevičius, Jonas Valiackas, Jurgis L jus, Juo
zas Ruseckas, Jurgis Urpšaitis, Stašys K ueta, Ka
zys Kartavičius, Juozas Bakunas 1901 m. Petras Ku
činskas, Jonas Matusevičius, Kazys Vilaišis, 1902 m. 
Apolinaras Grigaliūnas, Simonas Sapiega, 1903 m. 
Zigmas Kiškis, Povilas Karvelis, Kazys Grilevičius, 
Matas Kudzma, Jonas Volungevičius, Kazys Urbonavi
čius. Jonas Jokimavičius, Jonas Valuckas. 1904-m. Va
lentinas Čepulionis, Stasys Vaitkevičius, Kazys Žukas,

Tęsinys 8-tame pusi.

pas M. S. Centro Raštinin
kę, M. Vaičiūnienę — 1927 
So. 49th Avė., Cicero, UI. 
arba pas mane, adresu, 
17403 Quincy Avė., Detroit, 
Michigan. Užtikrinta grei
tas atsakymas.

Širdingai kviečiu,
Elžbieta Paurazienė, 

ALRK Moterų Sąjungos 
Centro Pirmininkė.
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[vietinės žinios
ŽINUTES

Vyčiai patrijotingi. Dvi jaunos 
Vyčių porelės, ponai Bukotai ir 
Razvadauskai suteikė po stam
bią auką Tėvui Jakaičiui, MIC., 
— Argentinos lietuvių pirmai 
bažnyčiai. Tai patrijotinga Ir 
pavyzdinga.

Vyčių kuopa rengia “Whi*t 
Party” savo kambariuose, E- 
merson St. ir Broadway, 8 vai. 
vak., sausio 31 d., 1940, Vil
niaus reikalams. Vyčiai turėtų 
susilaukti daug žmonių tame 
parengime, i/cs tai daro labda
ringam tikslui. Gražus jaunimo 
mostas.

Rado Programos Jubilejaus Žinios Iš Lietuvos 
Minėįmas Moterų Sekcija Moksleivijai 

Šelptirolienė, 81atkeviči«nė, Brazaus
kienė, Vasilienė, Jeskevičienė, 
Virbickienė ir Švedienė.

Romuvos Parkas nuo senai pa- dieniais lietuviškas balsas pasiekė jūsų namus: lietu- Komiteto narė p. Piktčilin- 
‘ ; gienė pranešė, kad Vil-

Per tuos penktas metus Darbininkų Radio progra- niaus miesto ir Vilniaus 
įsigyjo labai daug nuoširdžių tos programos rėmė- krašto moksleivija yra rei- 
r prietelių. Taigi Darbininkų Radio vadovybė, pasi- kalinga labai skubios pa- 

I šalpos. Mokslus einančio 
jaunimo reikalais rūpinasi 
prie Komiteto įsteigta Mo
terų Sekcija.

Pereitais metais, gruodžio 14 d. suėjo lygiai 5 me- 
1 tai Darbininkų Radio programai. Per 5 metus šešta-

Gruodžio m. 12 d. V. K. R. 
Dr-jos Komiteto posėdyje

Vilniaus Universiteto 
Turtas

j n ii *
drografinėse ekipędld jo
se, išrado naują prietaisą, 
kurs automatiškai nuftato 

Į tikslią laivo padėt j jūroje 
į ir pats braižo jūros šemė- 
lapyjė laivo kebą ir kursą.

i . . i
Iš priežasties Vyčių parengimo i 

Vilniaus reikalams trečiadienio Į 
vakare, Pranciškonų Brolijos! 
pamaldos įvyks, vietoje trečia- ■ 
dienio vakare, antradienį sykiu 
su fcv. Teresėlės Novcna.

imtas parapijos metiniam iiva- viška daina, muzika, kalbos ir pranešimai. 
Šlavimui, birželio 16 d., 1940. Į 
Kilo diskusijų apie tai, kad birž.
16 d., įvyksta Susivienymo aps
kričio išvažiavimas Kęstučio 
parke. Kalbėta, kad kelių išva
žiavimų supuolimas vienon die
non nėra išvengiamas, prašyta, 
kad pirmininkas ir vice pirmi
ninkas pasitartų % tuo dalyku su 
Apskričio komisija.

Nutarta prie įžangos duoti Į 
$25.00 po penkinę ir daug dova
nų daiktais, k. t. lempas, laik
rodžius ir k.

I

: Skalttifiįas Suskinklinas
i --------------
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Sausio 26, po šv. valandai, įvyko 
Šv. Petro parapijos veikimo ko
misijos susirinkimas. Susirinku
sių buvo skaitlingas būrys. Iš
rinkta nauja valdyba. Aptarta 
išvažiavimo reikalai.

Valdyba didžiuma baisų iš
rinkta šioji t pirmininkas —Vin
cas Valatka; vice pirmininkas— 
V. širka, raštininkais — Vladas 
Brazauskas ir Petras Vervečka; 
kasininkas — Vincas Kališius; 
tvarkdariu — A. Banda. Šeimi
ninkėmis išrinktos ponios: Ba-

DAKTARAI

i

1

Tel. ŠOU 2805

k. 1L Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare
Sercdomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
ĮjąuuaUE"" • iii
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Tel. Kirkianti 7119

faune Lundas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

1VAK0S SKHBIMAI
DIDELĖ PROGA

ĮVAIRUSVilnius — Atsteigtasis 
nuo gruodžio 15 d. Vilniaus 
universitetas, kurs iki šiol 
veikė kaip lenkų Stepono 
Batoro universitetas, gavo 
tokį paveldėjimą: universi
tetas turi 13 namų miesto 
centre (7 iš jų yra nuosavi, 
kiti priklauso valstybei, 
tik universitetas jais nau
dojasi), turi miesto jam 
pavestą Zakreto pušyną, 
kurs vadinamas Botanikos 
parku, už to pušyno turi 
nuosavą ūkį, kur bandomi 
įvairūs sėjomainos pageri
nimai, 3 bendrabučius, viso 
apie 120 atskirų įstaigų. 
Personalo prie lenkų buvo 
720 žmonių, kurių absoliu
tinė dauguma ne to krašto 
kilimo; studentų 1937 — 
1938 m. buvo registruota 
3,110, kurių taip pat žy
miausioji dauguma ne vie
tiniai, būtent iš Vilniaus 
vaivadijos buvo 1620 stu- ( 
dentų, bet kadangi mums 
tos vaivadijos atiteko tik i 
vienas trečdalis, tai ir stu-1 
dentų du trečdaliai yra ne
be iš Vilniaus srities. Kiti 
studentai buvo: 364 iš 
Baltstogės (Bialostoko)

Reikalinga* jauna* vaikinas, 
kuris norėtų dirbti mėsos krau- - 
turėję. Būtų gerai, kad turėtų 
kiek patyrimo.

L STRESTMARKET
181L St, Tet ŠOU 1314

So. Boston, Mass.

m&!
jų ir prietelių. Taigi 
tarus su laikraščio “Darbininko” administracija, radio 
programos sukaktuvių proga bendromis pajėgomis 
rengia koncertą, sekmadienį, balandžio 21 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone, kurio__ ______
pelnas skiriamas laikraščio “Darbininko” Intertype! Tame pat susirinkimo 

: ’ posėdyje Draugijos Pirmi
ninkas Dr. J. Navakas pa
teikė susirinkimui VIL
NIAUS RAKTO sumany
mą. Sumanymui visi pri
tarė ir čia pat priėmė Vil
niaus Rakto Statutą. Rak
tai bus trijų rūšių: auksi- 

Basis of Reconstruction. nįai> sidabriniai ir bronzi- 
2. Land Reform. 3. Coope- 
ration. 4. Grain Culture. 5. 
Root Črops. 6. Flax. 7. Dai- 
rying. 8. Live Stock. 9.
Poultry Farming. 

III. fndustry.
1. General Outline. 

Textile Industry. 3. Food 
and Luxury Goods Indus
try.' 4. Timber Industry. 5. 
Paper and Polygraphic In- 

I dustry.
IV. Fortign T radę, 

j 1. Value of Foreign Trade 
and Trade Balances. 2. 
Shifting of the Commodi- 

, ties Involved in Foreign

fondui.
Radio Programos Vedėjas ir Pranešėjas.

leidinys Apie Lietuvą Angly Kalba
FlCTinC w V CnTC

Blaivininkų metinė šventė. 
Sausio 28 d., Šv. Petro parapijos 
Blaivininkai apvaikščiojo savo 
metinę šventę. 8:30 vai. ryte., 
buvo Blaivininkų intencijai 
šventos mišios, pamokslas ir į- 
žadų atnaujinimas. Vakare, po 
pamaldų, įvyko viešos prakal
bos. Kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius ir Tėvas Jakaitis, Gražius 
pamarginimus sudarė vaikų * 
grupes, vadovybėje ponios Ivaš-; 
kienčs.

t Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., šv. 
Petro par. bažnyčioje bus klau
somos vaikų - mergaičių išpa
žintys, prieš pirmą mėnesio 
penktadienį. 4:15 vai. p.p., įvyks 
Marijos Vaikelių Draugijos pa
maldos. 7:30 vai. vak. bus suau
gusiųjų klausomos išpažintys.

Amerikoje trūksta rim-i 
to leidinio apie Lietuvą an- į 
glų kalba. Didelis darbas jį 
parašyti, o dar sunkiau iš-! 
leisti. Nieks nesiima rizi
kos tokio leidinio spausdi
nimą finansuoti. Vienas 
Columbijos universiteto 
studentas lietuvis ekono
mikos magistro laipsniui 
— Master of Arts — įgyti 
parašė darbą: “Economic 

‘Reconstruction of Lithua- 
nia after the World War”. 

j Darbo turinys: 
į ECONOMIC RECONS
TRUCTION OF LITHUA- 
NIA AFTER THE WORLD

WAR

I. Introduction.
1. Historic Background. Trade. 3. Lithuania’s Fo- 

2. People. 3. Land and its 
Resources. 4. Climate.

Pcnktadienį Grabnyčios. Mi
šių bus daug. 7 vai. ryte, mišios 
laikomos Maldos Apaštalystės 
Draugijos intencijai. 9 vai. ryte, 
giedamos šv. mišios už parapi
ją. Prieš tas šv. mišias bus šven
tinamos žvakės. Po šv. mišių 
Tėvas Jakaitis sakys pamokslą. 
Tėvas misionierius sakys pa
mokslą ir vakare laike pamaldų.

i

šeštadienio rytą prieš kiekvie
nas šv. mišias ir vakare 7:30 v., 
bus gerklių laiminimas.

Sekmadienio vakare 7:30 vai.. 
bažnytinėje salėje, bus rodomi 
krutami paveikslai iš katalikiš
kų misijų gyvenimo.

Sausio 28 d., Juzefą Notrimai- 
tė, gyv. 24 W. Broadway, ište
kėjo už Povilo Schwartz. Liudi
jo Jonas Notrimas ir Anelė No- 
trtmaitė.

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, kad šv. 
Petro parapijos veikėjų susirin
kimas, įvykęs penktadienį, sau
sio 26, š. m. nutarė rengti para
pijos metinį pikniką birželio 16, 
1940, Romuvos parke, Montellc* 
Mass. Prašomos visos draugijos 
ir pavieniai tą dieną susilaikyti 
nuo savo parengimų, bet remti 
parapijos pikniką.

Valdybos Prezidiumas — 
Kleb. Kun. P. Virmauskis 

Vincas Valatka
Vincas Sirka

Vincas Kališius.
i

r
Juozas M. Difc
Ldikr odininką

II Agriculture.
1. General Outlinc and

2.

niai.
Vilniaus Raktas bus sim

bolis, kurs jungs visus pa
saulio lietuvius bendram 
Vilniaus atstatymo dar
bui.

Vilniaus Rakto ir tam 
tikrų certifikatų - lapų 
braižinius ruošia dailinin
kas p. Burba. (K. V-as)

tančiai laiškų, kuriuos 
gauna konsulatai su pra
šymais duoti literatūros
apie Lietuvą. Gal Protesto- «°s’

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sėmė su vėliausios mados įren
gimais. Parsiduoda už žemą 
kainą. Savininkas išvyksta į Ca- 
lifornią. Biznis tarpe lietuvių. 
96 Hampshire St., Cambridge, 
Mass. (19-23-26)

Tą dieną ištekėjo ir Leonija 
Komičititė, gyv. 183 H St„ už 
Karolio Grover. Liudytojais bu
vo Stasė Pavydytė ir Juozapas 
Dellclo.

PRANEŠIMAS — šiuomi pra
nešama, kad Dr. ANTANAS J. 
WEST, turįs ofisą, 478 Gallivan 
Blvd., Dorchestery, Vasario 1 d. 
išvyksta su savo žmona atosto
gų į Miami, Florida. Grįš kovo 1 
dieną. Iki grįš iš atostogų, ofi
sas bus uždarytas. (25-30-1)

Sausio 27 d.. Carney ligoninė
je, mirė Justinas Lapinskas, 74 
metų, gyv. 41 Gatės St. Paėjo 
Papilio parapijos. Amerikoje 
pragyveno 52 metu. Paliko žmo
ną Anelę, sūnų Joną, brolį ir dvi 
seseris. Laidojamas sausio 31 d., 
9 vai. ryte, iš šv. Petro par. baž
nyčios Naujos Kalvarijos ka
puose.

So. Bostono Pilnųjų Blaivinin
kų 49-toji kuopa nuoširdžiai dė
koja Klebonui kun. P. Virmaus- 
kui už suteikimą svetainės jų 
parengtam vakarui, sausio 28 d. 
Tokį pat dėkingumo žodį taria 
poniai Ivaškienei, kad atsivedė 
grupę išmokslintų vaikučių, ku
rie gražiai lietuviškai pagrojo, 
padainavo ir pašoko. Bet stam
biausia padčka priklauso Tėvui 
J. J. Jakaičiui už gražią ir nuo
širdžia kalbą, kurioje jis nušvie
tė kilimą Blaivininkų Susivieny
mo ir veiklą ir įdrąsino blaivy
bės mėgėjus ir rėmėjus dėti pas
tangų. kad blaivybė vėl užimtų 
vadovaujančią rolę mūsų išeivi
jos gyvenime. Pagaliau nuošir- 

■ džiai dėkui ir vakaro vedėjui 
kun. K. Urbonavičiui, kurs pa
darė įvadą į kun. Jakaičio kal
bą.

reign Trade according to 
Countries. — a) Trade 
with the United Kingdom.
b) Trade with Germany.
c) Trade with Soviet Rus- 
sia. d) Trade with Bel- 
gium. e) Trade*with Lat
vis. f) Trade with the Uni
ted Statės of America.

V. Finance.
1. Currency. 2. Statė Fi

nance. 3. Public.Debt.
VI. Conclusions.

Kaip matoma iš turinio, 
apimtos visos Lietuvos e- 
konominio gyvenimo sri
tys. Man teko susipažinti 
su tuo darbu, ir, turiu pa
sakyti, kad jį vertėtų pa
dėti išleisti, nes autorius, 
savo lėšomis to padalyti 
negalės. Be pagalbos di
plomatas pasitenkins pri
valomu skaičių egzemplio
rių Universitetui įteikti ir 
plačios visuomenės veika
las nepasiektų. Tuo tarpu 
vertėtų ne tik kiekvienam 
profesonalui įsigyti tokią 
knygą, bet ir išsiuntinėti 
bent svarbesnių universi
tetų ir miestų bibliote
koms. Kad interesas ir pa
klausa tokiai knygai yra, 
liudija ne šimtai, bet tūks-

nalų Draugijos galėtų iš 
anksto užsakyti savo na
riams bei savo valstijos 
svarbesnių universitetų 
bibliotekoms, Business 
Schools, Law Schools ir 
viešoms (Public) bibliete- 
koms. Be to, ji bus naudin
ga ir Amerikos mokyklose 
besimokantiems lietu
viams jaunuoliams, kurie 
dažnai nori šį bei tą moky
kloje parašyti apie savo 
tėvų šalį. Joje yra apsčiai 
statistinės medžiagos ir il
gas bibliografijos sąrašas 
knygų apie Lietuvą anglų 
ir kitomis kalbomis.

Kiekvienas tėvas turėtų 
šią knygą nupirkti savo 
sūnui ar dukrai kaip do
vaną. Dabar sunku nusta
tyti tokios knygos kainą, 
tas priklausys nuo skai
čiaus, kiek bus spausdinta. 
Dabar ją galima užsisakyti 
už $1.50. Čia, žinoma, nėra 
uždarbio klausimas, nes 
bus spausdinta tik. tiek 
egzempliorių, kiek dabar, 
vėliausiai iki kovo 1 d., bus 
užsakyta.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas
P. S. Užsakymus ir pini

gus prašau siųsti:
A. Simutis,

16 West 75th Str., 
New York City.

do, 156 iš Pinsko ir Bras
tos vaivadijų. Stepono Ba- 
toro universiteto misija 
buvo grynai politinė: “kre-! 
sus” sulenkinti, tad ir uni
versitetas buvo paverstas 
tikra lenkybės tvirtove. 
Čia buvo siunčiami rinkti
niai lenkai, jiems duoda- 

! mos stambios subsidijos ir 
i stipendijos. Pereitais me
tais universiteto sąmata 
buvo 4,417,660 zlotų, iš tos 
sumos apie 3 milijonus zlo
tų pridėdavo lenkų valdžia. 
65 nuoš. studentų gauda
vo kokią nors paramą sti
pendijų ar kitokių pavida
lu. Apie universiteto in
ventorių ir turtą jo ligšioli
nė administracija paaiški
no ri pati tiksliai nežinan
ti, koks jis buvo.

Kaunas — “Marijampo
lės” laivo kapitonas J. Ka
minskas, kurs yra baigęs 
jūrininkystes mokslus Xta- 

1 lijoje ir dalyvavęs italų hi-

Soufli tatai toge
BROLIAI 8TRAKAUHCAI, 80«

AutomobUiotai! Jei jū8 norite 
kad Jtoų karas ilgai laikytų n 
greitai bėgtą, pirkit aliejų ir 

gasoUną pas mu* 
Nuvalom purvinus karu* u 

ttėysuojune 
Tel. ŠOU 9680

941 BRM8way 9e. Beeten, Mm

I
Oneeii Am taeSy. be 

7—9 Ellery St,

So. Boston, Maža 
T< BOU 2923 

jei norite, kae jmų Mtartiei 
DūtŲ tvariai ttplauti.

racr r. neviui 
(FLBVOKAB) 

Septyniais bodais stogų dengi jas 
8odew«]l. Btut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokesti* su 
3—*—9—12 mtassių IMmoMjimu 

ruiu Zd METŲ EATYfUM 
Tsmo ir ststo Kaminu.

mtos Damas Kainu. a«..- 

324 E Si-, So. Bostoi 
rEu *ou 145?

A.pakaitUavima> u patannoi> .i,-

I *-*—*- -- * *LKTUVis numoens
C. J. KUČINSKAS (M*

Nelauk vaaarun uuayk <i»u— 
ko! kainos yn

Atlieku visus piumbenv Oar<>. 
greitai ir pigiai Oaa b- *««>•

322 Dorchester Si. 
•O. BOSTON, MASS 
N*mv te ŠOU 034* 

inapae aOtasu — 1*3

GRAHORIAj

I

S. Barasevičiiis Ir SiniB
SENIAUSIAS MOS VALSTTBBR 

LIETUVIŲ GRABORIU* W 
. BALSAMUOTOJA*

Turi Notaro ToMee

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MAS& 
Tel. *OU Soeten 2590

Gyven. vieta: 838 Dereherter Ava 
TeL COLumM* 253?.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zalrt*kM F. K. ZatetekU 
Graboriai tr Balaamuotojai 
fitarnertm— rteaą ir naktį

Tol. *OU Bertu 081S 
ToL ŠOU Bartu 2809

49 Kuopos Valdyba.

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

( Nepaprastas Falenąvieimas 
ReamafiSkę Skaasmę

Nckentėkite bereikalingai raumenų 
skaudejimy. Tūkstantiai žmonių 
pasiek? nepaprasta palengvinimą 
reomatijku skausmu, stremi.raumenu 
skaudėjimu, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimu vien i&itrindeini su 
F*xin-Expel1eriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonu boft- 
kutiu jau išparduota. Todėl neatl- 
dėHodarr.i nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-J£xpellerio. Reikalaukite Pam- 
Expctlerio su inkaru ant dėžutės.

VALGOMOJU DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuru 

skelMatl “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda tviežius produktus ir ma
gniai patarnauja. Nuėję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų Skelbimą 

: mattte “Darbininke”.

Perta Butanams
49 CRE8CJKNT AVKNUN, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVFN HTbl, AVEJrtJH, 
DORCME8TER, MAS*.

K. Sttasta
• 18 E. BROADWAT, 

Tel. SOUth Borton 93*7 
Pristatau JCE CREAM4. lr užkar 
dilu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

i

losephW.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALZAMUOTOJ AB 
NOTART PUBUC 

502 East Broadway, 
Sa Boston, Mass.

Patarnavimu Dieną ir Naką. 
Reaidencc: 198 M SL, So. Bortai. 

TeL ŠOU Borton 143? 
Tel. ŠOU Borton 3980.

Eta. V. Vantai
(VnUMJAUSKAS)

LIETUVI* ORABORIU* tr 
BALSAMUOTMA8

1156 VashingtonSt.
NORWOOD, MA8& 
Tel. NorwooS 1503

—etalono Offla:
8* Ftad 8L

Tel. Broekton 20M

— ui__L-a
r BiKnlS IRflfiiCI

P. Baltrutiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
793 Broadway, Tel. *OU 3120 

•O. IOITON, MA**.

MariJcrial, prumonln 
kai, Mirte skelbiu*! “Darbini aire” tik 
ml verti rt«1tytoJ»j nnramog. 

Vtat MkrlbaiU* ••luirbtetelrt’’. ■

- ‘DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

- "''• ..r- *•

ii ik i! i!ii i’ i

P. J. AKUNEVICH Ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdima Valandoje patarnaujame dieną Ir naktį. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus. ,,

258 W. B road wa$ So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486 

16—-18 Intervale St. I
Tel. Brockton 4110 įį

■ZJ
1

'fc

Montello, Mass. '



Antradienis, Sausio 30 d., 1940

S®

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS.

Pavyzdingai Paminėjo 
Jubiliejų

Šv. Onos Moterų draugi
ja minėjo savo 5 metų gy
vavimo sukaktį K. of C. 
svetainėje sausio 21 d., š. 
m. Suruošė vakarienę savo 
narėms. Stalą puošė dide
lis tortas su penkiomis 
žvakutėmis. Be to, stalai 
buvo papuošti gėlėmis. 
Stalus prirengė ir papuošė 
pp. M. Montvilienė ir St. 
Germein Nellei.

Pirmoji draugijos pirmi
ninkė, kuri pirmininkavo 
draugijai per 3 metus, bū
tent, p. B. Jeneliūnienė su
tikta triukšmingomis ova
cijomis. Ją sveikino drau
gijos vice - pirmininkė p. 
E. Aguonienė. Prisegė gra
žių gėlių korsažą p. M. 
Vaičiulienei, kaip įvertini
mą jos nuoširdžios dar
buotės. Ji buvo viena iš
steigėjų. Taipgi prisegė. draugija, 
gyvų gėlių korsažus pirm. ’ 
B. Jeneliūnienei, O. Dedi- 
nienei, M. Desantel.

Pirm. B. Jeneliūnienė pa- gėjoms — M. Tamulienei, 
ėmė už rankos buvusią 
pirm. M. Vaičiulienę ir nu
sivedė prie garbės stalo. O- 
vacijos.

r

Susivienijimo Lietuvių švento Kazimiero Draugija, savo auksinio jubiliejaus metais. Šis paveikslas imtas prieš pat iškilmingąjį 
susirinkimą, Liepos 23 d., 1939 m., 12:45 vai. po pietų, prie Bigelow mokyklos (prieš Lietuvių Salę), South Boston, Mass.

$160.00 pašalpomis. Drau
gijos kasoje turi $1500.00. 
Narės moka tik po 25 cen
tus mėnesiui. Kalbėjo M. 
Vaičiulienė, buvusi pirmi
ninkė. Ji sveikino nares ir 
linkėjo geriausių sėkmių 
darbuotėje, prašant Dievo 
palaimos. Pirm. B. Jeneliū
nienė įteikė gražius perli
nius karolius p. M. Vaičiu
lienei, kaipo dovaną nuo 
visų narių už uolų darbavi
mosi draugijoje, p. M. Vai
čiulienė nuoširdžiai padė
kojo narėms ir pasižadėjo 
pagal išgalės visados rem
ti draugiją.

Sudainuota keletą daine
lių, padėkota šeiminin
kėms už malonų patarnavi
mą ir skanius valgius.

Pasibaigus vakarienės 
programai įvyko “beano”. 
Dovanas aukojo p. M. De
santel. Pasibaigus jubilie
jiniai programai visos na
rės linksmos skirstėsi į na
mus. Lai gyvuoja Šv. Onos

Visą Žinąs.

Nuoširdžiai dėkoju ren-

M. Navickienei ir O. Dėdy- 
nienei už surengtą “sur
prise party” kuri įvyko 
mane pagerbti pas pp. Ta- 

Stalai buvo apdėti ska- mulius 6 d. sausio. Taip pat

jo per jos išvargusius 
skruostus, kada ji grįžo į 
savo namus iš darbo ir pa
matė tokį būrį savo drau
gių, susirinkusių ją pa
gerbti ir pareikšti užuo
jautą.

Visos dalyvės sveikino p. 
Perekšlienę ir linkėjo il
giausių metelių. Jubilieja- 
tę apdovanojo naudingo
mis dovanomis, kad palen
gvinti kiek jos gyvenimą.

pp. Perekšlių sūnus Jo
nas ir duktė Pranciška pri
klauso prie katalikiškų or
ganizacijų, daug darbuoja
si, ypač chore ir Vyčiuose.

pp. Perekšliams linkime 
ilgiausių metų.

Jubiliejaus pramogos 
rengėjos buvo pp. B. Ado
maitienė, Mačienė, Pale- 
liūnienė, Kručienė, Daude- 
rienė ir Ječienė.

• w
narys šv. Juozapo ir Šv. 
Jurgio draugijų. Abudu y- 
ra linksmus ir malonūs 
žmonės. Lai Dievas jiems 
leidžia sulaukti 50 metų 
jubiliejaus. O. Y. koresp.

Lietuvio Išradimas

niais valgiais. Pirmininkė tyliai dėkoju visoms už 
... pQ mai_ į suteiktas dovanas.pakvietė maldai.

dos prasidėjo tuštinimas 
skanėsių. Prie stalų patar
navo pp. A. Baronienė, O. 
Povilaitienė ir M. Baronie
nė. Jos užsitarnavo padė
ką.

Pasistiprinusios, pradėjo 
programą. Pirm. B. Jene
liūnienė pasakė kalbelę. 
Ragino nares darbuotis tų sunkiai dirba, nes jos 
vienybėje, Dievo garbei ir vyras randasi senatorijo- 
draugijos naudai. Pereitais je. p. Perekšlienė išaugino 
metais draugija išmokėjo sūnų Joną ir dukterį Pran

cišką, kurie baigę mokslus 
dirba ir gelbsti savo ma
mytei.

Į p. Amilijos Perekšlienės 
draugės, jubiliejaus proga, 
surengė “surprise party” 
jubiliejatės namuose. Da
lyvavo apie 40 draugių, p. 
Perekšlienei šis parengi
mas buvo tikrai netikėtas. 
Ji buvo labai sujaudinta. 
Sidabrinės ašaros nuriedė-
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DABAR — už 10c. galite gauti pa
garsėjusi FEEN-A-MINT, skonio- 
g*. patikima čiulpiama guma, ku
ris paliuosuoja viduriu užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus. nevirškinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats!

M. Dailidonytė.

HORIOOO, MASS

Sausio 24 d. p. Amilija 
Perekšlienė, gyv. 21 St. 
James Avė., minėjo savo 
25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ji per 14 me-

I

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.

Sausio 24 d. Aleksandrui 
Paleliūnui sulaužė koją 
dirbtuvėje. Dabar guli 
Norwoodo ligoninėje. Lin
kime pasveikti.

Plunksna.

DETROIT, MKH.

I
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

PHONE 
So. Boston

So. Bostono Draugijos 
Auksinis JubiliejusKaunas — Apie lietuvio 

jūrų kapitono J. Kamins
ko išradimą plačiau prane
šama: Naujai išrastasis a- 
paratas kiekvienu metu 
automatiškai nustato tiks
lią laivo padėtį ir automa
tiškai braižo jūrlapyje ke
lią ir kursą bet kuriose me
teorologinėse sąlygose (rū
kuose, vėjuose, audrose, 
srovėje) ir iš viso laivo ka
pitonui negalint orientuo
tis pagal krante matomus 
taškus. Aparatas pašalina 
didžia dalimi pavojus susi
durti su rifais, seklumo- 

į mis, nuskendusių laivų lie- 
kanomis ir kitomis povan- 

| deninėmis navigacijos 
kliūtimis. Šis išradimas 
galėsiąs patarnauti karo ir 
prekybos laivynui, kai jū
rose siaučia blokados pa
vojai ir gresia minų laukai. 
Sugalvotasis prietaisas pa
dėsiąs karo laivynų vado
vybėms tiksliai sužymėti 
jūrlapyje tas vietas, kur 
išdėliojamos minos, kad 
paskui atatinkamos vals
tybės laivai galėtų jas ap
lenkti ir saugiai perplauk
ti. Dabar karo metu jūrų 
pakraščiuose ir jūros švy
turiai daugiausiai gesina- 

i mi, taip pat nuimami visi 
kiti jūrų signalai, kas labai i 

1 apsunkina laivininkystę. Į

(Pradžia 6-tame puslapyj)
Albinas Mačis, Andrius Keblinskas, Petras Kiburis,
1905 m. Julius Volungevičius, Kazys Taruška, Kazys 
Statkus, Juozas Tabaras, Eustokas Verkamavičius, 
Juozas Senukevičius, Juozas Pupkis, Juozas Dovidai- 
tis, Vincas Trunca, Jonas Čepulis, Antanas Pečiulis, 
Mikas Arenta, Feliksas Roklevičius, Julius Mačiulis,
1906 m. Edvardas Navickas, Vincas IJirsa, Povilas Mor- 
kevičius, Kazys Rudokas, Jurgis Arenta, Juozas Zin
kevičius, 1907 metų. Juozas Kengris, Stasys Kornila,
1908 m. Petras Marmokas, Ignas Radzevičius, Kazys 
Šliužas, Antanas Žerdiackas, Kostas Marksa, Antanas 
Simonavičius. Antanas Sultonas, Hipolitas Grigaravi
čius, Antanas Vankevičius, Stasys Žerviackas. Iš viso 
gyvų veteranų yra 70 ir 7 garbės nariai. Viso 77. Jie 
išbuvę draugijos nariais nuo 30 iki 50 metų.

FINANSINĖ APYSKAITA
Čia pateikiama apyskaita nuo paskutinio persior

ganizavimo ir čarterio išėmimo, tai yra nuo pirmos 
spalio dienos, 1909 m., iki pirmos spalio dienos, 1939 
metų, reiškia 30-ties metų turto apyvarta. Čia pateikia
ma tik abelnos metinės pajamos ir išlaidos, neskaitant 
procentų ir kitų bankinių transakcijų, tik skaitant kiek 
draugija turėjo pajamų ir kiek, išleido ir kiek atliko 
draugijos ižde. 
Metai
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919 

nėjė, daktaro J. Pash prie-, pataikius naująjį aparatą |g21 
žiūroje, sveiksta. ^Dabar būsją galima plaukioti nor- • 1922

.... .„u maliai. Manoma, kad lietu-1923
vio kapitono išradimu su
sidomės visų valstybių na 
vigatoriai.

Sausio 17 d., pp. Krata
nčiai Slabšių name iškėlė 
didelę “shower” savo duk
relei Twailai Kratavičiū- 
tei, kuri pasižadėjusi vesti 
Al. Čepsą. Dalyvavo virš 
šimtas moterų - merginų. 
Buvo nemažai sąjungie- 
čių, kartu ir Centro Pirm. 
E. Paurazienė. Taipgi ma
tėsi ir Lietuvos Dukterų 
dr-jos narių. Vakaras pra
leista kauliukų žaidimais. 
Daug gražių dovanų laimė
ta ir skaniais užkandžiais 
vaišinta. Jauniesiems pri
nešta daug naudingų do
vanų ir pąreikšta linkėji
mų. Džiaugsmas visiems, 
kad jaunieji yra abu lietu
viai, gražiai katalikiškai 
užauginti,1 lankė šv. Jurgio 
parap. mokyklą. Kratavi- 
čiūtė yra'darbšti Sodalie- 
tė ir nare Moterų Sąjungos 
54 kps. Kūolaimingiausios 
ateities naujame gyveni
me. ■ O. Y. koresp.

i

Į

Sausio 18 d., p. p. Stasys 
ir Magdė Uždaviniai mi
nėjo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Mišias 
šventas, jubiliejatų inten
cijai atnašavo kun. J. Ol
šauskas, 8 vai. rytą, Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažny
čioje. Vėliaus linksma 
puota įvyko pp. Uždavinių 
namuose. Sekantieji gimi
nės, pažįstami ir kaimynai 
linksminosi, pareiškė daug 
linksmų linkėjimų ir įtei
kė naudingų dovanų cele
brantams: ponai — Vige
liai, Gills’ai, Kiuberiai, Ma- 
rozai, Ūsoriai, šeštokai, 
Zabalavičiai, Bridžvaičiai, 
Stankai, Baronai, Janiū
nai, Mičiutai, Gustaičiai. 
Medoniai, Kaminskai, Bal- 
kai, Petras Masiokas, p. 
Novak ir jubiliejatų brolio 
sūnūs — Juozas ir Anta
nas Uždaviniai. Jubilieja- 
tai yra vedę Greenfield, 
Mass. 1920 m. buvo Lietu
voje, aplankė gimines — 
gimtinėje ir tt. 1921 atvy
ko iš Lietuvos į Detroitą. 
Būdami darbštūs žmonės 
įsigyjo savo dviejų aukštų 
namą. Turėdami vieną 
dukterį Marijoną, ją gra
žiai katalikiškai užaugino. 
Ji yra baigusi aukštesnį 
komercijos mokslą. Yra 
stenografė žymioje Detroi
to kompanijoje. Gyvenda
mi arti šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios daug dar
buojasi parapijos naudai. 
Uždavinienė yra buvusi 
Moterų Sąjungos 54 kps, 
pirm, ir dabartinė nenuils
tanti narė; taipgi priklau
so prie Lietuvos Dukterų 
draugijos. Uždavinio yra

J -

LAWRČHCE, MASS.

Ketvirtadienį, sausio 18 
d., Povilas ir Ona Sakai, 
susilaukė dukrelės. Moti-

pp. Sakai augina Richar-| 
dą, Dovidą ir dukrelę.

Sekmadienio vakarą, sau-. 
šio 21 d., kun. P. Aukšti
kalnis, S. J., pradėjo jau
nimui misijas, į kurias a- 
teina nepaprastai daug 
jaunimo. ~

šeštadienį, Pranas Aže- 
kauskas ir Marijona Matu- 
konaitė, šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje priė
mė Moterystės Sakramen
tą-

Šv. Pranciškaus parapi
jos choras, vadovaujant 
varg. P. Sakui, darbuojasi, 
nes vasario 4 d., turės pa
rapijos svetainėje mirga- 
marga parengimą, ir be to 
mokinasi Gregorioniškas 
mišias. Aušrelė.

L

Uždyką! Vilaon Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą

Hera Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam

Butelyje

DABAR 

$115 
PAINTĖ

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Limctinai BU visokį reikalų.

Mirė, sulaukęs gilios se
natvės, 75 metų, a. a. Ka
rolis Bozis.

Pajamos Išlaidos
445.27 139.00

2,254.18 2,183.95
2,492.83 2,694.50
2,646.48 2,526.66
3,576.00 3,560.45
3,172.82 3,091.39
2,433.52 2,713.91
2,984.89 2,793.95
3,049.92 3,249.21
3,251.06 3,865.65
3,390.22 2,573.17
4,058.73 3,011.12
4,281.88 3,114.97
4,143.19 3,616.29
5,697.03 5,425.75
5,341.55 4,703.47
5,176.68 5,681.40
5,573.96 5,238.85
5,555.26 4,227.81
5,997.00 5,351.56
7,328.62 6,662.22
6,220.55 4,347.90
6,564.40 5,289.46
5,937.26 5,882.48
5,241.93 4,800.35
6,086.22 6,420.63
5,577.28 6,378.10
6,791.59 6,830.41
5,294.08 4,542.85
6,068.56 6,903.70
4,156.80 4,194.65

40,789.76 132,015.81

1924 
į 1925 
11926
1927 

11928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 9 mėn.
Viso per 30 metų
Pelno liko — $8,773.95

Imant 10 metų laikotarpių palyginimą draugijos 
augimas turtu ir nariais buvo šitoks: 1919 metais drau
gija turėjo narių 400, turto $8,500.00; 1929 metais, na
rių 615, turto $14,000.00; 1939 metais, narių 528, turto 
16,000.00.

Draugijų Valdybų Adresai
ILietuvos dukterų or-jos i 

PO GLOBA MOTINOS iVC
Pirmininkė — Eva Marksienė.

į 625 E. 8lh St., So. Boston. Masa 
Tel. So. Boston 12WS

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė, 
564 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Proi RaSt — Ona fvaškienė, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė. 
4115 Washington St.. Roslindale. 

Tel. Farkuay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtft. 

105 West 6th St.. So. Boston. Masa
Tvarkdarė - Ona Mizgirdienė 

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos GI.—Marijona AukStikalnlene 

111 H St., So. Boston, Mass.
Drs’jgijn savo susirinkimus laiko kas 

antrą uta minką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų ražtjninką

I

i

į

*V. JONO EV. BL PAAALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Avagždys, 
601 6th St.. So. Boston. Mana

Vice-Pirm Albinas P. Nevlera.
16 Winfieki St.. So. Boston. Mass 

Prot. Ra.*t Jonas GHneckia.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa

Fin RaM. Aleasandras IvaAka
440 E. Sixth St.. 8T Boston. Mms 

Maršalka. Jonas Zuikis.
7 Winfleld St.. So. Boston. Mass 

rždininkas. Andrius Zaleskas
702 FlfUi St., So. Boston. Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią nedėldlen) kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj, ♦0'3 
B. 7U» St . So. Boston, Mana.


