
DABARTIES 
BILDESIUOS

Gerb. Skaitytoją Dėmesiui

Kitame “Darbininko” nu- 
meryj tilps kanauninko 
prof. F. Kemėšio straips
nis antrašte: “Ko Laukia
me iš Brolių Išeivių?”

Tame pačiame “Darbi
ninko” numeryj tilps Uo
sio straipsnis antrašte: — 
“Šiek tiek žinių apie Lietu
vos darbininkus”.

Kaip kanauninko prof. F. 
Kemėšio atsišaukimas į 
mūsų išeiviją, taip ir gerb. 
Uosio straipsnis apie Lie
tuvos darbininkiją yra la
bai įdomus. Patartina vi
siems perskaityti ir duoti 
kitiems perskaityti.
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$v. Tėvas Nusiminęs Dėl 
Skandinavijos Utinio

I

Lietuvos Cenzūra
Pereitais metais “Darbininko” 

administracija gavo daug skun-j 
dų, kad prenumeratoriai Lietu- į 
voje negauna reguliariai “Dar-i 
bininko”. “Darbininko” admi
nistracija parašė laišką Jung. 
Valstybių paštui atsiklausdama. 
kaip yra su “Darbininku”, siun- i 
čiamu Lietuvon.

Jung. Valstybių paštas padarė į 
tyrinėjimą. Šiomis dienomis ga-1 
vo iš Kauno paštos laišką, ku-' 
riame tarp kitko rašo, kad “vi
si leidiniai, kurie pasiekia šią į- 
staigą, ir jei cenzoriai jų nesu
laiko, yra pristatomi adresa
tams. 1939 metais cenzoriai už-į 
draudė platinti šiuos “Darbinin
ko” numerius: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 
15, 23, 24, 25, 26, 34, 67, 70, 80 
ir 83.”

Vadinasi, Lietuvos cenzoriai 
prisipažįsta, kad jie sucenzūrave 
ir neleido platinti šešiolika 
“Darbininko” numerių. I ; u

Reikalaujant, Lietuvos cenzo
riai ir paštas turėjo sutikti grą
žinti visus cenzūros uždraustus 
platinti leidinius leidėjams.

Dabar ką gi Lietuvos cenzoriai 
tuose “Darbininko” numeriuose 
rado tokio baisaus — draudžia
mo, kad jų neleido platinti! Kai- 
kuriuose numeriuose ] 
kuota Lietuvos valdžios darbai J I ' ‘
o kituose numeriuose šis tas til
po apie sovietų Rusiją. Pažymė
tina, kad Lietuvos cenzoriai ne
praleido ir tų “Darbininko” nu
merių, kuriuose tilpo žinios ir 
straipsniai apie Vilniaus atgavi
mą.

Roma, bal. 15 — Iš atsa- 
komingų Vatikano šaltinių 
sakoma, kad Popiežius Pi
jus XII yra labai sujaudin
tas dėl Skandinavijos liki
mo ir besiplečiančio karo.; 
Šv. Tėvas kasdien laiko šv. Į 
mišias už taiką.

Šv. Tėvas įsakęs visoms 
religinėms organizacijoms! 
ir bendrai visiems melstis 
už taiką.

pradėjo plačiai reklamuo
tis ir siūlyti įvairius suma
nymus. Kaikurie sumany
mai mums amerikiečiams | 
pasirodė nepraktiški, ypač 

i sumanymas nuliedinti ‘Vil
niaus Raktą’ ir juos dalin- 

| ti aukotojams. Tai berei- 
i kalingas suaukotų pinigų 
metimas. Amerikiečiai lie

tuviai aukoja ne raktams, 
bet, šelpimui Vilniečių.

Kaip žinome, Lietuvoje 
per daug metų veikė Vilnių į 

(Vaduoti Sąjunga ir Vil
niaus Geležinis Fondas. Po 

j Lenkijos ultimatumo, Len
kija pareikalavo Vilnių Va
duoti Sąjungą uždaryti. 
Tuolaikinė Lietuvos vy
riausybė paklausė lenkų ir 
tą Sąjungą uždarė. Užda
rius Sąjungą, užslopintas 
ir Vilniaus Geležinis Fon
das.

Lenkijai žlugus, Lietuva 
atgavo Vilnių. Atgijo ir 
Vilniaus Geležinis Fondas,

v •
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U. S. S. Triton, vėliausiai pastatytas J. V. submarinas leidžiasi į sargybą. Jo sus
tojimo vieta — Portsmouth, N. H., Navy Yard. Jis turi 300 pėdų ilgio.

Londonas, bal. 15 — Pra
nešama, kad Anglija pa
siuntė daugiau kariuome
nės į Norvegiją. Po smar-kuris persikėlęs į Vilnių mūšių ^^3 pavy. 

pradėjo tikrai Kra^ų ir ^ę atimti iš Vokietijos na- 
naudmgą darbą. Vilniaus: eiu Narviko uostą.

Norvegų žinių agentūra 
praneša, kad anglai nus
kandino visus Vokietijos 
karo laivus, kurie buvo at
plaukę į Narviko uostą ir 
nacius išvijo iš miesto.

Norvegijos karalius Haa- 
kon išleido proklamaciją, 
kurioj atsišaukė į visus sa
vo piliečius, kad “stovėtų 
su manim ir su valdžia ir

uauuiiigcį udi v m u nuo

! Geležinio Fondo pirminin- 
ku yra mums Amerikie
čiams labai gerai žinomas 
ir patikimas vadas, kanau
ninkas prof. F. Kemėšis;

Amerikos lietuviai per į- 
vairias įstaigas sudėjo virš 
dvidešimts tūkstančių do
lerių Vilniečių šelpimui.

Vilniuje veikia susidaręs 
Vyriausias Komitetas Vil
niaus Kraštui Remti. Ame
rikos lietuviai nežiūrėjo 
kas ir kaip veikia Vilniaus 
atstatymo darbe, bet auko
jo, kad tik pagelbėjus ka
ro nualintiems Vilnie
čiams.

Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remti

iždininku yra A. Kupčiū
nas.

Vilniaus Geležinis Fon
das, kaip rašo to fondo val
dyba savo atsišaukime į A- 
merikiečius, užsibriežė 
sau tikslą medžiagiškai 
remti ir stiprinti lietuviš
kos kultūros darbus Vil
niaus krašte.

ALRK Federacija, kaip 
tik sužinojo, kad Vilniaus 
Geležinis Fondas persikėlė 
į Vilnių, tuoj pasiuntė su
rinktas aukas tam fondui.

Federacijos Centro Se
kretorius rašo:

“Šį kartą surinktas au
kas per Federaciją pasiun
tėme Vilniaus Geležiniam Norvegijos

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Lietuvos Laivas Neca'i Plaukti

*

:o
sargyba ir kovotų už Nor
vegijos nepriklausomybę 
ir laisvę”.

Sakoma, kad pietinėje 
Norvegijos dalyje eina 
smarkūs mūšiai. N vegai 
smarkiai kovoja, be . ems 
sunku atsilaikyti. Naciai 
juos taip smarkiai spau
džia, kad jie priversti bėgti 
į užsienį. Apie 3000 norve
gų atbėgo į Švediją, kur 
juos nuginklavo ir interna
vo.

Anglijos žiniomis, anglai 
nuskandino mažiausiai 23 
vokiečių transportinius ir 
pristatymo laivus.

Norvegija Atmetė Vokietijos 
Ultimatumą

Washington, d. c. —An-J Vokietija Įspėja Anglija 
glijos atstovybė pereitą 
penktadienį viešai paskel-' 
bė, kad laikinai atšaukia-

1 mi laivų plaukiojimo leidi- 
imai į Norvegiją, Švediją, 
Suomiją, Estiją, Latviją, 
Lietuvą ir Rusijos uostus 
Baltijos jūroje.

Kaip žinome Lietuvos 
Lloydas, tarpininkaujant 
Lietuvos Importo ir Eks
porto korporacijai, nupir
ko laivą “Denny - Lietuva” 
Amerikoje, kuris iš New 
Orleans atplaukė į Bosto
ną. Iš Bostono laivas turė
jo išplaukti į Lietuvą. An
glijos atstovybė, rodos, 
buvo davusi pasižadėjimą karo orlaiviai bombardavo 
to laivo nekliudyti. Bet Da- Schleswig Holstein gele- 
blogėjus aplinkybėms Eu- žinkelio stotį ir suardė ge- 
ropoje, laivas “Denny-Lie- ležinkelį.
tuva” laukė patogesnio lai-į ------------
ko išplaukimui. Laikas dar Vokiečiai Pristatę Dar

W.000Kareiviu Norvegijon
ją ir Norvegijos svarbes-' ,• • & 14. Londonas, bal. 15 — Peniuosius punktus. I

Dabar ir Anglija atšaukė neitos ^v81^8 pabaidoje 
duotus leidimus. Taigi lai- i P88^ be,

v •

Berlynas, bal. 15 — Pe
reitos savaitės pabaigoje į- 
vyko didžiausi mūšiai 
Šiaurės jūroje ir ore. Be 
to, vakariniame fronte taip 
pat įvyko smarkūs mūšiai, 
kokių nesą buvę nuo rug
sėjo 3.

Vokietija įspėja Angliją 
dėl bombardavimo iš orlai
vių. Vokietija grasina dar 
didesniu bombardavimu iš 
orlaivių, jeigu tik Anglija 
nesustos bombardavus Vo
kietijos bazių.

Kaip žinoma, Anglijos

I

Stockholm, Švedija, bal. 
15 — Pereitą savaitę Vo
kietijos naciai įteikė Nor- __ ________ ___ 1 utį • •

vui “Denny - Lietuva” nė- kad Vokietijos transportas 
pasiekė Oslo ir ten išleidora galimybės plaukti į Lie- Oslo ir ten isieiuo®XSrtKSi -“""dr 

pasiduotų nacių protekci- ’ r °S’ e OV1I taMariai. Raudomeil t'Suc|-\or.Q1:llo Bostono vandenyne. MKNDiai KdUOONejI 3U5I-jai. Norvegijos karalius Bostono vandenyne. 
Haakon, laikydamasis .. . . ■ ■ ♦ .
konstitucijos, nacių uiti- Atvyksta Lenkų Ministras
Haakon

t
laikydamasis

matumą buvo priverstas 
atmesti ir atsišaukti, kad Antradienį, balandžio 16

tarė" Dėl Rubežių

I . .
visi Norvegijos piliečiai d-1 Bostoną atvykstąs gen. . .. • I TaoaM, MoIIok T^nVi-kva

I
I
!

gintų savo šalies nepri
klausomybę.

Vokietijos ministras Os-' 
loj antrą kartą reikalavo, 
kad norvegai pasiduotų, tikti*

į. I Joseph Haller, Lenkijos 
i ministras ir buvęs lenkų 
legionų vadas. Lenkų or
ganizacijos ruošiasi savo 
ministrą iškilmingai pasi-

i

NARVIKĄ IŠDAVĘS NORVEGŲ 
PULKININKAS

♦--------------------------------------------------------------

Abisco, Švedija, bai. 15— Olandija Pasiryžusi Gintis 
Sakoma, kad Narviko uos
tą ir miestą atidavęs Nor- Amsterdam. Olandija, — 
vegijos pulk. Sundlo. Jis Bal. 15 — Visa šalis sukilo 
buvo komanduotas saugo- sudarė apsigynimo bū
ti uostą. Narvike, kai jį už-' ^us, nes nežino iš kurios 
puolė vokiečiai, stovėjo du PU8®8: Anglijos ar Vokieti- 

_ t naikintuvai. j°s Kab būti užpulta. Olan- 
Taipgi ten stovėjo keletas pasiryžusi ginti savo 
Anglijos prekinių laivų su nepriklausomybę ir laisvę, 
amunicija. Pulk. Sundlo,!

.m. * * * Prez. Rooseveltas Pasmerkė
norvegų garnizonui nesi- uuc, -• 
priešinti vokiečiams. Nor- "OKlCCHIS Ucl ĮSIVcTZIiTIO 

norvegion

Fondui, kurio centras yra 
persikėlęs į Vilnių ir kuris, 
kaip pastebėjome iš gautų 
laiškų ir paskelbtų spaudo
je atsišaukimų, didelius 
darbus dirba Vilniaus kra
što atstatymui ir jo atlie- 
tuvinimui. Vilniaus Geleži
nis Fondas yra pastovi or
ganizacija ir dėl to Federa
cijos centras planuoja ar
timiau su juo susirišti ir, sunaikintas, 
kiek sąlygos leis, bendra
darbiauti”.

Federacijos nusiteikimas Sundlo papildęs išdavystę, 
yra remtinas. Visos orga-: Norvegijos valdžia išleidu- 
nizaci jos ir pavieniai asme-į si įsakymą pulk. Sundlo a- 
nys turėtų siųsti aukas per. reštuoti, kaipo išdaviką. 
Federaciją Vilniaus Geleži-1 Jis buvęs nacių simpatiza- 
niam Fondui. ' j torius. u

vegų naikintuvai buvo nu
skandinti, o su jais kartu 
nuskendo 500 jūreivių.* Bri-|

bet norvegai nenori atnau- - 
jinti kalbos apie taiką, nes 
naciai sutrukdę kalbas 
bombomis.

Norvegijos karalius pa
reiškė, kad jis negalįs vesti 
derybų su naciais, bet jei
gu kas norėtų kalbėti apie 
taiką, tai jis visus pageida
vimus ir pasiūlymus per
duotų parliamentui.

Maskva, bal. 15 — ‘Tass’, 
sovietų Rusijos valdiška 
žinių agentūra, praneša, 
kad Suomijos ir Rusijos 
rubežių nustatymo komisi- 

į ja nustatė naują rubežių 
j tarp Suomijos ir Rusijos. 
Susitarimas esą “praėjęs 

I labai taikioje dvasioje”.

Anglijos Karo Jėgos Pasiekė
Norvegiją

Londonas, bal. 15 — Bri- minia. Tai bus gera proga 
tų karo ofisas ir laivyno atnaujinti pažintis ir susi- 
vadovybė šiandien prane- pažinti. Prašome visų, ku
ša, kad Anglijos karo jėgos rie nori užsitikrinti geres- 
“dabar jau pasiekė kelius nę vietą svetainėje iš anks- 
Norvegijos punktus”.

Stockholm, Švedija, bal. 
15 — Smarkūs mūšiai eina

Rio De Janeiro, Brazilija, tarp Norvegijos ir Vokieti- w w 
bal. 15 — Policija praneša, jos kareivių Norvegijoje Hems° įžanga“ į končertį 40 

n n p Šveduos rubežiaus. • .

Areštavo 50 Raudonąją 
RioDeJaneiro

to įsirašyti į Darbininkų 
Radio ir “Darbininko” rė
mėjus, įmokant dolerį ar 
daugiau. Rėmėjai nemoka 
jokios ižangos. Visiems ki-

kad vakar areštavo 50 ko- P^e Švedijos rubežiaus. 
munistų, kurie turėję są-1 Londonas, bal. 15 — Bal- 
mokslą ir buvo Armando kanų diplomatai gavo ži- 
Salles De Oliveira, ištrem- nių, kad Italijos karo lai
to buvusio kandidato į pre- vynas yra sukoncentruo- 
zidentus, šalininkai. Kovo 
25 d. taip pat buvo areštuo
ti 41 komunistas. Jie visi 
esą tos pačios šaikos.

Washington. D. C. —Pre-
tų laivynas bandęs pasi- zidentas Rooseveltas pa-į 
priešinti, bet greit buvęs smerkė Vokietijos nacius' 

l dėl įsiveržimo į Daniją ir 
Norvegiją. Prezidentas pa
reiškė, kad toks vokiečių 
elgesys yra tai neteisėtos 
jėgos vartojimas. “Mažų 
tautų laisvė turi būt išlai
kyta, jeigu norima, kad ci
vilizacija išliktų gyva”, sa- 

' ko Roosevelt.

Italija Greit Įsitrauks Į Karą

Dabar sakoma, kad pulk.

Roma, Italija, bal. 15 — 
Giovanni Ansaldo, “Tele
grafo” laikraščio redakto
rius, kalbėdamas per radio,

centų.
Visi, kurie tik užjaučia 

Darbininkų Radio ir * ‘Dar
bininko” rėmėjus, įmokant 
dolerį ar daugiau. Rėmėjai 
nemoka jokios įžangos. Vi
siems kitiems įžanga į kon
certą 40 centų.

Visi, kurie tik užjaučia 
Darbininkų Radio ir “Dar
bininkui” kviečiami įsira
šyti rėmėjais. Siųskite do
lerį ar daugiau adresu: — 

Balandžio 21 d., 7 vai. va- Darbininkas, 366 West 
kare, Municipal Building Broadway, So. Boston, 
svetainėje, So. Bostone į- Mass. ir gausite rėmėjo 
vyks tikra lietuvių darbi- pažymėjimą, kurį turėda-

tas Dodecanese salų van
denyne ties Turkijos van
denyno pakraščius apie 
400 mylių nuo Suez kana
lo.

Darbininką Radio Koncertas

j pareiškė, kad_ Italija Rali ninku jubiliejinė šventė, mi galėsite parodyti atvy- 
j būt greitai turės įsitraukti Suvažiuos iš visos Naujos kę į koncertą.
į Europos karą. Visa italų Anglijos geriausios meni- j Sekmadienį, balandžio 21 anoiulo rvlaniai racA anie ' j .uuk.i:.: : ir.._ispauda plačiai rašo apie nės pajėgos išpildyti prog- d. visi keliai veda į Munici- 

ramą. Programos kiaušy- pal Building svetainę, So. 
tis suvažiuos tūkstantinė'Boston!

nacių laimėjimus Skandi
navijoj. f.
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Anglijęs Laivas Šaukiasi 
Pagalbos

New York, bai. 15 — Be- 
vieliniu radio gautas atsi
šaukimas, kad Anglijos 
prekinis laivas “Graig”, 
kuris yra nuplaukęs 800 
mylių nuo New Yorko į 
šiaurytus (tik 700 mylių į 
rytus nuo Bostono), esąs 
pavojuje. Užpuolęs subma- 
rinas. Laivas “Graig” yra 
3683 tonų.

Ryga — Kovo 14 — 16 d. 
įvyko Baltijos Santarvės, 
t y. Lietuvos, Latvijos, Es
tijos užs. reik, ministrų 
metinė konferencija, ku- 

i rioje buvo aptarti ryšium 
® su karu pasunkėję ūkio ir 

transporto reikalai ir ben
drai apsvarstyta tarptau
tinė padėtis. Po konferen-

Vilnius, balandžio 15 d. 
— Vilniuje gyvenimas vis 
darosi tvarkingesnis ir vis 
didesnius sluoksnius api
ma noras taikingai sugy
venti. “Kurjer Wilenski” 
pasisakė už lojalumą vals
tybei, o arkivyskupas Jal- 
brzykovskis uždraudė baž
nyčiose giedoti lenkiškas

Anglija Pažada Pagalbi
Švedijai

New York, bai. 15 — Bri
tų radio vokiečių kalba, 
kurią trumpomis bango
mis sugavo CBS, pareiškė, 
kad “jei Vokietija pultų 
Švediją, tai alijantai tuo
jau ateitų Švedijai į pagal
bą”.

“Didžioji Britanija nėra 
davusi Švedijai jokios for
malios garantijos, bet jei 
Švedija būtų užpulta, tai ji 
neturėtų abejoti, kad ji su
silauks Anglijos pagalbos”.

Ar Švedija gali pasitikė
ti Anglijai? Anglija žadėjo 
pagalbą Lenkijai, Suomijai 
ir kitoms valstybėms, o 
kokią pagalbą ji joms da
vė?

i

Raudonicji Planavę Kavolių- 
djg Meksikoje

cijos išleistame komunika- Patrl°tines giesmes, 
te pažymėta, kad “ligi šiol į 
turėtieji patyrimai duoda 
pagrindo trijų valstybių 
ministrams daryti išvadą ~ ___
kad Baltijos valstybių ves- ■ t ras piym įkinkąs A. Mer- 
toji neutralumo politika, kys, užs. reik. mįn. Urb- 
lygiai kaip ir šių valstybių šys, diplomatinis korpu- 
prisiimtieji tarptautiniai sas, užsienių ir vidaus 
įsipareigojimai ir iš viso jų spaudos atstovai, daug iy- 
pasirinktoji laikysena at- mių “Eltos” draugų, ben- 
žvilgiu tų problemų, kurias dradarbių ir kt. Daugumas 
yra iškėlusi dabartinė 
tarptautinė padėtis, visiš
kai atitinka jų tvirtą pasi
ryžimą likti ginkluotų 
konfliktų nuošalyje ir lai
duoti savo nepriklauso
mybę ir saugumą.” — Jie 
taip pat sveikins kiekvieną 
iniciatyvą, kuri turės tiks
lo atstatyti valstybių tarpe 
teisingą ir pastovią taiką 
ir, savo taurimųjų priemo
nių ribose, rems šiuo tiks
lu daromas pastangas. Se
kamoji, dvyliktoji, konfe
rencija bus sušaukta Kau
ne, šių metų rugsėjo mėn.

Prof. K. Pakštas Kanadoje

Kaunas, balandžio 2 d. 
Lietuvos Telegramų Agen
tūros “Elta” sukakties mi- 

’ nėiiman atsilankė minis-

Europos telegramų agen
tūrų prisiuntė sveikinimus 
telegramomis.
— Nemunas jau pradėjo 

eiti. Potvynio pavojus 
Kaunui praėjo.

Lenk t Apšmeižė Lietuvos 
SargsM

Kaunas — “Policijos” 
žurnale apie lenkų filmų 
artistės Jadvygos Smo- 
sarskos, kuri Amerikos 
spaudoje apšmeižė ją kaip 
pabėgėlę priglaudusią Lie
tuvą, parašė vienas iš tų, 
kurie ją per administraci
jos liniją perleido.

Tarp labai gausių atbė-

bai.VVashington, D. C., 
15 — Kongresmanas Dies, 
kuris yra Kongreso komi
teto tyrinėti prieš - ameri- 
koninę veiklą pirmininkas, 
pareiškė, kad jis tūiįš Ži
nių, kad Rusija ir Vokieti
ja darė sąmokslą sukelti 
revoliuciją Meksikoje ir; 
ten sudaryti komnacišką 
vyriausybę prie Jung. Val
stybių durų.

Dies sako, kad Abraham 
Lincoln brigada, amerikie
čių organizacija, kuri ko
vojo Ispanijoje už Barcelo- 
nos (raudonųjų) valdžią, 
turėjo tarp 5,000 ir 6,000 
narių. Tieji patys raudo
nieji ruošėsi rekrutuoti sa
vuosius į Meksiką ir ten 
padaryti sukilimą. Tarp 
kitų dalykų, Dies pareiškė, 
kad apie 10,000 komunistų 
jau dabar yra subėgę iš Is
panijos ir Prancūzijos.

Komunistai esą savinasi 
net vieną ar du Jung. Vals
tybių senatorius.

Jau buvo rašyta, kad 
prof. K. Pakštas išvyko į gėlių prie Vievio atsirado 
Kanadą, kur skaito paskai-1 ir lenkų filmų artistė Jad- 
tas, sako prakalbas apie vyga Smosarska, rašo tas 
Lietuvą lietuviams ir sve- i pareigūnas. Atvyko ji pa- 
timtaučiams. Prof. Pakšto vakare netekusių galvos 
adresas iki balandžio 27 d. lenkų pabėgėlių būryje, 
yra šioks: Prof. K. Pakštas kuriame kariuomenės dali- 
% Lithuanian Consulate' nių dar nebuvo matyti. Tai 
General, 110 St. George St. 
Toronto, Ontario, Canada.

Iš Kanados profesorius 
Pakštas grįžta į Jung. Val
stybes. Balandžio 30 d. bus 
Detroite; gegužės 3—5 dd. 
Chicagoj ir gegužės 7 ir 8 
dd. Winnipege, Canada.

buvo senstelėjusi moteris, 
toji Smosarska. Esant už
darytai administracijos li
nijai, ji veltui su kitais at- 
bėgėliais stengėsi įsibrauti 
į mūsų teritorija, net ne
laukdama nustatytų for
malybių atlikimo. Reikalą

išaiškinus, 
drauge sų kitais civiliais 
atbėgėliąia buvo įleista į 
Lietuvos teritoriją. Būda
ma jau mūsų pusėje, lieda
ma džiaugsmo ašaras, 
Smosarska tuojau pareiš
kė: “Už tokią mąlonę aš 
norėjau išbučiuoti jūsų 
sargybos viršininką. Aš to 
nesitikėjau”. Vaduojantis 
bendru svetingumu ir ne
laimingųjų pasigailėjimo 
jausmu, jai buvo leista pas 
lietuvius sušilti ir pasilsė
ti Tačiau už tą malonę, 
kurią jai padarė lietuviai 
ir kurią ji, būdama nelai
mėje, su džiaugsmo ašaro
mis mums pareiškė, išvadi
no mus “sudurnėjusiais 
lietuviais.”

Apie šį dalyką straipsne
lis baigiamas tokiais žo
džiais: “Reikia pasakyti, 
kad ta kino artistė tikrai į- 
žeidžiamu būdu palietė 
mūsų pasienio apsaugą, 
paleisdama savo artistinę 
fantaziją apie nebūtus da
lykus. Nereikėjo jai per
žengus administracinę li
niją verkti, nereikėjo savo 
fantazijos vaisius užsienių 
spaudoje skelbti, nes Lie
tuvoje ji nieko pikto nepa
tyrė. Su ja, kaip ir su vi
sais kitais atbėgėliais, mū
sų administracijos buvo 
pasielgta visur korektiš
kai. Ir jai buvo padaryta 
vien tik patarnavimai ir 
suteikta pagalba. Niekinti 
kitų akyse ir dar viešai lie
tuvius, kurie jai padarė tik 
gera, yra daugiau negu 
nedėkingumas”.

■r

PlungėAmerikos lie
tuvio Kučinskio jau eilė 
metų veikiąs ir išsivystęs 
į didelę įmonę su 300 dar
bininkų verpimo ir audimo 
fabrikas, paskutiniais me
tais vadinamas “Kučins- 
kis - Pabedinskiai firma”, 
pradėjo tirti galimybes ga
minti savo kraštui reika
lingas gaisrines žarnas.

Smosarska

Muzikas Povilas Sakas, 
Lawrence lietuvių par. 
vargonininkas, pasižadėjo 
dalyvauti Darbininkų Ra
dio koncerto • programoje 
balandžio 21 d> su savo vy
rų choru, kvartetu ir solis
te p. Irena Libby.

Tuo reikalu su Lietuvos 
Ugniagesių O. S. Valdybos 
pagalba pradėti tyrimai. 
Kučinskis yra išradęs ir 
savo pagerintą ęiuvamąją

DARBININKŲ RADIO JUBILIEJINIS

KONCERTAS
New York — “New York 

Times” 7 d. patalpino 4 
naujas Lietuvos pašto 
markutes: Laisvės Varpas 
(Liberty Bell), Gediminas’ 
Vilniaus Įkūrėjas (Foun-' 
der of Vilnius), Trakai — 
Vytauto Tėviškė (Vytau-; 
tas Birthplace) ir Vilnius: 
— Lietuvos Sostinė (Lith-į 
uanian’s Capital), plačiai' 
paaiškindamas jų reikšmę, > 
informacijomis gautomis, 
Lietuvos Gen. Konsulate 
New Yorke.

• r

__________ •
Kaunas, balandžio 15 d. 

— Lietuvoje visu rimtumu Į 
ir prideramu ramumu aty-Į 
džiai sekami Skandinavi
jos įvykiai. Komplikaci
joms Baltijos valstybėse 
nematoma priežasčių.
— Prekybos derybos Ber

lyne eina sklandžiai. Gerai 
vystosi prekyba su Sovie
tais. Žibalo ir gazolino Lie
tuvoje turima pakanka
mai.

■

SEKMADIENJ,

Balandžio-April 21 d., 1940
Municipal Building Svetainėje
Broadway (tarp G ir H grtvig), Sitalai, Mass.

Pradžia 7 vai. vakare

Brangieji,
Gruodžio 14 d., 1939 m. Darbininkų radio programai suėjo 

5 metai. Per tuos 5 metus lietuviškos dainos, muzika ir kalbos 
oro bangomis pasiekė jūsų namus.

Darbininkų Radio programa 1935 m. ir 1940 m. pasiekė ir 
Lietuvą.

Šiame Darbininkų Radio Jubiliejiniame koncerte bus pro
ga visiems pamatyti mūsų jaunimą: radio chorus, solistus- 
solistes, muzikus, šokėjus, kurie išpildys radio koncerto pro
gramą.

Programoje dalyvaus iš šių kolonijų: So. Boston, Cam
bridge, Lawrence, Lowell, Worcester (abiejų parapijų), Nor- 
wood, Brockton, Stoughton, Nashua (N. H.), Waterbury 
(Conn.), Gardner - Athol, Providence (R. I.) ir kitų.

Mes džiaugiamės, turėdami tiek talentingų dainininkų, 
muzikų ir kitokių artistų-mėgėjų. Mes tą džiaugsmą ir įverti
nimą mūsų jaunimui turėtume parodyti gausiu atsilankymu 
į Darbininkų Radio Koncertą.

Be to, savo atsilankymu paremsime ir spaudą — laikraš
tį “Darbininką”, nes koncerto pelnas skiriamas ‘Darbininkui’.

Darbininkų Radio Koncerto Rengėjai ir “Darbininko” va
dovybė nuoširdžiai kviečia visus į koncertą. Lai balandžio- 
April 21 d. š. m. visi keliai veda į So. Bostoną, Municipal Buil- 
ding svetainę!

Kazimieras Venslauskis”. 
Ačiū toms savybėms, Šiau
liuose susiformavo daug- 
pusių pasaulėžiūrų, bet 
vieningos sutartinės veik
los šviesuomenė, kurios 
reikšmė ir įtaka svėrė ne 
tik Šiauliams, jų apylinkei, 
bet, neperdėsiu teigdamas, 
visai Lietuvai. Jeigu šian
dien Šiauliai yra lietuviš
kiausias miestas mūsų 
krašte — tai ne mažas 
nuopelnas mano suminėtų 
asmenų ir jų bendradar
bių. Nors velionis buvo 
socialdemokratinių pažiū
rų, tačiau visa Lietuvos 
spauda, be pažiūrų skirtu
mo, plačiai ir labai nuošir
džiai paminėjo. “PalikoI lo, 2 grietinės nugriebimo 
vienintelė paguoda, kad‘Punktai su 60,000 litų, 2 
kol lietuvių tauta iš savo' kepyklos su 140,000 lt., vi- 
gelmių iškelia į viešąjį gy- ^‘Lp?saglį ^brikas su 
venimą tokias —

v •

litiĄ užtat gamintų me
džių eksportas vietoj bu
vusių 16,8 mil. litų nebe
sudarė nė 3 vii. litų, celiu
liozės eksportas vietoj 12,7 
mil. litų vos 2,35 mil. litų ir 
fanera ir kiti išdirbiniai 
vietoje 3,7 mil. litų vos-be
sudarė 0,9 mil. litų.

Kaunas — Apskaičiuota, 
kad praeitais metais Lie
tuvoje įsisteigė 31 pramo
nės įmonės su maždaug 
1,18 milijono litų į jas įdė
to kapitalo. Daugiausia į- 
sisteigė plytinių, būtent 7 
su 240,000 lt. kapitalo, to
liau — 6 malūnai su peri 
100,000 lt. kapitalo, 3 pie-i 
ninės su 270,000 lt. kapita-

su 30,000 kapitalo ir tt.

Vilnius — Lietuvių at-
kaip a. a. Kazimieras Ven
slauskis tol jos pažanga 
užtikrinta”, baigia “XX bėgėlių buvo užregistruo- 
Amžius”. ta kartu su moksleiviais

A. a. adv. Venslauskas : 3400 asmenų. Dabar dau- 
mašiną,” kuri taip pat ga- Prieš mirti tapo aprūpintas guma jų jau gavo darbą, 

Sakramentais ir palaido- todėl globojamųjų skai-minama jo dirbtuvėse.
i

Kaunas — Šv. Kazimiero 
draugija išleido dr. J. Gri
niaus knygą “Vilniaus me
no paminklai” su 70 ilius
tracijų. Knyga naudinga 
lankantiems Vilnių.

Kaunas —Savanorių Kū
rėjų Sąjungos centro val
dybos pirm, išrinktas ats. 
pulk. Gužas, nariai ats. 
mjr. Petkevičius, ats. mjr. 
Pyragius, ats. kpt. Matule
vičius, “Trimito” red. J. 
Kalnėnas.

tas katalikiškai.

LKTVYOS rTMyM jil 
Užsieniu

čius sumažėjo iki 1400 as- g 
menų. Vilniuje J. Tūbelie- g 
nės rūpesčiu yra sudarytas I 
lietuviams atbėgėliams g 
globoti komitetas, kurio ! 
pirmininkė yra J. Tūbelie- g 
nė, vice-pirmininkas, vice-1 
burmistras Pimpė ir na-1 
riai: dek. Vaišutis, Liū- g 
džius, gyd. Čepulis ir Bu- g 
rokienė. — Draugijos Vii- g 
niaus Kraštui Remti vyr. Į 
komitetas nuo pereitų me-1 
tų spalių mėn. 10 d. iki va-1 
sario pabąigos turėjo 1.1 
352,368 litus pajamų. Per- į 
nai iš tų pinigų išleista I 
299,000 litų. Vasario 15 d. I 
kasoje buvo 936, 874 litai-. 
Dabar kas savaitę į komi J 
tėto kasą įplaukia po 11. 
000 —15,000 Lt pajamų. 
Numatoma, kad pajamų; 
nemaža duos Vilniaus] 
Raktas, leidiniai, užsienic 
lietuviai, iš kurių iki šiol 
lietuviškus raštus. Jis nuo
lat rusų policijos buvo per
sekiojamas, bet vis lai- 
gauta 28,000 litų, ir kiti 
aukotojai. Daugiausia ko
mitetas aukų gavo iš Lie
tuvos žemės ūkio per cen- 
trines žemės ūkio organi
zacijas, tuo tarpu kai lais-£ 
vosios profesijos, prekybi
ninkai ir pramonininkai] 
aukų mažai tedavė.

Kaunas — Lietuvos pre
kyba su kitomis valstybė
mis 1939 metais buvo be
veik 34 milijonus litų akty
vi. Iš 34,000,000 litų saldo 
apie 24,3 milijonų Lt buvo 
gauta gryna valiuta. Lietu
vos eksportas 1939 m. į An
gliją ir jos dominijas bei 
kolonijas sudarė 83,8 mil. 
litų, į Vokietiją su Austri
ja ir Čekoslovakija 72,3 
mil. litų, į SSSR 12,7 mil. 
litų ir į kitus kraštus 34,4 
mil. Lt. Lyginant su 1938 
m. eksportas į Angliją su
mažėjo daugiau kaip 10 
mil. Lt, į Vokietiją ir SSSR 
veik nepasikeitė, o į kitus 
kraštus sumažėjo apie 20 
mil. litų. — Lietuvos im
portas 1939 m. iš Anglijos 
ir jos dominijų bei koloni
jų 1939 m. siekė 46,2 mil. 
litų, iš Vokietijos su Aus
trija ir Čekoslovakija 64 
mil. litų, iš SSSR 8,8 mil. 
litų ir iš kitų kraštų 50,2, 
mil. litų. Lyginant su 1938 
m. importas iš Anglijos ir 
jos kolonijų bei dominijų 
sumažėjo daugiau kaip 27 
mil. litų, iš Vokietijos su 
Austrija ir Čekoslovakija 
veik nepasikeitė, iš SSSR 
sumažėjo 6,15 mil. litų, iš 
kitų kraštų sumažėjo 20, 
23 mil. litų. Prekybos sal
do su minėtais kraštais 
buvo toks: su Anglija, jos 
dominijomis ir kol. 37,5 
mil. litų aktyvus, su Vo
kietija, Austrija ir Čeko- ; 
Slovakija 8,2 mil. litų akty- į 
vus, su SSSR 3,9 mil. litų 
aktyvus, o su kitais kraš
tais 15,8 mil. litų pasyvus.

Gyvulių ir paukščių ūkis 
bendrame praeitų metų 
Lietuvos eksporte sudarė 
63 nuošimčius, miško ūkis 
7,2 nuoš. ir augmenijos ū- 
kis 27,8 nuoš. Miško ūkio 
eksportas praeitais metais 
krito nuo 1938 m. buvusių 

. 37,8 mil. litų iki 14,6 mil.

Mirė Adv. Venslauskas
■ 1 ■ t

Šiauliai — Vasario 28 d. 
čia palaidotas H. 26 d. mi
ręs žymus šiauliškis veikė
jas advokatas Kazimieras 
Venslauskas. Gimęs 1880 
m. vasario 27 d. Juodeikių 
km. Plungės valse., baigęs 
Dorpato universitete teisę, 
jis jau nuo 1900 m. apsigy
veno Šiauliuose, dalyvau
damas revoliuciniame ju
dėjime, platindamas ir ga
bendamas draudžiamus 
mingai išsisukdavo. 1912 
m. buvo išrinktas į antrąją 
Rusijos dūmą atstovu, bet 
buvo suimtas ir turėjo e- 
migruoti. Po Didžiojo karo 
grįžęs atgal į Šiaulius, pra
džioje turėjo kovoti su vo
kiečių okupacinės valdžios 
režimu, vokiečius iš Šiau
lių išstūmus, buvo pirma
sis Šiaulių burmistras, or
ganizavo vietos savivaldy
bę, miliciją ir vėliau, visą 
laiką būdamas miesto ta
rybos nariu, iki pat am
žiaus galo veikliai dalyva
vo miesto reikalų rūpini- 
me ir kultūrinime. Vens
lauskas buvo vienas žy
miausių Lietuvos advoka
tų. Su jo mirtimi baigėsi 
vyresniųjų • intelektualų 
šiauliečių plejada, kuriai 
garbingai ilgą laiką atsto
vavo dr. J. Šalkauskas, V. 
Zubovas, V. Bielskis, L. 
Krečinas, St. Lukauskis, V. 
Janavičius, Velionis ir kt.
“Daugelis tos garbingos litų, vadinasi net daugiau 
plejados”, rašo “XX Am- kaip 23 mil. litų. Dėl ko 
žius”, “buvo vienokios ar praeitais metais tiek krito 
kitokios socializmo kryp- ’ miško eksportas, priežastis 
ties adeptai, bet tai nekliu-1 labai aiški: Klaipėdos kra- 
dė jiems būti nuo galvos i- \ što netekimas, kuriame 

buvo koncentruotos dir
bančios eksportui lentpiū- 
vės, faneros ir celiuliozės 
gamyba. Nors negamintų 
medžių eksportas nuo 1938 
metais buvusių 4,5 mil. li
tų pernai pakilo iki 8,4 mil.

X •

Uždyką! Vilson Electric Show
Stuart < Trtmont Sis. Vakarais

Neatsižvelgia; J Kainą

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Bite Kurtam 

Butelyje

ki kojų paskendusiems 
tautoje, gyventi jos dva
sia — būti tauriais patrio
tais, nuosekliais demokra
tais, humanistais, toleran- 
tais. Centre tos plejados 
budėjo ir spinduliavo a. a.

t
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Vyskupas Petras Būtys

matiškai dirbdami prie 
mašinos, ; J * J“ 
nuklysta į tėviškes, kur jo 
brolię ar sesutė dabar jau 
laisvoje Lietuvoje žaliąją 
velėną purena, kur ban
guoja sidabrinės javų var
pos. kur lietuvio akį glosto 
žaliumynuose paskendu
sios sodybos. Ten žmogus 
dirba ir su arklu, ir su akė
čiomis, piauna su dalgėmis 
ir plaunamomis mašino
mis. Ten ūkininkas aria, 
sėja, gražiai sužėlusiais ja
vais gėrisi, piauna, kulia, , 
mala ir kepa bei gyvulius 
šeria. Ten žmogus iš Dievo 
sutverto grūdo pats sau* 
maistą pasidaro, ten žmo
gus džiaugiasi savo ranko
mis ir pagal savo skonį iš-' 
puoštą sodybą. Žiemos me- 

] tu ūkininkas važiuoja miš- 
; kan, piauna medžius ir 
| džiaugiasi savo sodybos 
pastogėje turima šilima 
per didžiuosius šalčius. Žo- 

! žmo
gaus pareina, ar jis turės 
skanesnį ir geresnį valgį, 
ar prastesnį, ar jis galės 

į džiaugtis dangišku grožiu 
dvelkiančiais žiedais pa
puošta sodyba, ar jis vos 
| turės kur nuo gamtos žiau- 
■ rūmų apsisaugoti. Lietu- 
vos ūkininkas dirba įvai- 

, mato savo 
darbo vaisius, jais naudo- 

' jasi. Tiesa, retas ūkinin
kas turi automobilį bei 
moka jį vairuoti, bet jis 
moka šimtus kitų įvairių 
darbų darbelių, jis supran
ta galybę kitų kultūrinių 
apraiškų. Tenka džiaugtis, 
kad ne vienas su doleriais 
sugrįžęs į Lietuvą Ameri
kos lietuvis sukuria dar 
pilnutinesnį ūkininko, ar 
nedidelio pramonininko bei 
prekybininko tipą ir tuo 
būdu papildo tą lietuvio 
dvasios visuotinumą, uni- 
versialumą, patenkina sa
vo amerikoniško gyvenimo 
ilgesį. Tikiu, kad nė vienas 
šių eilučių skaitytojas ilgi- 

; si Lietuvos ir, gal būt, ryž
tasi artimiausia proga sek
ti pėdomis jau sugrįžusių į 
Lietuvą ir ten gražiai įsi
kūrusių.

Dabar grįžkime vėl prie 
Amerikos lietuvio fabriko 
darbininko kasdienių rū
pesčių. Dirbąs kokį nors 
smulkų darbą didelio fa
briko darbininkas nemato 
savo darbo vaisiaus, nesu
pranta savo ilgų metų sun
kaus darbo reikšmės dide
liuose fabrikų gaminiuose. 
Tegul, sakysim, darbinin
kas mato iš jo fabriko ga
ražo išvažiuojančius gra
žiausius automobilius, bet 
jojo ten įdėtas darbas yra 
toks smulkutis ir niekin
gas, į kurį nė vieno kito 
žmogaus dėmesį neat-

c--------I

savo njintirtiis

*
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Šiomis dienomis atvyksta į Ameriką Tėvų Marijo
nų Generolas, Vyskupas Petras Būčys, vizituoti Mari
jonų įstaigas — Hinsdale Seminariją, Marianapolio 
Kolegiją, “Draugo” redakciją, Chicągos ir Kenoshos 
parapijas ir tt. Pastaraisiais laikais Marijonų Vienuo
lija Amerikoj daug išaugo ir kunigų skaičiumi, ir sa-l 
vo įstaigų vertingumu. Garbingajam generolui busi 
malonu stebėti didelė Kongregacijos pažanga religi- Į^u^ten nuo" paties

v •
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vėžio 
pana-

VILNIUJE

nėj išeivijos dirvoj.
Vyskupas Būčys paliko Amerikoj ko gražiausią 

atmintį. Jis yra lankėsi keliais atvejais ir ėjo kelerio
pas pareigas. Ypačiai pasižymėjo kaip “Draugo” re
daktorius, visuomenininkas ir misijonierius. Jo reda
gavimo metu “Draugas” iškilo iki tokio lygio, kad 
mokslingumo atžvilgiu lenktyniavosi su geriausiais 
Lietuvos laikraščiais ir žurnalais. Plačiai išmokslintas 
Profesorius, buvusis Petrogrado Dvasinės Akademijos 
ir Vytauto Universiteto Rektorius, Vyskupas Būčys ri^s"^(ubus 
buvo ir tebėra viens mokslingiausių Lietuvos vyrų. Te- ’
ologijos, filosofijos ir apologetikos srity jis stovi ant! V 
nepasiekiamo lygio. Gilus ir išsamus minėtųjų mokslų į 
žinovas, jis turi įgimtą dovaną vesti bet kokią disputą 
taip mikliai ir sumaniai, kad oponentai pasijunta bejė
giais jį nugalėti. Skaityti jo raštus — tai tikras esteti
nis bei literatinis pokylis.

Kaipo visuomenininkas, Vyskupas Būčys išsyk 
iškilo į Katalikiškos Akcijos viršūnes ir pasiėmė pilną 
vadovybę. Ne tai, kad jis būtų jos siekęs. Tiesiog išei
vija iš karto jį pasirinko savo vadu, nes ta rolė natū
raliai jam priklauso, ir nieks nė nemanė stoti su juo į 
varžytines. Visi nudžiugo, suradę tokį darbštų pasi
šventėlį ir visą vadovybės naštą jam užkrovė. Tai bu
vo net panašu į išnaudojimą. Nė vienas svarbesnis sei
mas neįvyko be aktyvaus ir vadovaujančio Profeso
riaus Bučio dalyvavimo. Bet darbštus pasišventęs vie
nuolis tuo nesibodėjo ir buvo papratęs sakyti, kad ko 
daugiau jam darbo užkraunama, to lengviau ir sėk
mingiau jį atlieka.

Apie Bučį - misijonierių užtenka tik prisiminti, ir; 
visa Amerika jau žino, ką tai reiškia. Reikia iš tiesų J 
stebėtis, kad tiek darbo turėdamas literatinėj ir visuo
meninėj srity, jis dar surasdavo laiko vesti misijas, 
rekolekcijas, duoti dvasines ir mokslines paskaitas ir 
tt. Jo pamokslai tai klasiniai pastoracijos pavyzdžiai. 
Paprastumas, aiškumas, universalumas (visuotinu
mas) ir plastika (apčiuopiamumas) tai tikrojo geni
jaus požymiai. Vyskupas Būčys iuos turi: gilų dogma
tinį mokslą jis sugeba padaryti aiškų, lengvą, patrauk
lų ir visiems prieinamą.

Garbingam Generolui metas jau, rodos, būtų pa
silsėti. Bet jis. lyg genijalusis Leonas XIII ar Pijus XI, 
intelektualinėj srity niekad nepails. Tokie protai vi
suomet lakūs, veiklūs ir gyvastingi. K.
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Lietuvio Darbininko Lūkesčiai
Kur tik nuvyksi, kur nu

važiuosi, visur rasi žmones 
dirbančius įvairius darbus, 
visur rasi žmones kuomi 
nors užsiėmusius. Vieni 
dirba nepatenkinti, lyg per 
prievartą, kiti — džiaugda
miesi savo darbo vaisiais. 
Paties Dievo yra taip su
tvarkyta, kad žmogus turi 
dirbti. Dirbdamas žmogus 
vykdo Dievo valią. “Dirbk

Dabar Vilniuje yra 65 
valstybės lėšomis išlaiko
mos pradžios mokyklos. 
Kai Vilnių valdė lenkai, to
kių mokyklų buvo tiktai 
keturiosdešimt šešios.

Pradžios mokyklos jau 
baigiamos aprūpinti mok
slo priemonėmis bei moks
lo vadovėliais. Daliai ne-

KAIP PASIREIŠKIA VĖ 
ŽYS MINĖJOSE 
VIETOSE?

Pirmieji skilvio 
reiškiniai yra labai
šūs į paprastus virškinimo 
sugedimo reiškinius, bū- 

! tent: nenoras valgyti, atsi- 
; rūgimas, pilnumo jausmas 
; po krūtine (duobelėj), svo- 
■ rio kritimas; vėliau atsi- 
I randa vėmimas po valgio, 
tamsios išmatos, skaus
mai. Lūpos vėžys pasireiš- 
kia dažniausia pas pypkės *° vauoveua1“;. ^na. ne-- v x • j , - 1 turtingų mokinių vadove- megeius saso - žaizdeles ,. ® ••V, , . liūs parūpino Vilniauspavidale, kun negyja. Daz- liesto Savivaldybės Švie- 
niau serga apatinė lūpa, timo skyrius, kita dalis ga- 
Gimtuvės (uteras) vėžys vo jų Lietuvos visuome- 
pasireiškia: 1) kraujavimu nės suaukotų Vilniaus kra
ne mėnesinių laiku arba štui vadovėlių.
tik kruvinais nešvarumais, Beveik prie visų valsty- 
(ypač kraujavimas ar kru- binių pradžios mokyklų 
vini nešvarumai, pasirodę Vilniuje veikia vakariniai 
po visiško sustojimo mė- lietuvių kalbos kursai su- 
nesiniu yra labai įtartini). i ^uSusieI"s- Kursų lanky- 
2) Vėliau skausmai strė- tojai suskirstyti grupėmis

' nnornl ic?ai 1 o iri m m o ir owi_

nose. 3) Svorio kritimas.] 
4) Išblyškimas — maža
kraujystė.
AR VĖŽYS PAGYDOMA
LIGA?

Taip, pagydoma, bet tik 
tuo atveju, jei ligonis laiku kastis iš šalies,' 

i — pradžioj ligos — krei- kyklose dirbą mokytojai 
piasi pas gydytojus. Ta- nepajėgia tų pareigų at- 
čiau ne retai pasitaiko, kad likti.

Reikia pasakyti, kad ne
moką valstybinės kalbos 
vilniečiai noriai jos moko
si.

Viename Vilniaus Kraš
tui Remti Vyr. Komiteto 
posėdyje pirmininkas Dr. 
J. Navakas pranešė, ką jis 
patyrė Vilniuje moksleivi
jos būtiniausio aprūpinimo 
reikalais. Jam tekę plačiau 
išsikalbėti su Vilniaus, 
Švenčionėlių ir Valkininkų 
mokyklų inspektoriais ir 
Vilniaus pradžios mokyklų 
vedėjais.

Vilniaus magistratas vi-

I

ARBATĖLĖJE sukelti $1,000,000 lenkų pašalpoms 
viešbuty Ambasador, New Yorke viešėjo ir šie svečiai, 
iš kairės į dešinę: Col. William Donovan, Princess A- 
lexander Hohenlohe ir Count Jerzy Potocki, Lenkijos 
Ambasadorius Jungtinėse Valstybėse.

lo, turime su didžiausia pa-' milijonais darbininkų yra 
garba nusilenkti prieš surištas ne vien tik su ko- 
kiekvieną pasiaukojusį ir kiu smulkmenišku darbu, 
sąžiningą darbininką. Bet bet jis dar yra surištas su 
šalia viso to turime teigti savo tėviške, surištas su 
darbininke sielos gyveni- savo laisvos Lietuvos bro
mo praturtinimo reikalą, liais, seserimis, šie pasta- 
Čia ypač pabrėžkime Ame- rieji ryšiai gali jo gyveni- 
rikos lietuvio didžiųjų įmo- mą paįvairinti, gali jam 
nių bei didžiųjų korporaci- suteikti gyvenimo džiaugs- 
jų darbininko ’ pilnutines- mo. Amerikos lietuvis dar- 
nio ir malonesnio gyveni- bininko džiaugsmas yra 
mo sukūrimo reikalą ir ga- sutelktas lietuviškuose lai- 
limybes. Amerikos lietuvis kraščiuose, lietuvių para- 
veržiasi laukan iš sudary- pijoke ir mokyklose, lietu- 
tos jo sieloje tuštumos; jis viškose organizacijose. Juo 
dažnai blaškydamasis šun- aktyviau ir nuoširdžiau

• vr
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pagal išsilavinimą ir am
žių. Kursai yra prieinami 

! visiems sostinės gyventojų 
sluoksniams. Į veikiančius 
prie pradžios mokyklų lie
tuvių kalbos kursus prisi
rašė tiek daug klausytojų, 
kad jiems dėstytojų teks 

, nes mo-

žmonės kreipiasi pas gydy-! 
toia jau pavėluotai, su toli 
nužengusia vėžio liga, ka
da jau pagalba neįmano
ma.
VĖŽIO LIGOS 
PRIEŽASTYS.

I

Iki šiam laikui dar nepa
vyko galutinai nustatyti 
šios ligos priežastį. Mano
ma, kad kai kurie žmonės 
turi palinkimą vėžiui, o gy
venimo sąlygos palengvina 
atsirasti — pasireikšti šiai 
ligai. Prie reiškinių, kurie 
palengvina atsirasti vėžiui siems Vilniaus* prad. mo-V •
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keliuose bei atsidavęs klai- prie tos lietuvių kultūrinės1 Priskiriama įvairūs jaudi- kyklų mokiniams duoda 
dingoms idėjoms nori tą veiklos prisidėsi, juo dau- 
savo sielos tuštumą at- giau džiaugsmo savo gyve- 
sverti, nori sau pasitenki- nime turėsi. Didelio džiau- 
nimo rasti. Lietuvis savo gsmo Amerikos lietuviui 
priklausymu kad ir prie teikia aplankymas savo tė- 
kraštutiniausių organiza- viškėlės, savo tėvynės Lie- 
cijų pareiškia kilnų nepa-, tuvos. Praėjus karo au- 
sitenkinimą dėl jo sielos droms, gal ne viena Ame- 
automatinimo, dėl jo gyve-' rikos lietuvių ekskursija 
nime sukurtos tuštumos.' leisis per plačiąsias
Pas lietuvius tai ypač ryš
ku, nes jie iš prigimties y- 
ra universalinės, visuoti
nės dvasios žmonės, nes jie 
linkę gyventi ne nuomuo- 
tuose butuose, bet savo 
nuosavuose namuose.

Lietuvis kartu su ištisais

ma
res. Gal nė vienas ir pilnai 
patenkins savo sielos ilge
sį sukurdamas Lietuvoje 
prasmingą, malonų ir tu
riningą lietuvio ūkininko, 
pramonininko bei prekybi
ninko gyvenimą.

Pov. Baltinis.

Ne vienam gal teko bei 
tenka dirbti naktinėse pa
mainose. Daugelis iš tų lie
tuvių gal net ir rašyti ne
mokėjo, nes į Ameriką iš- kreipsi. Tas darbininkas 
spruko dar iš po rusų lete- negali vaikščioti su tokiuo 
nos prispaustos Lietuvos. (džiaugsmu tarp tų nauju-

Dr. J. Naujokaitis.

KĄ MES TURIME ŽINOTI 
APIE VĖŽĮ?

Neretai žmonės išsitaria, liesėja — svoris krenta, 
kad esama dviejų rūšių Vėžio liga gali persikelti iš 
“vėžių”: vienus mes vai- vienos organizmo vietos į 
gom, kiti mus valgo. Mano kitą, arba net pasisėti po

Kurie dirbo mažesnėse j-'lėlaičių mašinų,su kokiuo ‘lkslas 3uteiktl.skalty vlsąorgamzm4- 
monėse, tie šį tą išmoko iš džiaugsmu vaikšto • Lietu- J^Ą”3 keletą ,žinių apie 
tų pačių mašinų, o dau- vos ūkininkas po savo gra- vežl • kun3 mu3 
gausia išmoko besidomė- žiąją sodybą bei banguo- fenau P^ak>aa. tik ė
dami tautiniu visuomeni-! jaučius rugių laukus, su Šis veįys - moderms-

tų pačių mašinų, o dau- vos ūkininkas po savo gra-

kliai, kurie ilgesnį laiką į užkandžius, 
veikia į žmogaus organiz
mą, kaip tai: 1) Ilgai einą 
uždegimai (gimtuvės kak
lelyje, kaule); 2) Alkoholis 
(skilviui), 3 Pypkės rūky
mas (pypkė jaudina lūpą) 
ir daug kitų.
Kiek mes patys galime 
padėti sau kovoje su 
vėžio liga?

Reikia pasakyti, kad 
daug: 1) Reikėtų vengti 
visų priežasčių, kurios pa
lengvina atsirasti vėžiui. 
Visas tas priežastis galima 
išreikšti 2 žodžiais — ne
normalus gyvenimas. Vesk 
normališką gyvenimą, tu
rėsi mažiau galimybės su
sirgti vėžio liga.

2) Kreipkis tuoj pas gy
dytoją šiais atvejais: a) jei 
virškinimo negalavimai tę
siasi ilgesnį laiką (kaip tai 
1—2 mėnesiu); b) Paste
bėjęs nors ir be matomų 
priežasčių nuolatinį svorio 
kritimą, bei liesėjimą; c) 
Kiekvienas pypkorius pa
stebėjęs negyjančią žaiz
dą ant lūpos; d) moteris, 
kuriai pasirodė kraujas ar 
kruvini nešvarumai tarp 
mėnesinių, be matomos 
priežasties. Ypatingai šis 
yra svarbu po sustojimo 
mėnesinių gyvenimo pasi
keitimo metu. Ir bendrai 
kiekviena moteris apie 40 
metų amžiuj turėtų 1—2\ 
kartu per metus nuvykti 
pas gydytoją ištyrimui.

Ne visi šie reiškiniai turi 
būtinai reikšti vėžio susi- 
gimą; jie yra tik signalas, 
kad žmogus turi kreiptis 
pas gydytoją, kuris nusta
tys ligą.

Mano straipsnio tikslas

kuriems iki 
šiol skyrė kiekvienam po 
4—5 centus, o toliau nus
tato padidinti užkandžių 
išlaidas iki 7 centų kiek
vienam mokiniui. Iš to nu
manu, kad tokie užkan
džiai tegali gelbėti gerai 
namie papusryčiavusiems 
mokiniams. O dauguma 
mokinių yra šelptinų ne 
tik maistu: bet ypač dra
bužiais, avaline ir vadovė
liais.

Pedagogai pripažįsta, 
kad bent ketvirtą dalį mo
kinių reikėtų sušelpti rū
beliais ir avaline.

Daugeliui mokinių suda
ro sunkumų vadovėlių įsi
gijimas dėl lėšų stokos. 
Tiesa, daug vadovėlių su
aukojusi Lietuvos mokslei
vija, bet tie vadovėliai su
daro didelį autorių ir laidų 
margumyną, taigi sunku 
surinkti vienodų vadovėlių 
didesnius skaičius mokyk
loms aprūpinti. Šiuo klau
simu mokyklų vadovai yra 
davė praktiškų sumany
mų, kuriuos V. K. R. Vyr. 
Komitetas stengsis įgy
vendinti.

Bendrabučiuose išlaiko
miems vidurinių mokyklų 
moksleiviams ir mokslei
vėms Komitetas nupirko 
bei paruošė pustrečio šim
to uniforminių drabužių 

į vienetų.
' Pradinių mokyklų moki
niams tuo tarpu nuperka
ma keli šimtai porų bate- 

i lių, kurie taip pat bus išda
linti vasario 16. K. V-as.

vėžį”, kuris mus valgoj KAS GALĖTŲ SIRGTI 
VĖŽIU?

Vėžys nedaro ypatingo 
skirtumo lyties atžvilgiu, 
visus vienodai griebia į sa
vo glėbį, šia liga serga vi
dutinio amžiaus žmonės 
35 — 50 metų ir senesni, 
bet žymiai rečiau jaunes
nio amžiaus.

Vėžys turi mėgiamas vie
tas, kuriose prasideda li- 

vairiose organizmo vieto- gos užuomazga. Čia nuro- 
se. Vėžys augdamas naiki- dysiu tik dažniausiai paši
ną aplinkinius organizmo taikančias vėžio formas 
audinius ir savo nuodais pas vyrus ir moteris. Vy- 
per kraują nuodija visą rai serga skilvio (sto- 
žmogaus organizmą. As- mack), lūpos vėžiu. Mote- 
muo sirgdamas vėžiu greit rys — gimtuvės.
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arba žūk”, sako poetas Ši- nių veikimu, begalvodami kokiuo džiaugsmu vaikšto 08 moniJos Pa a*sa’ u™, 
leris. Žmogus tik darbu ga- apie savo tėviškėles. Iš ma- Lietuvoje įsikūręs Ameri- nysme a auS aiL M ie "į 
Ii ką nors pasiekti. šinų daug ko gali išmokti kos lietuvis nors ir po nedi- vienais.me 1S’ _ežYs A',

Prieš kelias dešimtis me- tik iš prigimties prie jų lin-delę savo nuosavą praino- 0J. ^ra P°PU iarus 
tų, prieš karą ir po karo,] kęs, turįs didelių techniš- nės įmonėlę. Pažįstu kelis Pa in&ai-tų, prieš karą ir po karo, 
atvažiavo daug lietuvių į 
Ameriką. Čia daugelis da
bar dirba fabrikuose, įmo
nėse. Vieni jau gal ištisas 
dešimtis metų išsėdėjo 
kasdien po 8 ir daugiau va
landų prie kokios smulkios 
verpimo mašinos, kiti gal 
prie vielų vyniojimo maši
nos, treti vėl kokius kitus 
smulkius darbelius dirbo.

kų gabumų žmogus. Gar- 
j susis Stefensonas ir nemo
kėjo nei skaityti nei rašy
ti, bet jis, besimokydamas 
iš mašinos, tapo išradėju. 
Dauguma lietuvių dirba ne 

i iš tų mašinų meilės, bet dėl 
to, kad užsidirbtų pinigų, 
kad sau ir savo vaikams 
geresnį gyvenimą sukurtų. 

Daugelis lietuvių, auto-

be galo savo padėtimi ir 
grįžimu į Lietuvą paten
kintus Amerikos lietuvius 
spaustuvininkus, medžio 
apdirbimo įmonių savinin
kus, moderniškus ūkinin
kus, namų savininkus etc.

Žinoma, negalime pa
neigti fabrikų reikšmės, 
negalime paneigti smul
kiausių specialybių reika-

KAS YRA, PAGALIAU, 
TAS VĖŽYS?

Vėžys — liga, kuri pasi
reiškia augliu (growth) į-.
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ne bauginti žmones vėžio 
liga, bet atkreipti dėmesį į 
vėžio ligos pavojingumą, 
kuris atsiranda užvilkinus 
ligą. Atsiminkim, kad vė
žys pagydomas tik ligos 
pradžioj.



DARBININKAS s

Tau meilę lies skaisti saulutė, 
Jaunystė diemedžiais žydės. 
Visur, visur bus gera būti, 
Visur degs vakaro žvaigždė.

Antradienis, Balandžio 16, 1940

Naujų Organizacijų Klausimu
J u * * g/

Kadangi steigimas bei or
ganizavimas C.Y.A. sukelia 
kiek neaiškumų, todėl šiuo 
klausimu, leidžiame dau
giau pasisakyti.

“Jaun. Aidai”

Pereitame “Darbininko” 
numeryje tilpo straipsnis 
vardu “Koks Skirtumas 
tarp C. Y. A. ir Vyčių”. 
Perskaičius minėtą straip
snį ir sekant šių dienų jau
nimo organizacinį gyveni
mą, negalima tylomis pra
eiti. Kurie seka lietuvišką 
spaudą ir bendrai lietuviš
ką gyvenimą bei veikimą, 
žino gana gerai ir šių dienų 
mūsų organizacinį gyveni
mą. Be to dar daug yra 
gyvų žmonių, kitaip sa
kant, lietuvybės veteranų 
čia Amerikoje, kurie galė
tų nušviesti visą lietuvių 
buvusį ir dabartinį organi
zacijų veikimą.

Šiandien vis daugiau ir 
daugiau spaudoj užtinka
me raides CYA ar CYO. 
Tai raidės, kurios reiškia 
jaunimo organizacijas, ku
rių skirtingi vardai kelia 
klausimą, koks jaunimas 
priklauso prie šių organi
zacijų, ir koks yra tikras 
tikslas šių organizacijų ? 
Kol minėtos organizacijos 
veikė tik svetimųjų tarpe, 
tai tiek mes patys, tiek 
mūsų vadai mažai jomis 
domėjomės, bet šiandien, 
kada ir mūsų pačių tarpe 
jau pradeda minėtos orga
nizacijos veikti, tai ne vie-
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nam mūsų įdomu daugiau o kiek pavasariško juoko! 
apie jas sužinoti. ■ o klek jaunystės, kiek žiedų!—

Iš kur pas mus atsirado čia nieks šypsotis taip nemoka, 
C.Y.A.? Daugelis iš mūsų, Kaip tik pavasaris ir tu. 
kurie seka, kaip minėjau,1 
mūsų gyvenimą, spaudą ir 
organizacijas žino, kad a- 
pie metai atgal Brookly- 
n’e, N. Y. iniciatyva dviejų 
jaunų kunigų buvo įsteigta Ir kas pavasarišką juoką 
C. Y. A. skyrius ir ten pra- ir kas žiedus nusklnt išdrįs? — 
dėjo veikti, o dabar iš pra- Visvlen, mergyt, išreikšt nemo- 
nešimų spaudoje matome, Ką jaučia mylinti širdis... [ku, 
kad ir kitose kolonijose jos “Ateitie”
steigiama. Čia ir kyla klau- ■■■■■■ '■■■ ........  ■■!!»■■■
simas ir susidomėjimas jeigu galima vadinti tai or- 
C.Y.A.? Aišku C.Y.A. gali ganizaciją, C.L.C. arba 
savo skyrius steigti ir ki- Connecticut Lithuanian 
tose parapijose, nes nie- Catholics. Sakau, jeigu ga- 
kas nė nestabdo to daryti, Įima vadinti organizacija, 
tik klausimas dabar kam? nes atskiri žmonės čia ne- 
delko? koki tikslai?... priklauso, o tik esamos vi-

Pažvelkime į jau veikian- ®okio pobūdžio organizaci- 
čias C.Y.A. skyrius, kad ir Jos ar a^,irV kuoPV _dele- 
į Brooklyn, N. Y. E pra- Aišku pasisekė au
džiu, kaip ir uhsur, suirau- organizuoti, ir Padėjo vei
kė šimtus gražiausio jau-,k?*' ^ukdayo tnmenesi- 
nimo. Vėliau išleido anglų nius susinnkunus, daryda- 
kalba laikraštukų “Annun-- ™ sI»rto šventes, šokius 

■ Hr tt Gauta nAlno nonrectai
, šokius 

ir tt. Gautą pelną paprastai 
sunaudodavo vakarienėms 
ir šokiams. Laike susirin
kimų sutraukdavo apie 
500 ar 600 jaunimo, nes vi
si čia turėdavo linksmą lai
ką, Ir taip po septynių me- *. .... •

Geltonmarškinių ir Raudonmarškinių rateliai rungiasi polo žaidime, Pinehurst, N.
C. Siame žaidime Geltonmarškiniai triumfališkai laimėjo 6—5.

ciator”.
Buvo pastatytas ir mažas 

veikaliukas taip pat anglų 
kalba, į kurį atsilankė tik 
C.Y.A. nariai. Žinoma, tu
rėta ir bendri Šv. Komuni
jos pusryčiai, bet juk tai i 
nieko naujo, nes seniai tas 
praktikuojama katalikų 
jaunimo organizacijų: Vy
čių, Studentų, Sodalicijos, 
ir kitų. Na jeigu čia nieko 
naujo, tai kam dar tiek 
darbo, tiek jėgų ir laisvai 
leisti laikas tuo pačiu, ati
traukiant lietuvių katali
kišką jaunimą nuo senų ir 
sau vardą užsitarnavusių 
organizacijų, kaip L.K.S. 
ir Profesionalų organizaci- 

i jos, kuri turi net centrą ir 
gražų žurnalą skirtą jauni
mui, taip pat Lietuvos Vy- 
čiai, kurie savo ilgu gyva- 

I vimu ir darbais įrodė savo 
j vertę ir reikalingumą lietu-, 
i vių visuomenei. Aišku, 
įBrooklyn’e, N. Y. buvo ir 
į Studentai ir Vyčiai, tai ko
dėl juos nerėmė ir neorga
nizavo minėti vadai? Juk 
pats jaunimas tam neprie-’ istorinius faktus. Tavo pusią-į 

jštaravo, nė neprotestavo, T';’i 1 “
* kaip prieš nereikalingas 
organizacijas. Be to, kaip 
parodo praktika, prie CYA 
prisirašė daugiausia tas 
pats organizuotas jauni
mas, neorganizuoto jauni
mo mažai arba net visai ne- 
pritarukiama, tai kam

Gaivališkas išradimas — 
Per Velykų atostogas apsi
lankęs Atlantic City, N. J., 
viesulas taip gražiai nuim
davo kepures nuo galvos, 
kad kaip šiame vaizde pa
rodoma, neesi tikras savo 
kepurę pagauti.

kjtu ir visi broliškai išsiskirst-l 
į namus. Taip maloniai praėj-| 
šokiai, kad daugumas vyčių ne-| 
galėjo išgalvoti, iš kur tiek dau>| 
draugų atsirado. -I

Iš Worcesterio atsilankė tūlaZl 
“Al”, kuris keletą metų atgzrl 
gyveno “Penn. Statė”. Jis taipil 
pat atsivedė savo draugus; a-1 
mačiau, kad jis gan gerai šoki I 
nėjo (kur?).

Iš Brocktono buvo atsilankę’! 
“Hornsby”, kuris gavo “fever I 
nuo šokimo. I

Iš So. Bostono buvo matyti la* I 
bai daug vyčių, nes A. J. su sa. I 
vo forduku daug atgabeno naT I 
rių. Rodos, kad J. (P.) B. ir M.I 
G. šoko “duetą” per ištisą vakar j 
rą. “Kur dingo tas mėnulis’* 
klausia B. G. nuėjus pas cžerr 
A. G. ir N. G. linksmai pasišok?

Nonvoodo jaunuolės labai ma* 
loniai priėmė visus vyčius. A‘ 
girdėjau, kad vienas jaunuoli 
norėjo šokti su N.’ S. visą vaks 
rą, bet tą norą turėjo ir kit I 
Tai atsitiko, kad jis buvo la
mingas su savo nors viena po- 
kute. A. O. su jos meilia šypsė 
na visus pralinksmino. Viena 
jaunuolis A. W. praleido vis 
vakarą “fixing up” visus. ‘Clj 
ve, Kip, ir Perą’ praleido dau 
laiko dirbdami drabužių kambe 
ryj. ’ B.C|

mano žodžius ir viešai parodys, 
kad aš nors nepasižymėjau sa
vo gyvenime vienoj ar kitoj sri
tyje, bet aš niekam nenusikal- 
tau, nei Dievui, nei Tėvynei, nei 
savo brangiems draugams.

Aš savo dienoraštyj užrašy
siu be perdėjimų savo gyvenimo 
įspūdžius ir nuveikimus, lai 
žmonės susipažins su paprasto 
žmogaus gyvenimu. Deja, Die
vas visus mano darbus užrašys 
savo knygoj ir paskutinėje die
noj Jis mane pašauks, kad aš 
paduočiau sąskaitą savo gyve
nimo. Taigi aš būsiu prisirengęs 
if lauksiu teismo dienos su sa
vo dienoraščiu.

tokiu būdu išgelbės prie 
CLC priklausantį jaunimą 
nuo ištautėjimo ir bedievė- 
jimo. Susivienijimo naudą 
visi gerai žino, nėra abejo
nės. Visiems aišku, kiek 
naudos atneš grįžimas 
CLC prie LRK Susivieniji
mo. LRKSA Centro valdy
bos nariai tariasi su CLC 
valdyba, ir šiomis dieno
mis čia dirba tam tikslui 
atvykęs iš centro žmogus, 
reikia laukti greito susita
rimo tarp dviejų šių orga
nizacijų. Taip atsitiko su 
CLC po tiek metų bandy
mo, nes visi pamatė, kad 
niekas neišeis, dirbant be 
idėjos ir lietuviškumo.

Tad ar nereiktų laiku pa
galvoti ir CYA organiza
toriams? Ar negeriau iš 
karto burti jaunimą prie 
esamųjų organizacijų ir jį 
stiprinti, negu steigti nau
jas, prie kurių vistiek ne
pritraukiama neorgani
zuotas jaunimas, ir skaldo
ma veikiančios organiza
cijos. Bet jeigu jau steigia
ma, tai visų pirma reikėtų 
paaiškinti organizacijos 
tikslus, idėjas ir ateitį.

Būtų gerai, kad kas dau- 
giaus atsilieptų šiuo klau-, laipsnį įteikti Vyčių' - —_
Simu, ypatingai jaunimas Apskričio suvažiavime, - - - ■

džio 28 d., Worcester, Mass., to-, rytinėje svetainėje, 
dėl aš prašau visų kuopų sku-' 
biai nužiūrėti narius į Ketvirtą \
laipsnį, ir padarius apžvalgą jc .
veikimo vyčiuose, visus jo nuo- ■
pelnus Vyčiams, skubiai pasiųs
ti Ritualo Komisijos sekreto
riui, pridedant $5.00 nuo kiek- ■
vieno nario, už ką Ritualo Ko
misija prisius visus reikalingus 
dokumentus ir šv. Kazimiero 
ordiną, kuris bus įteiktas ket- 
virto laipsnio užsitarnavu
siam nariui. Ritualo Komisijos 
adresas: Jonas L. Juozaitis.
6822 So. Rockwell St., Chicago, •
m.

Kadangi laiko mažai, todėl ra-' 
ginu, kurie dar nepasiuntėte ap
likaciją ritualo komisijai, pra- 
šau skubiai tai padaryti. Ant 
aplikacijų turi pasirašyti kp. 
valdyba ir Dv. Vadas.

I

»

Jonas

PASLAPČIŲ SEKLIUOSE
(In the *ha<tews of the secrets)

____________________  •

IŠ ŠOKIŲ NORWOOD’E
Svečiai iš visų apylinkinių ko

lonijų atsilankę į Norwoodo Vy
čių šokius, susipažino vienas su

mo nuoširdumą. Todėl visi į šo
kius!
Pr. Razvadauskas, apskr. pirm.

VYČIŲ PARENGIMAS

Gal kas nors galėtų atspėti, i 
kur į kur važiuodama F. G. tai 
liūdnai dainavo: “Suspaudė šii 
dužę... kam, Dieve, leidai kentė 
be tavęs...”

Jaunasis daktaras meilėje, 
tur būt paliks tėvynė Lietuva. 
Sveikiname ateitimi!

Kas pašovė Vanagą? Greičiau 
šia apsigyvenimo lizdo išdavi 
mas... Nebūk, Vanage, bailus.

tų veikimo pasirodė, kad 
nieko nenuveikta, tai buvo 
taip ir šiandien yra. Gal tai 
buvo kieno kaltė gal ne, 
bet šiandien po tiek metų 
bandymo ir praleisto laiko, 
štai ką sako ir daro CLC 
vadai. Jie pamatė, kad 
ankščiau ar vėliau CLC 
turės žūti, nes jaunimas 
leidžia tik linksmai laiką ir 
nieko gero nenuveikia. Jie 
sumanė šitą visą, ypatin
gai CLC vadas kun. E. 
Gradeckis pervesti į LRK turėtų pasisakyti kaip jie 
SA. Lietuvių Romos Kata- žiūri į CYA ir kitas organi- 
likų Susivienijimą, nes tik zacijas.

(Bus daugiau)

KAS-KUR?

VYČIAI PASKUBĖKITE!

Kaip paprastai mūsų vyčių 
kuopa rengia vakarėlį pagerbti 
savo motinas — ‘Motinų Dienos’ 
proga. Vyčiai jau išsijuosę dir
ba, kad tik šis vakaras būtų 
kuo sėkmingiausias, ir kad vi
sus palinksmintų. Iš anksto mes 

Į prašome visą jaunuomenė pa- 
: gerbti savo motinėles tikroj lie- 
ituviškoj nuotaikoj. Atsiveskite 
1 jas į mūsų parengimą, kad visi 
galėtume praleisti šią pagerbi- 

1 mo dieną bendrai. Bus juokų be
Kadangi kilo mintis vyčių ri- Salo *r galėsite pamatyti savo 

— - ! draugų gabumus. Neužmirškite 
balan- “Motinų Dieną“, geg. 12 d. baž- 

' nvtinėie svetainėie. Vytis.

Ką veikia Bostono studentai g 
Flirtas mėnesienoje per naktis! 
Kitaip vietoje vieno metuose su 
sirinkimo būtų sušaukta 11.

U. E ,

Kažin kas aną dieną buvo tei 
‘Essex Hotel’, kad skambino tū 
las asmuo 4:00 vai. ryte. Apar 
ambasadorių iš Hartford, Ct 
girdėjosi ir vieno vietinio vyči- 
halsas. ‘Is that true Ambassa 
dor’? f

Petras Bernotą.

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS.
(Tęsinys) Kai senatvė užtemdys man

Brangus dienorašti, ncpasi- atmintj ir Praeities įvykius, ir 
piktink manimi, kad aš tavo'^>u aiškiainebegalėsiu prisi- 

j puslapiuose surašinėjau įvairius praeities aš atsiversiu
! ictr-H-iuc f.ttuc To™ į dienoraščio puslapius ir visi

• laikotarpiai,’ 
• tai yra laikas, kurį aš pralei- 
į džiu, atgims manyje. Aš galėsiu 
i ramiai atsiremti sėdynėje ir 
i pergyventi tas malonias dienas, 
tuos jaunuolio džiaugsmus. Aš 
tada pamatysiu visas savo kvai
lybes ir netobulumą.

Aš Dievui padėkosiu, kad Jis 
išlaikė mano jaunystę be sunkių 
nusidėjimų. Aš taip pat padėko
siu Viešpačiui, kad Jis man da
vė suprasti katalikišką tikėji
mą, kad Jis man davė įvertinti 
katalikišką mokslą, kad Jis ma
ne nedaleido Įpulti i jokių klai-

piai yra man brangūs, bet Lie- ';mano gyvenimo 
tuvos istoriniai įvykiai yra man 
brangesni.

Sulaukęs senatvės aš tavo pus-: 
tapius sąžiningai perversiu L 
pasiskaitysiu, kada mano gyve
nimas buvo linksmas ir kada aš 
rimtai ruošiausi gyvenimui, pa
sinaudodamas auklėtojų globa. 

CYA? Neremiant senų or-1 Peržvelgęs savo kronikos užra- 
ganlzacijų, kaip Studentų, 
Vyčių, Skautų, Sodalicijos, 
kurios mūsų jaunajai kar
tai yra taip pat gerai pažįs
tamos, netikiu, kad ką 
naujo CYA atneštų nors ir 
labai remiami nauji CYA

i I 
I

“Spaudos tarnyba yr; 
nė kiek nemažiau svarbi 
kaip indėnų atvertimas”.

šus aš prisiminsiu savo jaunys
tę, savo draugus, savo kolegijos 
ir mokslo dienas, savo vargus ir 
džiaugsmą savo pasiryžimus ir 
nuveiktus darbus.

Tu būsi mano veidrodis, at- ne neuaieiuo įpum i jokiu Kiai-isiai po jų susiorganizavmio j- 
vaizduojąs mano visą gyvenimą datikių sąmokslus. Aš teisingai! vyks bal. 20 d., Loveil’y, Tikiu,; 

kad visos kuopos gavo specia-į 
liūs pakvietimus į šokius, todėl 
aš čia nieko konkretaus apie šo
kius nesakau, tik visas kuopas 
širdingai prašau skaitlingai at
vykti į Lowelliečių vyčių šokius 
ir nuoširdžiai paremti naujai 
susiorganizavusios kuppos dar
bą. Kad būsime visi maloniai 
priimti, tai nereikia nė kalbėti, 
nes visi žinome Lowell. jauni-

šokia;
115 L. Vyčių kuopos pirmi bo- 

i kiai po jų susiorganizavimo i-

Iskyriai mūsų parapijose ar; ne tik bendrai, bet ir tuos ypa- galėsiu pasakyti, kad aš neuž- 
koloni jose. Čia norėčiau 
duoti dar vieną pavyzdį vi
siems, norintiems turėti 
savo tarpe C.Y.A. skyrius.
Koki šeši ar septyni metai
atgal, Connecticut valsty- veidrodis mano praeities neat- gimtąją kalbą, kad aš mokiaus 
bėj atsirado žmonių, kurie 
negalėjo ar nenorėjo dirb
ti ar veikti i

I organizacijomis, įsteigė,

tingus įvykius, kuriuos aš įver- ’ mirsiu Dievo ir jo įsakymus, 
tinau, užrašinėdamas ateičiai.
Tu būsi man naudingesnis negu gai ir be kaltės bei gėdos pripe- 
veidrodia. nes laikui bėgant ma- žinsiu, kad kiek galėdamas aš 
no gyvenimas pasikeis ir prastas stengiaus išlaikyti savo tėvų

vaizduos, o šie puslapiai mano, ir studijavau jos kultūrą, kad ir 
brangaus dienoraščio primins' aš prisidėjau prie jos platinimo,

Būdamas lietuvis aš sąžinin-

1 
Į

SU esamomis mano jaunąsias dienas ir ties | įvertindamas jos tradicijas, 
įsteigė, senatvei gaires. Mano dienoraštis patvirtins

Verą Divine, viena ii vasarotojų, kuri turi megftą šil 
kinį maudymosi kostiumą, šiaudinę skrybėlę ir ‘can 
via’ vandens batukus.
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J. Butkevičius

Balsas Tyruose

DARBININKAS

verždamas vanduo, — ir 
tą patį paskutinį per tyra- 
laukius taką, daugely vie
tų, buvo gerokai išplovęs.

Jaunas keleivis, pasive
dęs save V. Dievo Apvaiz- * 
Hns Clnhai lAidnsi iii n «a- 
žinomu keliu eiti pirmyn... ■

(Šiurpulingi misljonie- 
riaus nuotikiai misijų 

šalyse).
— “Apsižiūrėk gerai po

ne! Matai, kad aš šį kartą 
smarkiai pavėlavau ir jau d*s Globai> leidosi t£0 neJ 
temsta!... “Šviesus Dai-’

- * j*'

V f
- -
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dėlei didelių lietų nuo kal
nų žemyn beplūstančio 
vandens, — daug kur ]
smarkiai buvo sugadytas. 
Per gilius griovius ir siau
rus vandens krioklius, bu- * 
vo pertiesti nenulyginti. 
medžiai, kuriais tik su di
deliu vargu ir pavojumi, 
kitan kraštan pereiti te- sau nusijuokė, pamąstęs' vaizdą, ir buvo dar gana lis to “hotelio” “archyvas”, 
buvo galima. Keletas lau- apie tai, ką vyskupas jam jaunas, — tačiau anaiptol (sandelis), ypatingai tėvą 
kinių ožkų, netikėtai tam- pasakys apie šią naują jo jis nebebuvo čia naujokas, Juozapą keistai, juokingai, 
onmn-io balAiin onoHiVo   YYiiciio erom i nofrinn iriciic cin iž nirmn namatvmn įiTim-

pe staigių griovių, klonių 
ir kalnų... Saugokies, kad 
kartais tamsumoje beeida
mas, — netikėtai neišeitu
me! iš tako, kurs tarsi kir
minas čia išsiraitęs, nes 
griovin bekrisdamas, — ū- 
mai sau sprandą nusilauš- 
tumei... — saugok, kaip 
tik gali daugiau savo gy
vybę!...”

Tokios šiurpios instruk
cijos buvo duodamos vieno 
vietinio vežėjo keleiviui, 
kurs jį primityviškame sa
vo vežimėly, iš tolimo mie
sto, per kalnus, daubas, 
bekratydamas po akmenis 
ir duobes ant kelio esan
čias, — keliui pasibaigus, 
čia atvežęs paleido, pačiam 
savo kojomis einant, pės
čiam pabaigti savo kelio
nę. čia buvo vien tik mi
ręs tvralaukis, be jokių 
medžių ar augalų, aukšta, 
aukšta, laukine žole apau
gęs. Vežėjas nuvažiavo at- mos tamsumos nė keleivio, 
gal, o jaunas keleivis, ku
ris turėjo ant kaklo užsi
dėjęs atbulą kalnierių, ir 
matomai buvo dvasinin
kas, likosi. Keleivis su visu 
nebesusivokė nežinomo 
tako ir nebežinojo kaip jis 
galės pasiekti savo kelio
nės galą. Pati gamta tuo 
tarpu buvo laikinai įšėlusi; 
vėjas buvo kuodidžiaųsias; 
upeliai po smarkių lietų,— 
šniokšdami nuo kalnų per 
klonius, kupini vandens 
pritvinę, šiurpiai nešė nu
laužtus medžius, šakas, ri
to atplėštus uolų gabalus, 
ir visa kita, kas tik juosna 
pakliuvo. Viršuje apart ki
ta ko, — vien tik plikos, 
uolinės kalnų viršūnės te- 
besimatė, nuo kurių įvai
riais plyšiais ar išgraužo
mis, kūliais žemyn besi-

l $ M" -J

Norvegijos miestas Bergen, kuris randasi prie pat jūros kranto ir yra labai geras uostas. Čia na
ciai iškėlė savo kariškas jėgas ir puolė norvegus. Norvegai pasiskelbė karo stovį su naciais ir puo
lė nacius iš savo sostinės Oslo. Bet veltui. Naciai mažytę norvegų kariuomenę arba geriau sakant 
krašto apsaugos miliciją lengvai nugalėjo. Dabar atplaukė Anglijos laivai, kurie mėgina apšaudy
ti nacius. Naciai, žinoma, atsimoka.

Trys Didieji Dalykai
Mūsų tėvai ir protėviai 

daugiausia minėdavo tris 
didžiausius dalykus: mal
dą, pasnyką ir išmaldą. 
Galima tikėti, kad jie tuos 
didžiuosius dalykus ir pil
dė, netik minėjo. Be to jie 
sakydavo: kas duoda, tas ir 
turi, jam Dievas duoda. 
Artimo meilė reiškia, — 
kas myli artimą, tą Dievas 
myli. Kas niekam nieko 
neduoda, tas ir patsai nie- 

iko neturi, nes jis nepildo 
! antrojo Dievo įsakymo. 
Kada nepildo antrojo Die- 

. vo įsakymo, savaime aiš
ku, kad nepildo nei pirmo-

i Į

i Į

misiją.sumoje keleivį susitikę, — 
įtartinai į jį pasižiūrėję, — 
rovė nuo kelio tolyn į tyra- 
laukius. Joms pranykus, 
kelis paeiliui kartus, kelei
vį susitiko būreliai lauki
nių asiliukų, kurie jin pa
žvelgę, ir matydami juodą

padaryta šioje milžiniško
je pagoniškoje teritorijo
je...” — pamastė jis.

Kiek pasiilsėjęs, jis ir vėl 
tęsė savo kelionę, Dabar 
jo takas, kuriuo jis kelia
vo, — ėjo nuo statoko kal
no didelin kloniu; tačiau 
koks zigzagas dabar iš jo 
pasidarė, kad sunku ir ap
sakyti! Staiga takas pasi
darė žymiai tiesesnis ir ly- ] 
gesnis, kai jis pasiekė patį 
klonio dugną. Jis jautėsi 
laimingas, kad kol saulutė 
nusileido ir pradėjo visiš
kai sutemti, — jis paspėjo 
pro šią vietą praeiti, kai 
nakties šešėliai visur ap
link jį, staiga suformavo 
siaubinga baimės ir stai
gių, nelaimingų įvykių 
vaizdą!...

ir gerai pažino visus šio iš pirmo pamatymo užim-
— “Juk ji yra taip didelė, tyrlaukių krašto žmonių ponavo: kiek tik vieta lei-

_ . _ r ■€_ ’ miVoliic ir* i-a naicii dvasini ---- viRnlrms riisips įran.kaiD bi kuri nors Euroix> reikalus baisų dvasini do’ ~ visokios rūšies įran-> valstybė, kad dėlei j^/?ku^ visi katalikai kiai, daiktai ir prekės, j
J J kente, pakol misi jonienus vietines apystovas atsi-

a 1 T* — ’ ‘1* _ v _ i » j i i. • •

įtardami, — irgi šoko iš 
kelio. Prie visa to, ir įvai
rūs paukščiai, vėlyvu sve
čiu nemaž išgąsdinti, kly
kaudami skrido tolyn. Tik 
didėsės Juodosios skruz
dės, su visu nebepaisyda-

i toks didelis triukšmas vi- , ,/ f*?“ <*py»iovd* aisi-
same pasauly yra keliama/at7ko- J,s |“reJ° g?^ į žvelgiant, nepakaltinamai 
Viq« kas tik kūno ir dva- alskl4 pasauleziurą, ir pla-;ciabuvo sukrauta: Vežimų 
iiJ’e^nimui visų vietinių dalykų ratai’ įvairūs drabužiai-
linga!^- bSinaUuri būti P^i- DH»ugsmo ašaros.gaąnės lempos, žibalas,

ūmai pasriuvo Doyle aky- laukams trąšos, namų bal
se, kai jis persitikrino, ko- dai, skustuvai, įvairūs in- 
kį didelį idealistą, gabų ir dai, šaukštai, šakutės, pre- 
energingą misijonierių jie 
sulaukė!

jo Dievo įsakymo, t. y 
kuomet nemyli artimo, ku
rį mato, tai nemyli nei Die
vo, kurio nemato.

Lietuvoje dar daug gali- 
pagiežą, — kėlė šiurpulin- * ma rasti senovės gerašir- 
gą savo pergalės triumfą! džių žmonių, kurie niekam 
Kolonistai, kurie dar liko neatsako bet kokiame rei- 
gyvi, — matydami, kad jie kale ir visokiuose patarna- 
nieku būdu nebegalės vimuose. Na ir žiūrėk tas 
prieš raudonuosius atšilai- žmogus turi visko pilnai, 
kyti, — palikę kovos lauką visakuo patenkintas. O a- 
nuo jų pabėgo, kuomet ga- nas, kuris netik pavargė- 
lutinas kovoje pralaimėjį- liui išmaldos neduoda bent 
mas, o paskiau ir pati mir-. trupinėlį, bet ir nepatar- 
tis, drąsiai pažiūrėjo jiems 
į akis.

•>

Na ir žiūrėk tas 
prieš raudonuosius atšilai- žmogus turi visko pilnai, 
1____• ____m____ 1_____________ 1_____ ,_1__ trionlriirk c? fA o _

bet ir nepatar
nauja savo menkesniam 
kaimynui ar draugui, tas 
visados aimanuoja: jamNepatyręs naujokas jau- neužaugOt jam sulų0, jam

— nešė krūvon kuri tik ką 
galėjo, kad tik kuogrei- 
čiausia atstatyti potvynių 
lietaus sugriautas savo bu
veines. Padėjęs savo man
tos ryšulį ant žemės, ir bū
damas nemažai pailsęs, — 
pagaliau jis atsisėdo kiek 
pasilsėti. Jis apsižvalgė 
aplinkui ir giliai atsiduso! 
Nieko daugiau, kiek tam
sa leido, aplinkui nebema
tydamas, kaip vien tik tuš
čią laukinės apylinkės po- 
noramą (bendrą vaizdą), 
—pagaliau jis skaniai pats

servuoti maisto produktai, 
riebūs lašiniai, miltai, sal
dainiai, džiovinti pyragai
čiai, sukoriai, duona ir tt.

Pačiame miestelio kraš
te, radosi salionas, šokių 
salė ir pagaliau smuklė, 
prie kurios jaunimui rado
si ir sporto sekcija, be ku
rio, jaunimas nieku būdu, 
niekur nebegali apsieiti, 

j Seniai, suprantama, dau- 
»” prie deg

tinės, kuri kaip yra vi-

V •

Kitą dieną, tėvas Juoza
pas buvo nuvestas būsia- 
mon savo klebonijon, kuri 
buvo pastatyta iš aštrių, 
nenulygintų medžių, be jo
kių išlauko ir vidaus dažų 

, ar pagražinimų. Tasai me
dinis namas, — tai buvo 
didžiausias visame setle- 
mente, ir ambicingai buvo giau “sportavo 
pavadintas “Hotelis”. A- tinęs, J ' 
part būsiamojo misijonie- siems žinoma, — dar dau- 
riaus, — jame jau nuo se- giau juos sukraipydavo ir — f  1 __ 1niau buvo apsigyvenęs 
veik visas europiečių setle- 
mento štabas: Teisėjas, 
advokatas, gydytojas, bar- 
zdaskutis ir kiti. Genera-

v •

Vyras Ar Vaflas? k

nuolis misijonierius, kuris 
vos spėjęs čia atvykti mi- 

. sijų darbui dirbti, — buvo 
j čia ūmai ugnimi ir žmonių _
! žudynėmis pakrikštytas,- voT^kymų? tam''nėra~la'i-

sušąlo, jam galvijai serga, 
i jam visoki trūkumai ir 

Y° vargai atsiranda.
Reiškia, kas nepildo Die-

apalpo pamatęs, kad visi 
kolonistai iš kovos lauko 
staiga nuo jo pabėgo, ieš-j 
kodami saugesnės vietos, 
maisto ir poilsio. Jis buvo* 
vienui vienas tarpe žuvu-. _ ___

■šiųjų ir sužeistųjų pa«k-jžŽmės'yra vmvingas.'jKM'. 
itas. Toje slegiančioje,

mės, kurią tik Dievas tei
kia savo ištikimiesiems.

i Nepildantis Dievo įsaky
mų, pildo piktojo įsaky
mus ir jam tarnauja, jo 

, gyvenimas jau ir čia ant

Typiškas Danijos karališ
kas gvardijos karys pali
kęs tik atmintį, nes na
ciams užgrobus Daniją ir 
karališka gvardija nesuge
bėjo apsaugoti savo kara
liaus.

Staiga jis išvydo prieš 
save, kiek dar galima, bu
vo matyti, klony esantį eu
ropiečių setlemento nau
jųjų kasyklų mažutėlį 
miestelį, kas nemažai jį 
suramino. Dabar jis prisi
minė kieno tai poetiškai 
jam pasakytus žodžius:
— “Iškilę aukštyn, virš 
kaimo stogų,

Giliai tarp medžių žaliųjų 
esančių,

Mėlynieji dūmai, ramiai 
aukštyn pakilę kabo...” 
Priėjęs artyn, jis kaž 

kaip abejingai, pažvelgė į 
vieną setlemento pastatą,] 
kuris, kaip jam atrodė, — 
turėjo būti setlemento ka
talikų parapijos bažnytėlė. 
Jis bandė jon įeiti. Tačiau 
prastas giliukis! — Ji bu
vo užrakyta!... Jis apsi
žvalgė aplinkui. — Nė gy
vos dvasios niekur aplin
kui nebebuvo matyti! Mat 
tuo metu buvo vakarienės 
laikas.

Tuo tarpu, netikėtai pa
sigirdo iš šalimais esančio 
namo išeinantis balsas, 
nuo kurio jis net lengvai 
krūptelėjo.
— “Ar tai šis asmuo, yra 

Tėvas Juozupas Blake, — 
naujasis mūsų dvasios va
das?”

Dabar jis buvo užtikrin
tas, kad jis, yra tas, kurio 
seniai čia laukiama, kuo
met aštrus nuo sunkaus 
darbo, žmogaus darbinin
ko išdirbtos rankos delnas, 
durims atsidarius pagavęs 
tvirtai, — simpatingai, su
spaudė jojo ranką, o mink
štas, iš burnos išeinąs bal
sas, užtikrino jam šimtą 
tūkstančių sveikinimų ir

• v

geriausių linkėjimų,
— “Prašau vidun, gerasis 

avelių ganytojau, — pa
kalbink ir ant greitųjų su
sipažink bent su kaikurio- 
mis, dabar čia esančiomis, 
būsiamojo savo būrelio, 
kurias aš čia globojau. Mes 
nesitikėjome Tamstą, ger
biamasis Tėveli, taip grei
tai čia sulaukti, ir dar to
kiu vėlyvu laiku! Mes 
girdėjome, kad nelaimė at
sitiko su jūsų vežėjo ark
liu, Tamstoms esant kelio
nėje?”

Kai jiedu abu įėjo kam
barin, ir namo šeiminin
kas, Jonas Doyle, pamatė 
dvasininką prie lempos 
šviesos, — jis staiga sušu
ko:
— “Garbė tebūna Viešpa

čiui per amžius! Tačiau at
leiskite, Jūsų Malonybės 
asmuo, daugiau man atro
do vaikas, negu vyras, pa-, 
siųstas čia į šiuos tyra- 
laukius!” Paskiau pažvel
gęs į jauną, smulkutėlį Tė
vo Juozapo veidą, — jis 
kategoringai patvirtino:
— “Tačiau ar esate vy

ras, ar vaikas,— tas mums 
nė jokio skirtumo nesuda
ro: — mes vergšai, — šių 
tyralaukių bastūnai lygiai 
sūniškai Jus sveikiname, 
ir visu savo kūnu, o ypa
tingai siela, Jūsų vadovy
bei pasivedame, tol tik Jūs 
būsite šiame šventame or
dine ir dėvėsite atbulą kal
nierių”. I

Čia buvo apsigyvenę vo
kiečiai, Kanados prancū
zai, britai ir airiai. Jie grei
tai pastebėjo, kad naujasis 
jų dvasios vadas, kurs 
nors ir turėjo vaikišką iš-

i

tas. Toje slegiančioje, ~
skausmo ir mirties atmos- matydamas, 

I feroje, jis jautėsi visiškai 
nugalėtas. 

Kai tik jis kiek atsigavo
— jo pasiaukavimas, mei- 

llė Dievo ir artimo ir žmo- 
j nių sielų išganymo reika
las, — greitai jam primi
nė jo pareigą, dėlei kurios 
jis čia atkeliavo, — šokti 
ant kojų ir tarpe lavonų 
ieškoti gyvųjų, nes kaiku
rie, nors ir atrodė negyvi,
— tačiau tikrenybėje, jie 
buvo tik sunkiai sužeisti.

Baltieji kolonistai, kurie 
tik buvo kovoje kritę, — 
ištikrųjų visi buvo negyvi, 
kiek jis juos apžiūrėjęs, 

j savo tame amate 
lio slinko... Riksmas, keik- mokslą einant įgytos spe- 
smai, šauksmai ir kiti į- sialybės, galėjo nustatyti.

'aktingais” padarydavo. 
Tėvas Juozapas aplankė ir 
kitą panašią “įstaigą”, jau 
gana toli nuo šios vietos e- 
sančią.

kokį puikų 
jaunuolio energijos tipą, 
dabar jis turi prieš savo

j I

I

akis!
(Bus daugiau)

PATAPKAMERI-
KOS PILIEČIU

ve

Indėnų Su Europiečiais Kovos
Manant apsigyventi A- 

merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš- 

* kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu.

jo baltie
siems gyventojams, kuo
met priešas, tarsi kalnų 

i vėjas, po griovius bešvil- 
* paudamas, kas kartas vis 
. arčiau ir arčiau su nuosta
biu greitumu, prie mieste- sulig

Misijonierius pasižiūrėti miesteliui ir 
šion pastarojon apsilan
kęs, greitai suprato, kokių 
tragišku momentu, jis čia 
pataikė atvykti! Jis ūmai 
pasijuto apsiaustas didelio 
indėnų su baltaisiais euro
piečiais būrio, kurie prie 
tų tyralaukių priklausė, _ __ v__ f ___
barnio. Mat kaip tik tuo vairūs daiktan besimaišą I Tačiau bežiūrinėjant kri-' 
pat laiku, įvairiose tų tyrų .balsai, — dabar buvo gir-'tusius kovoje indėnus, ku- 
vietose, prasidėjo bendros dėti kas kartas vis garsiau rių kūnai daugumoje įvy- 
indėnų, su vietiniais euro- ir garsiau. Pagaliau patys km, buvo labai sunkiai su- 
__ __________________________________ X - ? .______  ______________ 1____ 1 - ■ I“_____

I
I |

w •

i
I

laukinių indėnų žaloti, — jo domę ypatin- 
i vienas

piečiais gyventojais, tar- nuogų, _____ 7
pusavinės kovos, kurios būriai, šaudydami, leisda-| gai savin atkreipė 
daugiausia susicentraliza- mi iš saidokų vilyčias .ir] garbingai atrodantis indė- 
vo apie “Šviesųjį Daiman- mėtydami durtuvus, į sėt-: no kūnas, gal jo paties 
tą”, kaip svarbiausią ir di- lemento barikadas pribė-| (misijonieriaus), 
džiausią europiečių kolo- gę tarsi viesulas, atsimušė. metų senumo. Jis mąstė, 
nistų angliakasių centrą. ...... . .
Skubiai pribūvantieji pa- i 
bėgėliai, kurie ieškodami 
saugesnės vietos čia atbė
go, pranešė, kad Vendeta 
ir kiti europiečių kaimai, 
po visą apylinkę, yra pa
skendę liepsnose, visoje 
savo pilnybėje! Kartas nuo 
karto bėgliai pranešdavo, 
kad laukiniai indėnai labai 
ištroškę europiečių krau
jo, — pradėjo seniai pla
nuojamą kruviną maska
radą, prieš pačius europie
čius, jųjų turtą ir namus. 
Buvo sakoma, kad paski
rai esančius namus, indė
nai pirma apiplėšia, o pas
kui sudegina, kai randa 
gyventojus iš jų jau pabė
gusius. Toli, horizonte, į- 
vairiose vietose per lygu
mas, aiškiai matėsi aukš-1 
tyn bekylantieji tiršti juo- j dėnų žudymo ir visa naiki-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

, amžiaus
__ t . Jis mąstė,

Kolonistų padėtis pasi- kad jis jame pastebi nors 
darė tiesiog desperatinga! ir silpnos gyvybės ženklą. 
Miestelis greitai iš visų' “ 
pusių buvo apsiaustas, o jo 
gyventojai vieni buvo in
dėnų įvairiais būdais išžu
dyti, kiti įvairiai sužeisti.* 
Barikados daugely vietų 
buvo sunaikintos, ir de
gančios vilyčios visur pra
dėta leisti į medinius euro
piečių namus, ir daugu
mas iš jų ūmai ėmė lieps
noti. Riksmas moterų, 
spiegimas išgąsdintų vai
kučių, buvo neapsakomas! 
Matydamas tuos visus 
žiauraus barbarizmo rezul
tatus, — jaunas misijonie- 
rius pamanė, kad šioje vie- « 
toje žemė pragaru pavirto, | Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
ir kad žmonės taiga pikto- | 
siomis dvasiomis pastojo!

Barbariškas laukinių in-

Jo kūne pulsavimas, pasi-; 
rodė dar visai nebeužgę- Į 
sęs; o prie to, — dar ir pa-! 
ti širdis silpnai plakė. Jis 
ūmai išegzaminavo jojo '■ 
žaizdas, ir nė viena iš jų* 
nepasirodė esanti mirtina. 
Tačiau didelis kraujo iš jo 
žaizdų nutekėjimo kiekis, 
greitai sausino energingo 
ir narsaus jaunuolio gy
vybę. Jis dideliai stebėjosi'

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282 

Baltimore, Md.

Įsigykite

PILIETYBĖS KATEKIZMĄ *

tyn bekylantieji tiršt 
dų dūmų debesiai, kas 
greitai patvirtino baisų, 
barbarišką, indėnų rodo
mą europiečiams kerštą.

Tai buvo baisus momen
tas apsibarikadavusiam ‘ nes neapykantos ir keršto

nimo darbas, betgi greitai 
pasibaigė. Indėnai savo 
skaitlium lengvai europie
čius nugalėję, išlieję ant 
pastarųjų visą savo lauki-

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.



Antradienis, Balandžio 16 1940
&

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

A

GARDNER, MASS. gyvavimo sukaktuvės, G.A.R. 
svetainėje. Esu labai linksmas, 

šv. Petro ir Povilo Pašelpinės • ka<^ galiu pasidžiaugti su su- 
draugijos 35-kių metų sukaktu- kaktuvių pokylio pasisekimu 

visais atžvilgiais. Tai buvo pir
mutinis toks gražus katalikiš
kos draugijos pokylis, kurio 

sudarė vakarienė,

vės puikiai pavyko.

Balandžio 6 dieną, 7:30 vai. 
vakare įvyko Šv. Petro ir Povi- j programą 
lo pašelpinės draugijos 35 metų prakalbos ir šokiai.

I

11 Darbininko" Jubiliejiniam

Šiemet laikraštis “Darbininkas”, minėdamas savo 
25 metų sukaktį, birželio 9 d., Romuvos Parke, Mon
tello, Mass. rengia didelį pikniką, kuriame bus išdaly
ta puikių dovanų vertės $355.00, kurias sudovanojo se
kančios firmos:

Vakarą atidarė vietinis airių 
parapijos klebonas Hogan mal
dele. Po maldelės pasakė trum
pą prakalbą draugijos pirm. P. 
Aukštikalnis. Mums bevakarie- 
niaujant atvažiavo kun. Jurai- 
tis iš Atholio su vargonininku 
Jurgiu Stačioku.

Vakarienei baigiantis, persta
tytas kun. Juraitis, kaipo vaka
ro kalbėtojas. Jo kalba buvo 
turtinga ir įdomi. Jis paragino 
kad čia mes įkurtume lietuvišką 
parapiją arba nors filiją, kad 
pasinaudojus geriau duosnio- 
mis Dievo malonėmis. Iš tikrųjų 
labai geras patarimas.

Perstatytas vietinis airių kle
bonas Hogan pasakė prakalbą 
anglų kalboje, pagirdamas lie
tuvius už jų darbštumą, palaiky
mą katalikiško tikėjimo ir pa
linkėjo visiems pasinaudoti sek-i 
madienių mišiomis.

Iš Atholio dvi draugijos at-; 
siuntė savo atstovus, kad pa-j 
sveikinus Šv. Petro ir Povilo Į 
draugiją 35 metų sukaktuvių* 
proga. Mat, čia Šv. Petro ir Po
vilo draugija yra vienintelė ka
talikiška draugija. Visiems da
lyvavusiems tariame ačiū.

Šv. Onos draugija įteikė pa
sveikinimą per ponią Jiešinskie- 
nę, Šv. Pranciškaus draugija — 
Vincą Kulišauską. Abudu pa-j 
sveikinimai buvo labai malonūs;

6

t

Aušros Choras, Gardner, Mass. Pačiame viduryje, antroje eilėje iš kairės į dešinę sėdi 
choro vadas, Atholio lietuvių par. vargonininkas p. Jurgis Stačiokas, šalę jo sėdi uolus ir ener
gingas choro pirmininkas p. Aukštikalnis. Aušros choro radio grupė sekmadienį, balandžio 21 d. 
atvyksta į So. Bostoną dalyvauti Darbininkų Radio Koncerto programoje.

CHICAGO, ILL

Gražų parlor sėt—seklyčios baldus vertės $150.00, 
dovanojo P. F. CARĘY FURNITURE CO., 418 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

FURRIERS

SILVER FOX, susi
dedanti iš dviejų 
lapių, vertės $100, 
dovanojo didelė 
kailinių firma 

SCOTT
FURRIERS,

36 Winter St., Bos
ton, Mass. Šios fil- 
mos savininkas yra 
kilęs iš Lietuvos.

Mes Ir Mūsų Vaikai
Gražios Vaišės Dėl “Feminine 

Fancies?’ Panelių Pas 
pp. Kadzevrick

Amerikos vaikus ir mer
gaites, kurių tėvai jiems 
duoda regulariškas sumas 
pinigų kas savaitė. Čia A- 

Daugybei žmonių pini- augę nori* suvartoti savo merikoje yra pripratimas
gai yra tikra problema. Pa- pinigus. duoti vaikams kiek nors

Bal. 10 d., vakare, plačiai ži- prastai nėr užtektinai pini- Gal jaučiame, kad pini- pinigų, jiems sulaukus šeš-
i nomų pp. Kadzewick namuose, gų ir jeigu yra tai sunku gai bus bereikalingai eik- tus ar septintus metus.
2449 W. 69th St., (žymaus Dr. nuspręsti, kaip juos ge- vojami, jeigu 
Kadzewick tėvelių name) įvyko

; šalmus LRKSA “Feminine Fan-
ir mandagūs dėl tolesnio drau- c*es kuopos mėnesinis

gijos veikimo. Širdingai ačiū už 
tokią simpatiją.

Vėliau pakviestas kalbėti se
nas Gardnerio veikėjas, kaipo 
vienas Šv. Petro ir Povilo drau
gijos kūrėjų, Antanas Nalivai- 
ka. Jo kalba buvo labai jaus
minga.

Vakarienėje dalyvavo visokių 
pakraipų žmonių, bet viskas 
puikiai pavyko, vakarienė buvo 
tikroj katalikiškoj atmosferoj.

Paskutinis kalbėtojas buvo vi
siems gerai pažįstamas vertel
ga, Juozas Deveikis. Jo kalba 
buvo turtinga ir linksma.

Nors draugijos pirmininkas 
visiems kalbėtojams padėkojo, 
tačiau aš dar draugijos vardu 
tariu visiems širdingą — ačiū.

Pelno draugijai liko $30.85.

Draugijos vardu tariu širdin
gą ačiū visiems, kurje prisidėjo 
dovanomis: ponioms Kukaus- 
kienei, Padeliavičienei, Juškie
nei, Nakutienei, Parmarauskie- 
nei, Milašienei, Šleinienei, De
veikienei, Kraskauskienei ir 
Aukštikalnienei. Taipgi tariu 
ačiū komitetui ir vakarienės 
gamintojoms, nes iš tikrųjų va
karienė buvo labai skani.

Mėnulis.

WORCESTER, MASS.
KLAIDOS ATITAISYMAS

* WOODSTOCK TYPEWRITER — rašomąją maši
nėlę, vertės $55.00, dovanojo EDWARD J. DUQUETTE, 
vedėjas Woodstock Typewriter Co., 80 Federal St., 
Boston, Mass.

WRIST WATCH — Vyrišką ar moterišką laikro
dėlį, vertės $50.00, dovanojo KAY JEIVELRY CO., 198 
Main St., Brockton, Mass.

“Darbininko” vadovybė yra labai dėkinga virš pa
minėtoms firmoms už puikias ir brangias dovanas.

paskirsime Tokiu būdu vaikai išmoks- 
riausia suvartoti. Yra viso- regularišką savaitinę su- ta kaip išmintingai elgtis 
kių nesusipratimų ir bar- mą. Gali būti teisybė. Dau- su pinigais ir tavo vaikai 
nių, kada vaikai turi prade- gumoje atsitikimų jie ne- nori būti kaip ir jie. 
ti dirbti, ir kiek iš jų už- turi gana patyrimo su pi- 
dirbtų pinigų priguli tė- nigais. Bet kaip Jiems gau- 
vams.

Mes norime, kad , mūsų 
vaikai taip darytų, kaip 
mes jų metų sulaukę da
rėme. Jeigu užaugai sena
me krašte, greičiausia dir-

susirinkimas.
Mat, p-lė Elenutė Kadzewick 

yra “Feminine Fancies” iždinin
kė ir uoli veikėja. Ji pasikvietė 
paneles pas save, kad galėtų 
pasitarti ir pasikalbėti apie kuo
pos veikimą.

Pirmininkei p-lei Ievutei Luko- bai Ūkyje prie tėvo, arba 
šiūtei atidarius susirinkimą, ir tėvui pagelbėjai vesti jo Ū- 
raštininkei p-lei Malinauskaitei 
perskaičius pereito mėnesio nu
tarimus, plačiai svarstyta apie 
surengimą pavasario metu ne
paprastą vakarėlį. Komisijos 
pirmininkė išrinkta p-lė Elenntė 
Kadzewick ir vice-pirmininkė 
Sally Budrikaitė. Taipgi “Punch 
Board” vedėja, p-lė Bernice
Kramp įteikė iždininkei $22.25 na maisto arba namą algų 

kad dar yra apie vietoj. Jie išmoksta, kaip 
su pinigais nuo 

kitų vaikų ir mergaičių.
Daug tėvų reikalauja, 

kad dirbantieji vaikai 
jiems duotų visus jų už
dirbtus pinigus. Iš tų pini
gų jie duoda vaikams dale
lę. Su visokiais šių dienų 
sunkumais tėvai mažai pi
nigų tegali duoti vaikams. 
Jie priversti vartoti juos 
maistui, drabužiams, nuo
mai ir kitiems daiktams. 
Bet ir tokiuose atsitiki
muose mūsų vaikai bus

kę. Didesnę dalį maisto ga
vote iš savo žemės, kuri 
prigulėjo tėvui, arba pra
kaitu užmokėta ne pini
gais. Jeigu gyveni mieste 
šioje šalyje padėjimas vi
sai kitokis. Kada tavo vai
kai dirba, jie eina į fabri
kus, krautuves, ofisus ir 
panašias vietas. Jie negau-

Kartais sunku tėvams 
suprasti, kad vaikai užau
gę, ir kad geras dalykas 
jiems turėti balsą apie šei
mos reikalus. Jeigu tėvai 
tą supranta ir elgiasi su 
jais kaip su suaugusiais, 
tai pasekmės paprastai pa
tenkinančios. Jie su mielu 
noru prisidės prie, ir bus 
dalimi šeimos, jeigu tik 
jaus, kad jie svarbūs šei
mos nariai. Ar nors sykį 
vaikų paprašei, kaip jie 
galvoja apie šitas proble
mas? Jų nuomonės nevi- 
suomet bus geros, bet jie 
jaus, kad jie gal ir turi kai- 
kurias pareigas ir daug la
biau už tai rūpinsis tėvais 
ir juos globos. F LIS.

ir pranešė, 
$10.00 pajamų ateinančiam su- apsidirbti 
sirinkime.

Atstovė į LRKSA Seimą vien
balsiai išrinkta kuopos pirmi
ninkė, p-lė Ieva Lukošiūtė, ir 
nutarta jai skirti iš kasos ati
tinkamą sumą kelionės išlai
doms. Gauta keletą laiškų ir pa
kvietimų, kurie buvo perskaityti 
ir priimti. Ypatingai gražus laiš
kas buvo prisiųstas Kun. Juro, 
Susivienymo Centro Dvasios 
Vado. Primintina, kad visos na
rės gražiai pasirodė kovo 10 d.
Šv. Kazimiero Akademijoje, ku- daug linksmesni ir paten- 
rios Visą dieną gražiai atliko re- kinanti, jeigu mes iš anks- 
kolekcijas.

Baigiant susirinkimą, vakaro 
“hostess”, p-lė Elenutė Kadze-

Korespondencijoje iš Aušros wick- kvietė visas prie turtingo 
Vartų parapijos buvo parašyta 
kad “Minstrel Show” 
įvyks trečiadienį, o turi 
ketvirtadienį, balandžio 25 
vakare.

ir šokiai 
būti 

d.

NORfOOO, MASS.
PADĖKA

ti to patyrimo? Per klaidas ' 
jie išmoks. Kaikurie vai- 1 
kai per visą jų amžių nepa
žins pinipi vertės, bet dau
gumas išmintingai juos 
vartos.

Kaip su visais dalykais, 
taip ir su pinigais — iš 
pradžios reik jiems mažai 
duoti. Daug geriaus pada
ryti mažas klaidas negu 
didelias. Po truputį galima 
padidinti pinigų sumą, bet 
ir tas priguli, kiek jie už
dirba ir nuo šeimos stovio. 
Virš visko, svarbu, kad vai
kai jaustų, kad tėvai jiems 
pasitiki. Reik vaikams gra
žumu parodyti jų klaidas, 
jeigu jie visada girdės tik 
kritikavimus jie sustos . ... .
prašę patarimų ir visai ne- Girtuokliavimas, kūnis- 
kląusys, ką turi jiems pa- ko ji meilė, pavydas ir vel- 
sakyti. Jie nori paragini- n*as — visi lygūs tarp ša
mo. Jie nori žinoti, kad vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 
gerbiate juos. Jie nori jau-i tą pražudo.
sti, kad jie panašūs į kitus Šv. Grigalius

Draugijų Valdybų Adresai
»V. JONO EV. BL. PASALPIN6S 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVt.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

4115 Washington St., Rosiindale. 
. . ... TeL Parkway 0558-WVISI vaikai Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdlenė.

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

111 H St.. So. Boston. Mass.

I

4 •• •» • T • 1 * XV M1AU1 OL., L/VolVll, AV4.C*., to SU jais susitarsime, kiek Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
jie sau gali pasilikti. Ki
tais žodžiais, 
nori būti savo bosais. Ge
rai žinome, kaip greitai 
jauni vaikai prašo pinigų. _________________
Bet nuo 15 iki 25 metų jau Draugija savo susirinkimus laiko kas 

nemėgsta prasyti. Jau pa-

priruošto stalo. Bešnekučiuo
jant, p. Tennery, atstovas iš 
Western Electric kompanijos
Photo Club, nutraukė panelių ----------------------- ---------------------- ,
paveikslą. giai mamytei už gražų priėmi-

Visos linksmame ūpe skirstėsi mą ir skanias vaišes.
į namus, neatsidžiaugdamos vai- Ateinantis susirinkimas įvyks 
šėmis. Prie progos, p-lės Elenu- pirmininkės, p-lės Ievutės Luko- ( 
tės tėveliai, pp. Kadzewick yra šiūtės tėvelių namuose. Buvusi. 
veiklūs LRKSA 163 kuopos na-, 
riai. Jie paskatina ir rodo gražų

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Vigais draugijos reikalais kreipkitė*

Pirmininkas, Juozas Svagždys.
601 6th SL. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., S->. Boston, Masa 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St.. So. Boston. Masa

< 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 4M 
C* C/' Vos®

Budrios Akys Ir Mokslas Remia Garsų Feen-A-Mint

pp. G. Glebai, gyv. North St., 
Walpole, nuoširdžiai dėkoja pp. pavyzdį “F. F.” panelėms. Ypa-, 
Pazniokienei, Tvaskienei, Gru- “ 
dinskienei, Vaikezienei ir ki
toms, kurios tiek daug dirbo jų 
dukters Marijonos su John Ke- 
leher, kovo 30 d. Jungtuvės į-j 
vyko 2 vai. po pietų Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje. Vestu
vių bankietas įvyko svetainėje 
Wilson St.

Dalyvavo daug svečių, vietinių 
ir iš kitų kolonijų. Vestuves iš
kėlė p. Marijonos Glebiutės tė
veliai.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

WASHIHGTON, D. C
tingai, ponia Kadzewick yra Amerikiečių - Lietuvių drau- 
malonaus ir simpatingo būdo gija ir Knights of Columbus pa- 
asmenybė, ir tikra paterėja kvietė iš Chicagos lietuvių šo- 
“Feminine Fancies” panelių. kėjų grupę, vadovaujant Vytau- 

“Feminine Fancies” panelės tui Beliajui, išpildyti tautinių 
džiaugiasi, kad savo tarpe turi šokių programą balandžio 24 d., 
dvi žymiausias LRKSA moteris 8 vai. vakare, Columbus salėje. 
Chicagoje, tai yra ponia Elena* Be to programa bus išpildyta 
Mickeliūnienė ir ponia Kadze- mieste, Tautinėje Liaudies šven- 
wick, kurios visuomet maloniai tėję, balandžio 25, 26 ir 27 dd., 
priglaudžia ir gerbia “Feminine Constitution salėje. Ši pati gru- 
Fancies” paneles. 1 pė Tautinėje Liaudies šventėje

“Feminine Fancies” nuošir- dalyvavo jau keli metai atgal 
džiai dėkoja panelei Elenutei ir labai gerai pasirodė.
Kadzewick, jos sesutei, ir bran- J. J. Vaicikauskas.

Newark, New Jersey — Šia parodoma, kaip 
labaratorijoje mokslininkas atsargiai tiria Feen- 
A-Mint įvairias dalis iš kurių yra daromas Feen- 
A-Mint gumas, kuris paliuosuoja ir sušvelnina vi
durius. Feen-A-Mint yra labai atsargiai priruo
šiamas, patikrinamas ir siunčiamas į įvairias pa
saulio dalis. Feen-A-Mint yra naudojamas kaipo 
saldainis, kuris sustabdo nevirškinimą ir padaro 
liuosus vidurius. Taigi, pabandykite jį naudoti.

(Skelb.)
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Antradienis, Balandžio 16, 1940 DARBININKAS t

[vietines žinios
ŽINUTES

Bal. 14 d. tapo pakrikštyta du
krelė jaunojo Adolfo Grigaliūno 
vardais Olga - Maria. Jos moti
nėlė Olga tapo palaidota bal. 11 
d. Krikštatėvais buvo adv. Jo
nas Grigaliūnas ir Florencija 
Karbauskaitė.

Bal. 14 d., 6:45 vai. vakare, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyko pagerbimo vakarienė po
niai Onai Ivaškienei ir jos mo
komai lietuviškų žaidinui vaiku
čių grupei, tų vaikučių tėvų ir 
motinų vadovybėje. Apart vai
kučių dalyvavo apie du šimtai

DAKTARAI

svečių - viešnių. Apart vaikučių 
programos 14 numerių, apie 
tiek pat buvo kalbų. Jos pynėsi 
apie lietuviškumą, vaikų auklėji
mą ir ponios Ivaškienės ir jos 
grupės pasišventimą.

Vakare buvo tas negera, kad 
į stalus nešta degtinė, vynas ir 
alus. Nevisi nori būti tarp gir
taujančių. Vienas kunigas, prie 
stalo, greta sėdintiems rodyda
mas į stalus alum apkrautus ir į 
nešiojamą degtinę, pasakė: — 
“Kad būčiau žinojęs, kad tokių 
dalykų bus, nebūčiau atsilan
kęs". Be abejo buvo ir daugiau 
reaguojančių. Mat “šnapsavi- 

’mas” netinka visuomenei, nei 
: vaikų auklėjimui. Pavyzdys vei- 
' kia labiau nei kalbos.

T
IBS 1-mIimh IštiMnpi Minėjo Globėjo Šventę

Sekmadienį, balandžio 14, 8:30 ti pasauliui taiką, ramybę... Ir 
vai. ryte, Sv. Petro parap. haž- čia tas maldas, jeigu negirdėjai,' 
nyčioje LDS 1-mos kuopos na- Į tai galėjai just šaukiančias dva- 
riai, išklausė užprašytas savo šioje: Šv. Juozapai atitolink per 
intencijai šv. mišias. Dalyvavo,' Jėzų Kristų karo baisenybių 
kad ir nevisi nąriai. bet gražus šmėklą, kuri priverčia ištisas 
būrys, kurie tikrai suprato rei- šeimas apleisti savo gimtinę ir 
kalą ir reikšmę organizuoto da- 
lyvumo pamaldose. Čia ir prisi
mena Jėzaus Kristaus pasaky
mas: “Kur du trys mano vaikų, 
ten ir aš su jumis...” Taip ir bu
vo juntama,-kąęį per šv. Juozape

Dr. Juozas Antanėlis, 
Įžymus dainininkas, daug 
kartų dainavęs Darbininkų 
Radio programose, pasiža
dėjo dainuoti ir Darbinin
kų Radio koncerte, balan
džio 21 d., 7 vai. vakaro,. 
Municipąl Building svetai
nėje, So. Bostone.

rašo

ŠOKIAI "DARBININKO"

nu

Pranciška Skendelis 
southbostoniečiams iš San Die
go, Caiif., kad jis tarnauja A- 
merikos laivyne, ir kad, lanky
damas Shanghai, China, apsive
dęs su ruse ir dabar gražiai, ti
kybiniai gyveną.

Lietuvis Dantistas
L L Kapočius

251 W. BROADWAY,
SO- Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2660
Ofiao valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Beredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)
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JohnRepshis, M.D.
(REPSYS1

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Są, 
Cambridge, Mas*.

Oflao Valandos: 2 — 4 ir 6 — E

ĮVAIRŪS skelbimai

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

šeštadienį, balandžio 27 d., va
kare, Municipąl Building salėje, 
įvyks Lietuvos Dukterų ir Lietu- 

. vių Darbininkų Sąjungos, 1-mos 
kuopos So. Bostone šaunūs šo- 

i kiai. Dukterys smarkiai rengia
si ir darbininkai nesnaudžia. Jie 
tikrai padarys rekordą. Juk tai 

I daroma pirma tokia talka, kad 
tik būtų linksma ir visiems ma
lonu. Šokti visiems galima. Jau
nimas šoka ir dainuoja, tai po
žymi j jų gyvastingumo. Senes
nieji, tin3’_s.ii. O seniai žingei
dūs ir visi susirinkę vienuose ir 
tuose pačiuose šokiuose randa 

j savotiško pasigerėjimo. Aną 
kartą truktelėjus polkutę taip 
ir sujudino ir raano senatvę. Ot 

, manau eisiu ir treptelėsiu. Na ir 
išėjom mudu Morta. Kaip mane 
gyvą matote, aš niekuomet nesi
tikėjau, kad pataikysiu šokti 
prie moderniškos orkestros, bet 
čia ha, ha, ha! Kaip verpstės su
kamės tai į dešinę, tai į kairę... 
Nieks mūs pavyti negali. Šokam 
šuoliais, lenktyniuojamės su še
šiolikiniais... Tuomet tik paži- 

‘ nau, kad jaunystė mano rankoj.
Išmėgink ir Tamstą savo smar
kumą. Beje, kaip pabaigėm šokį, 

į tai Mortutė net nusidžiaugė...
Kodėl, tai aš ir pats nežinau. 
Gal kad gerai šokome, ar gai 
kad užbaigėme ir šokti nustojo
me. Tikri “dzyvai”. Kartais ne
žinai, ar tai sekasi ar tai tik už 
“pakūtą” turi trempti, kaip teš
loj įklimpęs... Bet kaip ten be
būtų vistiek daro didelio malo
numo, nes tai taip vadinamas— 
sportas. O kas nemyli sporto?! 
Tad visi į šokius balandžio 27!

Šokikas.

Birželio -June 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
bėgti kur akys mato, kur kojos 
neša. Tu tai supranti, nes ir pats 
buvai bėgliu iš savo gimtinės į 
Egiptą; neleisk per Jėzų Kristų 
karo baisenybėms žudyti tuos 
nekaltuosius mažyčius ir jų au- . 

užtarimą mes visi esame jo y- klėtojus, nes pats buvai liūdy- 
patingoje malonėje, nes kad ir toju panašių žudynių — Nekaltų 
nedidelis būrys narių, bet labai Vaikelių, kada Erodas įsakė vi- 
didelius katalikybei darbus nu- sus mažyčius išžudyti; o šven- 
veikia LDS organizacijos užsi- tasis Juozapai užtark, kad kaip 
mojimai ir ryžtingumas, ypač pražydo sausa šakelė Tavo ran- 
spaudos darbe, kurią palaiko vi- koje, kaipo netikėtina galimy- 
somis išgalėmis. . ! bė, kad šiuo momentu, kaipo ne-

Altoriai papuošti gyvomis gė- įtikėtina taika pražydėtų visa- 
lčmi3. Tai darbas ir išlaidos pa-' me pasaulyj ir atitolintų baisius’ i

i neles Marijonos Kilmoniūtės, debesis ir karo užmestą vargą 
mūsų organizacijos ilgametės ir nuo mūsų tėvynės Lietuvos...

Ir taip panašiai meldėsi tūks
tančiai darbininkų ir maldavo 
Šv. Juozapo visose parapijų baž
nyčiose, kur tik gyvavo LDS or
ganizacijos didelė ar maža kuo
pa.

i

nėję, mirė legionierius Tarnas 
Andriušiūnas, 48 metų. Jis pa
ėjo iš Vilniaus krašto. Ameriko
je pragyveno 25 metus. Prieš 
mirtį jis pasišaukė airį katali-. 
ką kunigą ir priėmė paskutinius' darbininkus-kes ir priminė, kad

darbščios bitutės. Šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Urbonavičius. Pa- 

! mokslininkas didžiai įvertino

I

I
i

Prašome visų ruoštis 1 šį 
išvažiavimą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūSies auk 
ainius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAV
So. Boston. Mara

u

Kovo 16 d., Jonas Lapinskas, 
buvęs Šv. Petro parapijos cho- 

i ristas, dabar turįs gerą darbą 
Buffalo, N. Y., susilaukė sū- 

į naus. Pagal motinos norą sūnus- 
pakrikštytas 
kus - Jonas, 
neseniai So. 
savo tėvelį.

Sakramentus. Palaidotas, bal. 
15 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Benedikto 
kapuose.

vardais Pranciš- 
Ponas Lapinskas 
Bostone palaidojo

Telesforas Znotinas, darbinių 
laivų radio operatorius, grįžo iš 
ilgų kelionių ir ilsisi pas moti
nėlę, So. Bostone. Jo manymu, 
neapsimoka dabar laivams plau
kioti Europos pusėje.

Bal. 17 d., 8 vai. vak., par. 
salėje, E 7th St., įvyksta Soda
licijos Whist party.

Bal. 18 d., 7:30 vai. vak., baž
nytinėje salėje, W. 5th St., bus 
rodomi judamieji paveikslai a- 
pie Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Suomiją ir Švediją. Pelnas bus 
parapijos išvažiavimo fondui.

jie esą po globa Šv. Juozapo, po 
kurio globa yra ir Katalikų Baž
nyčia. “Eikite pas Juozapą, pra
šykite Juozapo, o jis jums pa-j 
dės, išklausys, suteiks...” užak-j 
centavo pamokslininkas. Ir mes 
darbininkai čia pat prie alto-; 
riaus susikaupę giliai maldai zapo šventės proga. LDS kuopos 
prašėme Šv. Juozapo, kad jis, valdyba ir nariai reiškia nuošir- 
prašytų Jėzaus Kristaus suteik- džiausią padėką. Narys.

Su gėlių auka prisidėjo ir dau
giau geraširdžių, jų tarpe ir gė
lininkas p. Žardeckas. Visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie pakėlimo dvasios Šv. Juo-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston. Mass.

i Onai Ivaškienei Ir Jos Grupei Pa 
gerbti Bankietas Pavyko

REIKALINGAS, lietuvis dar
bininkas, kuris turi patyrimą 
prie kraustymo rakandų. Taip- 
pat reikalaujama, kad mokėtų 
vairuoti troką. Atsišaukite pas 
Lithuanian Furniture Co., 326— 
328 West Broadway, So. Boston, 
Mass.

Tėvas Aukštikalnis, S. J., sek
madienį, pagelbėjo Šv. Petro 
parapijos kunigams bažnytinia
me darbe. Jis laikė sumą ir pa
sakė apie Šv. Juozapą, anot 
kun. K. Urbonavičiaus 
duolingą pamokslą”.

“bran-

šeš-
PARSIDUODA mažas ūkis, tik 
pusvalandį nuo Bostono, su pen
kių kambarių namu su visais 
improvementais. Didelis kluo
nas ir vištinyčiomis. Kaina — 
$3,000. Atsišaukite pas Langley, 
Rear 1 No. Main St., Avon, 
Mass. 12-16

Tėvas K. Urbonavičius, 
tadienį, dalyvavo Brocktono lie
tuvių parapijos 40 valandų at
laiduose. Jis pasakė pamokslą. 
Sekmadienio vakare buvo atlai
duose kun. K. Jenkus ir Tėvas 
Aukštikalnis, S. J.

PARSIDUODA 7 kamb. namas 
su vėliausiais įtaisymais, 45 a- 
keriai žemės, yra miško, spal
genų, 2 karų garadžius. - Arti 
dviejų ežerų ir netoli miesto ir 
fabriko. Verta $7,000.00. Par
duosiu už $3,800.00 arba mai
nyčiau į namą, Marylande. At
sišaukite: 1396 Plymouth St., 
Bridgewater, Mass. (5-9-12)

Kovo 30 d., Amelija Barasevi- 
čiūtė ištekėjo už Roberto E. 
Dean, Misijų bažnyčioje, Rox- 
bury, Mass. ,

Bal. 14 d., Marijona Baltytė, 
gyv. 218 W. 5th St., ištekėjo už 
Jono F. Connolly. Liudijo Jokū
bas Connolly ir Kristina De Ro-
sa.

Bal. 10 d., Boston Statė ligoni-

Bal. 19 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, mišios šv. bus laikomos 
šiomis valandomis: 7, 7:30, 8, 
ir 8:30, su egzekvijomis už Šv. 
Jono Ev. Draugijos mirusius.

Vakare po Šv. Valandai 8:30 
vai., įvyks svarbus Federacijos 
skyriaus susirinkimas, ir ponios 
O. Ivaškienės vaikučių grupės 
motinų atstovių susirinkimas.

Balandžio 30 d. įvyl?s rinkimai 
kandidatų į partijų seimus. De
mokratų partijos kandidatais iš 
So. Bostono distrikto yra šie: 
Dr. Joseph Charles Seymour 
(Landžius), Patrick .T. Sullivan. 
Joseph Donahue L------------—
Carroll. Pavaduotojai: Christo-

2*
Sekmadienį, balandžio 14, va- viškos kalbos, papročių, dainų, 

kare, Šv. Petro par. svetainėje, žaislų pagyvynimo akstinas, 
492 E. 7th St., So. Bostone, bu- vienoje ar kitoje kolonijoje, tuo- 
vo surengtas bąnkietas, tikslu met ir šaukiame ir kalbame ir

I
įvertinti p. Qnp§ Ivaškienės ir gerbiame tuos, kurie stiprina tą' 
jos mažamečių grupės darbą vi- lietuvybės akstiną. Tas pats į- 
suomeniniame darbe. Bankiete vyko ir • šiame viršminėtame 
atsilankė apie trys šimtai sve- bankiete. Ir šiuo atveju tenka 
čių - viešnių. Prie garbės stalo palinkėti: Tegul meilė Lietuvos 
matėsi: klebonas kun. P. Vir- .dega jūsų širdyse...
mauskis, garbės konsulas adv. Po keletą minčių pareiškė be 
A. O. Šalna su žmona, pp. Ivaš- minėtų garbės svečių dar ir šie: 
kai, kun. K. Urbonavičius ir p. Dilis,
pp. Antanas Kneižys su žmona Mockus, p. Galinis.

; iš Norwood. p. Antanas Kneižys p. Vaišvila, p. Marcinkus, p. Sa- 
buvo ir -vedėjas šio bankieto. j viekas, p. Gerulskis, ir vakaro 

Čia pat matėsi p. Pivarūnienė kaltininkė p. O. Ivaškienė.
ir Fred FA*® Lietuvos, pp. Onos Ivaškienės Vaikučiai kalbų pertraukose 

ir Marijonos Valatkienės (Piva- pildė programą: deklamavo, dai- 
' . f Jų vardai ir pa-1 

1 veikslas tilpo pereitame “Darbi- 
* * .tnnrtj-mTrl h

Lietuviu Dienos Reikalu 
Susirinkimas

p. Razvadauskas, p.
p. Kumpa.

pher Seeley, William F. Hale, sūnaičių) mamytė, pp. Vincas navo, grojo. 
John F. Donovan ir Dennis Do- Valatkai ir kiti jų artimieji. i —~

Bankietą atidarė pirmu įžan-.11“1^0’ numeryj).
Rengėjai šio bankieto buvo 

interesuoti, kada kur nors kan- te p. A. Kneižį būti jo toastmas- anų vaikučių daugumoje tėve- 
Dr. Joseph teriu. Sukalbėjus kleb. kun. P. iįai. jįe norėtų matyti savo vai- 

Virmauskiui maldą prasidėjo kučius tokius pat lietuviškai

nahue.
Mes lietuviai visuomet esame S08 žodžiu p. Smigias ir persta-

didatuoja lietuvis. 1 
Charles Seymour (Landžius) y-

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda iviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER MASS.

Feritini Matei
F. Battruiiūnac Ir p. Klinga, Sav. 
7*3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS-

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džiu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

VW skelbkit** “Darbininke”

Jol norjte, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite *1 darbą mums.

PeterF.PIevadi 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjaa.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emo*

324 E St., So. Bostpn.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

OueenAnn Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel ŠOU 2923

Sekmadienį, balandžio 
28 d., 2 vai. p. p. Mariana- 
polio Kolegijos rūmuose, 
Thompson, Conn. Įvyks 
svarbus susirinkimas, Lie
tuvių Dienos reikalu, į ku
ri nuoširdžiai kviečiame 
visų kolonijų veikėjus ir 
veikėjas dalyvauti. Šiame 
susirinkime bus sudaryta 
Lietuvių Dienos rengimo 
Įvairios komisijos ir iš
rinkta valdyba. Taigi, ba
landžio 28 d. kviečiame lai
ku susirinkti.

Antanas Zaveckas,
Fed. N. Anglijos Apskr. pirm., 
B. Jakutis, F. N. A. aps. sek., 
Kun. Dr. J. Pauliukonis, MIC., 

A. Peldžius, “Darbininko” adm.

i

ra plačiai žinomas ir jis užsitar- lėkščių muzika. Valgiais ap- dainuojančius ne tik dabar, bet; 
nauja lietuvių balsų. Išrinkime krautus stalus apsėdo svečiai ir jr visuomet, o poniai Ivaškienei 
mūsų profesijonalą į Demokratų 
partijos konvenciją. Pilietis.

Balandžio 6 d. iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios Naujos Kalva
rijos kapuose buvo palaidota 
Antanina Leikienė. Šeimos na
riai nuoširdžiai dėkoja parapi
jos klebonui, kitiems kunigams, 
graboriui Kasparui, giminėms ir 
draugams už labai malonų pa
tarnavimą. Pasilikusieji.

___________________ t

VISŲ DĖMESIUI!

viešnios, gi dešiniame salės gi- už jos sunkų darbą mokinime Į 
’ lumoj krašte susėdo ir vaikučių vaikučių pareiškė savo nuošir-1 
grupė. Duosnūs rengėjai neskū- dų dėkingumą įteikdami jai 
pėjo nei valgyti nei gerti. Atro- puokštę gėlių ir kuklią dovanė- 
dė lyg vestuvės. Žmonės pilnai ię. Vaikučiai ir gi gavo dovanų, 
patenkinti atydžiai klausėsi kal
bų ir džiaugėsi reikšdami vilties,' gUs orkestras sugrojo keletą pol- 
kad šis mažytis lašelis jūroje, kūčių ir davė progos pasėdėju- 

i tas mažytis būrelis vaikučių, la- šiai ir pasiklaususiai ir prisi-
vinamas lietuviškų dainelių, ar valgiusiai publikai pašokti.

Per Septy
Metus Už Alų Gauta 2,250 

Milijonų Dolerių Taksų

GRABORIA1

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8103 VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJ A3

Turi Notaru Teise*

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

I
 Įvesk Vienodą Šilumą Į Save Narni

KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik 
dulkių nei 
mokėt iki 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS 8
CHARLES 1 KAY (Kučioskas) I

322 Dorchester St., So. Boston, Mass.
Telef. ŠOU 0346

M

pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas

Joseph W.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
TeL 8OU Boston 3960.

r, Ji

Balandžio 7 d., 1933 m. Kon
gresui nutarus grąžinti alų, fe
deraliai valdžiai, valstybėms ir 
vietiniams miestams davė pelno 
iš taksų $2,250,000,000. Tai di
delė pinigų suma.

Šios, paminėtos skaitlinės yra 
paremtos Internal Revenue ra
portais ir Statė tax compilation 
1940 “Beer and Brewing in A- 
merica”, the United Brewers 
Industrial Foundation’s econo- 
mic survey.

Dėdė Šamas, yra gavęs tak- 
■ sais už alų ir laisnius $1,670,000, 
000 per tuos septynius metus.

• Ši milžiniška suma, skaitant 
prieš Pasaulinį Karą, būtų ga
lėjusi apmokėti visas šio krašto 
skolas. $600,000,000 iš surinktų 
pinigų ėjo valstybėms ir mies
tams.

Gautomis pajamomis iš alaus 
- taksų, užlaikoma daug mokyk- 

imama, patogių progų pa-įly- teikiama parama senatvės 
sitaiko daug dažniau, negu į pensijoms, duodama pagelba 
spėsi jas išnaudoti.

Bankietui ir kalboms užsibai-

p. Feliksas Pažasis, gyv. 12 
Althoa St., Dorchester, Mass. 
šiomis dienomis pirko naujau
sius garsiakalbius, kuriuos iš
nuomoja draugijoms, klubams 
ir pavieniais asmenims dėl į- 
vairių parengimų: bankietų, 
prakalbų, vestuvių, piknikų ir 
t. t.

Patartina visiems, kada tik 
reikia garsiakalbių arba rekor- 
duotos muzikos kreiptis pas p. 
Feliksą Pažasį, 12 Althea St., 
Dorchester, Mass. Tel. Talbot 
4287.

vinamas lietuviškų dainelių, ar valgiusiai publikai pašokti, 
tik nebus šiokia tokia atspara Buvo arti vidunakčio kai žmo- 
prieš ištautėjimą. Lai mūsų žo- neliai skirstėsi į namus ir kar- 
džiai stojasi realybe. Bet pats 
gyvenimas ką kitą neša. Kada 
jaunimas pereina per mokyklas, 
tada jau lietuvybė tik kelintaei- 
lis dalykas. Ot, taip sau tik, kad 
nusikračius tėvų nuolatinio pri
minimo, kad neerzinus mamy
tės, ir dar kad nereiktų žibinti 
akimis prieš vieną kitą užsispy
rusį veikėją, tai stengiamasi pri
sitaikinti ir veikti kaip nors su 
lietuviškomis organizacijomis. 
Tikrumoje anglų kalba jau yra 
įgijus ir mūsų jaunime pilietiš-

. kų teisių ir tą žino mūsų išeivi- 
, jos veikėjai ir pradeda nerimti, 
; ir kuomet pasireiškia koks nors, 

kad ir menkutis žiburėlis lietu-

tojo: Kokios gražios tos lietu
viškos dainos. Seniai jau buvo 
tas laikas, kada būdavo paru
gėms, papieviais eidavom ir niū- 
niūdavom, o sulaukę sekmadie
nio susitelkę į būrius eidavom į 
bažnyčią, gi po pamaldų sma
giai treptelėdavom ant žalios 
pievelės, dažnai basi, bet links
mi, kaip šie vaikeliai. Buvęs.

I
Gyvenimas — tai privile

gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai

[neturtėliams ir padaroma daug

O. S. Marden. kitų naudingų darbų.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 L Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir n akt) 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Federaliai taksai už 1939 m. 
buvo $267,642,982. Šios skait
linės imtos iš Bureau of Inter- 
nal Revenue, kurios parodo, kad 
taksų užaugta per 1939 metus 
daugiau $7,357,743 negu 1938 
m. Yra apskaitliuota, kad per 
metus gaunama lokalių ir spe
cialių taksų $50.000,000.

(Skelb.)



Antradienis, Balandžio 16, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
T 
I

«

Choras turės savo naujų narių 
priėmimui gražų vakarėlį, kurio 

Balandžio 8 d. Newarko L. v.ikomisija išrinkta. Bus pakvies- 
29 kuopos įvykusiame susirinki- tas visas parapijos katalikiškas 
me svarstyta daug rimtų klau- dainuojantis jaunimas. Komisija 
simų. Išrinkta delegatai į aps- yra P- Dulbiūtė, p. Jakščiū- 
kričio susirinkimą, kuris įvyks mokytojas Tamušiūnas ir p. 
gegužės 5 d. Elizabeth, N. J. Ribokas. 
Parengimų komitetas pranešė | 
veikimo programą pavasario ir 
vasaros mėnesiams. Svarstyta 
bendras kuopų bowling lygos 
bankietas, kuris įvyks balandžio ' 
mėn. 18 d., šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Debatų komitetas 
pranešė, kad kuopos debatų ra
telis gražiai progresuoja ir daug 
buvo debatuota diskusiniais 
naudingais klausimais.

Malonu konstatuoti, kad prie 
kuopos prisirašė 6 nauji nariai.

Susirinkimą pradėjo ir uždarė 
malda dvasios vadas kun. J. 
Kelmelis.

Kuopa nuoširdžiai dėkoja 
draugams ir aplinkinėms kuo
poms už kooperavimą veikime ir 
dalyvavimą šokiuose, kurie įvy
ko balandžio 6 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. rios daug veikia, ypač iš jauni-

Balandžio 6 d. kuopos nariai mo tarpo, bet nenorėdamas nu- 
Kazys Kinnis iš So. Hackensack gižengti joms, visa paliksiu ki- 
ir panelė Ona Trainelytė iš kartui.
Cliffside priėmė moterystės Sa-j Pas mus yra daug jaunimo, 
kramentą. Kuopa naujavedžiams lankančio aukštesnes mokyklas 
įteikė dovaną ir linki jiems gra- įr daug baigusio. Yra pora mo- 
žiausio šeimyninio gyvenimo.

NEWARK,N.J.

BRID6EP0RT, CONN.

■s
Sekantis Vaizbos Buto lavini

mosi susirinkimas įvyks gegužės 
12 d., Vyčių kambaryje. Susirin
kime bus diskusijos tema — 
“Jaunimas ir Vadai”, straipsnis 
parašytas P. Kupraičio ir ats
pausdintas “Darbininke”. Na
riai turi šiai temai pasirinkti
medžiagos. Pirmininkaus ponia 
Joana V. Losky.

Dr. J. Steponaitis, dantistas, 
perkėlė savo ofisą iš 77 Bank 
St. į 863 Bank St. Lankytojai 
prašomi kreiptis į naująją vie
tą-

8.—H
Tiek maždaug ir buvo eka-l 
poruojama ir už juos gau-l 
narna apie 5 milijonai litų.l 
Tačiau arklių auginimą! 
tinkamai racionalizavus iri 
eksportą sutvarkius, pana-l 
šiai kai bekonų, sviestoj 
kiaušinių ir linų, Lietuvos! 
ūkininkai iš arklių kasmet! 
galės gauti dvigubai pa ja-1 
mų. Todėl vyriausybės nu-| 
tarimu visas arklių eks
portui supirkimas nuo šiol 
pavedamas “Maistui”, gy
vulių eksporte turinčiam 
sėkmingą ilgametę prakti
ką. Numatyta remti ir pa
tį arklių auginimą, kad bū
tų išauginami tinkamiausi 
ir užsienių rinkose labiau-] 
šiai perkami arkliai.

DARBININKAS

Čia yra ir daugiau gabių vei
kėjų, kaip: A. Klimaitis, arti
mas katalikiškoms organizaci
joms, ir senas parapijos troste- 
rius, p. Masaitis, taip pat senas 
parapijos veikėjas, organizato
rius parapijos, ir net dabar yra 
dar parapijos trustistas; p. Lu- 
činskas, p. Mockevičius, moky
tojas Baltrušaitis, p. Šerkšnius, 
tai vis parapijos seni ir gabūs 
kolektoriai ir darbuotojai.

Yra ir daugiau darbuotojų, tai 
pirmininkų, tai raštininkų, kaip: j 
p. Veličkis, p. A. Tuska, p. Stru- 
tinskas, p. Stanislauskas, p. Re
meika, p. Tamušiūnas, p. Sku
bąs ir kiti. Jei kurių veikėjų ne
priminiau, tai tik ne dėl blogos 
valios, bet dėl nežinojimo. Yra 
čionai ir ponių, ir panelių, ku- draugijų gal bus ŠŠ. Trejybės 

Moterų Gildąs, tai socijalis klu
bas, į kurį susispietę visos veik
liausios Hartfordo inteligentės 
lietuvės moterys ir merginos, 
daugiausia čia gimę. Šis klubas 
plačiai išvystęs savo veiklą na
rių ir kolonijos bei parapijos 
tarpe. Jų mėnesiniuose susirin
kimuose visuomet būna naudin
gos paskaitos. Štai kovo mėnesio 
susirinkimas įvyko Hartford E- 
lectric kompanijos patalpose, 
kuriame buvo paskaita ir pamo
ka namų ruošos ir valgių gami
nimo srityje. Šio mėnesio susi
rinkimas buvo parapijos moky
klos kambariuose su paskaita ir 
demonstracija kaip pasigaminti 
namuose įvairius tuoaleto reik
menis. Prelegentė buvo Conn. 
Valstybės Agrikultūros, ir na
mų Ekonomijos specijalistė, 
Gladys E. Stratton. Taip būna 
kas mėnesis kas nors naujo ir 
naudingo. Sekmadienį, balandžio 
14 d. šis klubas rengia kortavi- 
mo vakarą parapijos naudai, 
šeštadienį, geg. 4 d. rengiama 
formalūs “Pavasario” šokiai, 
Indian Hill Country Club patal
pose. Šitoki šokiai rengiama 
kas sezonas bent du kartu ir 
visuomet būna įvairūs ir pasek
mingi.

HARTFORD. CONN.
Hartfordas su artimomis apy

linkėmis yra nemaža ir veikli 
lietuvių kolonija. Kadangi iš i 
šios kolonijos mažai matosi ži-Į 
nių mūsų laikraščiuose, tad no-> 
riu nors dalinai supažindinti 
skaitytojus su mūsų kolonijos 
veikla, nes čia yra gana veiklių 
draugijų ir pavienių asmenų.

kytojų: p. E. Tamušiūnas ir p. 
V- Baltrušaitis, pastarasis yra vie

I

Balandžio 28 d. priaugančiųjų 
choras, ir suaugusiųjų artistų 
grupė rengia vakarą. Suaugu
sieji suvaidins komediją “Neno
ri duonos — graužk plytas”, 
taipgi bus — “Abromas ir Rau- 
las”, ir daug kitų juokų. Tikie
tai jau platinami. Pelnas para
pijai.

tinės LRKSA kuopos raštinin
kas. Taip pat pora lietuvių gy
dytojų, vienas jų p. Dr. Plukas, • 
bet jis su lietuviais mažai ben
dradarbiauja.

Biznierių yra neperdaugiau- 
sia: p. Andruškevičius, p. Stru- 
tinskas, p. Eloveckas, p. Zika
ras, p. Vogelis, p. Krulaitis, p. 
Kulokas, p. Černiauskas, p. Bla
žys, ir pora graborių: p. F. Ro
mas, ir p. Daugėla.

' Nuosavus namus turi daugelis, 
gal didesnė pusė * Bridgeporto 
lietuvių. Kiti turi po kelis, ir į 

. net kelių dešimčių tūkstančių 
vertės. O.

Choras išrinko komisiją reng
ti Motinų Dieną. Rengimo ko
misiją: p. Anušauskaitė, p. An- 
driulaitienė, p. Mockevičius ir 
p. Radvilas. Vakaras bus labai 
juokingas, komedija — “Cingu 
Lingu”. Viskas įvyks gegužės 
12 d., parapijos salėj, pelnas pa
rapijai.

Vargonų pašventinimo kon
certas bus gegužės 26 d. Rengi
mo komisiją choras išrinko iš 
šių asmenų: p. Tuskiūtė, p. 
Šumskiūtė, p. Barnotas, p. Moc
kevičius, p. Radvilas ir A. Sta- 
nišauskas. Dalyvaus daug svečių 
dainininkų iš apylinkių kolonijų NĮW Britain> Koncertui vadova- 
ir net iš Brooklyn, N. Y.

WATERBURY. CONN.
Antrasis metinis Lietuvių 

Vaizbos Buto choro koncertas 
įvyko sekmadienį, balandžio 71 
d., Nemunas svetainėje, Green 
St. Koncertas buvo įspūdingas 
ir gražus, svetainėje dalyvavo 
apie 600 žmonių. Griežė Ed. Di- 
gimo orkestras.

i Chorui vadovavo naujasis di
rigentas, Petras Bruzauskas iš.

ŠŠ TREJYBĖS MOTERŲ 
GILDĄS

Viena iš veikliausių mūsų

Cambridge Lietuvių Parapijos Radio Grupė, kuri išpildė radio programą į Lie
tuvą vasario 17 d. š. m. Ši radio grupė ir jos solistai, vadova įjant muzikui Ma
mertui Karbauskui, dalyvaus Darbininkų Radio koncerto programoje, balandžio 
21 d., 7 vai. vakare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone.

I

darbas pradedamas. Žymi mūsų 9 g -™- ¥ 9

Žinios Is JLietuvos
rystėn. Jungtuvės bus rodos ge
gužės 25 dieną, šeštadienį, bal. 
6 d. buvo jai surengta “Dovanė
lių (shower) vakaras”, žmonių firmos “Cord” automo- tikro įvertinimo ir pagar- 
iš Hartfordo ir apylinkės prisi- - - - —
rinko tiek, kad užpildė visą erd- vertindamas Šaulių veiklą, i 
vią parapijos svetainę, ir apdo- pasinaudodamas visiems- 
vanojo būsimą porelę šimtais brangia vasario 16 diena, 
gražių dovanų. Prelatas kun. J. Šį firmos “Cord” automo- 
Ambotas suteikė būsimajai nuo- bilį aukoju Pirmajai Kau- 
takai brangią, Lietuvos gintaro no Moterų Šaulių Rinkti- 
rankinę, (branzoletą) ir perlo 
rožančių. Jos sužiedotinis yra 
rimtas lietuvis inteligentas, J. 
Vailonis. A_išku, kad Hartfordo 
lietuviai pilnai įvertina p-lės 
Bucevičiūtės darbuotę ir nuo
pelnus.

Kaunas — Bankininkas štamu darbu valant sosti- 
J. Vailokaitis atsiuntė nę nuo nelemto palikimo į- 
Kauno šaulių rinktinės va- sigijo Vilniaus gyventojų

bilį ir tokį laišką: “Giliai bos.

nei, kad ji turėdama pato
gesnes susisiekimo prie
mones geriau galėtų iš
plėsti savo veikimą kultū
ros ir atlietuvinimo darbe, 
ypač mūsų nutautėjusių 
brolių tarpe — Vilnijoje”.

REKOLEKCIJOS IR 40 VAL. 
ATLAIDAI

Kaunas — Finansų mi
nisterija davė leidimą ats. 
pulk. Petraičiui ir inž. Ve-

Gegužės 5 dieną prasideda 40 brai Alytuje įsteigti vieti- 
valandų atlaidai; prieš tai bus nio tabako apdirbimo fa- 
trijų dienų rekolekcijos, kurias briką. Fabriko pastatymas 
ves misionierius, dominikonas kaštuos apie 400 tūkstan- 
kun. Jankus. 'S'

SLRKA ir DARBININKŲ 
SĄ-GOS KUOPŲ VAKARAS

I

*

vo Dr. M. J. Colney.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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 paries, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

MOTERŲ SĄJUNGOS
17 KUOPA

Tai veikli Hartfordo organi
zacija, dabar stropiai rengiasi 
25 metų kuopos įsteigimo jubi-

j liejiniam bankietui, kuris įvyks 
geg. 12 dieną, Motinos Dienoje. 
Bankiete bus įvairi ir įdomi pro
grama, kurią išpildys jau už
kviesta visos vietinės organiza
cijos ir programos dalyviai.i!

i!
ii!
i’l
ii
r
; i scenoje operetę "Nastutė”, ku
li .........................................................

ŠV. CECILIJOS CHORAS
Skaitlingas ir turi gražių bal

sų. Parapijos choras daug veik
los įneša į kolonijos gyvenimą.

Kovo 3 dieną choras statė

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbią Rd

South Boston

PHONE 
oston

i 
i

Šventoji — Vienintelis 
pirmas ir tikras atodrėkis 
po gerų dviejų mėnesių 
speigų staiga prasidėjo 
vasario 22, tai yra su pir
mąją pavasario diena. Iki 
to laiko ne tik visa Lietu
va buvo kasdien daugiau 
sukaustoma arktinių ledų 
storiausiu kevalu ir užklo
jama vis gilesniu sniego 
sluoksniu, bet ir jūra visu 
Lietuvos pajūriu, nuo 
Šventosios iki Palangos, 
buvo sukaustyta ledo per 
gerus 5 kilometrus nuo 
kranto, šventosios ir Pa
langos gyventojai eidavo į 
jūros tolynes pasivaikščio
ti, kol net žemės per ledų 
kauburius nebesimatyda-

Šaulių Sąjunga, minėda
ma savo darbo ir gyvenimo 
20-ties metų sukaktuves, 
išleido istorinį leidinį ‘Šau
lių Sąjungos Istorija’. 
Knygoje trumpai aprašy
tos šaulių kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės, 
Šaulių Sąjungos karinio 
mokymo ir kultūros dar
bai. Taip pat knygoje ap
rašytas vienas Šaulių Są
jungos praeities reiškinių 
— bendradarbiavimas su 
Amerikos lietuviais. Kny
gą redagavo Vytauto Di
džiojo Universiteto privat
docentas istorikas dr. Jo
nas Matuzas.

Knyga įdomi. Ją galima 
užsisakyti Lietuvos Pa
siuntinybėje Vašingtone 
arba Lietuvos Konsulatuo
se. Knygos kaina su pri
statymu (paštu) į namus 
60 amer. centai.

čių litų ir pradės veikti nuo ________ .. „ .
1941 metų pradžios. Šio vo. Jūroje buvo net čiuo- 
fabrikot įsteigėjai Biršto- žyklos įruoštos. Tik staiga 
no valsčiuje, Ustravės prieš atodrėkį, vėjui pra- 
dvare, jau šiemet apsodins ' dėjus suktis, neapmato-

vėjui pra-

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katafiky Federacijos Meti- 

uis Sw^bH8vAnm$
----------- >-

įvyks balandžio 21 d. š. m., 
Šv. Petro liet, parapijos sa
lėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų. 
Visos Federacijos kuopos 
prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos

luvait, jau Bicmciapsvuins utjuo . .... ... .
Sekmadienį, bal. 7 d. minėtų apie 120 ha žemės tabaku, mieji ledų plotei pradėjo. Ratukų Federacijos šuva- 
ganiazcijų kuopos bendrai su- Ta* bJs žaliava steigia- atsiskirti nuo kranto ^jįjavimą. Kviečiame daly- 

vakar,. Programa išpUdė fabrikui. visu savo beribiu. platumu » profes£organiazcijų kuopos bendrai su
rengė vakarą. Programą išpildė 
Waterburio vaidintojų grupė, 
vadovaujant Ą. Aleksiui. Vai
dinta A. Vaičiūno scenos kuri-Į 
nys: “Sugrįžo Laimė”. Pats kO-]maato “spe- 
rinys neįspūdingas, be apčiuo-! cialistais” plėšikais - įsi- 
piamo ir aiškaus motyvo, ir jei laužikais, kišenvagiais, 
pono Aleksio nebūtų savotiškai.. kurie iŠ Vilniaus darydavo 
paįvairintas, būtų gana nuobo- Į gastroles ne tik po Lenki- 
dus. Vaidintojai savo roles atli- ją, bet ir į užsienius. Len
ko gerai. Pas mus, Connecticut, kijai griūvant iš kalėjimų 
įėjo praktiškas paprotys — pa- _ _ . .

Vilnius — Jau nuo se
niau Vilniaus miestas bu
vo pagarsėjęs visoje Len-

nuplaukė gilyn į jūrą. nalus ir visus veikėjus, ku 
riems rūpi katalikų veiki
mas.

Visus nuoširdžiai kvie
čia apskričio valdyba:

Kun. K. V ašy s, Dvasios Vadas 
A. F. Zaveckas, pirm.
, J. Kumpa, vice-pirm.

K. Pinelis, ižd.
B. Jakutis, rašt.

Kaunas — Lietuvoje vie
na labai svarbi ūkio šaka 
tebebuvo ligi šiol nesutvar
kyta ir palikta čigonų iš
naudojimui, tai arklių pre
kyba. Apskaičiuojama, 
kad iš Lietuvos galima 
kasmet eksportuoti apie * 
10,000 — 15,000 arklių, t

-j ~ ...... buvo paleista dar apie 3
sumainyti programais, patartina tūkstančiai kriminalistų, 

kurie pajutę sau laisvę, 
tuojau stojo į “darbą”. 
Lietuvai atgavus Vilnių, 
vienas rimčiausių ir ne- 
lengviausių uždavinių bu
vo apvalyti miestą ir kraš
tą nuo to lenkiško paliki-1 
mo. Buvo likviduotos ir a- 
tiduotos karo lauko teis
mui dvi ginkluotų plėšikų 

I gaujos, kurių 10 narių pa
smerkta mirti, kiti ilgiems 
metams sunk, darbų kalė
jimo, taip pat susektos ir 
likviduotos dvi įsilaužikų 
plėšikų gaujos, kurios ver
tėsi specialiai krautuvių 
plėšimu ir turėjo net savo 
pavadinimus ir “statutus”, 
būtent viena “Aukso Vė
liava”, o kita “Brolių Są
junga”. Be to likviduota 

i nemaža kišenvagių, “vei
kusių” specialiai bankuose 
ir kitose įstaigose, kur 
daugiausia susigrūda žmo
nių. Nustatyta, kad kaiku
rie tų kriminalistų yra bai
gę speciales “akademijas”, 
kokių tikrai Lenkijos gilu
moje būta. Lietuvos krimi
nalinė policija savo nenuil*

ir kitoms kaimynėms koloni
joms tai pasekti. Kalakutas.

ri praėjo labai pasekmingai. 
Nežiūrint, kad tą vakarą buvo 
blogiausias oras iš visų metų, 
(smarkiai lijo ir šąlo) žiūrėto
jų atsilankė daug. Šis kūrinys, 
žymiai pertaisytas ir sumoder
nintas paties choro vedėjo J. 
Balsio, žiūrėtojams teikė daug 
malonumo. Dabar choras moki
nas naujas ŠŠ. Trejybės garbei 
Mišias, kurios pirmu kartu bus 
giedamos metinių, 40 valandų 
atlaidų proga geg. 5 d.

Šiais metais Hartforde įvyksta 
žymi dalis mūsų organizacijų 
seimų, būtent: L. Vyčių, Chorų 
Sąjungos ir Vargonininkų Są
jungos. Mūsų chorui tenka su
rengti du pastarieji seimai. Šiuo 
reikalu komisija jau paskirta ir

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskričio

Kuopoms.

Šiuomi pareiškiame, kad LDS 
Connecticut apskričio pusmeti
nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 19 d., 1940 m., sekmadienį 
1 vai. p. p., šv. Kazimiero lietu
vių parapijos aklėje, New Ha- 
ven, Conn. Kviečiame visas LDS 
Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame susivažiavime, 
prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitarti 
būsiančios trilypės gegužinės 
reikalais, kuri įvyks liepos 21 
d., New Haven, lietuvių Sea 
Cliff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut aps- 
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colney 
Rašt. B. Mičiūnienė.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus 
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

DARBININKAS
366 WMt Broadway X ■ So. Boston, Mass.


