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Nuo laivo Vulcania, ko
vo 20 — Sekmadienį, kovo • 
19 d., J. E. Kardinolas O’
Connell laivu Vulcania 
grįžta iš Italijos į Jung. 
Valstybes. Spėjama, kad 
Jo Eminencija bus New 
Yorke balandžio 2 d.

Reikalauja Išlyginti Lietuvių 
Mokslo Draugijos Pasyvus

Naujai įsteigtos Vilniuje 
Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugijos pirmininkas A. 
Juškevičius vasario 25 die
ną gavo uždarytosios Lie
tuvių Mokslo Draugijos 
dabartinio valdinio kura
toriaus J. Prakapčuko ofi
cialų raštą, kuriuo prane
šama, kad ryšium su Vil
niaus vaivados nutarimu 
sugrąžinti uždarytosios 
Lietuvių Mokslo Draugi
jos turtą Lietuvių Mokslo 
Mylėtojų Draugijai, pasta
roji turi išlyginti visus ku
ratorių valdymo metu su
sidariusius pasyvus (sko
las), kurių suma siekia a- 
pie 11,000 (vienuolika tūk
stančių) auksinų. Be to, 
kuratorius savo rašte pa
stebi, kad jeigu naujoji 
draugija norėsianti su vi
su turtu pasilikti tame pa
čiame uždarytosios “Ry
to” Draugijos bute, tai tu
rėsianti su juo, kaip su tos 
draugijos kuratoriumi, iš 
anksto sudaryti nuomos 
sutartį.

Pirm. A. Juškevičiui apie 
tuos pasyvus pasiteiravus 
smulkiau, kuratorius J. 
Prakapčiukas suminėje 
tik kai kurias sumas. Kiek 
iki šiol yra išleista kurato
rių ir jų valdininkų al
goms, jis pažadėjo praneš
ti kitą kartą, nes ir jam 
kuratoriui, esą dar ne vis
kas yra aišku.

Kaip žinia, nuo uždary
mo pradžios iki šiol Lietu
vių Mokslo Draugiją valdo 
jau trečias valdinis kura
torius: pirmas buvo adv. 
Venslavskis, antras adv. 
Vilianovskis, dabar vaiva
dijos įstaigos valdininkas 
J. Prakapčukas.
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Lenkija Ištroškusi Anglijos j 
Prekybos Lietuvos Ministras Berlyne *

Kiek Kunigų Žuvo Sovietų 
Rusijoje

Užsienio spaudoje vis 
dar pasirodo žinių apie ti
kėjimo ir kunigų persekio
jimą Sovietų Rusijoje.

Ryšium su nuolatiniu ti
kėjimo persekiojimu snau- 
doje pasirodė žinių, kad 
nuo 1917 metų iki šio laike 
iš 300 tūkstančių dvasi
ninkų liko tik 25 tūkstan- v* • ciai.
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Lenkija Nori Sudaryti Bloką ' 
Prieš Vokietiją

I
Varšuva, Lenkija, kovo 

i 20 — Šiomis dienomis at-1 
vyko Anglijos prekybos 

. atstovybė, vadovaujama 
Roberto Hudson, tartis su 
Lenkija prekybos reika
lais. Lenkija, po Čekoslo
vakijos užėmimo, nebeturi 
kur dėti savo produktų. 
Lenkijos agentai nori gau
ti iš Angli jos $18,000,000 e- 
lektrikavimui geležinkelių 
sujungimuose ir keliolikos 
milijonų paskolą industri
jai.
Į Lenkija bijosi, kad ji ne
būtų parduota Vokietijai, 
kaip atsitiko su Čekoslo
vakija po Municho konfe- 
jrencijos.

Taigi derybos Anglijos 
atstovų su Lenkijos vy- 
riausybe bus ne tik preky
bos reikalais, bet ir politi
niais. Lenkija būtinai no
rės išsiderėti Anglijos ga
rantijos, kad ji ją gins nuo 

i Vokietijos.
Vokietijos pasiuntinys 

Lenkijai taip pat nori tar
tis su Lenkijos užsienių 
ministeriu, bet jis vengia 
susitikti. Pirmiau nori su
sitarti su Anglija ir ki
tomis valstybėmis, o tik 
po to turėti pasikalbėjimą 
su Vokietijos pasiuntiniu, 

į Lenkija yra baimėje. Jai 
pie įtraukimą Rusijos į są- yra didesnis pavojus iš Vo- 
jungą prieš Vokietiją, ir ’ "
Rusija pasiuntė smerkian
čią notą Vokietijai dėl už
grobimo Čekoslovakijos.

Sovietų Rusija savo no
toje sako, kad ji nepripa- 

vyriausybė žinsianti Vokietijos užgro- 
Litvinovas

“Maisto” skerdyklos ir mėsos gaminių fabrikas Tauragėje. Panašius fabrikus. 
Maistas” dar turi Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. ’. ~ .

GANDAI, KAD KLAIPĖDOS | Prancūzija, Anglija, Jung. 
VOKIEČiai PRAŠĖ VOKIETI

JOS GLOBOS, NETIKRI

Kaunas, kovo 20 d. — 
Gandai, kad Klaipėdos vo
kiečiai prašė Vokietijos 
globos, netikri. Berlynas 
paneigė žinias apie prijun
gimo planus.

Valstybės Ir Rusija Pasmer
kė Vokietiją I I

i

Ryga, Latvija, kovo 20— 
Lenkijos užsienių ministe
ris Beck’as sumanė suda
ryti Pabaltijo valstybių 
bloką prieš Vokietiją. Len
kijos vyriausybė tą suma
nymą priėmė ir kviečia į 
Varšuvą konferencijon 
Lietuvos, Latvijos. Estijos 
ir Suomijos užsienių reika
lų ministerius. Estija jau 
priėmė kvietimą. Lietuva 
ir kitos valstybės svarsto, 

i Lietuva greičiausia laiky
sis neutraliai, nors Čeko
slovakijos likimas ir Lie
tuvą verčia nebepasitikėti 
Hitlerio ir jo vyriausybės 
pažadėjimais nekliudyti 
Klaipėdos.

Anglija Atšaukė Atstovą Iš 
Vokietijos

Čeko- 
Pran-

Gen. Franco Nenusileidžia 
Madridui

Tuoj po užėmimo 
slovakijos. Anglija, 
cūzija pasiuntė Vokietiją 
smerkiančias notas. Pa
smerkė Vokietiją ir Jung. 
Valstybių valdžia. Rusija 
laukė iš kur ir kokie vėjai 
papūs. Tik dabar, kada 
Anglija pradėjo "kalbėti a-

Rumunija Susitaikė Su 
Vokietija

kovoBurgos, Ispanija, 
20 — Gen. Franco vidaus 
reikalų ir propagandos mi- 
nisteris atsakė į Ispanijos 
lojalistų - radikalų atsi
šaukimą pradėti taikos de
rybas. Gen. Franco minis- 
teris pareiškė, kad jo val
džia negali nieko pažadėti, 
o tik nori laimėtos taikos. 
“Po taikos, laimėtos, mes 
parodysime kilnumą, ką 
mes įrodome gerais dar
bais”, sako ministeris Se- 
nor Serranio Suner.

Gen. Franco kariuomenė 
smarkiai rengiasi pulti 
Madridą ir kitas teritori
jas, kurias dar turi lojalis- 
tai - radikalai.

Čekų Pasiuntinys Amerikai 
Išėjo Prieš Vokietijų

Londonas, Anglija, kovo
20 — Anglijos valdžia at- 

! šaukė savo atstovą iš Ber- i 
lyno.

Anglijos atstovas Hen- 
dersonas atšauktas pada
ryti pranešimą vyriausy
bei apie nacių užgrobimą 
Čekoslovakijos.

Taip pat atšaukė savo at
stovą ir Prancūzi ja.

Vokietijos
tuojau tą patį padarė, at- bimo teisėtu.
šaukė savo atstovus iš sako, kad jokis valstybės 
Londono ir Paryžiaus.

kieti jos, negu kitoms Pa
baltijo valstybėms.

i

Washington, D. C. — Če
kų pasiuntinys Washing- 
tone atsisakė perduoti pa
siuntinybę Vokietijos pa
siuntiniui, kol jis negaus 
savo prezidento Hacha į- 
sakymo ir pareiškimo, kad 
buvusi Čekoslovakija savo 
noru prisidėjo prie Vokie
tijos.

Berlynas, Vokietija, ko
vo 20 — Associated Press 
žiniomis, Juozas Urbšys, 
Lietuvos užsienių minis
tras ir Vokietijos užsienių 
ministras Joachimas von 
Ribbentrop turėję pasita
rimus politiniais klausi
mais, tarp kurių svarbiau
siu klausimu buvo Klaipė
da. Sakoma, kad Hitlerio 
pirmas žingsnis būsiąs už
imti Klaipėdą. Vokietijos 
laikraštininkai pasakoją 
užsienių laikraštininkams, 
kad Klaipėdos paėmimas 
esą užtikrintas. Klaipėdos 
seimelio susirinkimas ko
vo 25 d., ir toji diena bū
sianti svarbi Klaipėdos a- 
teities istorijoj.

Vokietijos ministras kal
bėjosi su Lietuvos minis
tru ir apie Lietuvos kriptį 
Europos tautu klausime.

Paduotoms žinioms gali
me tikėti ir netikėti, nes 
šiuo laiku spauda visas ži
nias perdaug išpučia. Bet 

. jei Vokietija norės atplėš
ti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą, tai suprantama, 
kad Vokieti ja, tai ne Len
kija, o ir prieš Lenkiją pe
reitų metų kovo mėnesį 
Lietuva nestojo ginklu 
ginti savo teisių. Jeigu to
ki Čekoslovakija pasidavė 
be kraujo praliejimo, tai ir 
Lietuvai nebūtų kito išėji
mo. jeigu didžiosios vals
tybės nestotų ginti.

i 
t
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Bucharest, Rumunija, — 
kovo 20 — Vokietijos mos
tas prieš Rumuniją pra
džioje išrodė, kad tarp tų 
dviejų valstybių gali kilti 
nesusipratimai. Anglija, 
Prancūzija ir kitos valsty
bės norėjo Rumuniją pa

braukti į savo pusę. Bet 
paaiškėjo, kad Rumunija 
išsprendė pasirašyti pre
kybos sutartį su Vokietija, 

į o tik ne taip, kaip norėjo 
Hitleris. Ši sutartis Hitle
riui daugiau kainuoja, jis 

' mokės brangiau už ūkio 
produktus Rumunijai, ne- 

i gu kitos valstybės buvo jai 
pasiūliusios, bet už tat jis 

•turi sau talkininke.
Rumunija yra turtinga 

kviečiais ir aliejumi.

|

Prancūzijos Premjeras Lai
mėjo Diktatoriškas Teises
Paryžius, Prancūzija, — 

Kovo 20 — Premjeras Da- 
ladier laimėjo parliamente 
diktatoriškas teises 286 
balsais prieš 17. Kaip pla
čios tos teisės ir kokios tos 
teisės žiniose nepasako, 
bet spėjama, kad premie-

8 Žuvo Orlaivio Nelaimėje

viršininkas negali atiduoti 
valstybės kitam be visos 
tautos ar piliečių pritari
mo.

Sovietų diktatoriai labai
nustebo, gavę Anglijos - ras turės plačiausias teises 
Prancūzijos kvietimą išei-l daryti pasiruošimą karui, 
ti prieš Vokietiją. i nes jis tuojau sušaukė ka-

Anglijai ir Prancūzijai | ro ekspertų susirinkimą, 
tai svarbiausia įtraukti Be to, premieras pareiš- 

Valstybes į bloką 
Ispaniją, kur vra laikinai prieš Vokietiją. Gal ir pa- 
gen. Franco valdžia. Mar- vyks, 
šąląs Petain oereitos sa- jau dabar reikalaująs dau- 
vaitės pabaigoje išvyko giau teisiu kalbėti ir veikti 
užimti vietą. 1 užsienių reikaluose.

Maršalas Petain Paskirtas 
Prancūzijos Atstovu 

Ispanijai

Bogota, Colombia, kovo 
20 — Pereitos savaitės pa
baigoje nukrito Colombia 
vokiečių oro linijos kelei
vinis orlaivis arti Manza- 
ranes ir žuvo 8 asmenys.

Hendaye, Prancūzija, 
kovo 20 — Prancūzijos 
valdžia paskyrė maršalą 
Petain atstovu į Burgos, Jung.

nes prez. Roosevelt

Nacių Demonstracijos Dancige
Lygos Komisionierius Išvyko Į 

Genevę

i

Čekų Pasiuntinys Pran
cūzijai taip pat atsisakė 
perduoti pasiuntinybę Vo
kietijai. Jis uždarė pasiun
tinybę ir visus dokumen
tus perdavė Prancūzijos 
užsienių reikalų ministe- 
riui.

Kadangi Prancūzija ne
pripažįsta. kad Vokietija 
būtų legaliai paėmusi Če
koslovakiją, tai dabar ir 
kyla klausimas ar Prancū
zija perduos čekų pasiun
tinybės dokumentus Vo
kietijai. Dabar yra tikra 
painiava Europoje.

Dancigas, Laisvas Mies
tas, kovo 20 — Šios salos 
naciai suruošė triukšmin
gas demonstracijas pami
nėti Čekoslovakijos pri
jungimą prie Vokietijos. 
Naciai suruošė paradą ir 
demonstravo gatvėse apsi
kabinėję svastika ženklais. 
Paraduodami dainavo na
cių dainas. Visame mieste 
jaučiamas nacių nusiteiki
mas prijungti ši miestą 
prie Vokietijos. Naciai sa
ko, kad jie turi 98 nuoš. 
Dancigo miesto gyventojų 
pritarimą. Nacių partija 
yra vienintelė pripažinta 
partija Dancige. Lenkų į- 
taka jaučiama tik ekono- nudegimus.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIME 
LIS, SUSIRINKS KOVO 25 d.

Be to, premieras pareiš
kęs, kad jis panaikinsiąs 
40 vai. darbą industrijoje. 
Vadinasi, militariuose ir 
ekonominiuose dalykuose 
jis turės plačiausias teises.

i Prezidentas Kaipo "Karo 
Pardavėjas"

■

I

nes 
eks- 
kaip

miniuose dalykuose, 
lenkai kontroliuoja 
portą. Jau daugiau 
puse žydų gyventojų pabė
go iš Dancigo miesto.

Carl Burckhardt, Danci
go miesto komisi jonierius, 
kuris vra skirtas Tautų 
Lygos, išvyko į Genevą, ir 
pareiškė, kad tas miestas 
yra pavojuje. Jis laikrašti
ninkams pareiškęs, kad iis 
neturis jokio plano grįžti 
atgal į Dancigą.

Roma, Italija, kovo 20 — 
Italijos spauda griežtai 
smarkia prez. Rooseveltą 
ir jį vadina kaipo “karo 
pardavėją” ir jo žmoną 
kaipo “pletkininke”. Itali
jos spauda pasisakė, kad 
ji vieningai laikosi Vokie
tijos, ir kad Amerikos eko
nominis ir diplomatinis 
spaudimas Vokietijos tik 
stiprinąs Romos - Berlyno 
ašį. Italijos spauda prime
na prez. Rooseveltui par
davimą orlaivių Prancūzi
jai ir kitus dalykus.

“Yra tiesa, Rooseveltas 
iššaukia karą, o ne taiką”, 
sako Italijos spauda.

Vokietija Užgrobusi Čeko
slovakiją Gavo Didelius 

Turtus

Klaipėda, kovo 20 d. — 
Rinkimų komisijai pripa
žinus Seimelio rinkimus 
teisėtais. gubernatorius 
šaukia Seimelį kovo 25 d.

Berlynas, Vokietija, ko
vo 20 — Užgrobtose Čeko
slovakijos teritorijose, y- 
pač Bohemijoj ir Muravi- 
joj, Vokietijai teko dideli 
gamtos turtai, kaip tai:, 
geležies, rūdos, anglies, 
sidabro ir tt. Be to dideli 
miško plotai. Ginklų ir a- 
municijos išdirbystės taip 
nat turi didelę reikšme Vo
kietijai, nes ji gavo didelį 
kiekį ginklų ir amunicijos, 
kurie labai jai reikalingi 
aDsiginklavimui. Be to. 
Vokietija užgrobė apie 85

8 Milijonai Vokie
čių Jung. Valsty

bėse
Berlynas, Vokietija, ko

vo 20 — Apskaičiuojama, 
kad dar yra 30 mili jonų 
vokiečių įvairiose valsty
bėse. Jung. Valstybėse e- 
są 8,000,000. Vokietijos 
valdomose žemėse yra 80 
milijonų vokiečiu.

j Kada grįžo iš Čekoslova- 
mili jonus dolerių Čekoslo- kijos Hitleris, tai Berlyno 

vokiečiai labai iškilmingai 
sutiko ir sukėlė triukšmin
gas ovacijas.—

,vakijos aukso vertės.

Kiek Vilniuje Bedarbių

Vilniaus lenkų spauda 
rašo, kad šiuo metu Vil
niuje yra apie 10,000 regis
truotų bedarbių. Bedarbių 

pra- 
is

— Yra vabzdžių, kurių 
gyvenimas labai trumpas.
Vadinamoji viendienė mu-l ... ..............
sė (ilgais Sparneliais), gy- j skaičius greičiausiai p.?, 
vena tik vieną vienintelę dės mažėti, tik prasideju

—Tvarsčiai su medum 
visai apsaugo žaizdą nuo 
oro įtakos ir labai greit už-, 
p^'do nešvarias žaizdas ir Į dieną — nuo saulės ūžte- vasaros statybos ir laukų

Ikėjimo iki nusileidimo. darbams.

v

MINISTRAS URBŠYS 
LANKĖSI PAS ITALIJOS 

UŽSIENIŲ REIKALU 
MINISTRĄ

Roma, kovo 14 d. Lietu
vos Užsieniu Reikalų Mi
nistras Urbšys lankėsi pas 
Italijos Užsieniu Reikalų 
Ministrą grafą. Ciano.
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| bar, kada yra apie 12 mili
jonų bedarbių.

Sovietų Rusija ir visi ko
munistai. kain tik ir laukia 
karo Europoje. Bet jie pa
tys nenori eiti į karą.

Taigi Jung. Valstybėse 
jau prasidėjo smarki agi
tacija už ir prieš neutralu
mo įstatymą. Jeigu neu
tralumo įstatymas nebus 
atnaujintas, tai prez. Roo- 

jsevelt gaus pilniausi pasi
tikėjimą, ir jis darys taip, 

dienomis Ais ?uroPos P0’ 
Konstancija Juknevičienė 
gavo Vilniaus vaivadijos į- 
,staigos pranešimą, kad jos, 
prašymas yra išspręstas 
neigiamai.

■
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenkijoj Demonstracijos 

Prieš Vokietijų
Negauna Leidimo Pirkti 

Nekilnojamąjį Turtą

Varšuva. Lenkija, kovoj
20 — f 
kitokių 
tracijos prieš Vokietiją. • niaus vaivadai 
Demonstrantai šaukė: 
“Šalin Vokietija!” 
tys demonstrantai šaukė: Inoti, kad šiomis 
“Šalin žydai!” Policija de-T” 
monstrantus sulaikė ir ne
leido eiti prie Vokietijos 
ambasados. Demonstran
tai puolė daužyti žydų 
krautuvių langus. Bet 
Lenkijos spauda labai at
sargiai rašo apie Hitlerio i 
žygį į Čekoslovakiją. Ap
gailestauja. kad taip įvyko 
su Čekoslovakija, bet susi
laiko nuo pasmerkimo 
Hitlerio.

Vilniaus lietuvė gyvento-ou v a, x_jvii i i cl , nu V . > ILIllCt UC L1V l U « v • v. X1 v v/

Čia įvyko studentų ir 1 ja Konstancija Juknevi-| 
ių grupių demons-]čienė buvo įteikusi Vii-'

’ i prašymą.;
i kad jai leistu Vilniuje nu- 

Tie pa-įsipirkti narna. Teko suži-i,UK.eJ*,“i4- “' J®,*“**’- - - i-L.: i..,j j:____ kaip ūš norės nuropos po-
! litikos reikaluose.

Jeigu nebūtų buvę neu
tralumo. tai Jung. Valsty
bės būtų viešai išėjusios 

i su parama Ispani jos loja- 
listams - radikalams. Da
bar. nors ir rėmė, bet ta 
parama nebuvo vieša, ir. 
daugiau ėjo neva iš priva-Į 
čiu, o ne valstybinių šalti-1 • *; mu.

!

!

“MES NENORIMEČE- 
KŲ”, SAKĖ HITLERIS

I

I

mano prieteliams Cambridge’u-1
Nuoširdžiai dėkoju geziems

lillll* ii m iii įlinkiui iii i I • • 11 IIll lllill III

VIETINES ŽINIOS]
lykų. Komisija nutarė šaukti 
susirinkimą šį trečiadienį. Taip
gi kviečia ir kitus vyčius bei vy
čių ir “Darbininko” rėmėjus į šį 

, . susirinkimą.
je. kurie man pareiškė malonią ;
užuojautą šeštadienį per savo' Gauta iš Ritualo komisijos 
atstovus, kurie mane aplankė,poškas. Tuo klausimu kalbėjo 
ir ligos naštą palengvinti steng-Į^- ^yčjų Apskr. 
damiesi netik maldomis, 
finansine dovana tikrai padarė kad kuo~ skubiausia pradėtų 
mane nebyliu — nes kaip-gi ga-i 
Įėjau žodžiais tinkamai išreikšti 
širdies jausmus, matydamas 
tiek prietelystės ženklų? Neži
nau kada bus leista kraustytis 
iš ligoninės, bet tiek žinau, kadį 
visuomet prašysiu gerojo Die-Į 
vulio, kad visiems -atlygintų; 
šimteriopai Jam vienam žino
mais būdais.

Dėkingas.
Kun. Jonas Plevokas.
—

|Š VYČIU SUSIRINKIMO j Grynas bičių medus, ku- 
_________  ! rį bitės sunešė is žydinčių 

L. Vyčių 17 Algirdo kp. mene- j^vų, gelių, pievų ir mė
sinis susirinkimas įvyko sekma- džių yra tikras vaistas, 
dienį kovo 19 d., Vyčių kamba- is^yk kvortą me-
ry. Susirinkimas buvo skaitiin-; daūs ir gerk jį SU arbata 
gas. Dalyvavo visi darbščiausi i kava Vietoje cukraus, 
vyčiai ir Dvasios Vadas kun. i Kas vartoja medų to 
kleb. P. Virmauskis. Padaryta slogos nevargina. Kvorta 

gražių nutarimų. Iškėlus kainuoja tik 75c. Jo galite 
Plevoką, ^autl Darbininko” adm-

Padėkos Žodis

1&. t___ pirm. Pranas
bet ir * Razvadauskas, ir prašė kuopos, 

!!_ J 1___ 1_ »_ •__ ?_ __ J
vykdinti Ritualą. Valdyba apsi
ėmė tuo rūpintis.

Kleb. kun. Virmauskis prašė 
vyčius prisidėti prie parapijos 

' išvažiavimo. Tam išrinkta dar
bo komisija.

j Susirinkimas buvo įdomus ir 
į užbaigtas gražioje nuotaikoje. 
Į kuopą prisirašė keletas naujų 

i narių.

MEDUSKaip Hetikras Advokatas 
Norėjo Išvilioti Pinigus
Vilniaus lenkų spauda 

praneša, kad vienas buvęs 
Lietuvos dvarininkas Leo
poldas Šimkevičius, pasi- 

' skundė policijai, jog jis 
tapęs auka kažkokio suve
džiotojo. Už jo nusavintą 

i ir išperceliuotą žemę iš 
Į Lietuvos vyriausybės jis j 
; kaipo atlyginimą buvo ga-1 
;vęs 20.000 litų, kurie gulė
jo Lietuvos banke ir ku
riuos reikėjo jam kai kaip 

i iš ten pasiimti. Pripuola
mai jis susitikęs ir susipa-Į 
žinęs su kaž kokiu asme-j 
niu. kuris sakėsi esąs ad-; 
vokatas ir galįs jam patar
nauti išgauti pinigus iš 
Lietuvos banko. Šimkevi- _ 
čius davęs tam advokatui tykių. Be to, Rumunijos 
pilnus įgaliojimus veikti i 

Į jo vardu. Tačiau po kiek 
•laiko jis patyręs, kad jo 
advokato nurodytoje vie
toje visiškai nebegyvena
ma ir iš viso dabar nežinia, 
kur jis begalima surasti.

Vilniaus policija ėmėsi 
■ žygių aiškinti, koks apga- 
; vikas tą pilietį taip vikriai 
! į apsuko ir taip pat susirū- 
•! pino,

f

i

Nori Panaikinti Jung. Vals
tybių Neutralumą

VVashington. D. C., kovo 
20 — Jung. Valstybių neu
tralumo įstatymas užsi
baigs gegužės 1 d. š. m. 
Kongresas ruošiasi smar
kiai kovai, nes kai kurie 
kongresmanai ir pats pre-

Berlynas. Vokietija, ko- zidentas Roosevelt nori tą 
vo 16 - Veik šeši mėnesiai!
atgal Adolfas Hitleris kai- ar^a Pahkti tik tokį, kad atgal Adoįras riitieris. kai - duotu plačias teises prezi. 
bedamas Beri} no sporte į (jePĮUi spręsti įvairius po- 
aikstėje. rugsėjo 26 d.. pe- i iitiKiUS, ypač tarptautinius'■ 

. Bet yra kon-l 
gresmanų ir dauguma pi-, 
liečiu, kurie nori palikti 
neutralumo įstatymą taip,; 
kaip jis yra. kad Jung. j 
Valstybės nebūtų įveltos į j 
Europos karinį sukūrį.

Kun. Charles E. Cough-i 
lin pradėjo propagandą 
prieš karą ir prieš Jung. 
Valstybių įsimaišymą į 
Europos valstybių nesusi
pratimus. Taigi Jung. Val
stybėse yra didelis skili
mas Europos nesusiprati
mų klausimu. Daugiausia 
nori karo visi ginklų ir a- 
municijos išdirbėjai, žydai 
ir bendrai visi nacių prie-į 
šai, o prieš karą eina visi, 
kurie permato, kad Euro
pos karas gali sugriauti ir 
Jung. Valstybes, ypač da-

reitų metų, po Municho | klausimus, 
konferencijos ir užėmimo i-------------
Sudetų krašto, šaukė: — 
“Mes visai nenorime če
kų’” (“Wir wollen gar 
keine tscheschen!”). Toje 
pačioje kalboje jis pareiš
kė, kad jo reikalavimas 
Sudetų krašto buvęs “pas
kutinis teritorijų reikala
vimas Europoje”. O štai, 
nepraėjo nė šeši mėnesiai. 
Hitleris visiškai likvidavo 
Čekoslovakiją.

— Senovės graiku filoso
fas Demokritas, vadina
mas besijuokančių filoso
fu. pats sau išdūrė abi a- 
kis. kad išorinio pasaulio 
vaizdų netrukdomas galė
tų mąstyti.

Švedu Amerikos Linijos Laivu

“GR1PSH0LM”

500,000 Kareivių Saugo 
Rubeziu

Lietuvos Veferinoriai Prieš 
Ritualinį Galvijų Skerdimų

i

I
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Gegužės -May 31,1939
Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — 

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika
lais, nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų: 
kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai), Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir 
t. t. “Darbininko” Laivakorčių Agentūra parūpins 
savo keleiviams visus reikalingus dokumentus do
vanai. Prašome užsisakyti vietas dabar. Kurie iš 
anksto padaro rezervacijas, tie gauna laive geres
nius kambarius už tą pačią kainą.

fi
i

£

‘ Darbininko” Laiva
korčių Skyriaus vedė
jas yra A. Peldžius, 
kuris yra patyręs šioje 
biznio srityje per dau
gelį metų. Visais ke
lionės reikalais kreip
kitės:

I
£

i
tI

I
l

Darbininko" Laivakorčių 
Agentūra

366 W .Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680

Bucharest, Rumunija, — 
! Kovo 20 — Apie 500,000 
kareivių saugo Rumunijos 
rubežių. Kol kas nėra pa
vojaus, kad kas užpultų, 
bet dėl atsargumo mobili
zuoja savo karines pajė- 

• gas. Ypač sustiprintą ap- 
j saugą turi prie Užkarpatų 
■ Ukrainos, kurią pereitą 
! savaitę paėmė Vengrija. 
! Tarp Rumunijos ir Ven
grijos nėra draugingų san-

Kaune įvyko Lietuvos 
veterinarijos gydytojų su
važiavimas. Apsvarstęs ei
lę įvairių klausimų, suva
žiavimas sumanymuose 
svarstė ir apie ritualinį 
(žydų tikybinį) gyvulių 

i skerdimą. Gyvulių globos 
draugija jau keletą kartų 

j kėlė tą klausimą ir įteikė 
vidaus reikalų ministrui 
memorandumą, prašyda
ma ritualinį skerdimą už
drausti. Dabar šiuo klau- 

grija. Rumunijos karalius sĮrnu pasisakė ir veterina-

valdžia nežino kokią su-
i tartį Hitleris turi su Ven-

pareiškė: “Rumunija nie- rijos gydytojai. Buvo nu- 
ko nenori, ,bet yra nusitei- rodyta, kad žydų tikvbine- 
kus nieko kitam neatiduo
ti”.

I

daug 
klausimą apie kun

• vyčiai nutarė paaukoti $10.00, 
jo lėšoms laike sunkios ligos.

Nutarta iškilmingai paminėti 
Motinos dieną. Ryte visi “in 
corpore” eis prie Šv. Komunijos; 
ir. turės bendrus pusryčius, o 

, vakare bus suvaidintas veikalas 
|"Pas Motinos Kapą ’, 
i rodos, nebus, 
i Išrinkta gausinga 
“Darbininko” 
nos fondui rengti šokius bal. 14. 
1939. pirmą penktadieni po Ve-

...... udm-
366 W. Broadway, So. Ęos- 

i ton, Mass.
ii

komisija
intertypos maši-

---- 7 —

Juezas Kasinskas
Ine. |

! Laidotuvių Direktorius ■ 
> Patarnavimas Dieną ir Naktį Į 

: 602 Washington Blvd. : 
I BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 :
1 Limosinąi dčl visokių reikalų.

50,000.000 Metų Žuvis

I1 Londonas — Reuteris iš

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimasmis apeigomis gyvulių 
skerdimas yra žiaurus, la
bai kankinamas, toks sker
dimas jau daugelyje kraš
tų yra uždraustas. Rituali
nėse gyvulių skerdyklose 
mėsininkai stačiai sužvė- 
rėja. Rabinai giną rituali
nį skerdimą ne tiek tiky
biniais, kiek biznio sume
timais. Dr. Gavėnas, kuris; 
prižiūri “Maiste” ir ritua
linį galvijų skerdimą, pa
reiškė, kad kultūringas ir 

i išauklėtas žmogus negalįs' 
žiūrėti į tokius gyvulių i 
kankinimus, kai tuo tarpu 

, šiais laikais jau yra prie
monių skerdimą padaryti 
visai neskausmingą ir stai
gų, gyvulį elektra apsvai
ginant.

Nė vienas veterinarijos 
gydytojas nepasisakė už 
ritualinį skerdimą paliki
mą, o visi jį smerkė, kaip , 
barbarišką ir neleistiną. 
Po gyvų diskusijų, veteri
narijos gydytojai priėmė 
rezoliuciją, kuria prašoma 
vyriausybė atitinkamu į- 
statymu uždrausti rituali
nį skerdymą. Rezoliucijoje 
pažymėta, kad ir tarptau
tinės veterinorių Ženevoje 
kongresas, kuriame daly
vavo 1.420 gydytojų, pasi
sakė už tokio skerdimo pa
naikinimą.

I
i

ar tie Šimkevičiaus i East Londono, Pietų Afri- 
pinigai jau yra iš Lietuvos; ko je, praneša, kad ten jū-
banko išimti. roję. 70 metrų gelmėje, 

buvo sugauta žuvis, kurią 
:mokslininkai tarė išnykus. 
; prieš 50 milijonų metų. Žu- 
! vis vra 5 pėdų ilgio, sveria 

- - v,............ i 127 angliškus svarus ir ne-Pernai, jubiliejiniais me- a>kų bet tik kremz. 
tais, Lietuvoje išleista: jes peĮekaį įr žvynai yra 
knygų daugiau negu bet.labai primityvūs ir yra pa
kuliais kitais metais. Iš į našūs į mesozoinio iškase- 
viso pernai išleista 1298 inų pelekus ir žvynus. Žu- 
tomai: 1217 tomų lietuvių vis priklauso prie veislės, 
kalba, arba 93,7'< visų lei- kuri buvo labai gausi prieš 
dinių. Kitomis kalbomis šimtą milijonų metų. Su-

Kiek Pernai Lietuvoje 
Išleista Knygų

DR AMA

‘UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ”
MUZIKA — KALBOS — DAINOS

Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:
Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 

Šv. Juozapo parapijos svetainėje.
Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie

tuvių mokyklos svetainėje.
Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė

je, Newark, N. J.
Balandžio 16, 7:30 vai. vakare

McCadden Hali.
Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At

simainymo parapijos svetainėje.
Balandžio 23, 7:30 vai. vakare — NEW BRITAIN, 

CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje.
Balandžio 30 d. 7:30 vai. vakare parapijos svetainėje, 

Athol, Mass.
N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau.

BROOKLYN, N. Y.,

•J

daugiausia knygų yra iš- gautą žuvį tiria profeso
leidę žydai. 71G knygų iš
leista Kaunas, kitos — ki-j 
tuose miestuose.

Vilniuje pernai buvo iš-i 
leista 17 lietuviškų knygų.

Nauja Lietuvos Kariuome
nes Uniforma

rius Rhoesas. $3.00 $3.00
Svogūnai—Vaistas Nuo 

Gripo

Kariuomenės štabas pa-j 
ruošė Lietuvos kariuome
nei. karininkams ir karei- 

. viams, naujos uniformos 
į projektą. Naujoji unifor-Į 

|ma būsianti žymiai pato- 
£ gesnė ir gražesnė, negi: 
$ dabartinė. Ji bus įvesta 
£ jau nuo šių metu rudens.

Tačiau kariškiams bus 
£ leista nudėvėti dabartinius 
£ uniforminius rūbus, kad 
£ naujos uniformos įvedi- 
¥ mas nesudarvtu nuostoliu.

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus.
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams......................................
Pusei metų..............................
Sykį į savaitę metams............

UŽSIENIN:

1

Svogūnai jau iš senu lai-h 
kų yra žinomi kaip vais-į 
tas. Ir šiais laikais gydy-į; 
tojai laiko juos vaistu nuo 
įvairių ligų. Svogūnų sul
tys arbatoje esančios ge
ras vaistas ir nuo gripo. 
Taip pat jos padedančios 
nuo didelio kosulio ir nuo 
gerklės kataro. Tokį svo
gūninį vaistą galima pasi
gaminti šitain:

500 gramų nuluptų ir rė
želiais supiaustytų svogū
nų įdėti į litrą vandens, 
pridėti 80 g medaus ir 400: 

deginto cukraus ir visa I 
f • ’ _ — •
keturių valandų, 
vėliau atšaldvti. 
per tankų sietelį, supilsty-įtinkamai ir gražiai įlius- 
ti į buteliukus ir juos ge-jtruota — atvaizduota pa
rai užkimšti. Tos sunkos!veikslais. Kaina tik 25c. 
ligonis gali vartoti po 4 iki j 
6 valgomųjų šaukštu, ge-j 
ra i ją suširdžius. ‘L. A.’i

I

— Su albanais mes nesu
sikalbėtume. Jei albanas 
nori pasakyti “taip”, 
sralvą purto, o jei nori 
sakyti “ne”, tai galvą 
linguoja.

tai 
pa- 
pa-

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Vajaus metu

deginto cukraus ir visa ■ Ką tik gavome iš Lietu- 
tai palengva virti tris iki; vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
i-’—4” Viralą į slapčių lapelius. Kiekviena

iškošti j Rožančiaus Paslaptis ata-

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. l

$3.00
$1.50
$1.50

Metams........................................... $4.00
Pusei metų...................................$2.00
Sykį į savaitę metams................. $2.00

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
New Year, Good Friday, Memoc-ial Day, independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIAT1ON OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metams  ................... $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ......................... $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly  ........................ $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00
Foreign yearly .............................. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50*

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2630.

Tarptautinis Banditas
Nešaudamas nė šūvio, Hitleris vėl privertė Čeko-i 

Slovakiją pasiduoti, šiuo kartu jau be sarmatos pa
vergdamas visą čekų kraštą ir panaikindamas jų ne
priklausomybę. Čekai nesipriešino, ne dėlto, kad būtų 
bailiai. Ne. Jie drąsiai pultų vokiečius, jei tik būtų 
nors koks pasisekimo šansas. Bet šansų nėra. Anglija 
ir Prancūzija, iškilmingai garantavusios čekų nepri
klausomybę, be jokios sarmatos paliko juos vienus 
prieš dešimts kartų stipresnį priešą. Gimininga če
kams slovakų tauta sukilo prieš juos ir, tarsi vilką į a- 
vidę, pasikvietė Hitlerį į pagalbą. Trečiąją Čekoslova
kijos dalį, mažąją Ukrainą, puolė vengrai, kuriems sto
ti į pagalbą buvo pasiryžusi čia pat sumobilizuota len
kų armija. Priešintis tiekiui neprietelių būtų buvusi 
gryna beprotystė. Vienintelę Hitleriui opoziciją suda
rė čekų minia — vyrai ir moterys — pareikšdama sa
vo pasibjaurėjimą vienu žodžiu: “pfui!”

Kai kurie Amerikos laikraščiai tą “pfui” paėmė 
kaipo tinkamą žodį Hitlerio darbams apibūdinti. Iš 
tiesų jo žygiai negarbingi. Įsibriovęs į Prahą, jis tuo
jau užgrobė visą Čekoslovakijos auksą, vertės 85 mi
lijonų dol. Tai jau eilinio vagies - grobiko darbas. Hit
leris čia panašus į tarptautinį banditą, apsiginklavusį

i

Žmonijos Vienybė
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Popiežius Pijus XI, atsa- tinį žmogų. Pilnuma visų 
kydamas į Italų rasistų žmonių, kurie jau gyveno 
sąjūdį, pasakė, jog žmoni- prieš tūkstančius metų ir 
ja yra viena rasė. Tais žo- kurie dar gyvens — tik ši- 
džiais Bažnyčia dar kartą toji pilnuma yra pilnutinis 
priminė savo pirmykštį nu- žmogus. Atskiro žmogaus 
sistatymą, kad Dievo kara- kaltė ir likimas yra ne tik 
lystėje rasė ir tautybė jo- į jo vieno kaltė bei likimas, 
kios reikšmės neturi: Die- Į aet ji paliečia ir visą žino
vas žmogų vertina ne iš jc 
rasės ar tautybės, bet tik iš 
darbų ir jo dvasinio nusi
teikimo.

“Išplėsk meilę po visą pa
saulį, jei nori mylėt Kristų, 
nes Kristaus nariai yra vi
same pasaulyje”, pasakė 
Šv. Augustinas. “Katalikas 
gali išdidžiai prisipažint: 
aš esu visose kalbose, ma
no yra graikų, mano yra 
sirų, mano yra hebrajų, 
mano yra visų tautų kalba, 
nes esu visų tautų vieny
bėje”. Bažnyčia, kaipo Die
vo karalystė žemėje, “iš 
savo prigimties turi ten
denciją tapti viso pasaulio 
religija” (Holzmann’as). 
“Ištikrųjų, ji yra dvasinė, 
be jokių nacionalinių ar 
šiaip žemiškų sumetimų 
veikianti, grynai religiš
kai morališka didybė. Jos 
turtai yra nuodėmių at
leidimas ir malonė, jos rei
kalavimai yra užrašyti vi
siems žmonėms taikomose 
kalno pamokslo dorinėse 
taisyklėse. Tos karalystės 
piliečiai yra Dievo vaikai, 
kurie “Tėve mūsų” malda 
kreipiasi i visų bendrąjį 
Tėvą”, sako prof. K. Ada- 
m’as (“Katalikybės esmė” 

j 194 pusi.).
Kadangi Kristus, kaipo 

i Išgelbėto jas, apsireiškė vi
sai žmonijai, tad ir Jo mis
tiškas Kūnas — Bažnyčia 
— turi esminius santykius 
su visa žmonija, o ne vien 
tik su arijais ar semitais.

Rasizmas, kaipo žmoni
jos skirstytojas į žmones 
ir pažmones (Mensch und 
Undermensch), yra prie
šingas pagrindinei krikš
čionybės dogmai (apie pir
mykštį puolimą, gimtąja 
nuodėmę ir apie mūsų at
pirkimą nėr naujojo Ado
mo 
Šitos centrinės dogmos pa
grinde sdūdi didi mintis 
kad į žmoniją negalima 
žiūrėt kaip į suma paskui 
vienas kitą gimstančiu ir 
mirštančiu vienodų indivi
du. Žmonija nėra tik su
ma žmonių, kilusiu iš vie
no sentėvio ir surištu rū
šies vienodumu: žmoniia— 
tai vienas vienintelis žmo
gus. Žmonės savo prigim
timi, savo tiek kūnine, tiek 
fizine būsena taip artimai 
vienas su kitu susirišę, sa
vo galvojimu, savo nariais 
ir jausmais taip savo tarpe 
suaugę, tokie solidarūs sa
vo gyvenime, savo dorybė
se ir nuodėmėse, jog die
viškajame Išgelbėjimo pla
ne traktuojami tik kaiD vi- 

;suma, tik kaip vienybė, 
kaip vienas žmogus. Ne at- 

jskiras žmogus, bet visas 
j žmogus, pilnuma i tūks
tančius individualybių iš
sisklaidžiusių žmonijos 

; pasireiškimo formų, toji 
pilnuma, kuri, tik sutelku
si jas visas, sudaro pilnu-

Dažnai vaikai pyksta ant 
tėvų, kam, girdi, tėvai var
žo jų laisvę. Pasakojama, 
kaip vienos aukštos gimi
nės sūnus nepanorėjęs 
daugiau būti pas tėvus ir, 
panašiai sūnui palaidūnui, 
pasiėmęs, kas jam priklau
so, iškeliavęs pasiieškoti 
sau laimės. Motina viso
kiais būdais atkalbinėjo, į 

stambiu revolveriu — galinga karo mašina, prieš ku- bet kas čia tau klausys?! 
rią nė viena mažesnioji tauta neišdrįsta pasipriešinti. Laimės, aišku, nerado, bet 

patvirkę draugai greitai 
išvedė jį iš kelio, ir, buvęs 
toks laimingas ir garbin- 

I gos giminės vaikelis, turė
jo netrukus pasidaryti ga
tvės valkata.

Geroji mamytė, nesu
laukdama grįžtančio savo 
vaikelio, pati iškeliavo ieš
koti ir po ilgo vargo, nemi
gą, alkio ir troškulio paga
liau surado, bet kur? ir ko
kį?

Vieno miestelio gatvėse 
mato svirduliuojantį, ap
driskusį. purviną, apsi- 
skarmalavusį žmogelį. Mo
tinai dingt! Gal tai mane 
sūnus? 0 negalimas daik
tas! Juk mano sūnus buvo 
toks gražus, pasirėdęs, 
greitas, o čia sulinkęs, ku
protas, suveltais plaukais, 
basas... 0 ne! Bet motinos 
širdis nujaučia, nors akys 
ką kitą rodo.

Nori įsitikinti. Bet kaip? J^“p įį“
Staiga atsimena, kad ant 
jos sūnaus kaklo, f 
plaukų, buvęs nuo pat už
gimimo tam tikras ženk
las, kurio niekas negali iš
naikinti. Jeigu tas ženklas 
bus. tai mano sūnus. Pa
mažėliu prisiartina ir, ka
da tas vargšelis atsisėdo 
šaligatvy ant suolelio ir gi
liai užsimąstęs paslėpė sa
vo veidą tarp delnų, moti
na staiga praeina ir neju
čiomis pažvelgia į palenk
tą kaklą... Ženklas yra!

Motina nesusivaldo iš Vilniuje gyvenusį kaunie- j instituto ir Vilniaus 
džiaugsmo, puolasi prie tį Praną Ancevičių, kuris 
sūnaus, apkabina jo kaklą čia pabaigė universitetą 
ir pradeda bučiuoti jo su- ir, kaip teisių daktaras, 
sivėlusią galvą. vietos Rytų Europai Tirti

“Mano sūneli, aš vis tik Institute buvo nepavaduo- 
tave radau, o koks tu ne
laimingas! Grįžk, vaikeli, 
pas mane. Aš tave vėl my
lėsiu, kaip mylėjau, viską 
dovanosiu, aprūdysiu gra
žiausiais rūbais...”

“— Ne, mama, jau ašį

Tenka stebėtis, kaip vokiečių tauta tokius savo “vado” 
darbus pakenčia. Juk tai įterpia į vokiečių istoriją to
kius negarbingus lapus, kad busimosios jų tautos kar
tos nė savo krauju jų neišdildys. Bet pasirodo, kad vo
kiečių tauta dabar bejėgė. Ją slegia nacizmas, kaip Ru
siją bolševizmas. Doresniesiems vokiečiams ir nejau
ku, ir sarmata, bet ir juos terorizuoja bandito revolve- 
lis.

Skaudų ir pasigailėjimo vertą įspūdį daro Slova
kija. Slovakų tautos vadai, be abejo, nori savo kraštui 
gero ir manė įsigysią nepriklausomybę, deja, su Hit
lerio pagalba. Jie buvo tiek naivūs, kad savo globėju 
apsirinko tarptautinį banditą. Neilgai jiems teko 
džiūgauti: sekamąją dieną ir jų kraštą užėmė vokiečių 
kariuomenė. Dabar apie nepriklausomybę nėra nė kal
bos. Jei gaus kokį šešėlį autonomijos, tai bus didelė 
Hitlerio malonė, kurią jis bet kokiu momentu gali at
šaukti. Hitleris žodžio nelaiko. Garbės pojūtis jam 
svetimas. Besitrankydamas po Muncheno karčemas, 
savigarbos neišmoko. Gi su slavokais daryti ceremoni
jas jis nesijaučia įpareiguotas. Juk jie patys “gerada
rį” į svečius pasikvietė. K.

Ir

“Maisto” fabrikuose gaminama daug įvairių konservų, kurie parduodami už-j 
sieniuose. Čia matome paruoštus eksportui konservus “Maisto” sandėliuose. VDV į

Kun. J. Bružikas, S. J.!sakaisi jau nebe katalikas,' 
į bet katalikas, ir amžinai I 
' būsi katalikas! O gal šaky- Į 
įsi: Iš kur mane Bažnyčia 
■pažįsta? Ūgi iš ženklo ant

daugiau nebegrįšiu!” pasi- i galvos! Kur eisi ar į dangų 
girdo niūrūs, desperacijos į ar į pragarą, to ženklo nuo 
pilnas sūnaus balsas.

—“Dėl ko, vaikeli,
taip sakai?”
— “Jau per vėlu man grį- Bažnyčia praskleis 

žti. Nors tu dovanoji ir galvos plaukus ir pasakys, 
priimi, bet ką mano drau
gai pasakys tokį pamatę?! 
Norėčiau grįžti, bet ne
gražu, draugų bijau ir pa
juokos...” 

Į — “O nebijok, sūneli, aš 
niekam nieko nesakysiu, o 
tu pargrįžk nakčia, kai vi
si miegos. Aš paliksiu šo
nines duris atdaras, įeisi 
ir tuojau rasi paruoštą 

! maudyklę, išsiprausi, apsi- 
; vilksi gražiais drabužiais 
ir iš ryto pasirodysi... Visi 

|manys, kad toks gražus 
j grįžai, koks iškeliavai, 
į Taigi, padarvk, taip, vai- 
jkeli”.

Sūnus paklausė ir grįžo
ir buvo laimingas.

Koks mums iš to pamo
kinimas ? Šis pavyzdys la
bai tinka mūsų laikams. 
Reiktų jį papasakoti kiek
vienam, kuris yra apleidęs 
savo Motiną Bažnyčią. Jis 
mano, kad jau viskas žuvę, 

i Jau jo Bažnyčia nebepri
ims, o draugai pajuoks ir, 
pagaliau, jau jis viešai at- 

Į puolęs, seniai buvęs išpa
žinties ir jau net nebe ka
talikas, jeigu grįžtų, visi

į pat užgimimo, kurį per 
tu krikštą gavai, niekad neiš

naikinsi. Jis tave išduos, 
tavo

Aštuonioliktasai komunistų kongresas buvo pa
našus į ilgą, labai sausą ir nuobodžią paskaitą, kurią 
suteikė, Stalinas. Rolę klusnių klausytojų suvaidino 
kominterno delegatai. Stalinas kalbėjo šaltu vienodu 
balsu, kartais sustodamas mineralinio vandens atsi
gerti. Jis nerėkavo, nesidraskė, kaip Hitleris, bet pa
saulis labai jo kalba susidomėjo, nes manė išgirsiąs 
bolševikų vado nuomonę apie nacių vado žygius. Iš
girdo labai mažai ir visai ne tai, ko tikėjosi.

Stalinas kalbėjo ne prieš hitlerizmą, bet prieš de
mokratiją. Anot jo, dabartinė pasaulio demokratija 
(tą žodį Stalinas visuomet taria su ypatinga panieka) 
stengiasi supjudyti Rusiją su Vokietija, ir kada ko
munizmas su fašizmu bekovodamu nusikamuos, demo
kratija juos abudu mėgins likviduoti. Tai ir viskas.

Iš to išsireiškimo atrodytų, kad Stalinui visai bū
tų ne pro šalį sudaryti bendrą su Hitleriu frontą prieš 
demokratiją, kas būtų visai natūralu, nes Stalino “ko
munizmas” beveik tapatingas Hitlerio diktatūrai. Juo
du abudu juk skaitosi “tautos vadais”, tik su tuo skir
tumu, kad Stalinas vadinasi “vožd”, o Hitleris “fueh- 
rer”. Čia tik rusų ir vokiečių kalbos skirtingumas. Gi 
abiejų diktatorių metodai netoliesia tie patys.

Tačiau Hitleris kokiomis ten idėjomis nesivado
vauja. Jam rūpi praktiškas vokiečių biznis. Jo akys 
nukrypo į Ukrainą, nežiūrint, kas ją bevaldytų — rusų 
caras ar gruzinų komunistas. Tad Stalinui noroms- 
nenoroms (daugiau nenoroms) teks su Hitleriu susi
remti, nežiūrint, ar pasaulio demokratija mėgins, ar 
nemėgins juodu supešdinti. Demokratija, tiesa, mėgi
na su Stalinu šiuo klausimu susikalbėti. Paskutiniomis 
žiniomis Anglija pasiūlė sovietams sumanymą bet ko
kiu bendru frontu sustabdyti negirdėtus moderninėj
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tai mano vaikelis. Aš tave 
pažįstu, štai iš šito ženklo. 
Taigi verčiau dabar grįžti 
negu paskui Dievo Teisme 
didžiausią gėdą kęsti ir 
amžinai skirtis...

Bet juk sunku grįžti! 
Nebijok. Motina Bažnyčia 
turi įvairių palengvinimų 
ir būdų. Bus parapijoj mi
sijos, prisitaikink, kai nie
kas nemato ir įsmuk pro 

i šonines dureles į bažnyčią. 
Ten pat rasi maudyklę iš 
Avinėlio Kraujo t. y. — 
klausyklą su nepažįstamu 
kunigu. Jis tave maloniai 
išklausys duos išrišimą, o 
ypač per misijas nėra to
kios nuodėmės, kurios ku
nigas neišrištų, o rytojaus 
dieną susimaišysi su vi
sais, prieisi prie Komuni
jos ir toliau pasiliksi, kaip 
ir buvęs katalikas.

Taigi dabar, kada yra to
kia didelė kiekvienam ka
talikui pareiga atsilikti 
velykinę išpažintį, padrą
sinkime bailiuosius, pri
kalbinkime apsileidusius. 
Nesakykime: Kas man,
galvoj! Argi nebus gaila, 
tuomet, kai tavo brolis, se- j 

_____ o_______x o_____šuo, kaimynas, draugas, o 
tarP gai pasakys ? ir tt.________ gal tavo mylimas tėvelis

O ne! Visi tie pasiteisini- turės amžinai pražūti! Į- 
mai ir baimės iš piršto iš- kritusį i upę ar į ugnį šok- 
laužti. Nors tu, vargšeli, tum gelbėti ir nesakytum, 
Bažnyčios išsižadėjai, bet kas man galvoj, o čia am- 
Bažnyčia tavęs ne, nors tu žiną nelaimė!

I i 
I
i

džiausią geda! Ką gi drau-

Vilniaus Vaivada Gandro Rolėje

vaivados Bo-] įsakymą iš Vilniaus
•-1 sukruto ne 

Wil.”

Kristaus kančią).

ir galvoja- 
kategorijoj 
op. cit. 45,

niją pagal šito žmogaus 
reikšmę, kuri jam yra pas
kirta žmonijos organizme 
pagal dieviškos Apvaizdos 
planą.

Štai mintys, kurios mo
derniškam žmogui, ypač 
nacionalistui, yra labai 
svetimos. Renesansas iškė
lė individualistišką Vakarų 
sielos pusę. Švietimo laiko
tarpis susmulkino, tiesiog 
atomizavo žmogų ir jo gy
venimo santvarką.

Su Kantu į Europos dva
sią įsiveržė bėgimas nuo 
objekto, nuo daikto, nuo 
antsubjektyvios realybės. 
Ir visa tai padarė, jog beri
bis subjektyvizmas išardė 
tarp mūsų esminę vienybę 
ir atitraukė mus nuo mūsų 
pačių pagrindo, — nuo 
gimdančios, palaikančios 
ir apsupančios žmonijos. 
Mes įsispraudėm į ankštą 
savojo “aš” lukštą ir jau 
nerandame kelio į žmoniją, 
į pilnutinį žmogų. “Žmoni
jos” kategorija pasidarė 
svetima mūsų galvojimui; 
mes gyvename 
me tiktai “aš” 
(plg. K. Adam 
46 ir 47 psl.-.

Tiems, kurie šiandien de
dasi gyveną tik savo tautai 
ar rasei, savasis “aš” fak 
tiškai sudaro visų jų veik
smų ir geidimų centrą. 
Dievas, kiekvieno dvasin
gumo šaltinis, jiems tapo 
našta, todėl tokie žmonės, 
tokios rūšies separatistai, 
lyg paklydusi planeta, su
kasi aplink save ir klajoja 
nežinojime. Bet kadangi 
savasis “aš”, atplėštas nuo 
aukštesniojo gyvenimo, 
pasidaro perdaug sunkus 
ir įkyrus, nes jį slegia vie
numa ir apleidimas, tad 
norima jis lyg fiziologiš
kai sujungti su tauta, o 
tautą paversti dievybe ir 
pastųmt ją į karą su visa 
žmonija.

Tuo tarpu karas su žmo
nija yra karas su savimi, 
yra moralinė savęs izolia
cija ir savižuda. Taigi Ap
reiškimo požiūriu visa 
žmonija, neišskiriant nė 
žydų, yra viena rasė ir nie
kas tos rasės neįstengs il
gam suskaldyti. Rasizmas 
yra ne kas kita, kaip poli
tinės žmonių gudrybės ko
va su Dievo apreikšta tie
sa. Katalikybė čia negali 
būti neutrali, nes jos pas
kirtis vesti išganyman ne 
tik arijus, bet ir visas tau
tas, visas rases, visą žmo
niją.

Kat. Bažnyčia yra toji 
vieta, kur blogybė yra la
biausiai pastebima, nes 
kaip tik čia su ja atkak
liausiai kovojama. “Ji nie
kuomet negali būt nuoša
liai nuo blogybės sferos” 
(Moehler). Žydų tautoje 
katalikų maža, o priešų — 
daug, tačiau Bažnyčia yra 
prieš žydų persekiojimą, 
nes jai iš principo nepaken
čiamas yra žmonijos skal- 
dvmas ir neteisybė. J. Gs.

“P. G.“

išva-1 
vien 

Kur. Wil.” redaktoriai, 
1927 metų bet ir Rytų Europai tirti 

uni
versiteto vadovybės. Ir 
vieni ir antri suskato dary
ti žygius, kad trėmimas 
būtų atšauktas. Deja, nie
ko nelaimėjo. Instituto di
rektoriui Wielogorskiui ir 
universiteto rektoriui kun. 
prof. Voicickiui nuvykus 
pas vaivadą Bocianskį, šis 

; įiems nedavė nė kalbėti. 
! sakydamas: “Aš nesikišu į 
jūsų instituto ir universi
teto reikalus, jūs nesikiš- 

| kitę į administraci ja”. 
Į Trėmimo sprendimas į- 
vykdytas. Ancevičius tu
rėjo išvažiuoti į Varšuvą.

Vilniaus
cianskio įsakymu Vilniaus žiuoti, 
miesto Storasta ištrėmė iš

i Vilniaus nuo

jamas sovietologas. Be to, 
dr. Pranas Ancevičius bu
vo laikraščio “Kurjer Wi- 
lenski” redakcijos narys ir 
dažnai rašydavo apie So
vietų Rusiją straipsnius.

Dr. Pr. Ancevičiui gavus

istorijoj Hitlerio žygius. Stalinui nieko daugiau neb- 
lieka tik priimti Anglijos pasiūlymą, jei Hitleris iš tie
sų pultu Ukrainą. Vieni sovietai prieš jį neatsilaikys.

K.

<<

v •

Šį faktą “Kurjer Wilens- 
ki” pažymėjo savo pusla
piuose pritaikinta karika
tūra, kuris vaizduoja gan
drą (lenkiškai bocian) be
nešant} į Varšuvą kojų na
gais suspaustą mažą, į dr.
Pr. Ancevičių panašų, į I ir neturėti tam 
vystyklus susuktą vaikutį. ’ mo.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 

sugebėji- 
Ksenofontas.
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Moteris yra žemės angelas... Angelas — vienintelis 
žodis, kurs kalboje negali nusidėvėti.

Viktoras Hugo

Almazoras Bučiuoja...
v<

L

Draug Su Angelais. O Mes?

' kad iš Lietuvos bus galima gau
ti prieinama kaina, o dabar pa- 

! aiškėjo, kad pigiausias rūbas 
kainuoja $10. Be to, reikalauja
ma pinigus sumokėti iš anksto. 
Turint dėmesyj esantį nedarbą,ir* i • • rūbų iš Lietuvos teks labai ma- 

. . ' žai užsisakyti, matyti teks ten-

. . - kintis erzacais, kaip daugumoje
iki šiol buvo daroma. Jie galima visur: . . .............. ..

numa-!
dieno-
visas

Jūsų raporteriui teko iš Dai
nų Programos Komiteto pirmi
ninko J. Žilevičiaus sužinoti se
kantį:

Dalyvauti Lietuvių Dienoje y- 
ra užsiregistravę 56 chorai su 
2658 dainininkais, bet turimo
mis žiniomis, dainininkų skai
čius pakils iki 3000! Tos rūšies 
bus pirmas toks didelis jaunimo 
sąskridis išeivijoje, todėl jis is
toriškas.

šia proga patieksime visuo
menei žinių iš chorų ruošos tam 
istoriniam įvykiui. Juo toliau 

. M '■'J'' “ ’‘J i choras gyvena nuo New Yorko,bučiavo aukštuosius kan-:„ln _
ninkus ir jų moteris. ■didesnės

Almazoras jaudinasi. Joj wiikes-Barre. 
kojos linksta. Staiga pašo
ka kelis žingsnius atgal. 
Visi sužiuro į jį. O jis krito 
ant žemės ir kvatojosi:
— Aš jums atnešiau ma

rą! Marą!... 
čiau! Aš, Almazoras 
ir ar nesaldžiai aš jus iš
bučiavau ?

Ispanų išdidžiose akyse 
pasirodė mirties šešėliai. 
Ant jų kaktų galėjai ma-; 
tyti tamsius juodus kry
žius.

O Almazoras vis kvato
josi. Ir kvatojos jis tol, kol 
tas pragariškas ir pilnas 
paniekos juokas neprisvi
lo prie jo sukietėjusiu 5o’ 
tų lūpų...

* * i-

Tu dar gal nepažįs 
mažoro.

Ne?
Bet tu jį pažinsi. J. 

teis! Ir ateis tada, kadi 
jo visai nenorėsi, kad a 
tų. Tu linksminsies, ga 
dama nugalėti mažus ir c 
dėsnius pavojus. Bet pi 
lauk! Ateis Almazoras. Ji. 
puls tau po kojų. Jis mal
daus. Ir mėgins apkabinti.

Ir jis tave pabučiuos.
Tada tu pažinsi Almazo- 

rą, kai pasijusi apkrėsta. 
Tu? Taip. Pasidavei leng
viau, kaip aklas elgeta, ku
ris betiksliai ginasi lazda. 
Gyreis, galinti visur lai
mėti. O dabar?

Kažkas panašus į marą 
apims tave ir, jei nebūsi 
tvirta, tavo sielą pastūmės 
į mirtį. “L.”

t. p. Iš to kas čia pasakyta ma
tyti kuoaiškiausiai jaunimo pa
stangos, kad atvykti į Lietuvių 
Dieną kuoskaitlingiau 
kant jtemptai chorų pamokas— ' 
kuo geriau dainos pasisektų. 
Paskutiniuoju laiku pradedant, 
kur tik esti parengimai, 
jau dainuojamos dainos, 
tytos dainuoti Lietuvių 
je. Chorai yra pasiryžę 
nustatytas dainas dainuoti at
mintinai, o tas atima dar dau
giau laiko ir reikalauja dar di
desnio darbo ir pasiryžimo.

Dainų bus bandoma išstudi
juoti kuo daugiau, bent 12-14, 
nes belaukiant gaidų iš Lietuvos 
teko suvėlinti bendrai gaidų iš
siuntinėjimą chorams. Pirmoje 
eilėje išstudijavę chorai vieti
nio komiteto nustaytas dainas, 
imasi papildymus atsiųstus iš 
Lietuvos. Kiek bus jų suspėta 
išstudijuoti, tiek bus pildoma. 
Turime viltį, kad virš išvardy
tas skaičius bus galima prireng
ti. Kas kita, jei aplinkybės bū
tų nekliudžiusios gaidas išsiun
tinėti chorams pradžioje praei
ti rudenio. Tenka sveikinti cho
rų vedėjus ir chorų narius, taip 
širdingai atsiliepusius dalyvau
ti Lietuvių Dienoje.

Paskutiniuoju laiku labai su
judo choristės įsitaisyti lietu
viškus rūbus. Buvo manyta.

priešas. Aš pasiduodu. Ir 
koks aš buvau kvailas, kad 
to nepadariau daug ankš
čiau.

Ispanų vadas susijaudi
no. Jis to nesitikėjo: mat, 
puikiai žinojo Almazoro 
didingumą. Pakėlė jį nuo 
žemės. Apkabino. Tada tas 
jį pabučiavo.

Vėl suūžė stovykla. Pasi
pylė vyno upeliai. Sutrinko 
muzika.

O Almazoras ėjo ir vis

Vienas neleistinas buč
kis nuperka pusę moters 
galybės ir širdies skais
tų dangų.
Kiekvienas kelias į per

galę paplūdęs kraujais...
Tai nesvarbu! Ispanai tik 

rėkauja, tik dainuoja, tik 
šoka — triumfuoja. Ir ko 
netriumfuoti ? Arabai nu
galėti. Maži likučiai pabė
go iš kovos lauko ir draug 

bet vienu su vadu pasislėpė miškuo
se.

Ant kilimo sėdi paniuręs, 
išbalęs, lyg sustingęs, nu
galėtas arabų vadas. Į jo 
juodus tamsius plaukus 
vėjas barsto sudžiūvusias 
šakeles. Vyras sunkiai al
savo. Bet kas iš to? Jis gir
di pašėlusią girtų ispanų 
ipergalės dainą. Ir mato, 
kaip mirusieji jo kovos 
draugai tiesia į jį savo ran
kas... Ne! Jis atkeršys. Ir 
dar kaip’ Juk jis — Alma
zoras!... Jo raumens stai
ga įsitempė. Akys ugnimi 
sugėrė ašaras.

Po valandos išėjo jis tie
siog į priešų stovyklą.
— Stok! Kur eini? — su

laikė jį girti ispanų sargy
biniai.
— Noriu pamatyti jūsų 

vadą!
Kariai nepažino Almazo-| 

ro. Jie pamanė, kad čia tik* 
taip sau koks nors arabų 
bėglys.

Nuvede jį prie vado pa
lapinės.

Begirtaujančiam ir besi
linksminančiam ispanų 
vadui buvo pranešta, kad 
su juo norįs pasimatyti 
kažkoks maurų — arabų 

namuose. Samarijietė drą- ^arYS.
visai apylinkei’ - Įleiskite! - visai nepa-

Kiekvienas iš Dievo ran- šauliui ramybę, dorą ir lai
kų išėjęs kūrinys gražus mę. 
ir geras. Šio grožio ir geru
mo Kūrėjas nepagailėjo Moteris juokiasi, kai reik- 
ypač moteriai. tų verkti, baili, staiga vis-

Kuklus elgesys, begali- ko išsigąsta, 
nio gilumo akys ir žemę žvilgsniu gali sukaustyti 
vos liečią žingsniai priki- vyrą ir sutramdyti žvėrį, 
šamai rodo, kad moteris 
sukurta aukštesniam tiks
lui. Atrodo, jai lemta skra- dvasiškumą, kantrybę, už
joti tik erdvėmis. Tai dau- jaučianti pastabumą, 
giau siela, o ne kūnas.

Vyras turi proto mokslą; 
moteris — širdies mokslą.

Iš prigimties moteris v- 
ra kilnesnė, religingesnė 
ir skaistesnių jausmų už 
vyrą.

Meilės ir pasiaukojimo 
dorybės moters širdyj ne
turi ribų... Ji neturi egois
tiškų jausmų — kiekvieną 
valandą pasiruošus ilgai ir 
karčiai kančiai...

Moteris yra šeimos an
gelas. Atimkit iš šeimų 
moterį, mergaitę, ir pra
dings džiaugsmas, juokas 
ir šiluma. Per blogybių sų savo turtų nepanaudo- 
mares ir audras su alyvų janti geram, tuoj pamaty- 
šakele lūpose ji neša pa- sime.

Tikrai reikia stebėtis!

Sunku yra nupasakoti 
moters kilnumą, didžia-

e- 
nergiją, meilę ir motinys
tės šventumą.

Malonus rimtumas ir ge
rumas, praktiškumas, pro
to lakumas, veiklumas, 
stropumas, švelnumas ir 
kilnumas yra moters pa
puošalas ir galybė.

Jei mes, moterys, su- 
prastumėm savo dvasios 
galią, daugiau pažintu-1 
mėm pačios save, — visi 
pasidarytų daug geresni, 
ir mūsų narnai taptų lietu
viška šventove — romuva.

Bet ko verta moteris, vi- t

I

I

Antroji Medalio Pusė
mas, prie Kristaus išdrįso 
prieiti tik naktį, moteris 
tai išdrįso padaryti viešai, j 
Didžioji nusidėjėlė Marija 
Magdalena pagarbino Vie
špatį farizėjaus Simono

i

: tuo sunkiau jam atvažuoti — 
didesnės išlaidos. Paimkime 

________ , Pa. apylinkės 
chorus. Ta apylinkė turi chorų 
sąjungą, susidedančią iš 5 cho
rų. Viso apie 400 choro narių. 
Jie New Yorke gyvens tris pa
ras: turės nakvynes gauti ir 

AŠ jus apkrė- pragyventi, neskaitant kelionės 
jęa I išlaidų ir įvairias nenumatytas

išlaidas. Jie pasisamdė labai 
prieinamomis sąlygomis kelis 
šimtus kambarių New Yorker 
hotely ir jei kelionę ir nakvy
nė bus galima padengti $10 as- 

Įmeniui, tai bus labai gerai.
j — - - - “Clevelando choras rašo, kad 
jiems atvažiuoti (tik vienam 
chorui) kainuos veik $400. Cho
rų yra užsiregistravusių ir iš 
toliau: VVaukegan, III., Chicago, 
III., Toronto ir Montreale, Cana- 

t. p. Vieniems kainuos 
daugiau negu $10, kitiems, 
ams daug mažiau. Jei 
i aplamai vien tik po $10 
ii, o jų bus apie 3000, 
ų mažiausia chorams i 
ietuvių Diena $30,000. i 
ria praktikoms išlaidos I 
/airios, kurios susida- 
's į New Yorką ir ke-

H-

Deja, per amžius visos 
tautos turėjo tokių mote
rų. kurios užtvenkdavo 
kelius ne tik į dangų, bet ir 
į pragarą...

Tai būdavo mergelės Ma
rijos, besikalbančios apie
savęs ir kitų išgelbėjimą, šiai tuoj 
Tai būdavo taip pat su apskelbė Kristaus dieviš- 
žalčiu flirtuojančios Ievos kūmą. Šv. Veronika net iš- 
ir nematančios čia pat jų drįso, vedant Kristų į Kal- 
ir kitų laukiančios nelai- varijos kainą, nušluostyti 
mes. Jam kruviną Veidą, o dau-

Su moterim pasaulis ir gelis Jeruzalės dukterų 
kyla ir smunka. nulydėjo Jį net į pat kan-

Moteris yra ugnis. Kol ji čios vietą.
gera ir dora, tol šviečia, Šimtmečiais panašios 
bet, kai pasidaro nedora ir Kalvarijos kartojosi žino- i 
bloga, yra blogesnė ir už nijos raukšlėtame veide, 
pati blogiausiąjį vyrą. Su pagarba mes minime.

Štai ką padaro neišnau- ten kartu stovėjusių mote- 
doti ar blogai panaudoti rų vardus, 
didieji moters sielos brili- 
jantai!

Mes negalime įsivaizduo- nimo, 
ti. ki^k galime padaryti šviesa lankiusios dumhlin- 
blogo ir kiek gero!

Tik išeik į gatvę’... Nelai
mių ir nedorybių prislėg
ti tiesia į mus savo suvy
tusias rankas. Ar nepama
tysi tos pagelbos šaukian
čios minios ir rankų kapi
nyno?

Ar Dievas dar tavęs čia 
nepašaukė? Ar tu bent 
kartą tai pagalvojai?

<- <•
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galvojęs įsakė vadas.
Prasiskleidė uždanga. Ir 

į vidų įėjo Almazoras.
— Almazoras! — suriko 

susverdelėjęs ispanų va
das.

Visa stovykla pašoko ant 
kojų. Aukštieji karininkai 
išsitraukė kardus.
— Vade! — tada prabilo 

nužemintu balsu Almazo
ras. — Neatvykau kaip

A. A. PROF. LIUDAS VAILIONIS
Kiek moterų, kurių neži

nome nei vardų, nei gyve- 
o yra su Kristaus

Ar mes? įpą.
Kai vyrai, kaip Nikode- O mes?

pigiau įsitaisyti, mažiau negu 
per pusę. Nors jie nebus tikri, 
bet nuo tolo atrodys gerai.

Atvykus į New Yorką nakvi- 
nių klausimus jau išspręstas. 
Komitetas yra suradęs labai 
prieinamomis sąlygomis nakvy
nes, kur bus galima sutalpinti 

: chorus grupėmis vienuose na- 
. muose. Apie tai pranešta vi
siems užsiregistravusiems cho
rams. Tie. kurie negalės nei tos 

, žemos kainos užsimokėti, prii
mant domėn ir taip jų didelį pa
sišventimą. New Yorko apylin
kės Chorų Sąjunga parūpins 
nakvynes dykai, bet jos, su
prantama bus išmėtytos po vi
są apylinkę ir todėl labai nepa
togios. Dabar tik belieka Cen- 
traliniam Komitetui tinkamai 
atvykusius svečius — chorus 
priimti, kad jie už savo didelį 
vargą jaustųsi nors keletą va
landų linksmai ir maloniai. Tai 
pareiga visos New Yorko apy
linkės lietuvių bus vaišingumu 
pasirūpinti. Kas sakė, kad lietu
viai nemoka svečių pavaišinti?

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Neo-Lituanijos studentai 
neapkenčia Ateitininkų. 
Tai kada žaidėme, Neo- 
Lituanijos studentas būk 
tai virsdamas labai užga
vo ateitininką. Ateitinin- 

!kas atsikėlęs sako: “Ar 
■proto netekai, kad tyčia 

buvo nori mane sužeisti”. Už tą 
neo-lituanas

sa-

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Tada aš Generolui

kau, kad mes amerikiečiai 
girdėjome, kad perversmo 
vadas buvo gen. Plechavi
čius. “Taip”, sako, “bet 
gen. Plechavičius 
provincijoje, o aš Kaune”.! pasakymą

Pastebėjau p. Karpienės drožė ateitininkui per vei- 
įspūdžiuose, kad Lietuvos dą. Prie muštynių nepri

leido, bet ateitininkas 
sportininkas buvo praša
lintas. Mes aiškinom teisė
jams, kad mes pralošime 
be to ateitininko, ir kad jis 
nenusikalto, tai už ką jį 
prašalinti”.

Iš studentų sužinojau, 
kad kada kun. J. Šmulkš
tys grįžo iš Amerikos į 
Lietuvą, tai per 3 metus 
valdžios šnipai saugojo jo 
namą. Sekė kas pas jį atei
na ir kas išeina, 
siu studentų: 
Šmulkštys žinojo, 
sekams? Atsakė: 
Kun. Šmulkštys sakyda
vęs, kad jam esą gerai, 
sargo nereikia samdyti, 
apsaugo “prieteliai”. O 
visgi kun. Šmulkštys yra 
daug dirbęs Lietuvai.

Kaune labai plačiai kal
ba apie žydelį Ilgowskį, 
kuris esą jeigu nori gauti 
kontraktą statyti valdžios 
namus ar ką kitą, tai turi 
pirmiau pralošt kiek pini
gų kam jų reikia, o tik po 
to gauna. Sakoma, kad jis 
esąs geras pažįstamas po
nios prezidentienės.

Geležinkelių direktoriate 
esą daug lenkizmo. Lenkas 
greičiau gaunąs darbą, 
kaip lietuvis.

(Bus daugiau)

urie rengėsi nuo se- 
’ metus), tie sukėlė 
as ir turi jau šim- 
se. nes jie išnau- 
l progą savo ka- 
i. Jie žinojo, kad 
5. kaip buvo jų i 

kuomet teks 
sąskridį kur 

orką. Chorai, 
o skeptiškai, 

dienų, jų 
darbas jų 

-aeitą pava- 
Norintiems 
, tenka la-

tautininkų valdžia siūlė 
Dr. Graičiūnui pensiją už 
“pasidarbavimą Lietuvai”, 
bet būk tai Dr. Graičiūnas 
pareiškęs, kad jis pasilik- 
siąs Chicagoje. Klausimas 
kyla už kokį čia Dr. Grai- 
čiūno “pasidarbavimą Lie
tuvai” Lietuvos valdžia 
siūlė pensiją?

Gen. Glovackis manęs 
paklausė, ar aš pažįstu Dr. 
Graičiūną? Tai aš jam at
sakiau, kad asmeniai ne
pažįstu, bet esu matęs jo 
paveikslą spaudoje. Girdė
jau, kad agentauja Kupiš
kėnų laisvamaniams, tai 
ir viskas.

Kadangi mus dauguma 
pasitiko Kauno stotyje iš 
Amerikos nuvykus, tai su
sidarėme daug pažįstamų 
Kaune.

Sutikau Kaune studentą, 
baigiantį inžinerijos mok
slus. Klausią manęs, kaip 
patinka Lietuvoje? Sakau, 
gerai. Jis man sako: “Būtų 
visai gerai, kad būtų vie
nybė. Bet dabar tarp val
džios ir kitų srovių nėra 
vienybės. Valdžia kišasi 
ten, kur jai nereikia kiš
tis. Štai mes žaidėme foot- 
ball’ą, ir būtume buvę ma- 
steriai Pabaltijo valstybių, 
jei ne tautininkai ir jų įga
lioti teisėjai. Buvo taip:

ios lėšos?
’ai:
'karai.
' uždari

Hl.

Aš klau- 
ar kun.

kad jis
“Taip.”

“Darbininko” No. 19. antrame tų rudenį įstojo į Šv. Onos pir- 
I puslapyj radau liūdną žinią. Mi- mąją gimnaziją, kurią ir baigė, 
rė prof. Liudas Vailionis. Šis 1906 m. įstojo į Krokuvos 

blausiąsias lūšnas’ Pasku- mokslo vyras buvo mano jaunų versiteto filosofijos skyrių. U- 
tiniojo teismo dieną jos .dienų draugas, nes kartu augo- niversitete studijavo filosofiją 
stovės tarp didžiųjų Tie- me- Liudas gimė sausio mėn. 13 ir gamtos mokslus. 1911 m. bai
sos ir Skaistybės apaštalu’ m.. Mizarų kaime. Su- gė universitetą ir pradėjo dirb-

Pradinį ti botanikos dirbtuvėje. Prof. 
I mokslą įsigyjo Leipalingio vai- E- Jančevskio dirbtuvėje dar- 
sčiaus mokykloje. Pradinę mo- bavosi augalų anatomijos sri- 
kyklą lankydamas buvo altoris-į tyj. ir pas prof. E. Godleewski 

* tu ir buvo labai paklusnus tuo j augalų fiziologijoj. 1913 m. bu- 
laikiniam klebonui kun. J. Ze
niui ir jo asistentui kun. Pijui 
Mičiuliui. Liudas nekartą atsi
sakė vykt pas tėvus.
mas: “

■ noriu vykti 
bai noriu 
kiams laike

i pamaldų.”
Kada Liudas baigė 

mokyklą, jo dėdė kun. 
Liudas Vailionis, tuo laiku gy
venantis Čenstakavos vienuoly
ne. pasiėmė Liudą ir savo lėšo
mis leido į Lodžiaus klasinę 
gimnaziją 1899 m. ir ten moki
nosi iki 1905 m.

Liudas būdamas septintoje 
klasėj, kvotimų rusų kalboje ne
išlaikė, nors daug geriau mokė
jo už rusus studentus. Priežas- 
1 tis buvo ta. kad Liudas buvo ti
kras lietuvis, mylintis savo kal-

■ bą ir tėvų žemelę Lietuvą. Liu
das, nenorėdamas gaišinti laiko,

i bandė įstoti į Vilniaus ir Kauno 
, gimnaziją. tačiau pastangos 
buvo veltui.

. Paskatintas dėdės kunigo, nu- 
jvyko į Krokuvą ir tų pačių me-

uni-

stovės tarp didžiųjų Tie- me- Liudas gimė sausio mėn. 13 ir gamtos mokslus. 1911 m. bai
sos ir Skaistybės apaštalų!

Jos nesireklamavo laik-_valkij°j (Dzūkijoj), 
raščiuose. Bet jos neužsi
darydavo tik pasilinksmi
nimų ar tuščių susirinki
mų su karšta paskaita rė
muose. Ėjo į gyvenimą 
nešdamos ramybę, palai-

: mą ir dangaus rožių kva- 
įpą- Atleiskite, aš nors labai 

į namus, tačiau la- 
pa tarnauti 
Didžiosios

I
 {LIETUVĄ k

Jus keliausite greitai ir patogiai musų 
populiariais laivais:

BREMEN EUROPA M
COLUMBUS 

NEW YORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND l
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Brcmen

ar Hamburgo ^^^Bi

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant
iš Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir I
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei- I

ūžiama būti keturias savaites. y

Informacijų klauskite pas vietini agonta arba > 1 
252 Boylston St., Boston, Mass. |
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Kokli 
Vartoja

1. Ren
2. Kori 

(savųjų t
3. Bingc.
4. Pardavinėja kosmetikus po 

namus.
5. Apsideda po 10 centų savai

tėje ir juos sumoka kas sekma
dienis choro iždininkui.

6. Kai kur klebonai nuo rengi
mų jų pagarbai vakarų pelną a- 
tiduoda chorui.

7. Nuo Lietuvių Dienos įžan
gų į parką.

8. Šiaip įvairūs bankietai ir 
parengimai.

Kiekvienoje kolonijoje savaip 
prisitaikoma. Kai kur teko ma
tyti randasi šiaip pavieniai as
menys. kurie aukuoja po tiek 
kas išgali kelionei apmokėti ir

|

vo priverstas pertraukti darbą 
ir atlikti karo tarnybą.

1914 darbavosi Plocko gub. 
sakyda- žemės ūkio bandymų stotyj. 

Prieš tai. 1912 m. vasarą, dar
bavosi kaipo prof. K. Rogoys- 
kio asistentas, prie augalų se
lekcijos universiteto dvare. 
Pasaulinį karą pergyveno Len
kijoj mokytojaudamas. Rudenį 
1919 m. grįžo Lietuvon ir pra
dėjo mokytojauti “Saulės” mo
kytojų seminarijoj ir aukštuo
se kursuose, kur dėstė botaniką. 
Vėliaus buvo pakviestas į Lietu
vos universitetą profesoriauti, 
kur dėstė Gamtos - Matemati
kos mokslus iki jį Aukščiausia
sis pašaukė pas save.

Trumpas laikas atgal.
Vailionis rašė man laišką, ra
gindamas mane grįšt į Lietuvą 
ir praleist likusį gyvenimą tė
vynėje. Štai kaip jis išsireiškė: 
“Mane miestų gyvenimas ir jų
jų asfaltuotos gatvės ir šaligat
viai neatitraukia nuo ūkio gy
venimo, ir man daug yra malo
nesnis tvartuose gyvulių mėš
las. negu miesto gyvenimas, ir

dvasiš-
Savaitės

pradinę 
Simonas

' likusį laiką nuo kasdieninių už
siėmimų praleidžiu savo ūkyje, 
kurią įsigijau netoli nuo Kau
no”.

Tad gi duodasi suprasti, kad 
prof. Valionis buvo paprastas, 
be puikybės žmogus.

Nekartą užklausiau pas dva
siškius, kurie lankėsi Lietuvoje 
apie prof. Liudo tikybinį stovį, 

i Nuo kiekvieno gavau atsakymą, 
j kad jis yra praktikuojantis ka-

prof.1 talikas. Gaila labai, kad jį Die
vas taip greit pašaukė, kuris 
gyvendamas dar būtų daug ką 
nuveikęs.

Siunčiu giliausią užuojautą 
prof. Liudo broliams Juozui, 
Mykolui, Antanui ir jų sesutei 
Petronėlei.

F. A. Kranccvičius.
Lawrence, Mass.
3. 12. 39.
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LRK FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų, Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. par. svetainėje, Windsor St., 
Cambridge, Mass. Prašome visų Federacijos skyrių at
stovų ir katalikiškų draugijų valdybų ir veikėjų į šį 
svarbų metinį suvažiavimą atvykti.

LRK Fed. N. A. Apskr. Valdyba —
Kun. Pr. Juškaitis, Klebonas, 

Antanas Zaveckas, pirm., 
Jonas Kumpa, vice-pirm., 

A. Pinelis, iždininkas, 
Benediktas Jakutis, Sekr.
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jėjai, kad tuo būdu duotugas ir tobulas išrišimas —

nežinomos tvarkos. 
Teisingai sako Foersteris, 
kad auklėtojai turi būti 
pats toks, kokiu jis nori 
matyti savo auklėtinį.

Jei mes norime tikrai 
išugdyti tvarkingą vaiką 

Įmes turime būti jo protin- 
motinoms, yra itin sunkus su^nymų artimiau- 
ir atsakingas ir jo teisin- bendradarbiai ir pade
gąs ir tobulas išrišimas — JeJa1’ ^ad tuo budu duotu- 
suteiktų mums daug dau- J° l£imtiems _£ra"i

SL. R. K. Susivienyms Amerikoje
NARYSTES CERTIFIKATAI

Mes motinos, norėdamos (jam 
eiti kartu su gyvenimu, tu
rime rimčiau pažvelgti į 
savo tiesioginę pareigą — 
vaikų auklėjimo klausimą. 
Juk turime išauklėti šiam 
gyvenimui pasiruošusią 
asmenybę. Šis uždavinys, 
paliktas išspręsti mums1

giau garbės ir vidinio pasi-! 
tenkinimo, nei garsiau-■ 
siems poetams jų kūriniai: 
bei gabiausiems išradę- Į 
jams jų išradimai. Tačiau 
šios mano paskaitos svar
biausias uždavinys ne na
grinėti moters-motinos pa
reigos rimtumą, bet pana-{ 
grinėti kai kuriuos atski
rus vaiko auklėjimo klau
simus.

Pirmiausia norėčiau pa
kalbėti apie vaiko tvarkin
gumą. Tvarka tai žmonijos 
palaima, tai šaltinis viso
kio džiaugsmo. Istorijos 
puslapiai pasakoja mums, 
kaip žlugo galingos vals
tybės, nes nemokėjo tvar-i 
kytis. Iširo šeimos, žuvo1 
tūkstančiai gabių asmeny
bių ir tai tik vien dėl to, 
kad nemokėjo tvarkytis. 
Pasiremiant šiais faktais 
norėčiau pabrėžti moti
noms - auklėtojoms, kad 
visas jų tolimesnis auklė
jimo darbas tiek turės pa
sisekimo, kiek jos sugebės 
savo auklėtiniuose išvys
tyti tvarkos jausmą.
“Auklėtojas turi būti toks, 

kokį jis nori matyti savo 
auklėtinį”.

Gal iš tikrųjų čia kaltas 
vaikas, gal jis nemėgsta 
tvarkos, o gal stačiai nesu
pranta ir nenori suprasti 
šio blogo įpročio kenks
mingumo? O ne! Buvau 
liudininkė keleto atsitiki
mų, kai mamytės barė sa
vo vaikučius už suteptas 
rankutes, sudarkytą dra
bužėlį, išmėtytus žaisle
lius, nešvariai užlaikomus 
sąsiuvinėlius ir knygutes, 
tačiau vaikas teisindama
sis sakė: “Mamyte, dova
nok, aš suprantu ir jaučiu 
kad tai negerai ir padariau 
tai visai netyčia, nes už
miršau”. arba: “Mamyte, 
kodėl man tu vakar dėl to 
nieko nesakei, o šiandien 
bari? Juk aš to nežinojau.” 
Taigi čia kalta pati motina, 
kad auklėjime nebuvo nuo
latinės priežiūros, kitaip 
sakant, ji pati nebuvo 
tvarkinga: tad kaip gi gali 
reikalauti to, ko pati netu
ri. Atminkime, kad vaikai 
labai pastabūs ir mūsų pa
čių pavyzdys jiems dau
giau sako nei žodžiai. Tad 
nereikalaukime iš vaiko 
daugiau, negu jam duoda
me, nes tai neteisinga. Juk 
vaikas visa savo siela tai 
nujaučia; jis negali prisi
versti klausyti, kada iš jo 
reikalaujame kokios tai

žiems palinkimams teisin
gą kelią ir pripratintumėm 
vaiką juos tvarkingai vyk
dyti.

Mokėjimas pastebėti į- 
gimtus vaiko teigiamus 
palinkimus yra labai reikš
mingas ir štai dėl ko: iš į 
prigimties vaikas yra labai 
jautrus ir įvairūs gyveni
mo įvykiai, pastebėjimai 
bei jo paties sumanymai 
begaliniai jį jaudina. Kiek
vieną dalyką, kurį jis pas
tebi arba tai ką jis pats su
galvoja, jis būtinai nori į- 

: vykdyti, tad čia mes ir tu- 
' rime parodyti visą savo su
manumą, kad protingai at- 
kalbėtumėm vaiką nuo to, 
kas jam neatneš naudos ir 
sustiprin tumėm jame 
veiksmus, kurie jį tobu
lins. Jei mes to nesugebėsi
me padaryti, vaikas papras 
prie didžiosios netvarkos, 
nes pradėdamas vis naujus 
darbus negalės nei vieno 
tinkamai užbaigti ir tuo 
būdu išugdysime nepasto- 

, vią, netvarkingą asmeny
bę. Į

Su vaiku reikia nuolat 
: bendradarbiauti, ir paro- 
idyti jam tinkamo dėmesio 
.tada, kai tas reikalinga. 
' Pavyzdžiui, vaikas pats ką 
nors padaręs bėga pas mo
tiną, kad su ja savo laimė
jimu pasidžiaugtų, o ta net 
nepažvelgus į jo darbelį jį 

(pavaro sakydama: “Gerai, 
i gerai, eik sau netrukdyk 
man dirbti” ar panašiai. 
Vaikas baisiai nusivylęs 
galvoja: “Matyt, buvo blo
gai padaryta, kad mamytė 
net nepažvelgė”. Dėl to 
vaikas nustoja noro dirbti 
tvarkingai ir gražiai. Kam 
gi jam stengtis, kad nieks 
jo darbais nesidomi, nieks 
nevertina? Jis dirba ir to
liau ką nors, bet dažnai jau 

Ine tam, kad ką nors tvar
kingai, gražiai padarytų, 
bet kad kaip nors praleistų 
laiką. Dažnai pas tokį vai
ką galima būtų atrasti 
daug pradėtų arba beveik 
užbaigtų darbų, tačiau nei 
vieno tokio, kuriuo galima 
būtų pasidžiaugti. Mes, 
motinos turime pasisteng
ti išugdyti savo vaiko są
monėje teisingą tvarkos 
reikšmės supratimą. Tad 
pratinkime savo vaikučius 
dirbti, kad ir paprastą dar
bą, bet nepaprastu būdu, 
nes mūsų laimė ir viduji
nis džiaugsmas priklauso 
ne nuo to, ką mes dirbame, 
bet kaip mes dirbame.

1
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I Įsigykite I
I PILIETYBES KATEKIZMĄ

z Crowds jammed every corner of Treasure Island on opening day 
and the days that followed, to sėt a world‘s record for Erposition 
attendance, with more than 500,000 payinjį customers going 
through the turnstiles in the first eight days of the California 
VVorld’s Fair on Treasure Island. Mere are a few of the visitors 
in the Court of the Seven Seas, with the giant statue, Pacihca, 
far in the distance.

čiam bus išmokėta $256.00: jeigu mirtų, 
tai jo pašalpgaviui. Prailgintas Termi
nas — Extended Insurance — jis bus 
pilnai apdraustas per penkiolika metų 
be jokio mokėjimo mėnesinių duoklių. 
Jeigu tame peri jode narys mirtų, tai bus 
išmokėta tokia suma, kokia bus pažy
mėta certifikate. Jeigu jis bus gyvas, tai 
pasibaigus 15 metų, t. y. tuo laiku, kuo
met pasibaigia certifikato terminas, na
riui bus išmokėta cash $122.00 ir tuomi 
tarp nario ir Susivienymo sutartis bus 
pabaigta.

Kas parašyta apie Klasės C certifika- 
tą. tas tinka ir kitų klasių certifikatams. 
Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo 
turi savo vertę ir apsaugoja narį nuo 
spendavimo ir praradimo įmokėtų pini
gu-

Įsirašęs naujas narys biie kurion Ap
draudos skyriaus klasėn, lieka pilnatei
siu nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplika
cijos užrekordavimo Centre. Pašalpos 
skyriuje — po šešių mėnesių.

Jaunamečių Skyrius
KLASĖ A

Susi vieny man nariais gali būt įrašo
mi: Jaunamečių Skyriuje, Klasėje A, 
nuo 1 mėnesio iki 15 metų; metinė mo
kestis $2.20. Sulaukę 16 metų turi persi
kelti augusių skyriun. Persikelianti au
gusių skyriun gauna 25 procentus iš su
mokėtų pinigų apdraudos skyriun. Po
mirtinė nuo $48.00 iki $250.00.

KLASĖ B
Klasėje B mokestys sulig metų. Mo

kama kas mėnuo. Pomirtinės $250.00. 
$500.00 ir $1,000.00 (Žiūrėk mokesčių 
lentelių). Po 20 metų certifikatas tampa 
išmokėtas.

Pašalpos Skyrius
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos 

skyriun. Už $3.00 savaitinę pašalpą mo
kama 25c. -į mėnesį; už $6.00 — 50c.; už 
$9.00 — 75c., už $12.00 — $1.00.

Įsirašant nariai kartu ir pašalpom 
Lėšų Fondan moka per mėnesį penkis 
centus ekstra.

Augusių Skyrius
KLASĖ A — Endowment at Age 85 y- 
mokama iki 85 metų. Narys sulaukęs 
amžiaus savo pomirtinę pats atsiims 

arba bus išmokėta nario pašalpgaviams.
KLASĖ B—20 Year Payment Lite. Šis 

certifikatas yra išmokamas per 20 metų. 
Reiškia, narys mokėjęs per 20 metų nus
toja mokėjęs ir jam mirus jo pašalpga
viams Susivienymas išmokės tokią su
mą ant kiek narys bus apsidraudęs.

KLASĖ C—20 Year Endovvment. Na
riui mokėjus per 20 metų, jei būna gy
vas, apdraudos suma išmokama jam pa
čiam, o jei mirtų ankščiau, tai jo pašalp
gaviams.

KLASĖ D—Endovvment at Age 60. 
Nariui sulaukus 60 metų, išmokama jam 
pačiam arba pašalpgaviams. šioje klasė
je nariai gali įsirašyti nesenesni kai 40 
metų.

Apdraudos certifikato didumas nuo 
$150.00 iki $2,000.00. Mėnesinės mokes
tys telpančios mokesčių lentelėse yra 
pilnos, tai yra, ten įskaityta ir Lėšų Fon
do mokestys.

Dabartiniai Susivienymo narystės 
certifikatai yra su rezervais. Po trijų 
metų mokėjimo, turi vertę ir apsaugoja 
nario sumokėtus pinigus. Pavyzdin, na
rys būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo 
Susivienyman 20 metų Endowment, t. y. 
Certifikatas išmokamas pačiam nariui 
20 metų mokėjus. Daleiskime, narys per 
tris metus moka kas mėnuo reguliariai 
savo duokles, bet štai kas tokio atsitiko, 
kad daugiau mokėti neišgali. Tuomet 
vistiek jo sumokėti pinigai nežūna, nes 
yra leista pasirinkti du būdu: a) išmo
kėtas certifikatas ir b) prailgintas ter
minas, t. y. mėnesinių mokesčių narys 
nemoka, bet esti geram stovyje ir skai
tomas prie apdraudos pilnateisiu nariu. 
Tad jeigu Klasės C—20 metų Endow- 
ment — už $1,000.00 Certifikatą narys 

'i mokėjęs per 5 metus sustoja mokėjęs ir 
i pasirenka Išmokėtą Certifikatą
up Insurance, tad jo certifikatas yra ver
tas $256.00. Reiškia, jis daugiau nemoka 
ir po 20 metų, jeigu bus gyvas, jam pa-
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Tvarkydamos vaiko gy
venimą, mes turime taip. ri 
pat neužmiršti, kad vaikas 
tai i 
tad ir mūsų reikalavimai 
vaiko atžvilgiu, turi būti; 
apgalvoti, protingi, ne
skaitlingi ir atitikti vaiko 
jėgas.

Džiaugkis, kad vaikas PU“« rankutes^ Tegul są- 
gyvas ir sumanus ir nori monmgai žino, kad ryte ir 
savystoviai ką nors pada- v.akar* felkia Pasimelsti 
ryti, nes daug lengviau su- .^tukus, tvarkin-

IŠ PRADŽIŲ VAIKUI 
STATYKIME MAŽUS 

REIKALAVIMUS
Tad ar nebūtų mums ge- 

. .......................- l riau, kad mes reikalautu
me mažiau, bet kad tas bū- 
tų išpildyta?

Šimtą kartų yra naudin
giau, kad atlikta mažai, 
bet gerai ir su noru.

Tegul pav. žino, kad prieš 
valgį ir po valgio reikia

DUOKITE VAIKUI 
LAISVAI DIRBTI

I moningai žino, kad ryte ir 
vakare reikia pasimelsti, 
išvalyti dantukus, tvarkin- 

varžyti” perdaug ” 'plačius ,ir„ T. '
sumanymus, kurie vaiko 

1 pažangai gali kliudyti, ne
gu išjudinti negabų, lėtą 
vaiką bent ką nors men
kiausią be kitų pagalbos 
padaryti. Nepatinka tau 
kambarių netvarka, pas
kirk jam nors vieną atski
rą kampelį ir tame kampe
ly leisk jam savystoviai 
tvarkytis. Tegu paišo, lip
do, karpo ir tt. Tegul tik 
neslankioja, nenuobo
džiauja be darbo, nes tai 
gali atnešti daug daugiau 
žalos vaiko sielai, negu pri
šiukšlinto kambario vaiz
das tavo akims.

i ti, nemėtyti savo drabužė 
lių visais pašaliais, kad vė
liau nereiktų gaišinti lai
ko, jų ieškant. Ir taip po 
truputį, neskubant, mes 
užkariausime vis naujas 
ir naujas vaiko tvarkingu
mo sritis jam tai visai ne
pastebint. Neveltui tad ir 
priežodis sako: “lėtai va- 
žiuodamas, toliau nuva
žiuosi”.

Vaikas papratęs netvar-i 
kingai elgtis su žaislais ir 

i vėliau, mokykliniame am- 
‘ žiuje, nemoka tvarkingai 
1 elgtis ir su savo knygomis, 
sąsiuviniais, drabužiais ir 
t. t. Jis vaikšto nuolat su
sitepęs, knygos amžinai 
suglamždytos, sąsiuviniai 
rašaluoti ir dažnai keičia
mi. Jis kažkaip nemoka su
prasti, kad kiekvienas ma- 
žiausis daiktelis turi būti 
nupirktas, kad už jį užmo
kėtas kartais labai sunkiai 
uždirbtas centas.

BLOGA DRAUGYSTĖ
Nepaprastai blogai vei

kia vaiką bloga draugystė. 
Jei draugai bus tvarkingi, 
jie paskatins ir mūsų vai
ką panašiu būti, ir atvirkš- 

i čiai. O. Swett Marden šiaip 
aptaria draugystės reikš
mę: “Labai svarbu su kuo 
bendrauji, ar su tokiais 
žmonėmis, kurie tave drą
sina ir giria, ar su tokiais, 
kurie tavo idealus žemi-

i n 3. •
Kai kurių auklėtojų mėg

stama savo nepasisekimą 
I auklėjimo srityje suversti 
paveldėjimui. Girdi, tėvai, 
seneliai buvo netikę, ne
tvarkingi, tai štai ir iš vai- 

i ko nieko gero padaryti ne-1 
įgalima. Tačiau tai yra ne-į 
; prityrusio auklėtojo užme- 
!---------------------- ii i

Paid

SUSIVIENYMO REIKŠME IR NAUDINGUMAS
Kiekvieną metą Susivienymas sušel

pia apie šešis tūkstančius savo narių. 
Vieni iš jų suserga naturalėm ligom, ki
tus ištinka įvairios sužeidimų nelaimės. 
Susivienymas nešdamas materialę pa- 
gelbą ligų ir sužeidimų užkluptiems na
riams mažina vargą, rūpestį ir susikrim
timą ne tik jų pačių, bet ir jų šeimynų. 
Per metus Susivienymas išmoka apie 
250 pomirtinių nuo 150 iki 2,000 dolerių. 
Tiek, mat, mūsų brolių ir seselių kiek
vieną metą mirtis išskiria iš gyvųjų tar
po. Susivienymas mažina apnašlėjusių

šeimynų materialj skurdą, suramina 
našles ir našlaičius netekusius vyro ar
ba tėvo duondavio.

Bendrai, kiekvieną mėnesi Susivieny- 
mas išmoka per $20.000 savo narių šel
pimui ligose ir sužeidimuose, taip pat 
mirusių narių pašalpgaviams, išmokant 
jiems paskirtas pomirtines.

Per savo 51 metų gyvavimo laikotar
pi Susivienymas išmokėjo virš dviejų 
milijonų dolerių savo narių ir pašalpga- 
vių naudai.

Tikrai liūdnas likimas to 
vaiko, kuris nuolat girdi 
tik žodį “negalima”, o kas 
galima — jis beveik neži
no. Taip veikdamos mes 
užmušame vaiko iniciaty
vą ir nuslopiname jo svei
kiausius ir būtiniausius 
veiklumo pasireiškimus. 
Nuolatinis “negalima“ jį 
taip privargina, kad jis ne
galėdamas visko atsiminti 
pradeda, anot paties vaiko 
išsireiškimo, “užsimiršti”. 
Tad matome pačios, kas iš 
to, kad mes daug reikalau
jame, bet, kad vaikas visai 
ne iš blogos valios neišpil
do. Ir vaikas niekuomet 
neišpildys, nes tai virš vai
ko jėgų nuolatos galvoti a- 
pie visokius išgalvotus 
“negalima”. Tokiu būdu 
visas vaiko pasielgimas 
pradeda remtis atsitikti
numu. Mamytė mato, reiš- 

|kia “negalima“, o kai ne
mato tai “galima”. Vaikas 
taip elgiasi iš dviejų prie- 
žaasčių:

1. jis nežino, kad jo pasi
elgimas negalimas,

2. jis nori sau atsilyginti 
už nuolatinį suvaržymą ir

‘supančiotą laisvę.

I

c Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
I Priedermes
£ Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug |; 
į jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų j į 
£ anglų ir lietuvių kalboje.
£ Kaina Tik 25c. jį
E Siųskite užsakymus: J.
E “DARBININKAS” ;
| 366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass. | i

I

f 
I

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Organizatoriams už narių prirašymą 
bus duodamas nuošimtis:

$2.000.00
1,000.00 

750.00
500.00
250.00
150.00

U2 JAUNAMEČIUS — KLASE B
Nuošimtis 

$2.00 
1.00

apdraudos
Nuošimtis 

$4.00 
2.00 
1.50 
1.00
.50
.30

$1.000.00 apdraudos 
500.00

250.00 ” .50
Klasėje A — bile metų .25
Prie kiekvienos Susivienymo kuopos 

reikia būtinai pasistengti sukurti jauna
mečių (vaikų) skyrių. Tokiems vaikų 
skyriams vadovauja augusieji. bet jų 
mėnesiniai susirinkimai laikomi atski
rai ir jie pratinami prie organizacjos re- 
kalų pažinimo. Kur sąlygos leidžia, iš 
jaunamečių skyriaus sukurti skautų 
skyrių.

Susivienymo organizacijos reikalais kreipkitės:

LIETUVIŲ R.K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJE 
(Lithuanian R.C.Alliance of America)

73 E. South Street (P. 0. Box 32). Wilke$-Barre, Pa.
keičiamas”, tačiau Foers-: nuomonė yra gyveni mis
teris, plačiai apsvarstęs šokiausia ir suprantamiau- 

{klausimą sako: “Be abejo- šia, tad ir mums moti- 
I nės įgimtieji palinkimai y-|noms - auklėtojoms visai 
i ra labai patvarūs ir juos priimtina. Savo auklėjimo 
i sunaikinti bei pakeisti ne- darbą tęsdamos nenusi- 
įmanoma, tačiau tas visai minkime, jei kartais ne vi-

• 'wtimai. Štai, New Yorko 
vaikų nuo žiaurumo apsau
gojimo draugija, po trijų 
dešimtų metų tyrinėjimo 
prieina išvados, kad aplin
kos įtaka yra stipresnė už 
paveldėjimo įtakas. Tiesa, 
šiuo klausimu yra dvi visai ir neįeina į auklėjimo už- sai taip seksis, kaip mes 
skirtingos nuomonės. Pes- 
talozzi ir Kantas tvirtina.
“žmogus yra toks, kokį jį 
padaro auklėjimas“, o 
Schopenhaueris sako: — 
“Žmogaus būdas yra nepa-

davinį. Savo būde žmogus norėtume. Čia svarbiausia 
turi gerus ir blogus palin- yra tvirtas pasiryžimas ir 
kimus ir auklėjimo uždą- galutinio tikslo žinojimas, 
vinys — blogus palinkimus o pačiame darbe pasitaiko 
kiek galima nuslopinti, o kiekvienai iš mūsų visokių 
gerus iškelti”. Foersterio j kliūčių. "M.”
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PROTOKOLAS
N. A. LIETUVIU KATA LIKU SEIMELIO. ĮVYKU
SIO VASARIO 22 D.. Š. M.. VVORCESTER, MASS.

(Tęsinys)
Šiuo pat metu gaunama 

Cambridge. Mass. tokio turinio 
telegrama “Nuoširdžiai sveiki
name katalikų Seimeli, ir linki
me Dievo palaimos ir gausių 
pasekmių. Lai Kristaus malonė 
ir dvasia gyvuoja jūsų tarpe", 
širdingai sveikina Nukryžiuoto
jo Jėzaus Seselės.
SPAUDA — “DARBININ
KAS”, PROF. DOVYDAI

TIS
Sekančiu iš eilės punktu svar

stoma “SPAUDA ir DARBI
NINKO REIKALAI. — PROF. 
DOVYDAITIS“, šia tema turė
jo kalbėti kun. Urbonavičius, 
tačiau jam neatvykus, apie tai 
referuoja "Darbininko" redak
torius Antanas Kneižys. Jis 
trumpai nurodo šiandieninės 
darbininkijos judėjimą ir kelia 
jų spaudos klausimą. Svarbiau
sias esąs dalykas “Darbininko" 
išplatinimas ir jo rėmimas, nes 
tai yra vienintelis darbininki
jos organas ir darbininkų gy-1 ‘A ILNILI \ ADUOTI Se
nėjas. Be to naujas daug karna- JUNGOS pranešimą referuo- 
vęs intertypas. reikalauja daug ja taip pat Seimelio pirm. Ant. 
lėšų ir 
Aųtras svarbus klausimas prof. 
Dovydaičio fondo rėmimas. 
Prof. Dovydaitis yra vienas 
da-ugiausia besirūpinąs katalikų 
jaunimu, darbininkija ir visu 
katalikišku gyvenimu Lietuvo
je? Jis šiuo metu yra labai sun
kioje finansinėje padėtyje, to
dėl reikalauja daug paramos, ir 
dėlto kyla klausimas jo fondo i "Vilniui 
rėmimo. Padaroma rinkliava. J

e; s
Svirskas sako, kad ne
pasitenkinti vien tik 

bet reikia.

KATALIKIŠKOS SPAUDOS; 
klausimu kyla trumpos disku
sijos. p. 
galima
spaudos skaitymu, 
kad būtų taip pat. kas spaudo
je ir bendradarbiautų. reikia 
remti rašytojus. Daug gali pa
dėti spaudos bendradarbiavime 
Marianapolio Kolegijos auklėti
niai, todėl reikia juos daugiau 
paremti, p. J. Pilipauskas pri
mena. kad buvo tam reikalui 
išrinkta fondo komisija, kaip su 
ja yra. ir ką ji yra nuveikusi? 
Į tai atsako Komisijos narė p. 
Kilmoniūtė. Ji praneša, kad yra 
spaudos fondas, bet nežinanti, 
kas yra padaryta, ji turinti da
bar $6. Blaivininkų kuopos, ir 
ji klausia, ką reikia su tais pi
nigais daryti ir kam jie reikia* 
skirti. Geriausia būtų juos pa
skirti jauniesiems rašytojams.' 
Seimelis pataria tuos pinigus 
perduoti fondo iždininkui kun. 
Puidokui.

“VILNIUI

i

*

pra

šiais

Vy- 
už-

visuomenės paramos. Kneižys. Jis praneša, kad užda
rius "Vilniui Vaduoti Sąjungą" 
sąjungos veikimas perduoda
mas į Amerikos lietuvių ran
kas. kurie jei ne visiškai, tai 
bent dalinai šį kilnų ir reikalin
gą Tėvynei darbą turi tęsti to
liau. nes Vilnius buvo yra ir 
bus brangus kiekvienam lietu
viui. Iškyla pasiūlymas, kad 

i Vaduoti Sąjungos" 
* klausimas būtų pavestas Fede-

Visų Dainininkų, Muzikų, Vai 
dintojų, Šokėjų Dėmesiui!
Balandžio 30 d., 7 vai. vakare. Šv. Jurgio par. sve

tainėje. Norvvood, Mass. Įvyks mėgėjų vakaras (Ama- 
teur Night). Rengia Federacijos 
kviečia iš visos apylinkės mėgėjų dainininkų-kių. šo
kėjų, muzikų, vaidintojų tuojau užsiregistruoti i to 
vakaro programos dalyvius. Užsiregistruoti galima 
Norwoode pas muziką varg. Anicetą Šlapeli, 1136 \Va- 
shington St.; vaistininką Antaną Mickūną. 1140 Wa- 
shington St.; p. Petrą Rakauską, 4S Tremont St.; An
taną Kneižj, 50 Cottage St.; p. Vincą Kudirką, 37 
Franklin St., arba So. Boston — “Darbininko” admi
nistracijoj. 366 Broadvvay.

Visi, kurie gali dainuoti, groti kokiu nors instru
mentu. šokti arba vaidinti turi gerą progą pasirodyti 
viešai ir laimėti dovaną. Bus trys dovanos. Be to. ge-' 
riausia pasirodę toje programoje, turės progą daly
vauti radio programoje.

Visais to vakaro programos reikalais kreipkitės! 
pas Antaną F. Kneižj. 50 Cottage St.. Norwood, Mass. ‘ 
arba “Darbininko” adresu. 366 W. Broadvvay. So. Bos-j 
ton. Mass.

Prie Federacijos skyriaus priklauso visos katali
kiškos draugijos, taigi ir tas vakaras rengiamas Fede
racijos skyriaus vardu visų draugijų. Pelnas skiria
mas “Darbininko” Intertype Fondui.

skyrius. Rengėjai

: racijai, kuri šį reikalą tinka
mai išspręs, p. Zaveckas pasiū- 

Į lo šiuo klausimu priimti rezo- 
' liuciją. o rezoliucijos vykdymas 
toiiau eis savo keliu. Tuo "Vil
niui Vaduoti Sąjungos" prane
šimo klapsimas ir baigiamas.

P. Svirs kas pasiūlo, kad Tė
vams Marijonams — Kolegijai 
būtų padaryta rinkliava. Kun. 
Jagminas atsako, kad rinklia
vos geriau nedaryti, nes rink
liavomis jau per daug vargina
mi ir tai geriau palikti kitai 
progai, šios trumpos diskusijos, 
dėl kurių dar daugiau išsitarė 
p. Rimša ir Avinčienė. baigia
mos tuo. kad aukas duoti gali 
laisvai kas nori ir Tėvams Ma
rijonams ir dar prof. Dovydai
čio fondui papildyti.

Paskutinis “LIETUVIŲ DIE
NOS" klausimas. Seimelio pir
mininkui Ant. Kneižiui pasiū
lius. pavedamas Federacijos 
Apskričiui be jokių Seimelio 
nutarimų, nes jis tą klausimą 
geriausiai sutvarkys.

Baigus šiuos klausimus svars
tyti. Rezoliucijų Komisija 
neša savo darbą.

Rezoliucijos priimtos 9 
klausimais:

1. Siekti, kad Lietuvos 
riausybė neatidėliodama

į mėgstu santykius su Šventuoju 
Sostu.

2. Organizuoti studijų ratelius 
lietuvių kolonijose įtraukiant į 
darbą daugiausia jaunimą Ka-

1 talikiškos Akcijos išplatinimo 
s tikslu.

3. Rūpintis katalikiška spau
da ir jos išplatinimu, kad sus
tiprinus šeimose katalikybę ir 
lietuvybę.

4. Dalyvauti daugiau Ameri
kos lietuviams katalikams Ame-

i rikos politiniame gyvenime, pa- 
i geidaujant, kad po ALRK Fede- 
■ racijos vėliava būtų sudarytas 
vieningas frontas.

5. Tapti Amerikos šalies pilie
čiais. užtikrinant sau pragyve- 
nimo teises.

6. Traukti į katalikiškas or
ganizacijas naujus narius ir į- 
vairiais būdais paremti jas.

7. Gausiai dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, liepos 4 d., paremiant 
Marianapolį ir duoti galimybę 
jam atsistatyti po ištikusios

1 audros.
8. Platinti blaivybės idėją, y- 

j pač jaunimo tarpe ir traukti į
blaivybės draugijas naujus na
rius.

9. Remti Naujosios Anglijos 
organą “Darbininką", kuris 
tarnauja visam lietuvių katali
kų kultūriniam gyvenimui.

10. VVS reikalu laikytis AL 
RK Federacijos.

Po Rezoliucijų komisijos pra
nešimo Seimelio atstovų davi
nius praneša Mandatų Komisi- 

; ja. Kadangi Seimelio svečiai ne
buvo registruojami ir Komisi
ja jų sužinoti negalėjo, todėl ji 
praneša tik Seimelio atstovų ir 
draugijų skaičių. Pagal jos da
vinius Seimelyje dalyvavo 171 
atstovas iš 54 draugijų.

Municipal Bldg. Salejč
East Broadway

RENGĖJAI

•So. Boston, Mass

DARBININKAS

Pirmutiniai Po Velykų

Rengia Lietuvos Vičių 17-ta Algirdo Kuopa

Penktadieni Balandžio * April 14 d. 1939

GROS LONGIN BUINIS ORKESTRĄ

Visas pelnas skiriamas naujos "Darbininko" Intertypos Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir parem
ti gražy tikslą

Anna Kaskas - Katkauskaitės Koncerto Bilietai Jau 
Platinami

CLEVELAND, OHIO
savaite įsisiūbuoja į- 

veikimas rengiamo 
reikalu Mažajam Te-

tropolitan Opt 
pirmame pasii 
Clevelande. ks 
garbė eina liet 

Kas savaitę 
nių žinių apie 
jos karjerą.

Bilietai yra 
Kas ankščiau i 
sirinks gerėsiu 
jeigu asmenišk 
misija jūsų ms 
patys “Liet. Ži 

' von”, taipgi j

jos
lt)
ta

es-
ir t

Su šia 
temptas 
koncerto 
atre. miesto Auditorijoj. Lietu
vių Kultūrinio Darželio naudai, 
balandžio 21 d.. 8:15 vakare.

Kaip buvo pirmiaus skelbta, 
p-lė Ona Kaskas. Amerikoje 
pripažinta “Glamorous Ameri- 
can Contralto of the Metropoli- į 
tan Opera Companv", pasižadė- i 
jo padaryti savo auką išpildy-| Ponia AIdona , 
mu koncerto darželio skolų ap- si - - - -
mokėjimui. Tą įvykdinti su ko
misija bendrai darbuojasi Cle- 
velando Lietuvių Universiteto 
Klubas ir Lietuvių Moterų Klu
bas, taip gi asistantas progra
mos artistas — smuikininkas 
Vincas Greičius, jaunasis.

Bilietų kaina sekanti: Rėmė
jų $1.50 — vardas tilps progra
moj. Sekanti $1.00. 75c ir 50c.

Atminkite gerbiamieji, kad 
kartu padarote Darželiui auką: 
turite garbę išgirsti mūsų gar
siąją ir pirmą lietuvaitę — Me-

Po Mandatų Komisijos Prane
šimo Seimelis baigiamas. Kle
bonas kun. Petraitis sukalba 
maldą ir visi bendrai sugieda 
Tautos himną. Seimelis baigėsi 
5:30

i sijos pirminink š-
platinime biliet os

; galima gauti p o-
' misijos narius. :ų
rinkinį geresnit

Dr. A. J. Ka is
Ditchman, Jurj ę.

į A. VVilkelis. Al ė.
į Beatr. Urbšaite >
nienė. Ona Kar L
Mihelich.

Visus prie be r
paramos kviečia

Rengimo Komisija.
P. S. Komisija laiko susirinki

mus penktadieniais pas Wilke- 
lius. 6522 Superior Avė., kur 
nuolatos galite gauti patarnavi
mą.

Yra pasakyta, kad motina tai 
namų židinys. Kaip ji išauklės 
savo vaikus, tokie jie ir bus. 
Taigi priklausydamos prie orga
nizacijų galime daug ką išmokti 
ir savo vaikus išmokyti.

Mes šiais jubiliejiniais metais 
turime padidinti savo organiza
ciją. Jūs. kurios dar nepriklau
sote. padėkite mums dirbti.

Kiekvienoje parapijoje randa
si kuopa, tai kreipkitės prie jų 
valdybų.

Kviečiame ir raginame visas 
moteris ir mergaites tapti są- 
jungietėmis, nes ši organizaci
ja yra vienintelė, kur moterys 
gali gražiai darbuotis.

J. H. Medinienė, 
Michigan Valstybės Direktorė.

su giminė-

Paieškojimas Nr. 99

Mirė Minnesota valstybėje ir 
paliko turto apie $4,000. Jo įpė
diniai arba jį pažinusieji prašo
mi tuojau atsikreipti į Konsula
tą.

Noreikų, Kazio ir Jokūbo, ki
lusių iš Kvėdarnos apylinkės, 
atvykusių Amerikon prieš didį
jį karą. Gyveno įvairiuose Ame
rikos miestuose
mis Lietuvoje visus ryšius esą 
nutraukę; jiem priklauso brolio 
Liudviko palikimų dalis.

Plasčinskienės - Eidimtaitės, 
Zofijos. Seniau gyveno West 
Pullman apylinkėje, Chicagoje.

Veželio, Andriaus, gyvenusio 
Lowell, Mass., ir 1922 metais 
persikėlė Worcester, Mass. Jis 
pats ar apie jį žinantieji prašo
mi tuojau atsiliepti.

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji prašo
mi skubiai atsiliepti Konsula
tam

z

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
paieško sekančių asmenų:

Avižinio. Prano, kilusio iš Ši
lėnų km., Kauno apskr. Ameri
kon atvyko prieš didįjį karą. 
Gyveno Chicagos apylinkėje.

Ažuko, Jono, kilusio iš Birš- 
čių km., Krosnos valse. 1937 
metais gyveno Chicagoje.

Bagano ar Bakano. Kazimie
ro, kilusio iš Padsosnos vnk., 
Zarasų apskr. 1905 m. atvyko 
Amerikon. Gyveno Chicagoje.

Jerušiūnienės Rozalijos, po tė
vais Dikšytės. Kilusios iš Ged
minų km., Pašvitinio valsčiaus. 

! Ilgą laiką gyveno Chicagoje.
Kibartų. Pranciškaus ir Ka

zimiero, kilusių iš Telšių apskr. 
Pranciškus seniau gyveno Wor- 
cester. Ohio, o Kazimieras gy
veno Philadelphia, Penna.

Lipskio (Lineikio) Juliaus, 
kilusio iš Šiaulių, Amerikon at
vykusio prieš didįjį karą. Neva 
gyvenęs Montreal. Canada. San 
Francisco. Califomia ir kitur. 
Ar jis tebėra gyvas ar jau mi
ręs — giminės žinių neturi; už 
jų suteikimą būtų labai dėkingi.

Nekrašo (Nekrato), Simono.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place

Chicago, Ilk

Susipažinkite Su Jėzaus 
Kristaus Gyvenimu Ir Jo 

Darbais

Įsigykite
Vyskupo P. Bučio, MIC. 

parašytą knygą — “Jėzus 
Kristus”. Knyga didelio 
formato ir turi 509 pusla
pius, audeklo geruose ap
daruose, kaina $2.50.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir lengva kalba apra
šyta Kristaus gyvenimas ir 
jo nuveiktieji darbai. Tu
rėtų šią knygą įsigyti kiek
vienas katalikas. Jų galite 
gauti “Darbininko” admi
nistracijoje,

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

Atsišaukimas Į Moteris!vai. P M.
Pirmininkas:

Antanas Kneižys 
Sekretoriatas:

Petras Kupraitis 
Placidą Vileikytė.

!

Visos gyvenančios Amerikoje i 
moteris pasikalbėkime ir pagal
vokime rimtai apie savo ateitį.

Mes lietuvės moteris turime 
vienintelę Moterų Organizaciją 
Moterų Sąjungą. į kurią gali į- 
sirašyti visos katalikės moterys 
ir jų dukterys.

Šiais 1939 metais ši organiza-j 
ei ja mini 25 metų gyvavimo ir; 
įsikūrimo sukaktį. Ir per tuos i I I 
mi vajai, laike kurių duoda pa-į 
lengvinimus įsirašyti už pusę į- 
stojimo. Šiais jubiliejiniais me
tais per ištisus šešius mėnesius 
galite tapti šios organizacijos 

Kovo 24 d. 8 vai. vak.. Lietu- į narėmis visai be įstojimo mo
viu Svetainėje. 309 E. St.. So.|kesnio iki rugpiūčio mėn. pa- 

1 baigos. 1939 m.
Taigi tokiais svarbiais ir iš- 

294 kilmingais metais mums savis-

Kun. Pr. Juskaitis

Kiek mes moterys galėtume 
j daug gero padaryti visuomet.

Draugijų Valdybų Adresai

! mo. neleisti mūsų vaikų į miš- 
i rias vedybas, neleisti bedie-

Parašė

L

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IK------

STACIJOS

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai 
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Broliai Motuzai Naujojoj 
Anglijoj

Neužmirškite pamatyti bro
lių Motuzų judamų paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo, gražiose na-j ilgus metus kasmet yra skelbia- 
turalėse spalvose, kurie bus ro
domi šiose kolonijose:

Kovo 23 d.. 7:30 vai. vak. Liet.
Jaunų Vyrų D-jos Salėj, 407 
Lafayette St., Bridgeport. Ct.

Boston, Mass.
Kovo 25 d.. 7:30 vai. vak.,

Lenkų Amer. Pil. Klube,
Pleasant St., Gardner, Mass. tovėms moterims vertėtų vi- 

Kovo 26 d.. 7:30 vai. vak.. A-'soms stoti į Moterų Sąjungos 
merikos Liet. Piliečių Klube. I organizaciją.
163 Harvard St., Cambridge.’ Mes galėtume daugiau darbo 
Mass. ir naudos padaryti šioje šalyje,

Kovo 28 d.. 7:30 vai. vak.. šv. palaikyti jaunimą nuo ištautėji-
Juozapo Mokyklos Salėj. 29 m o. neleisti mūsų
John St.. Waterbury. Conn.

Kovo 29 d.. 7:30 vai. vak.. Šv. viams tvirkinti jaunimą.
Juozapo Mokyklos salėj, ten pat 
bus rodoma antroji dalis.

17-21-241 tai tas nuo mūsų visų priklauso.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St„ So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Prot. Ražt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Farku-ay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visats draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St., 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. Alexsandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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Mass. dalyvaus tame mieste 
“Kančios Vaidinime”, bal. 1 ir

Kun. Alfonsas C. P., kovo 17 2 dd. Studentas Jonas yra dide- 
d., telefonu atsisveikino su So. lių gabumų jaunas žmogus. Už 
Bostono kunigais, tą dieną, iš-! savo gabumą jis gauna mokslą 
važiuodamas į Pennsylvanijos 
valstybę su misijomis. Tėvas 
Pasionistas grįš į Šv. Gabrie
liaus vienuolyną, Brighton, 
Mass.. po Šv. Velykų.

ŽINUTES

Kovo 21 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, įvyksta svar
bus mėnesinis Federacijos sky
riaus susirinkimas. Kviečiami 
atsilankyti visi draugijų atsto
vai.

Kovo 22 d., 7-:30 vai. vak., Šv.
Petro par. bažnyčioje, įvyksta 
Gavėnios pamaldos.

dykai.

Kun. A. Tamoliūnas rašo iš 
Uraguay savo pažįstamiems. 
Apsistojęs Montevideo mieste, 
kur skaitoma lietuvių 6 ar 7 
tūkstančiai. Katalikai lietuviai 
ten esą be katalikiškos spaudos. 
Kun. Tamoliūnas prašo atsiųsti 
tenykščiams lietuviams katali
kiškų laikraščių ir knygų.

Kovo 26 d., 11 vai. ryte, Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje, 
iškilmingai šv. mišiomis, pa
mokslu ir procesija prasidės 40 
Valandų Adoravimo Atlaidai. 
Suvažiuos daug svečių kunigų 
sakyti pamokslų, klausyti išpa
žinčių, laikyti šv. mišių ir daly
ti šventą Komuniją. Geras ka
talike, atsilankyk į šiuos meti
nius atlaidus ir užkviesk į juos 
savo pažįstamus.

Kovo 16 d., mirė, miesto ligo
ninėje, sena So. Bostono gyven- 

įtoja, Ona Navickienė, 73 metų 
amžiaus, gyv. 114 Tudor St., 
So. Boston, Mass. Tapo iš baž
nyčios palaidota kovo 19 d. Mi
šios šv. už jos vėlę bus gieda
mos kovo 21 d.. 8 vai. ryte, šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje.

Jonas Vilkas, Šv. Petro lietu
vių parapijos narys, lankąs Tė
vų Jėzuitų Kolegiją, VVorcester,

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

t

VYČIŲ DĖMESIUI!
įslinktos komisijos narius, 

dėl šokių rengimo “Darbinin
ko” interlypos naudai būtinai 
prašau dalyvauti susirinkime 
šį trečiadienį kovo 23 d., “Dar
bininko” salėje, 330 E St., 7:30 
vai. vakare.

Taipgi kviečiu ir kitus vyčių 
narius, kurie galės ir “Darbinin
ko” 
kad

rėmėjus! Reiškiu vilties, 
dalyvausite.

Prantis Razvadanskaa.

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Kun. J. Plevoko naudai bažny
tinis koncertas, įvykstąs Šv. 
Petro par. bažnyčioje, bal. 2 d., 
7 vai. vak., gana sklandžiai ir 
sėkmingai yra ruošiamas. Cho
ras, vadovybėje muz. R. Juškos, 
narsiai mokosi įvairių giesmių 
repertuarą. Komisijos plačiai 
skleidžia įžangos tikietus ir 
sparčiai didina Garbės Sąrašą. 
Visuomenėje randasi daug už
uojautos kunigui ligoniui. Šio 
labdaringo parengimo pasek
mės galės būti labai gražios. Už 
savaitės pamatysime.

Bičių Apspito Savo Bitinin

L. KONČIUS BIZ-ZY RANCH SAVININKAS

Bostone. P-lei Baronaitei i 
bus progos susipažinti su 
Bostono ir apylinkės jau
nimu, o čia gimusiam jau
nimui bus įdomu ką nors 
naują išgirsti apie Lietu-: 
•dey feununBf soai

GRABORIAI
—

KAS, KUR?

Sužinojau, kad jaunikaitis, 
kuris neseniai pirko žiedus pas 
p. Juozą Dilį, buvo tai p. Vincas 
Zaremba. Jis susitarė apsivesti 
su p. Alena Drobavičiūte, cho
riste, gyv. 366 W. Fourth St. p. 
Vincas Zaremba gyvena pas p. 
Dilį, “Darbininko” name. Abu 
susitariusieji eiti į vedybinį gy
venimą yra veiklūs, ypač p. Dro- 
bavičiūtė daug darbuojasi Šv. 
Petro parapijos chore. Jeigu 
Dievulis sveikus laikys, tai ve
dybos įvyks birželio 4 d. š. m.

i
i

Kovo 18 d., mirė, miesto ligo
ninėje, Petronėlė Rumšienė, 53 
metų amžiaus, gyv. 1 Glover 
Court, So. Boston. Ji tapo pa
šarvota pas graborių Kasparą. 
Laidojama su mišiomis, kovo 
21 d., 9 vai. ryte. Amerikoje 
pragyveno 25 metus. Paliko vy
rą ir tris sūnus.

Kovo 19 d., mirė dviejų metų 
Mykolas, sūnus Mykolo ir 
Pranciškos Grilevičių, gyv. 31:. 
3rd St. Laidojamas iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios, kovo 22 
d., 9 vai. ryte, Naujos 
jos kapuose.

Kai vari

susirgo 
p. Elzb. 

porą sa- 
Genovai- 
buvusio 

Pr. Raz-

SERGA — Rimtai 
draugijų darbuotoja 
Nanartavičienė. Prieš 
vaičių buvo susirgusi 
tė Razvadauskienė, 
LDS Centro iždininko
vadausko žmona. Jau pasveiko. 
Jau baigia pasveikti p. O. Ne- 
vierienė. LDS 1-mos kp. kasos 
globėjo Albino Nevieros žmona.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBtS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO BOSTON MASS 
Tel ŠOU oston 25mT

•vv»n utua 838 Oorchesce' 
Tel COLumbia 363'

a w.

loseph W tasne

AlOOTUViŲ DlHLKTORl -
3ALSA .iUOKl.ač 
NOTA K' P! UI.h

;02 East Broadway
So Boston. Mass
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PASMERKĖ PIRKĖJĄ

J. E. Vyskupas G. P. O’Hara. 
Savannoh — Atlanta diecezijos, 
savo ganytojiškame iaiške, 
kviesdamas tikinčiuosius kovo
ti prieš spausdinimą blogų raš
tų. pareiškė, kad nešvari spau
da4 “ugdo kriminalus”.

J. E. vyskupas D. J. Gercke, 
per radio, sakė: “Pataisykime 
blogumus iš pamatų. Sustokime 
pirkę, sumažinkime turgų šlyk
ščiai spaudai, tuomet ji pasi
mainys į spaudą, kuri tarnautų 
Dievui ir žmogui”.

i

I
j Kaip jaunimas, taip ir suaugu
sieji laukia L. V. 17-tos kp. po 
Velykų, bal. 14 d. įvykstančių 
šokių. Šie šokiai bus susipažini
mo vakaras. Teko nugirsti, kad 
šiuose šokiuose bus išrinkti So. 
Bostono karalius ir karalaitė. 
Užpereitais metais toji garbė 
teko “Darbininko” metiniuose 
šokiuose, Cambridge, Mass. p. 
Jonui Varnui ir p. Stellai Walla- 
ce. Kam teks toji garbė šių me
tų šokiuose?

GRAŽŪS PAVEIKSLAI

Kovo 19 d., Broliai Motuzai

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30 X 70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui.
Atsišaukite — Millers krautuvė-!rodė iš Lietuvos gyvenimo spal- 
je, 261 W. Broadvvay, So. Bos-!vuotus paveikslus, kurie visiems 
ton. (5-5) ' patiko. Žmonių atsilankė skait-

i lingai. Moterų Sąjungos vietinė 
' kuopa pasidarbavo šio vakaro 
: ruošoje. Pelnas eina Šv. Petro 
i parapijos išvažiavimo fondui. 
' Pradžioje programos kun. Pr. 
iVirmauskis paaiškino apie Mo- 
: terų Sąjungą ir jos dabartinį 
narių vajų. Taipgi minėjo para
pijos išvažiavimą, kurs įvyksiąs 
birželio 18, 1939.

Lietuvis Mumberk
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — - taisyk dabar, 
kol karnos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
X

STABDO ŠOKIUS

GRAŽI JUOZO DILIAUS 
DOVANA

SO. BOSTON, MASS.
Namu tel. ŠOU 0346

Shapos adresas — 193 Broadway.

T

Žinomas No. Abington, Mass. bitininkas L. Kon
čius Bostone demonstravo savo bityno medų ir bites 
Jis atsivežęs avilį bičių į miestą, paleido jas iš avilio i 
jos susimetė visos aplink jį. Iš 25,000 bičių pasidar; 
barzda dar didesnė negu Kalėdų Dėduko. Šia demons
tracija domėjosi ir svetimtaučiai. Jis buvo nufilmuo
tas ir rodomas judamuose paveiksluose nevien J. V., 
bet ir Kanadoje.

“Darbininko” administracija pardavinėja Kon
čiaus bityno gryną medų po 75c kvortą. Kas norite 
gryno medaus, kreipkitės į Darbininko administraci
ją, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

p. Juozas Dilis, kuris prana
šauja daug vestuvių po Velykų, 
pats yra pasiruošęs į vedybinį 
gyvenimą, ir kad tik nebūtų pir- 
.asis. Spėkite su kuo? Žinoma, 
akysite su mergina. Taip, bet

i su kokia? Parašykite Broad- 
/ay 300. Galite rašyti “Darbi- 

ainko” adresu. Mums įdomu su- 
! žinoti kaip plačiai toji žinia yra 
! pasklydus.

Stepai, ar jau išsirinkai mer
giną? Mes nenorėtume, kad įsi
rašytum į “foreign legion”.

!

i

P

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So Boston, Mass 

a Zaietsk.it> F E Zaleisk. > 
Graboriai ir Balsam uotujaj 

Patarnavimas dieną ir naki 
-Coplyčia šermenims dykai 

NOTARY PLTBL1C
Tel- ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Pereitą šeštadienį Juozas Di- 
lis, vienas seniausių laikrodi
ninkų ir auksinių daiktų parda
vėjas So. Bostone, kurio krau
tuvė randas; “Darbininko” na
me, 366 W. Broadway (ant 3- 
čių lubų), padovanojo gražų e- 
lektrikinį laikrodį “Darbininko” 
naujai salei. Dėkojame p. Diliui 
už puikią dovaną.

Negalime praleisti nepastebė
ję, kad Juozas Dilis nuo pat 
“Darbininko” įsikūrimo yra 
nuolatinis jo rėmėjas, kaip savo 
aktualiu darbu, taip ir visokio
mis aukomis.

i

Trečiadienį, kovo - March 22 d., lygiai 7:30 vai. va
kare, “Darbininko” salėje, 330 E St., (Darbininko na
me) įvyks svarbus L. V. 17-tos kp. narių ir “Darbinin
ko” prietelių susirinkimas pasitarti reikale rengiamų 
Intertypo fondui šokių, kurie įvyks tuojau po Velykų, 
balandžio 14 d., Municipal Bldg. salėje. Prašome visų 
L. Vyčių kuopos narių ir “Darbininko” prietelių skait
lingai susirinkti.

Šokių Rengimo Komisijos Vardu— 
Pr, Razvadauskas, pirm., 

J. Varnas, rast.,
S. Mickevičius, ižd„

A. Peldžius, “Darbininko” adm.

Kas atsitiko, kad panelės Ma
rė M. ir Ona P. taip retai užei
na į Vyčių “bowling alleys”? 
Kas trukdo? Praneškite Broad- 
.vay 300.

Sužinojau, kad mūsų Slug No. 
1 jau turi naują auto. Valio! 
Taigi galime užsitikrinti, kad į 
Vyčių kuopos rengiamus šokius. 
•Darbininko” Intertype mašinos 

.’ondo naudai, jis atveš nemažai
i merginų. Girdėjau, kad Slug 
No. 1 žada traukti į VVorcester. 
Ar taip? Br©ądway 300.

f
I

i

KOVA SU BLOGU

LDS NAUJOS ANGLIJOS 
KUOPŲ ATSTOVU 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 19 d.. 3 vai.; susirinkime 
po pietų. Darbininko salėje. įvy
ko LDS Naujos Anglijos kuopų 
atstovų susirinkimas, tikslu nu
statyti ateinančio vasaros sezo
no parengimų tvarką. Susirin-

kimas buvo trumpas, bet gyvas 
ir įdomus. Nustatyti planai a- 

| teičiai. kuriais vadovaujantis 
| bus siekiama LDS organizaci-
■ jai gerovės. Išrinkta įvairios ko
misijos prirengiamiems dar-

j bams. Apie komisijų sudėtį ir 
! jų pasiskirstymą pareigoms bus 
pranešta vėliaus plačiajai visuo- 

’ menei. Iš tolimesnių kolonijų 
. buvo pranešimai laiškais. Pav.
■ iš Nashua K. Nadzeika rašo: —
1 , būti negalėjome,
1 bet LDS Naujos Anglijos aps
kričio parengimų gerovei dar
buosimės. kaip galima bus sek- Vyčių 
mingiausiai.

Valio, LDS.!1

L. VYČIU ŠOKIUOSE DA 
LYVAUS IŠ LIETUVOS 
ATVYKUSI p-lė BARO

NAITĖ

Teko nugirsti, kad pane
lė Baronaitė, kuri atvyko 
iš Lietuvos mokyti jauni
mą tautiškų šokių New 
Yorko Pasaulinės Parodos 
programai, atvyksta Vely
koms svečiuosna pas savo 
gimines i So. Bostoną ir ta 
proga

Apie 30 diecezijų Amerikoje 
organizuotai kovoja prieš blogą 
ir nešvarią spaudą. Vajus eina 
netik prieš pirkimą blogų raštų, 
bet ir prieš jų spausdinimą ir 
skleidimą. Intensyviai dirbama, 
kad kuodaugiausiai išplatinus 

i katalikiškos spaudos. J. E. Vys
kupas J. E. Noll. Fort Wayne 
diecezijos yra pirmininkas šios 
organizacijos: “National orga- 
įization for Decent Literature”.

I

Vietoj Atsiskyrimo 6avo

kiuose,

dalyvausianti L 
rengiamuose šo 
balandžio 14 d

Municipal Bldg. salėje, So.

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

i

Kovo 16 d., tapo įneštas į Ro
dė Island legislatūrą reikalavi
mas sustabdyti šokius valgyk
lose - tavernuose. Atstovas G. 
I. Lamoureaux įrodinėja daug! 
nedorybių einančių iš šokių, y- 
pač valgyklose - aludėse.

VALGOMOM! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephonc COLumbia 6702 

*29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau- 

..  ' gusiems, taip ir jauni- 
rnu'* Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

? f, Kas pirks rašomąją
|Į mašinėlę “Darbininko"

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

loma proga — Įsigykite typwriteri šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSIŪNAfi. Sav.

490 Broadway, —— -
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pr;imonin- 
k,,rie skelbiasi “Darbininke” tik- 

Tel. ŠOU 3120 !*«> verti skaitytojų paramos.
1 Vis) skelbkite® “Darbluiuke”.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, SĮo. Boston, Mass

Šiomis dienomis polici
ninkas Robert F. Warren 
norėjo gauti “divorsą”. Į 
Pasikvietė liudininkais du 
konstablių: William Tep- 
per ir Joseph Herman, kad 
paliudytų jo žmonos neiš
tikimybę. Jis pats liudijęs, 
kad jo žmona labai žiau
riai su juo apseinanti. Vie
nas automobilių pardavė
jas irgi buvo liudininku. 
Jis lošęs detektyvo rolę. 
Teisėjas John V. Mahoney, I 
išklausęs skundėjo ir liu
dininkų liudymų, pareiškė, į 
kad jie visi savo liudiji-j 
mais pažeminę teismą “ne- į 
teisingu liudijimu” ir poli-. 
cininką Warren, abu kons
tablių nuteisė po 30 dienų 
į kalėjimą, o automobilių ; 
pardavėjui patarė geriau 
užsiimti vien automobilių 
pardavinėjimu.

Nubaudęs visus tris, Tei- 
I sėjas Mahoney pareiškė:

“This court will not per- 
mit the obtaining of divor- 
ces or decrees in any other 
cases on fraudulent testi- 
mony and it seems to me 
this is a pretty good time 
to start. Sentence of 30 
days each for perjury is 

lito take effect forthwith”.

i I

I

£dw.V.Warabow
(VVRUBLIAL’SKAS)

LIETUVIS GRABORIUS u 
8ALSAMU0TOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD. MASS 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS skelbimai

Juozas M. Mlis
Laikrodininkas

•arduodu įvairiausios rūšies aut- 
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

<66 WEST BROADWAV
So- Boston. Mass

Peter P.PIevack
(Plevokas)

Stogų dengėjai ir taisytojas
Taiso ir stato kaminus

■ leras Darbas - Kainos Zenu* 
Tl'RJ 25 METŲ PATVRIM3

324 E St., So. Boston
TEL ŠOU 1452 — 9*19

Apskaltliavimal ir patarimai t

PechelIShoe Store
••OZAS PEČIULIS. Savmmk

447 Broadvvay, So 8oston
t-'Mrduodu Overglobe ir kitų tA«u 

■Vtčių Ceverykus vyru m. 
rote rims ir '.'alkam.

r ■- --r.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasofine Station 

119 Boston St.
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav

i

OtieenAnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti.

paveskite šį darbą mums.

Zaietsk.it


Antradienis. Kovo 21 d.. 1939

Remkime Pasaulinės Parodos 
Lietuviu Dien§

tur. Tokie komitetai turė
tų atsirasti visuose mies
tuose. kur tik gausiau lie
tuvių gyvenama, ypač ten. 
kur yra chorai, vyksią į 
Lietuvių Dieną.

Kadangi kiekvienas dar
bas tik tada būna sėkmin
gas, kai jis gerai organi
zuotas. todėl Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos 
Komitetas maloniai krei
piasi į organizuotą visuo- 

pasirodymas menę. į padalinius centra- 
praeitų linių organizacijų.

Malonūs skaitytojai jau 
gerai žino, kad Pasaulinės 
Parodos New Yorke proga 
rugsėjo 10 d. ruošiama 
milžiniška Lietuvių Diena, 
kurios tinkamu pravedimu 
daug rūpinasi Lietuva ir 
lietuviška išeivija. Suda
rytas Lietuvių Dienos Ko
mitetas artimai bendra
darbiauja su Lietuvos at
sakingais asmenimis, rū
pindamasis. kad lietuvių 
amerikiečių 
Lietuviu Dienoje praeitų linių organizacijų, kurių 
reikiamu rimtumu ir ūžti- atstovai sudarė Komitetą 
krintu pasisekimu. prašydamas tuojau imtis

iniciatyvos sudaryti Komi
teto skyrius. Organizuo- 

į jant skyrius įvairiose vie
tose. pageidautina prisilai
kyti šių dėsnių:

1. Pasaulinės Parodos

Lietuvos mažežemio ūkininko pastangos patobulinti savo bakūžę, pakeičiant 
šiaudų stogą namie gamintomis gontomis.

8

LIETUVIO MISIJONIERIAUS 
LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS

Tokyo, Vasario 19 d., 1939 
I

Apie 3.000 choristų stro
piai ruošiasi Lietuvių Die
nos dainų programai 
vykusi iš Lietuvos tautiš
kų šokių mokytoja p-lė M. 
Baronaitė rūpinasi suda
ryti rinktinę šokėjų grupę. Lietuvių Dienos Komiteto 
kuri Lietuvių Dienoje pa- skyriai steigiami Lietuvių 
rodytų daugtūkstanti- Dienos pasisekimui užtik- 
nėms lietuvių ir kitataučių rinti, brangiems svečiams 
minioms gražiuosius, ža- iš Lietuvos priimtį. 
vingus tautiškus šokius.
Netrukus laukiama atvyk- pačiais pagrindais, kaip 
stant dirigento, muziko N. sudarytas Pasaulinės Pa- 
Martinonio, kuriam teks rodos Lietuvių Dienos Ko- 
aplankyti visus chorus, mitetas. vadinasi, iš pada- 
dalyvausiančius Lietuvių linių tų draugijų, 
Dienoje. Be to. norima, 
kad artimiausiu laiku Ko
miteto Dainų programos 
komisijos pirm. komp. J. 
Žilevičius taip pat aplan
kytų chorus, patikrinda
mas ir suderindamas jų laiko artimiausius santy- tinami Lietuvių Dienos 
mokymąsį. Yra žinių, ir kius su Komitetu, steng- ženkleliai, bet jų pardavi- 
patikimų žinių, kad Lietu- damiesi pagelbėti Komite- nėjimo pajamų neužteks 
vių Dienos išvakarėse at- tui tuose darbuose, I 
vyks Vytauto D. universi
teto studentų choras, kurs 
šiuo metu renka reikalin
gas kelionei lėšas. Lietu
viams amerikiečiams teks 
pasirūpinti, kad studentų 
choras būtų maloniai pri
imtas, kad jis galėtų ap
lankyti bent kelias lietu
vių amerikiečių kolonijas.

Paminėtam darbui reika
linga didelė talka. Džiugu 
pranešti, kad keliose kolo
nijose jau sudaryti 
niai komitetai, kurie talki
ninkaus New Yorko Komi
tetui svarbiame darbe. 
Chicagoje sudarytas labai 
platus komitetas, kurs už
tikrina našu darbą. New 
Yorke sudarytas labai vei
klus Komiteto Moterų 
Skyrius. įsteigti komitetai 
Newarke, Clevelande ir ki

reika- KADA SMEGENYS

1

2. Skyriai sudaromi tais

kurių 
centrai atstovaujami Ko
mitete. tačiau patariama 
ir prašoma įtraukti į šį 
naudingą darbą ir grynai 
vietines draugijas.

4. Kolonijų skyriai pa-

i Lietuvių Dienos i 
lams. Fondo likučiai ski
riami vilniečių lietuvių 
labdarybės ir kultūriniems

' reikalams.
Tikime, kad, šių dėsnių 

prisilaikant, bus įmano
mas kūrybingas darbas, 

i Visur pabrėžtina, kad ga- 
■ linčios likti Lietuvių Die
nos Fondo pajamos bus 

Į skiriamos tik vilniečių rei- 
į kalams.

Šia proga norime kreip
tis į atskirus asmenis i 
draugijas, prašydami tap- 
ti Lietuvių Dienos Rėmė- negana vle„ 
jais ir Globėjais. Pinigine mai atsilsėti, 

į parama būtinai i " ____ ________ ___ _
lygų, kurioms esant jos kosioms smegenims, 

bar jau manoma

GERIAUSIAI DIRBA?
giau kraujo už kitus kūno 
organus. Pilkoji (protinė) 
galvos smegenų medžiaga 

‘turi ypatingai daug krau
jo indų, ir nuolat gauda
ma su šviežiu krauju de- 
guonio, gauna ir pakanka
mą kiekį maisto medžiagų.

Todėl specialaus maisto 
smegenims nereikalinga. 
Seniau buvo manoma, kad 

maistas,

Proto darbo kokybė pri
klauso nuo daugelio prie
žasčių, o pirmiausia —nuo 
galvos smegenų ypatybių. 
Vieno žmogaus smegenys 
dirba gerai, kito — tose 
pačiose sąlygose — men
kai. Net ir to paties žmo
gaus proto darbas įvairio-' 

V" se sąlygose labai nevieno- 
ir das. Smegenys yra daug 

opesnės už raumenis. Joms kai kurių rūšių 
negana vien tik pakanka- pvz., žuvis ir kitos medžia
ms.: stsilsot:, bet dar rei- gos, turinčios fosforo, yra 
dalinga ištisa eilė kitų są- ypatingai naudingos pil- 

Da- 
kitaip.galėtų geriau dirbti.

į Pirmoji sąlyga yra gale- Smegenų narveliams, ma- 
. . | . - - - jimas sukaupti į dirbamą tyt, reikalingos tos pačios

Lietuvių^ Dienos darbą dėmesį. Jei dėmesį maisto medžiagos, kurios 
, todėl blaško jutimo organų erzi-i vartojamos ir kitiems or- 

nimai, pav., aštrūs garsai 
arba kalbos, kurias neno
romis turi dirbąs girdėti, 
tai proto darbas eina men
kai. Darbingą nuotaiką tu
rėti ir dėmesį sukaupti ne 
visi žmonės gali vienodose 
sąlygose. Tatai ypatingai 
pasižymi rašytojų darbe. 
Vieni geriau dirba rytais, 
kada jie sėdi ties langu ir

— r------------mato tam tikrą reginį; ki-
10 dol. ir draugijoms, na- tiems geriau sekasi, kai 
aukojusioms bent 25 dol. ant stalo stovi gėlių; dar 
Lietuvių Dienos Globėjo kjti geriau gali dirbti nak- 
vardas ir atatinkamas di-, timis ir t. t. 

i nlomas bus suteiktas as-1 Antroji sąlyga yra dir- 
menims, paaukojusiems bančio susidomėjimas sa-

liečia visą lietuvių visuo- išlaidoms padengti, 
menę. 'reikalingos stambesnės

5. Kolonijų skyriai steng- j aukos, stambesnės paja- 
sis pagelbėti savo vieti- mos.
niams chorams sukelti rei- j Lietuvių Dienos Komite- 
kalingų kelionei į Lietuvių tas šiuo atsišaukimu kvie- 
Dieną lėšų, bet taip pat čia lietuvius amerikiečius 
dės pastangų paremti fi- ir jų draugijas tapti Lietu- 
nansiškai ir Lietuvių Die
nos Fondą (šiuo tikslu 
skyriai platins Lietuvių 
Dienos ženklelius).

6. Skyriai apie savo dar- 
vieti- bą kas mėnuo pranešinėja

Komitetui.
7. Skyriui likviduojantis, 

jo turimos lėšos perduoda
mos Komitetui.

8. Skyriaus veiklai vado
vauja valdyba iš 5 ar dau
giau asmenų, pagal sky
riaus nutarimą.

9. Lietuvių Dienos Fon
do lėšos vartojamos tik

vių Dienos Rėmėjais ir 
Globėjais. Rėmėjo vardas 
ir atatinkamas diplomas 
bus suteiktas tiems asme
nims, kurie paaukos bent

i

ganams maitinti. Geriau
sias smegenų maitinimas 
— tai palaikyti bendrąją 
viso organizmo sveikatą.

“L.”

587,264 ATEIVIAI NATU- 
RALIZUOTI NUO 1935 M.

, - - -------------------- uaiiviu o ocl-

bent 25 dol. ir draugijoms.! vo darbu ir jo pamėgimas, j

BROCKERT’S ALE

60 Ellsnvortb St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Telefonas
Worcester, 5-4335

naaukojusioms bent 50 
dol. Diplomai bus labai 
natrauklūs, spalvoti; jie 
įau gaminami Lietuvoje ir 
visiems turėtų būti malo
nu juos įsigyti. Jie liudys 
apie geraširdžiu lietuvių 
paramą istorinei Lietuvių 
Dienai.

Taigi, brangūs tautie
čiai, organizuokime Pas. 
Parodos Lietuvių Dienos 
Komiteto skyrius koloni
jose ir stenkimės, kad ko 
didesnis skaičius asmenų 
ir draugi iu taptų Lietuvių 
Dienos Globėjais ir Rėmė
jais.

Lietuvių Dienos Komite
to vardu:
Pirm. Juozas B. Laucka 
Vicepirm. Dr. Aldona Šliupaitė 
Vicepirm. Kazys J. Krušinskas 
Sckret. Inž. A. J. Mažeika 
lžd. Inž. P. M. Barzilauskas 
Iždo glob. A. S. Trečiokas 
Ižd. glob. Dr. A. Petriką

P. S. Čia pažymėtina, 
kad pirma Lietuvių Die
nos Globėja tapo Brookly- 
no Moterų Vienybė, auko
jusi 65 dol., o pirmu Rė
mėju “Amerikos” savait
raštis, aukojęs 25 dol.

Lietuvių Dienos ženkle-

Net ir fizinis darbas eina 
geriau, kai dirbąs domisi 
juo. Ir čia geresni rezulta
tai gaunami tik tarpinin
kaujant smegenims. Rau
menys negali domėtis ar
ba nesidomėti darbu.
AR EIKVOJASI ENERGI

JA GALVOJANT?
Šis klausimas dar nėra 

pakankamai ištirtas. Atro
do, kad dirbant protu fi
zinės energijos išeikvoja- 
ma labai mažai. Smegenų ! • - • ...įtempimas galvojant nu
varginą mus ne energijos 
išeikvojimu nuo galvoji
mo, bet nuolatiniu raume
nų įtempimu, pvz., skai
tant įtempiami akių rau
menys, klausant — ausų, 
o taip pat ir dėl viso kūno 
muskulų įtempimo, kai 
mes sukaupiame savo min
tis prie kokio dalyko.

SMEGENŲ MAISTAS
Smegenys gauna dau-

J

liai parduodami po 25 et. 
Jų galima užsisakyti pas 
ižd. P. M. Barzilauską, 80- 
71 — 87 Rd., Woodhaven, 
L. I., N. Y. Komiteto adre
sas: 16 W. 75 St., New 
York City.

rella ir Jokohamos vysku
pas J. E. Shambon.

Representavo Imperato-1 
rių, Imperatoriaus brolis 

j princas Chichibu (sk. čiči- 
bu). Atsilankė Italijos, 
Anglijos, Vengrijos, Vo
kietijos, ambasadoriai. Ki
tų valstybių ministeriai, 
buvo ir Lietuvos garbės 
konsulas Josaka.

Japonijoj katalikų skai
sčius, kaip jūroje vandens 
lašas. 90 milijonų gyvento
jų tarpe 130,000 katalikų 
tai vieni juokai. Bet princo 

žius Pijus XI buvo mūsų Chichiku atsilankymas 
parama, mūsų paguoda, rodo, kad Katalikų Bažnv- 
paraginimas ir drąsa tame: čia yra gerbiama ir seka- 
sunkiame sielų atvertimo ma su gan didele simpati

ja ir iš pagonių tarpo. Rei
kia tik atsiminti kokią 
garbę padaro toks princo 
mostas čia Japonijoj; sun- 

kurie garbingų vardų seriją, bet |
is visų tų garbiausis yar-I psichologijos.
das Papa missionum abejo katalikams tai

Japonijos misija, prade- didelis lusas j istorijos 
jusi stropiau ir gražiau ; puslapiams.
klestėti yra dėkinga šiam Sunkus apaštalavimo 
garbingajam Kristaus Vie-darbas 0 ypatingai ten> 
timnkui. kur savotiški papročiai ir

Jo pastangomis sutvar- vįsaį skirtinga tradicija, 
kytos diecezijos išplėsti Tikimės mes misijonie- 
misijos residencijas, įkur-^į^ kad ateis šviesesnių 
ta Didžioji Kunigų Semi- dįenų įr po retkarčiais pa- 
narija iš kurios kas metai gimdžiusios saulutės pra- 
išeina apie 10 čiabuvių pa- gįecįrės dangus, ir tada iš- 
sišventusių mokslu ir a- v įme iaįSVos saulutės il- 
paštališkąja drąsa apsi- gesniam laikui. 
šarvavusių Kristaus vyny- ■ Baigdamas siunčiu mano 
nui darbininkų. Paskuti- SVeikinimus ir linkėjimus 
nysis meilės mostas tai Qerbiamajam Ponui Re- 
Tokijaus arkivyskupijos daktoriui ir visiems tiems, imne vienam icf iii , . . ij • •kurie remia maldomis ir 

aukomis misijose dirban
čius misijonierius.

Su gilia pagarba,
Kl. Albinas Margevičius, 

misijon. - salez.

Didžiai Gerbiamasis Ponas 
‘Darbininko’ Redaktoriau.

Dėkoju iš širdies už ne
perstojamą “Darbininko” 
siuntinėjimą.

Popiežiaus mirties žinia 
suvirpino skausmo stygas 
kiekvieno tikinčiojo širdy
je. Ir čia Japonijoj katali
kiškas pasaulis liūdi nete
kęs savo globė jaus.

Mums misijonieriams tai 
didelis smūgis, nes Popie-

darbe.
Pijaus XI vardas bus įra

šytas aukso raidėmis į js-
torijos puslapius daugel ku suprasti tiems>

Tokijaus ; 
pavedimas vienam iš jų 
pačių vyskupų, J. E. Petro 
Tatsuo Doi asmenyje.

Vasario 18 dieną Toki
jaus arkivyskupijos kated
roje buvo atlaikytos gedu
lingos pontifikalės mišios 
už Pijaus XI vėlę. Pontifi- 
kavo pats arkivyskupas, 
asistavo Apaštališkasis 
delegatas J. E. Paulas Ma-

Jung. Valstybių Imigra
cijos ir Natūralizacijos 
Tarnyba praneša, kad nuo 
1935 m. iki 1938 m., 587, 
264 ateiviai tapo Amerikos 
piliečiais. Tos skaitlinės 
inima ir 162,078 ateivius, 
kurie buvo naturalizuoti 
laike fiskališkų metų, už
sibaigiant liepos 1 d., 1938 
m.

Pagal gimimo šalies, iš 
tų, 162,949 paėjo iš Didžio
sios Britanijos; 85,180 Ita
lijos; 84,162 Vokietijos ir 
Austrijos; 63,959 Lenkijos; 
35,883 Rusijos; 20,352 Če
koslovakijos; 16,511 Švedi
jos; 14,884 Jugoslavijos; 
10,634 Vengrijos; 9,976 
Norvegijos; 9,020 Graiki
jos; 3,123 Meksikos; 358, 
696 vyrai ir 228,568 mote
rys.

Iš kitų kraštų 70,631 a- 
teivis tapo Amerikos pilie
čiu.

Imant 1930 m. cenzą kai
po pamatą, pasirodo, kad 
60,4% ateivių Jung. Vals
tybėse dabartiniu laiku, 
tapo naturalizuoti. Natu- 

i ralizacijos rata įvairioms 
tautiškoms grupėms, žy
miai mainosi. Kad nors 
85,1% imigrantų iš Lu- 
xemburgo tapo naturali
zuoti, 76,1% iš Čekoslova
kijos; 73,7% iš Švedijos; 
72,5% iš Vokietijos; 72,1% 
iš Norvegijos.

Rata dėl: Vengrijos yra 
56,2%; Lenkijos yra 50, 
7%; Italijos yra 50,5%; 
Graikijos yra 45,1%; Por-

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje. reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų

tugalijos 19,3 ,7< ; Ispanijos 
yra 19,2%. _____ ____ _

Pasirodė, kad įgijimas griežtai reikalaujama, 
Amerikos pilietystės vis-jka(j kiekvienas darbinin- 
tiek pasilieka didžiuoju kas būtų Amerikos pilietis 
problemų nekuriose imi-' — kitaip neduoda darbo, 
grantų grupėse. * Norintieji išsiimti pilietiš-

Tarpe rugsėjo mėn., 1906, kas popieras, nusipirkite 
m, kuomet dabartinis na- “Pilietybes kate-

;o4^„™«c. 'kizmas . kuri padės Jums turalizacijos Įstatymas o Amerikos pinsiu. 
EradcJ?2'!,ktJ .‘LČ^^iJos kaina 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

30 d., 1938 m. 4,108,286 A-; 
merikos pilietybės certifi-i 
katu tapo išleisti. FLIS. i

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 West Broadvvay * So. Boston, Mass.


