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Trečias sekmadienis po į 
Velykų skiriamas LDS or
ganizacijai. Tai Šv. Juoza
po globojimo diena. Šv. 
Juozapas yra mūsų organi
zacijos globėjas ir patro
nas.

LDS apskričiai ir kuopos 
savo organizacijos globė
jo Šv. Juozapo šventę pri
valo paminėti bažnyčiose 
ir svetainėse. Mirusiųjų ii 
gyvųjų narių intencijai už
prašyti šv. mišias, kuriose 
visi nariai turėtų dalyvau
ti. Vakare, kur galima, su
rengti paskaitas ar prakal
bas. *
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Lietuvos Draugai Amerikoje

Lietuvos Visuomenė Pritaria 
Naujajai Vyriausybei

i

Kaunas, balandžio mėn. 
10 d. Vieningo darbo vy
riausybės deklaracija ran
da didelį pritarimą visuose 
gyventojų sluoksniuose. 
Vyriausybė gauna daugy
bę sveikinimų.

Vyriausybė Skatina Nuošir
džia Krašto Vienybe

Lietuvoje Esą Susektas

Naciai Norį Pakeisti Sutartį Su 
Lietuva

I I 
I

Vilniaus lietuvių spauda 
gan greit galėtų būti pava
dinta lietuvybės baromet
ras lenkų pagrobtoj Lietu- i 
voje. Lietuviškai spaudai 
bendrai nėra lengva, tai ką 
bekalbėti apie Vilnijos 
spaudą.

Amerikos lietuviai yra | 
pakartotinai ir iškilmingai į 
pasižadėję remti brolius! 
vilniečius, kaipo lietuvių 
tautos dalį, moraliai ir ma- 
terijaliai. Tą savo pažadą 
turėtumėm vykdyti nuo
širdžiai ir noriai. Vienas 
geriausių pažadų pildyme 
būdų beabejo yra vilniečių 
spaudos nuolatinis rėmi
mas, užsisakant jų laikraš
čius. Reikalinga, kad šis 
paraginimas pasiektų 
kiekvieną Amerikos lietu
vį. Gali būti, kad atskiram 
žmogui keblu Vilniaus Ir i-; 
k naščius užsisakyti: tai

Kaunas, balandžio 13 d. 
Lietuvių mokytojų suva- 
’iavime Ministras Pirmi
ninkas generolas Černius 
ir Švietimo Ministras dr. 
Bistras savo kalbose pa
brėžė nuoširdžios tautos 
vienybės ir krašto gynimo 
stiprinimo reikalą.

Kariuomenės Vadas Ir Kau
no Miesto Burmistras Daly

vaus Berlyno Iškilmėse

l

Kaunas, balandžio 17 d. 
— Vokiečių Vyriausybės 
kviečiami Kariuomenės 
Vadas generolas Raštikis 
ir Kauno burmistras Mer
kys balandžio 20 d. daly
vaus Berlyne ruošiamose 
iškilmėse.

1

Visuomenė Duosniai Aukoja 
Apsigynimo Fondui

Kaunas, balandžio mėn. 
Draugijų sekretoriai geli i 10 d. Vajus Apsigynimo 
čia pagelbėti ir Draugi jų Fondui turi didžiausią pa- 
valdvbos savo paragini- ■ 
mais galėtų čia labai daug 
vilniečiams patarnauti. 
Patartina užsisakytų:

“Aidas”, Wilno, ui. Dąm- 
browskiego 5—1.

Kainuoja 3 dol. metams.
Mokesnį galima siųsti 

paštu, galima ir asmeniš
kais čekiais. Taigi, būkime 
vilniečių draugai ne vien 
žodžiu bet ir darbu.

L. D. A.

sisekimą.

Los Angeles Pasilieka Juda 
mūjy Paveikslų Sostinė

Pabėgėliai iš Klaipėdos Lietuvos Vaiko Darželių Draugijos maitinimo punkte Kre
tingoje. ’ VDV.1

PREZ. ROOSEVELT PASIŪLĖ
EUROPAI 10 METŲ TAIKOS

PLANĄ

Vokietija Ir Italija Tą Planą Atmetė
VVashington, D. C., 1 

landžio 17 — Prez. Roose-: Portugalijos, 
veltas pasiuntė savo atsi- < Vengri jos, Rumunijos. A-

ba-jjos, Olandijos, Belgijos, 
Šveicarijos.

šaukimą Vokietijos dikta- rabi jos, Jugoslavijos. Ara- 
toriui 
diktatoriui Mussolini, kad 
jie padarytų dešimčiai me
tu taikos sutartis su kito
mis Europos valstybėmis, 
kad jiedu per tą laiką ne
puls tų šalių.

Anglija, Prancūzija. So
vietų R,usija tą prez. Roo- 
seveito atsišaukimą nuo
širdžiai užgyrė. Bet Vokie
tijos ir Italijos vyriausy
bių vadai griežtai pasmer-

Hitleriui ir Italijos bijos. Bulgarijos, Lichtes- 
įteino, Graikijos, Turkijos, 
Iraho, Eigiptoą Syrijos ir 

1 kitų.
Jeigu Vokietija ir Italija 

pasižadėtu nepulti, tai pre
zidentas Roosevelt prižada 
toms šalims lygybę tarp
tautinėje prekyboje.

Prez. Rooseveltas primi
nė. kad visų šalių žmonės 
nenori karo ir jo bi josi, 
kad didelis ^inklavimasis

Ministras Išsigelbėjo 
Giedodamas

Neseniai Londone įvyku
siame konservatorių susi
rinkime oro ministrui Sir 
Kingsley Woodui kalbant, 
fašistai sukėlė riaušes. 
Pradėjus kumščiuotis, mi
nistrui pasidarė karšta.

Norėdamas ištrukti iš 
susidariusio pavojaus, 
staiga užgiedojo britų 
himną “Dieve, saugok ka
ralių”. Muštynės salėj nu
rimo, o ministras per už
pakalines duris išėjo.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

NTORĄ-
PAIAWAVIHA\

Viesulas Užmušė 42 Ir 
Sužeidė 125

Pereitos savaitės pabai
goje, keturiose valstybėse, 
būtent, Texas Louisiana. 
Oklahoma ir Arkansas 
siautė baisios viesulos. 

Centre Point, Arkan- 
miestelvj užmušta 

20 — 30 žmonių. Ki- 
vietose po mažiau.

Londonas, Anglija, bal. riuomenės vadas, gen. Raš- 
— Anglijos spauda pra-1 tikis, gelbėdamas vyriau- 

neša, kad Vokietija norį; sybei areštuoti sąmoksli- 
priversti Lietuvą jai visiš- ninkus, asmeniai areštavęs 
kai pasiduoti. Pradėjo pro- oro-vokiečių 
pagandą prieš Lietuvą.

Iš Varšuvos praneša, kad 
— Vokietija įspėjusi Lietuvą, 

jog turį iš naujo peržiūrėti 
j Klaipėdos sutarti.I

Lietuvos valdžia suseku
si sąmokslą Lietuvą ati
duoti Vokietijos visiškon 
globon. Kaune esą areštuo
ta sąmokslo vyriausieji va
dai, būtent, buvęs premje
ras Juozas Tūbelis ir buvęs 
užsienių ministras Dr. 
Zaunius. Vyriausias ka- jimas.

i nacių vadą 
pulk. Saladžių.

Kadangi šios žinios pa
leistos iš Varšuvos, tai ga
lima suprasti, kad jos nuo 
pradžios iki paskutinio žo
džio yra pramanytos, kad 
suerzinti vokiečius nacius 
ir lietuvius, kad kelti neri
mą Lietuvos valstybėje 
nrieš dabartinę vyriausy
bę ir tt.

Šią žinią talpinant “Dar
bininke”, gautas oficialis 
šių Varšuvos žinių užeinči-Vien

sas
tarp
tose
Viso užmušta 42 žmonės ir 
sužeista 125 žmonės.

Kun. Coughlin Ragina Jung. 
Valstybes Nesikišti Į Euro

pos Politikų

Detroit, Mich., bal. 17 — 
Kun. Charles E. Coughlin, 
radio Įžymusis kalbėtojas, 
pereitą sekmadieni nuošir
džiai raaina Amerikos val-

Gandai Apie Sąmokslą Lietu
voje-Piktas Prasimanymas

Naujo Vyskupo Konsekravi-
mo Iškilmės

kė. ir prez“ Rooseveltą įta- su.daro nepakeliamą žmo- džią ir žmones nesikišti į

—«>
i

Kaunas, balandžio 17 d. 
— Šiomis dienomis užsie
niuose paskleisti gandai a- 
pie sąmokslą Kaune yra 
oiktas prasimanymas, to
dėl ir jokių areštų ryšyj su 
tuo negalėjo būti.

Sekmadienį, balandžio 16 
d.. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Bostone įvyko 
naujo vyskupo Rt. Rev. 
Dr. VVilliam A. Rice. S. J., 
iš Framingham konsekra
vimo iškilmės. Vyskupas 
paskirtas Belize. Britų 
Hondurai. Konsekravimo 
ceremonijas atliko vysku
pas Thomas A. Emmett. 
S. J. Asistavo vyskupai ir 
kunigai. Ceremonijos buvo 
iškilmingos ir įspūdingos.

Prezidentas, Vyriausybė Ir 
Seimas Atsisakė Nuo Dalies 

Algų

nėms naštą, kad valsty
bes veda prie katastrofos, 
ir kad taikos
priklauso 

i valstybių.
Vokietijos

taip nat ir Italijos, neprisi
ima kaltinimo, kad jos su
daro taikai pavoju. Jos ai- 

iškina, kad jos buvo nu
skriaustos Versalio sutar
timi. ir kad Vokietija ir I- 
talija tik nori atitaisyti susipratimas. 

! padarytą klaidą tąja su
tartinai, orie kurios suda-

rė talkininkavime Anglijos 
ir Prancūzijos interesams. 
Prez. Roosevelt pasisiūlęs 
pats taikos derybose tarpi
ninkauti, ir sušaukti tarp
tautinę nusiginklavimo 

i konferenciją.
Prez. Rooseveltas savo 

atsišaukime i Vokietija ir 
Itariją klausia tų valstybių 

ar jie sutiktų 
nėr dešimtį metu nepulti 
Lietuvos, Estonijos, Latvi
jos, Suomijos, Švedijos., vo.1 
Norvegijos. Danijos, Ispa-irvmo nebuvo prileista Vo- 
nijos, Anglijos, Prancūzi-1 kieti ja.

~ ------------------------------------ I

išlaikymas
nuo didžiųjų

vyriausybė.

Tik 35 iš 85 judamųjų 
paveikslų studijų ir labo
ratorijų Amerikoje yra 
Los Angeles apskrityje, į 
bet jos yra didžiausios į-j 
staigos toje industrijoje, ir 
jos samdo net 88 nuošimtį 
visų žmonių, kurie dirba 
filmų įstaigose.

1937 m. Amerikos indus
trijų dvimetinis cenzas 
patikrina faktą, kad Los • 
Angeles, Cal. yra didžiau
sios studijos su scenomis! 
perstatymams, ir ypatin-1 
goms vietoms vaidini-' 
mams. todėl pasilieka A-j 
merikos judamųjų paveik
slų sostinė.

Cenzas taipgi parodo, 
kad judamųjų paveikslų 
industrija sėkmingai per
gyveno sunkius laikus. 
1937 m. samdė iš viso 34, į įžio 20 d. Prie Dancigo jau 
624 asmenis, sulyginus su. esą sutraukta vokiečiu ka- 
27,592 asmenims 1935 m., riuomenė ir tik laukia isa- 
ir 19,037 — 1933 metams. 
Tuo metu buvo, apart Ca- 
lifornijos, 21 judamųjų pa
veikslų įstaiga New Yor- 
ko, 7 Illinois, ir dar 20 ki
tose valstybėse, ir jos sam
dė 4,218 asmenis.

Judamųjų paveikslų in
dustrija išmokėjo S139.

VOKIETIJA PASIRUOŠUSI 
UŽIMTI DANCIGĄ

Lenkijos Kariuomenė Stovi Sargybo je
--------- —

Varšuva, Lenkija, balan-| 
■ džio 17 — Diplomatiniuose' 
I sluoksniuose sakoma, kad i 
'Vokietijos diktatorius.
i Hitleris f
Dancigą savo 50 metų am
žiaus sukaktuvėse, kurios 

s ivvks ketvirtadieni, balan-

Ginklu Fondo Vajus
Kaunas, balandžio 10 — 

įsakysiąs užimti per keturias ginklų vajaus 
' dienas ginklams pirkti su- 
I aukota devyni šimtai tūk- 
i stančių litų. Daugelis au
koja jungtuvių žiedus. Vi
suomenė gausiai stoja 
Šaulių Sąjungon ir nesi
gaili aukų klaipėdiečiams 
pabėgėliams šelpti.

kvmo žygiuoti i Dancigą. 
Tuo tarpu vokiečiai kori
doriaus neliestų.

UŲ.llX\ai OUAU, Adu |V1 vo- 
kiečiai eis užimti Dancigą, 
tai jų kariuomenė pirmiau 
ieis į miestą ir užims, kuris 

'dabar yra laisvas miestas. 
_____ _  ________ ____ I Kai kurie diplomatai sa- 

500,000 algomis. Skaitant ,^a(^ dėl Dancigo gali

i Trūksta 166,000 Vaikų

Europos reikalus, bet 
kreipti daugiau dėmesio i 
vidujinius ir tautinius rei
kalus. Kun. Coughlin sako 
visos Europos didžiosios 
valstybės vra užpuolikai ir 
jos neužsitarnauja nė vie
nos Amerikos jaunuolių 
gyvybės. Europos didžio
sios valstybės pačios turi 
išsnręsti ekonominius rei
kalus, dėl kurių ir kilo ne-

Anglių - Aliejaus Sunkveži
mių Vairuoto jų Streikas

I

Anglija Negali Prikalbinti 
Sovietų Dėtis Į Bendrą 

Frontą

Kaunas, balandžio 17 d. 
— Taupumo sumetimais 
Valstybės Prezidentas su
mažino sau algą 17.5 pro
centų. o Seimas ir Vyriau
sybė 10 procentų. Tais pa
čiais sumetimais panaikin
ta Visuomeninio Darbo Va
dyba. o ios funkcijos pris
kirtos Vidaus Reikalų Mi
nisterijai.

Pereita savaite prasidė
jęs anglių - aliejaus sunk
vežimiu vairuotoju strei
kas tebesitęsia. Arbitraci- 
ios tarybos pasiūlyta su
tarties planą vairuotojai 
atmetė.

Visur iau jaučiamas an
glių ir aliejaus trūkumas.

Londonas, Anglija,
17

1 V ’Gub. Saltonstall sušaukė 
valdžios viršininkus pasi
tarimui.

Mokesniu Mokėtojai Pla
nuoja Skelbti Streiką

bal.
Anglijos užsienių 

reikalų ministeris turėjęs 
vėl pasikalbėjimą su sovie
tu Rusijos ambasadorium 
Maiskiu sudarvmui bendro 
fronto prieš Vokietiją - I- 
talija reikalu. Bet sovietų 
ambasadorius ir sonetu 
vyriausybė nenori dėtis į 
bendrą frontą, kol tos val
stybės nesutiks sudaryti 
karinės sąjungos su sovie
tais.

Iš kitu šaltiniu praneša- 
į ma. kad sovietu Rusijos 
komisarai turi militarinę 
sutarti su Vokietija jau 
nuo 1927 m. Todėl Rusija 

| neis į bendra frontą r»Heš 
’..............   q

karas, tai sovietų Rusi ja 
dėtųsi i laimėtoju pusę, i

Bostono miesto namų sa
vininkai ir visi mokesnių 
mokėtojai miestui už nuo-,,, , . x.. .
savybes planuoja naskelb-' Tik jeigu kiltų

Hitlerio Atsakymas Bal. 28
Berlynas, Vokietija, bal. 

17 — Vokietijos diktato
rius Hitler šiandien šaukia 
parliamentą, kad susirink
tų balandžio 28 d., kur jis 
paskelbs savo atsakymą 
prez. Rooseveltui dėl tai
kos atsišaukimo.

Pranešama, kad Hitleris 
pripažinęs Prez. Roosevel
to atsišaukimą svarbiu ir 
todėl jis paskelbė savo at
sakymą parliamente.

Priimtas Tautos Ūkio 
Tarybos Statutas

Kaunas, balandžio 17 d. 
— Šiomis dienomis Vy
riausybė priėmė Tautos C-

i
iiI
I
II
I
i ti streiką, vadovybėje Real 
Estate Owner’s ir Tenants’ 
League of Boston. 1; League of Boston, Ine. zinotl- ^U^I1OS kio Tarybos statutą.
Streikas nebūsiąs paskelb- ^;ibrikuose : ----------------
tas, kol miestas nepaskelbs 
kiek tikrai pakelia mokes
nius. Sakoma, kad mokes- 
niai bus pakelti nuo $3.00 
iki $5.00 nuo kiekvieno 
tūkstančio. Lygos virši-

(ninkai mano, kad Bostono 
miestas aali sumažinti iš
laidas. ir tada nereikėtų 
kelti mokesnius namu sa
vininkams. kurie ir taip 
moka nepakeliamus mo
kesnius.

Iš Berlyno pranešama, 
kad vokiečių centrinis sta
tistikos biuras apskaičia
vo, kad Vokietijoje kiek
vienais metais turi gimti 
1,652.000 vaikų, kad vokie
čių tauta nemažėtų. Dabar 
gi Vokietijoje tūkstančiui 
gyventojų tegimsta 19,7 
vaikų, o turėtų gimti 22. 
Pernai Vokietijoje gimė 
166.000 mažiau vaikų, ne
gu reikėtų.

gaminama ginklai Vokieti
jai; Vokietijos inžinieriai 
ir instruktoriai dirbo ir. 
rodos, tebedirba Rusijos 
fabrikuose.

Dabar gi sovietų Rusija nytinėje svetainėje. St. J a mes 
išsisukinėja nuo sutarties 
ir pasižadėjimų Angliiai ir 
Prancūzijai neva dėl to, 
kad Lenkija ir Rumunijai 
nori gauti pagalbos, bet jos 
nenori pasižadėti gelbėti 
Rusiją. i

NORWOOD, MASS.
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 23-čia. 7:30 vai. vak. baž-

i

Avė., bus rodomi judami garsi
niai paveikslai Moterų Sąjungos 
27 kuopos naudai. Šie "movies” 
bus labai įdomūs ir dar niekas 
tokių nėra matę. Todėl sąjungie- 
tės užtikrina, kad atsilankiusie
ji bus užganėdinti. R. K. IV.

visas kitas išlaidas, iš vi
so, už darbą 1937 m. išmo
kėta beveik §198,000,000. 
Tuo laiku net 3,942 filmos 
produkuotos. Tarpe tų bu
vo 104 spalvuotos filmos. 
1,087 ilgos filmos ir 2,751 
trumpos baltos ir juodos 
filmos. FLIS.

kilti karas, nes lenkai tik
rai esą pasiruošę vokiečių 
neįleisti į Dancigą.

Nors prez. Rooseveltas 
savo atsišaukime Dancigo 
nepaminėjo, bet spėjama, 
kad tik padaryta klaida 
arba gal dėl to, kad tas 
miestas yra Tautų Sąjun
gos kontrolėje.
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Nukentėjusiems
(Atsišaukimas Iš Lietuvos)

to Didžiojo Fondo lėšų 
ciuota Klaipėdos krašto 
kultūrinėms organizaci
joms, o kitos lėšos

A. JAKŠTO MINĖJIMAS 
UNIVERSITETE

__________ ------------------ —------------
pastatyti didingą ir bian- 
gų pastatą. Statyba gana 
ilgai užtruko, paskui buvo 
organizuojamas ir tvarko
mas pats muziejus. Iš tik
rųjų tai yra muziejų mu
ziejus, nes Vytauto Didžio- 

Ijo dideliuose rūmuose da
bar jau yra keli muziejai. 

‘Kol nebuvo galutinai baig- 
įtas šis didysis darbas, ne- 
i galėjo būti paleistas ir 
pats komitetas, kurį suda- 

irė įvairių įstaigų ir orga
nizacijų atstovai. Muzie
jaus statybą rėmė vyriau
sybė ir visuomenė.

Dabar visi užsibrėžtieji 
Vytauto Didžiojo Komite
to sumanymai ir darbai 
jau yra įgyvendinti: komi
tetas garbingai atliko savo 
uždavinį ir tikrai daug nu
veikė. Nutarus komitetą 
paleisti, vyriausybė nusta
tė, kam perduodamas bur
tas, kurį iki šiol valdė ko
mitetas.

Vytauto Didžiojo Muzie
jaus rūmai pavedami val
dyti Krašto Apsaugos ir 
Švietimo Ministerijoms, to 
Muziejaus 
straipsniu 
ka.

Parodos

Vy
tauto Didžiojo Kultūros 
Muziejui.

Vytauto Didžiojo Komi
tetas paleidžiamas švieti
mo ministro nustatytu lai
ku, kai bus įvykdyti likvi
daciniai darbai.

Šie 1939 metai ypatingos 
svarbos metai Liet. Šaulių 
Są-gai š. m. birželio mėn. 
24 d., Šaulių S-ga švenčia 
savo dvidešimties metų 
organizuoto veikimo su
kakti. Mes Amerikos lietu
viai, ypatingai tie, kurie 

' buvome Šaulių S-gos narių 
eilėse, turime šią reikš
mingą sukaktį gyvai pa
justi ir kokiu nors būdu 
I prisidėti prie tos reikšmin- 
’gos sukakties apvaikščio- 
jimo.

Šią vasarą, kaip kelios 
dešimtys tūkstančių uni
formuotų Šaulių, suva- 

į šiuos iš visos Lietuvos 
kampų į laikinąją sostinę 
Kauną pagyventi tų reikš
mingų sukaktuvių ūpu, tai 
mes Amerikos, lietuviai 
buv. šauliai, turime nors 
per savo atstovus dalyvau
ti ir pareikšti mūsų džiau- 

j gsmą ir prisirišimą tai gar- 
arbingos šaulių šeimos. bjngaį organizacijai.

Sudaromas Krašto Statybos
i Komitetas

Kaunas, balandžio 17 d.
  — Prie Vidaus Reikalų Mi- 
... ,_____ . . x. jnisterijos sudaromas Kra-. cių. bet turime susispausti, j §to S£tybos Komitetas, 

persikelti i kie.K\ ienas atverti širdįĮ.urį0 svarbiausioji parei- 
nukentejusiam pajūrio lie- ga bus skatinti Lietuvos 
tuviui. Vieni mes galime atstatymą. Ypatingai Ko

mitetas dės pastangų ap
rūpinti namais darbinin
kus. žemesniuosius valdi
ninkus ir ūkininkus.

Iš Klaipėdos krašto ture-! šių. bet turime susispausti, j stJatvbos 
jo pabėgti ar persikelti i! kiekvienas atverti širdį 1 
Didž. Lietuvą apie 15,000 j 
žmonių. Daugelio jų būklė 
nepaprastai sunki. Kaune 
susidarė Klaipėdos krašto 
nukentėjusiems šelpti -ko
mitetas, Į kurį įėjo Įvairių 
organizacijų atstovai. Ko
miteto pirmininkas yra 
Dr. J. Alekna, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas. Steigiami komi
teto skyriai ir kituose mie
stuose, kur tiktai yra Klai
pėdos pabėgėlių. Klaipėdos 
krašto nukentėjusiems 
šelpti komitetas paskelbė 
visuomenei šitokį atsišau
kimą:

Lietuvės. Lietuviai'
Tūkstančiai Klaipėdos 

krašto lietuvių yra likęs 
be- pastogės ir darbo. Me
tais sukurti namų židiniai, 
pamiltas lietuviško pajūrio 
Įstaigose darbas — visa tai 
staiga yra jiems išnykę, ir 
daugelis yra atsidūrę di
džiausiame skurde.

Lietuvai kiekvienas lie
tu . is x ra brangus, o ypa
tingai tie turi būti bran
gus. kurie ne visados pa
lankiose sąlygose dirbo 
mūsų seno pajūrio atsta
tymo ir Įsitvirtinimo dar
bą. Dabar ne iš savos va
lios Lietuvos gilumon grįž
dami. jie ateina didelėje 
tautinėje kovoje įgrūdinti.

\ įsi gyvenam nelengva 
metą, pilną rimtų rūpes-

"Gyvoįo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir amžiai įiiug.1 
trV,Ou? ~ atvaizduota ua- 
veiKslais. Kaina ti!

i;

Kaunas — A. a. prel. 
Dambrauskas - Jakštas y- 
ra universiteto garbės pro
fesorius ir dviejų fakulte
tų garbės daktaras. Jam 
pagerbti Universitetas ko
vo mėn. 5 d. surengė minė
jimą. Prof. Romeris, pažy
mėjęs, kad un-tui tikrai y- 
ra garbė turėti savo tarpe 
tokių aukštų asmenybių, 
koks buvo A. Jakštas, spe
cialiai apie jo darbus pa
kvietė pranešti atskirus 
specialistus. Pirmas kalbė
jo prof. prel. Kuraitis apie 
Jakštą teologą ir filosofą, 
toliau — doc. P. Katilius 
apie Jakštą matematiką ir 
prof. Putinas - Mykolaitis 
apie Jakšto literatūrinę 
veiklą. Po paskaitų dra
mos artistas B. Lukošius 
paskaitė 4 Jakšto eilėraš
čius, operos sol. J. Augai- 
tytė - Santvarienė padai
navo dvi Jakšto dainas, su
harmonizuotas M. Petrau
sko. Un-to choras, K. Ka- 
vecko vedamas, padainavo 
irgi 2 Jakšto dainas, su
harmonizuotas Naujalio ir 
Kavecko. Publika, kurios 
buvo pilnutėlė salė, nuo
širdžiai priėmė ir paskaiti
ninkus ir meninikus.

A. a. prel. Dambrauskas- 
Jakštas buvo žymus moks-i 
lininkas ir rašytojas, kuris gOS Ministerijai. Komiteto, kilimo dalyvių — Juozas 
nusipelnė nepap rastai inventorius, leidiniai ir ar- 
daug Lietuvos Bažnyčiai 
savo tautai. Todėl 
gerbia ir myli.

Vieni mes galime 
padėti, sumažinę savo ve
lykines išlaidas ir bent jų 
pusę paskyrę gražios šal
pos reikalui, kiti paaukoję 
koki atliekama drabuži ar 

, daiktą. Tuo būdu ir jiems, 
ir mums patiems Velykos 
bus malonesnės ir viltin
gesnės. Kiti vėl turime su-, 
sispausti darbe ir duoti 
galimybės mūsų atvyku
sioms broliams atsistoti 
greta mūsų. Mūsų Įmonės 
prašomos pirmoje eilėje 
susirūpinti ir kiekvieną 
kiek tik gali priimti juos i 
save darbo barą.

Juo nuoširdžiau ir grei
čiau mes klaipėdiškiams 
nukentėjusiems padėsime, 
tuo greičiau sušvelnės gi
lios žaizdos skausmas. Ga
ji ir stipri tauta turi paro
dyti. kad ji moka apgydyti 
visus savo negalavimus. 
Mūsų tauta kiekvienoje 
audroje turi pasireikšti 
sveika ir kiekvieno lietu
vio patriotiškumu ir pasi
ryžimu neįveikiama.

Kiekviena auka šiuo me
tu bus ne tik materiale, 
bet taip pat ir didelė mora
lė pagalba.

Redakcijos pastaba. Šia
me numeryj telpa ir ALRK 
federacijos atsišaukimas 
Klaipėdos krašto pabėgėlių 
ir |iukentėjusių šelpimo 
reikalu. Lai kiekvienas a- 
tydžiai perskaito tą atsi
šaukimą ir pagal išgalės 
aukoja Lietuvos nepriklau
somybės gynimo 
lams ir Klaipėdos 
pabėgėliams per Tautos 
frondą, kurio adresą rasite 
Federacijos atsišaukime.
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Atsišaukimas į Buvusius 
Šauliu Sąjungos Narius
Daugelis iš mūsų Ameri

kos • lietuvių, gyvendami 
Lietuvoje, priklausėme 
prie Lietuvos Šaulių Są
jungos. Mums išvykus iš 
Lietuvos ir apsigyvenus 
kitoje valstybėje, neturė
tų būti priežastimi mūsų 
visiško išstojimo iš tos 
g: ............... . ............ .............
Nors naujoji mūsų gyveni-; ° °
mo vieta ir pakeitė mūsų Atsišaukiame į visus A- 
aktyvumą Šaulių Sąjungos menkoje gyvenančius buv. 
narių eilėse, vienok mūsų!šaulius, prašydami atsi
duotas žodis ir pasižadėji- keP^i laišku ir suteikti ša
mas mus Įpareigoja visur vo sumanymus ir patari- 
ir visuomet būti ištikimais mus> kokiu būdu gaiėtu- 
mūsų Tautos nariais. Toji 
mūsų pareiga privalo būti, 
neišdildoma ir nepakeičia
ma nežiūrint vietos ir ap- į 
linkinio gyvenimo sąlygų.

Švenčiant Lietuvos dvi
dešimties laisvo 
klausomo gyvenimo

i

I

Smalininkuose Sulaužytas 
Tautinei Vėliavai Iškelti 

Stiebas

Naktį į vasar io 22 d. 
Smalininkuose, Turgaus 
aikštėje, nežinomi asme
nys išvertė ir sulaužė šau
lių pastatytą stiebą, kur 
per tautines šventes ir ki
tas iškilmes būaavo pake
liama tautinė vėliava.

Vasario 18 d. šis stiebas 
taip pat buvo išverstas, 
buvo nulaužta jo viršūnė 
ii pavogtas vėliavai iškelti 
ratukas.

Stiebas buvo statytas 
1934 m.

Apie Įvykį pranešta kraš
to policijai.

Karmėlava

me prisidėti prie tos gar
bingos sukakties paminė
jimo. Prašome ir ne šau
lius atsiliepti ir rimtus Jū
sų patarimus sunaudosi
me. Laiškus rašykite kuo 

ir nepri- greičiausiai, kad galėtu- 
( su.;mėm greitai juos aptarti 

kakti. Amerikos lietuviai,^1* pa-skelbti spaudoje. Jei
vadovaujant buvusių Šau-> 
lių Sąjungos narių, išugdė 
pirmuosius Šaulių Są-gos 
aviacijos sparnus. Šian
dien Šaulių S-gos aviacija, 
Amerikos lietuvių padova
notu lėktuvu tapo paska
tinta dar su didesniu pasi
ryžimu plėstis ir stiprėti, 
taip, kad šiandiena jau tu
ri net tris gerus lėktuvus 
ir nemažą būrelį parengtų 
lakūnų.

visi
ir
ji

Įstatymo 17 
numatyta tvar-

aikštėje Vytau
to Didžiojo pavilijonas ati
duodamas Krašto Apsau-

Mirė 1863 Metų Sukilimo 
Dalyvis

Kovo 7 d., šešuvos vienk., 
Jonavos vaisė., mirė vienas 
aktyvesnių 1863 metų su-

Radzevičius. Mirė eidamas 
96 metus. Be sukilimo, iis 
dar gerai atsimenąs ir bau
džiavos laikus. Taip pat 
žinojęs daugybę senovės 
dainų, pasakų bei patarlių. 
Dalis jų beatostogaujančių 
moksleivių yra užrašyta.

chyvas perduodamas vals
tybinėms švietimo ir kul
tūros Įstaigoms arba pri
vatinėms organizacijoms, 

' švietimo ministro parinki
mu ir jo nustatytomis są-

! lygomis. 41.590 litų Vytau- i I ——-------------------------------

bus reikalo bandysime 
šaukti visų buv. šaulių ir 
rėmėjų suvažiavimą. Buv. 
Šauliai prašomi aiškiai 

į pranešti savo vardus, pa- 
i vardes, adresus ir kokioje 
rinktinėje ir būryje pri- 

i klausėte, nes visų vardu 
bus pasiųsta pasveikini
mas per Amerikos lietuvių 
buv. šaulių atstovus. Jeigu 
atsirastų tokių, kuriems 
sąlygos leistų šį pavasarį 
vykti į Lietuvą, tai prašo
me savo laiške tai paminė
ti.

Laiškus rašykite šiuo a- 
dresu:

Paleidžiamas Vytauio 
Didžiojo Komitetas

Panaikinti Du Valsčiai

Degtine Vijo Žmogų Į
Laukus

I

1930 metais buvo Įsteig
tas Vytauto Didžiojo Ko
mitetas, kuris turėjo vado
vauti ir organizuoti seno
sios didžiosios Lietuvos 
valstybės garbingojo ir ga
lingo valdovo, Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kakties minėjimą. Komi
tetas, suteikęs Įvairias or
ganizacijas bei įstaigas, 
suruošė eilę iškilmių, išlei
do knygų ir kitais būdais 
atžymėjo didžiojo Lietu
vos valdovo atminimą. Di
džiausias komiteto darbas 
buvo — Vytauto Didžiojo
Muziejaus Kaune pastaty
mas, tikras Vytauto Di
džiojo vardo ir garbės Į- 
amžinimas. Buvo užsimota

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų i fe- 
tortą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose. jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pageliojo :. im- 

pasitjfim jums PII.N.^ 
DYKAI IšBAN- 

naudoti
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10712 — 115th Street, 
Richmond Hill, N. Y. 
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Metodą,

Mes noriai
I';.keli. 7 dienoms
DYYMIT, ir jeigu norėsite 
<i:,ilgiau. tą galėsit daryti už mažus 
k:.?tus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. I>ept. X-9 

2798 XV. Farvell Avė. Chieago. 1’1.

I

SVEIKATA—TURTAS

Karmėlava — Vienas 
Karmėlavos pilietis R., 
prieš kurį laiką pardavęs 

' 17 ha žemės, jau baigia 
' pragerti gautus pinigėlius, 
i Vieną kartą tas žmogus 
taip sočiai prisigėrė, kad 
jam akyse ėmė rodytis 
velniukai ir kitokios bai
dyklės. Šoko vargšas iš lo
vos pro langą ir pasileido 
beveik visai nuogas ir ba- 

1 sas per sniegą. Žmona, pri- 
jsikėlusi kaimynus, pasivi
jo pabėgėli už kokios pu
psės kilometro ir sugavę 

parnešė namo. Šeimoj yra 
du vaikai ir žmona, tie pus
alkaniai skursta, o vyras 
laidokauja.

i

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą. niksteiėjimą. nuovargį, šaltį, 
rankų-koju tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin- 
;;-.j gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šiluma, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina ■ reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
jr.io Galinga Mestis tūkstančiams pa
geliojo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
T Aplaikom šimtus laiškų su padėka-; 
® vor.ėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. 
£ kuriems nageibėio. Klauskite visada
6 taip DEKENS OINTMENT.
JT PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
►< krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa-
4 sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 

KENS OINTMENT ir neklausykite
-J- nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir 
Y ! siūlytų.
X Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
5 DEKENS OINTMENT. tai tik tada 
į. nulaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
•į Mostj. Parsiduoda visur.
7 DEKEN'S OINTMENT CO..
i- Hartford. Conn.
2 Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
J? (28-28)
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Alytaus apskrityje pa
naikintas Ūdrijos valsčius, 
o Šiaulių apskrityje Vai
guvos valsčius. Tų valsčių 
gyvenamos vietovės pris
kirtos prie kaimyninių val
sčių.
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Dėl Bendro Fronto
Ryšiumi su brooklyniečių bandymu sudaryti ben

drą lietuvių tarybą Amerikoj, išsivystė nuomonių 
skirtingumas tarp “Darbininko” ir "Amerikos” dėl to 
dalyko tikslingumo. “A-ka” teigia, kad susidarius sun-; 
kiam kriziui Lietuvoj, tokia taryba yra būtina. Gi 
“D-kas”, prisiminęs skaudžius praeities prityrimus, j 
mano, kad bendro frontu veikla esamuose mūsų santy-j 
kiuose neįmanoma. Be to, jis dar primena, kad ir' 
“A-kai” tuo atžvilgiu jau teko kartą nusivilti, ką pa- 
liūdyja ištrauktomis iš “A-kos” citatomis. Tačiau 
“A-ka” yra nusiteikusi dar kartą tokį bandymą pada
ryti.

“Aišku, — sako “A-ka” — bendras darbas labai : 
sunkus, bet tai nereiškia, kad jo negalima siekti., 
“D-ko” žmonėms nesvetimas bendras darbas kai ku
riais klausimais su kitaip mąstančiais lietuviais. Per
nai Bostone buvo sudarytas bendras lietuvių komite
tas vienam politikui paremti; jame dirbo ir komunis
tai”.

Taip, “D-kui” bendras darbas nesvetimas, ii- kaip 
tik dėlto jis, skaudaus prityrimo pamokytas, nuo tokio 
darbo atsisako.

Čia. matomai, kalbama apie pereitą rudenį įvyku
sią, bet nepavykusią Curley’o kandidatūrą į guberna
torius. Taip, visokio plauko lietuviai Curley’o rinki
muose aktyviai dalyvavo ir — pralaimėjo. Tai dar vie
nas įrodymas, kad nenatūraliai sulipdytam bendram 
frontui nesiseka. Bet čia visai skirtingas dalykas. Kal
bamąjį bendrą komitetą subūrė pats Curley, ir ne ko
kiam kilniam patriotiniam lietuvių darbui, bet savo 
naudai. Tad čia būta tik vietinio politikieriško biznio 
(kurio proga ir lietuviai norėjo pasinaudoti), ir tas in
cidentas jokiu mastu neprilygsta dabartiniam mūsų 
užsimojimui padėti Lietuvai. Tad palyginimas čia ne 
vietoje.

Tiek to su palyginimais. Anot lotynų, comparatio 
non ėst ratio — palyginimas tai dar ne argumentas, 
ypač jei jis nevykęs. Nesvarbu taip pat, kas šiuo atve
ju geriau atsikerta — “A-ka”, ar “D-kas”. Mums čia 
svarbu išrišti klausimas: ar, iš viso, čia Amerikoj beį
manoma bendro fronto lietuvių Taryba, ir dar pasto
vi? Bendra veikla ant popierio atrodo labai gražiai, bet 
praktikoj ji visuomet susmukdavo. Katalikai (tur būt 
dėl išorinio teorijos gražumo) primygtinai grįždavo 
prie bendro veikimo idėjos, bet kiek kartų tą idėją įvyk- 
dino, tiek kartų buvo apvilti ir sudoroti. Kodėl? Čia 
siūlosi pasisakyti daug visokių priežaščių, kurių neiš
simoka ir nėr vietos čia kartoti, nes jos visiems gerai 
žinomos. Pakaks paminėti faktą, kad bendras frontas 
mūsų išeivijos gyvenime neprigijo. .Jis buvo lyg ir iš
kilęs nepriklausomybės kūrimosi metu, bet patrioti
niam įkarščiui atslūgus, gryžo pilkoji gyvenimo pro
za: varžytinės dėl vadovybės, partiniai ar net privati
niai bizneliai, siekimas garbės ir neužtarnauto pripa
žinimo, o tą viską viršyjo viens vyraujantis tikslas — 
įsigalėjimas vienos partijos interesų, su nuoskauda 
tiems, kurie paprastai neša visą darbo naštą, t. y. ka
talikams.

Nežiūrint tiekio skaudžių praeities pamokų ii- jos 
pačios patirto nusivylimo, “A-ka" vis dėlto yra pasirv- 
žusi padaryti dar vieną bendrafrontiška bandymą. Be 
abejo ji tai daro pačiais kilniausiais sumetimais, ir 
kaip tiktai tų sumetimų kilnumas pridengia idealizme 
Skaiste ir kitu žmonių pastangas, kurios visai nėra, 
idealingos. Aiškiau kalbant, ji užsidėjo idealizmo aki
nius ir per juos visur v 
dvti jos karštą užsimojimą šiuo momentu būtų neat
sargu. Palikime viską laikui. Ir pranašauti apie bendro 
fronto susmukimą vargu beišsimoka. Platesnėj visuo
menėj jis visai nė nesilipdo.

Bet koks įkarštis, kad ir patriotinis, tiek paveikia 
žmogaus galvoseną, kad laikinai 
balsą. Tik stabtelkime apgalvoti, 
možį:

Jei jaunoji energija prašosi 
(šiuo momentu tai būtina, tai kodėl tampriau 
bendrinus bei nepagyvinus kataliku frontą? Jei 
skirsime komunistus (juk jie nepriimtini?), tai mums 
iš tiesų tik katalikai belieka. Kitos nekatalikiškos ir 
nekomunistinės partijos eilinių narių kaip ir neturi. 
Jose beveik tik vieni vadai pasiliko. Tad išeina, kad! 
kurdami bendrą frontą, mes tik skolinamės laisvama
nišku vadų katalikams vesti. Ar ne keista?

Atrodo, kad čia kas užnugary pasislėpęs, suka 
ratą į savo pusę. K-

Kalėjimuose (ALRK Federacijos Atsišaukimas)

Atplėšimas Klaipėdos gų stoti į darbą ir Lietuvos1Massachusetts valst. turi modernišką pavyzdingą 
kalėjimą Norfolke. Vadinasi, pavyzdingą tuo atžvilgiu,' krašto nuo Lietuvos labai gynimui aukoti tiek, kiek 
kad kalinių gyvenimas tenai daug geresnis, negu ki- skaudžiai sukrėtė mūsų 
tuose kalėjimuose. Tai tarsi milžiniški pataisos namai,'.tautą. Iš spaudos ir šiaip 
kur išbandoma visi naujausieji metodai nusikaltė
liams r:e bausti, bet juos pataisyti. Dabar ten yra 969 
kaliniai, kurie gali gan laisvai tarp savęs santykiauti. 
•Jie gerai aprūpinti ir nieko nestingą, tik laisvės. Ro
dos, viskas ten turėtų būti tvarkoj. Bet štai kalėjimo 
vyriausybė sučiupo ten komunistų agitaciją. Kažko
kiu nesusektu keliu įgabenama į kalėjimą pundai ko
munistinės literatūros, kuri agituoja nuversti esamąją 
Jungi. Valstybių valdžią ir įsteigti sovietus. Propagan
da taip sumaniai varoma, kad nepasiseka surasti jos 
plitimo šaltinių. Yra tik apčiuopiamas faktas, kad ko
munistų mokslas gerokai yra paveikęs kalinių galvo-Į 
seną.

Čia kai kas gal tik ranka numos: kam čia sielotif Į 
dėl kalinių nusistatymo? Jie vis tiek kriminalistai. Ta- 

. čiau tikrovėje ne visai taip yra. Toli gražu ne visi ka- 
i liniai kriminalistai. Yra daug smulkių nusikaltėlių, i 
į .nemaža ir nekaltai uždarytų. Jie nelinkę į kriminalis
tų profesiją, bet, deja, gyvena kriminalistinėj aplinkoj 
ir gali išmokti ko pirmiau nemokėjo. Kalėjimas gali 
jiems virsti blogo mokslo įstaiga. Ot čia kaip tik pati 
geriausia komunistams proga savo ryžtingiesiems dar
buotojams išauklėti. Juk visi komunistų vadai yra iš- 

i ėję kalėjimo stažą. Tiesa, jie išdidžiai skelbiasi politiš- 
! kais nusikaltėliais, bet daug yra ir kriminalistų. To
dėl sukėlę kur nors revoliuciją, komunistai visų pir
miausiai paleidžia iš kalėjimų visus nusikaltėlius — 
politiškus ir kriminalistus. Politiškieji varo agitaciją 
ir siundo išpjauti buržujus, gi kriminalistai tą darbą 
su pamėgimu atlieka. Kalėjimas tai vienas iš geriau
sių komunistų talkininkų. Ir čia Amerikoje, ne vien 
tik Norfolke, bet ir kituose kalėjimuose jie uoliai dar
buojasi. Kalinys, kaltas ar nekaltas, yra smarkiai ne
patenkintas savo likimu. Kad ir būtų kaltas, jis vis 
vien jaučiasi nuskriaustas. Tad kalinius lengva įsiun- 
dyti atkeršyti žmonijai už tariamas skriaudas.

Komunistai niekad nesnaudžia. Jie veikia taikos 
ir karo metu, palankiose ir nepalankiose aplinkybėse. 
Kada gali, išeina viešumon ir tada parodo tikra savo 
veidą — nežmonišką žiaurumą. Kada negali, dirba pa
sislėpę ar apsimetę bendrojo fronto pošūkiu. Nepasi
sekimą Ispanijoj jie graudžiai apraudoja, bet nuo savo 
tikslo neatsisako. Patys smarkiausieji jų vadai susku
bo iš Ispani jos pabėgti ir sugužėjo į Meksiką ir Jung. 

I Valstybes. Kaip matome, jie ir pas mus darbuojasi ir 
j jų darbas visuomet pažymėtas rusų bolševikų anspau 
da. K.

1

J. Mažeika.

3

Kinijos Mįslė
Mūsų žemė plati, bet banea aprašo, kad Kinijoje 
tvarkos joje maža.

(Rusų istorinis posakis).

Jau kelinti metai tęsiasi 
Kinijoje žiaurus karas. Ir 

| matyt dar negreit jis pasi
baigs. Amžini kinų tautos 

'kentėjimai tik pasikartoja, 
[tai lengvesne, tai žiaures- 
i ne forma.

Potviniai, choleros ir ma
go epidemijos, nederlius ir 
— badas — metai iš metų 

j išžudo ne tik tūkstančius, 
bet visus milijonus. O jų, 
tų geltonodžių tiek yra 
daug, maždaug tiek visoje 
Europoje visų gyventojų. 
Kinų yra pasaulyje apie 

Įpenkius šimtus milijonų, 
t. y. maždaug — penktas

visus kolonijų veikėjus 
tuoj imtis darbo, kad stip
riai susiorganizuoti ir rin
kti aukas ir Klaipėdos 
tremtiniams ir Lietuvos 
Apsigynimo Fondui. Suda
rykite kolonijose Tautos 
Fondo skyrius, Įtraukda
mi j juos tautiškai nusitei
kusias draugijas. Visur 
tuoj reikia rengti prakal
bas. Surinktas aukas tuoj 
siųskite i Tautos Fondą, 
išrašant čekius iždininko 

Į kun. Ig. Albavičiaus var
du, pasiųsdami sekreto
riaus L. Šimučio adresu: 
2334 So. Oakley Avė., Chi- 
jcago, III.

Atsižvelgdami į susida
riusią tarptautinę padėtį 
Europoje ir į pavojus, ko
kie gali ištikti Lietuvai, 
atsikreipiame j visus tau
tiečius, prašydami aukoti 
Lietuvos apsigynimui per 
Tautos Fondą bent vienos 
dienos uždarbi.

Balandžio 29 d., Brook- 
lyn, N. Y., įvyks ALRK Fe
deracijos ir Tautos Fondo 
centro valdybos susirinki
mas, kuriame bus nustaty
ti tolimesni veikimo planai 
ir katalikų santykiai bei 
bendradarbiavimo galimy
bės su kitomis lietuvių sro
vėmis.

Tautiečiai, gyvename 
tokiu momentu, kuris rei
kalauja iš mūsų didelio 
darbo ir pasiaukojimo!

ALRK Federacijos valdyba:

Dr. A. Rakauskas. pirmininkas 
Kun. Ig. Albavičius, iždininkas 

L< onardas Šimutis, sekretorius.

tik išgalės leidžia.
Šiomis dienomis Lietu

va ant savo rankų turi ke
lias dešimtis tūkstančių 
Klaipėdos krašto tremti
nių, kuriuos reikia aprū
pinti pastoge ir duonos 
kąsniu. Be to, visas jėgas 
reikia įtempti krašto apsi
gynimo stiprinimui. Tau
ta yra pasiryžusi nė vienos 
žemės pėdos priešams ne- 
beužleisti. Jei kas kėsinsis, 
lietuviai gins savo žemę, 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę ligi paskutinio krau
jo lašo. Tą sužinome iš vy- 

, kariuomenės 
vadovybės ir organizacijų 
pareiškimų. Dėl to ir mes 
šio krašto lietuviai, būda
mi tos pačios tautos vai
kai, to paties kraujo žmo
nėmis, negalime nuošaliai 
stovėti ir nieko nc-veikda- 

|mi žiūrėti, kaip tauta mo
bilizuoja visas savo jėgas 
gynimui brangiausio savo 
turto — laisvės ir nepri- 

i klausomybės, nes tas tur
tas įsigyti jai labai bran
giai kainavo. Visų mūsų 
pareiga, nežiūrint kur gy

vename, šiandien dirbti ir 
aukoti.

Šiuo atsišaukimu žemiau 
pasirašiusieji ragina AL 
RK Federacijos skyrius ir

jau pranešimų sužinome, 
kad Lietuvos žmonės, lyg 
ir nujausdami artėjančią 
dar didesnę audrą, vienija
si, rengiasi apsigynimui, 
kloja Ginklų Fondui pas
kutinius savo centus ir 
šiaip jau brangenybes. 
Jaunimas savo laisvu no
ru siūlosi stoti į kariuome
nės ir šaulių eiles.

Tos žinios mus jaudina. 
Jos yra garantija, kad e- 
sant tokiam užsidegimui ir 
ryžtingumui ginti savo lai
svę i 
tauta nežus. “Laisvę raga
vę, vergais nebebūsim!” — 
tai daugumos nusistaty
mas Lietuvoje.

Nėra abejonės, kad ir 
mes, Amerikos lietuviai, 
esame tokio pat nusistaty
mo, kaip ir mūsų seserys 
ir broliai tėvynėje Lietu
voje. Tiesa, ištikus pavo
jui, mums nebus galimy
bių imti į rankas ginklą, 
kad ginti Lietuvą, bet mes 
galime kitokiais būdais 
prie tautos reikalų gyni
mo prisidėti. Kaip tą gali
me padaryti, berods, ir ra
šyti apie tai nereikia. Juk; 
dauguma atsimename tuos 
laikus, kuomet amerikie
čiai ne doleriais, bet šimti
nėmis klojo Lietuvos ne
priklausomybes reikalams 
ir kovai su užpuolikais. 
Tais laikais vien tik į Tau
tos Fondą sudėjome virš 
pusės milijono dolerių, 

[daug kitokiais keliais į 
Lietuvą pasiuntėme, už du 
milijonus dolerių Laisvės 
Paskolos Bonų išpirkome, 
nemažai į aukso sidabro 
fondą sudėjome Lietuvos 
valiutai sustiprinti, stip
riai parėmėme tautos kul
tūros reikalus.

Tauta šiandien ir vėl 
šaukiasi į savo sūnus ir 
dukteris, prašydama ne 
vien budėti, bet jau dirbti 
ir aukotis, nes jos padan
gėje slankioja tamsūs de
besiai. Jos vadai ragina 
mus nenusiminti, neužsi
krėsti pavojingu beviltiš
kumu, bet iš visų savo jė- kongregacijų posėdžiuose.

Valstybės sekretorių ski
ria pats Popiežius. Tarp bes sekretoriaus funkcijų 
Popiežiaus ir valstybės se- sritis apima tvarkymą rei- 
kretoriaus yra glaudus kalų, iškylančių tarp Vati- 
bendradarbiavimas; tatai kano ir atskirų valstybių, 
reikalauja ir gilaus pasiti- kaip, sakysim, ginčai bei 
kėjimo. Kiekvieną dieną konfliktai dėl konkordatų 
valstybės sekretorius daro aiškinima. Trečiasis sky- 
Popiežiui pranešimus ir su 
juo tariasi aktualiausiais 
Bažnyčios reikalais. Dėl to 
ir kardinolo valstybės se
kretoriaus kambariai esti 
kuo arčiausiai prie Popie
žiaus apartamentų — apa
čioje jų, pirmajame Vati
kano rūmų aukšte, 
nioje yra Vatikano 
mobiliai. Valstybės 
torius atstovauja 
žiui visuose bėgamuose di- į Vatikano biblioteką 
plomatijos reikaluose, jis prieinami mokslininkams, 
ruošia oficialiuosius pie- Visų šalių istorikai tenai 
tus, priiminėja vizitus, randa nepaprastai vertin-

ir nepriklausomybę, riau

| ii

Buvusį Vatikano valsty- bės prieš kitus diplomatus 
bes i
Pačelį išrinkus
mi, daugelis klausė, 
bus naujasis valstybės se
kretorius. Neseniai jis jau mato titulą. Bažnytinėje 
paskirtas 
piežiaus nuncijus Paryžių- je, kur jie yra 
ie kardinolas Malione.

!
Kardinolas valstybės se

kretorius yra labai svar
bus asmuo.

i Tai Popiežiaus “alter 
ego”, antrasis aš. Jis yra 
kartu ir Vatikano valsty
bės ministras pirmininkas, 
ir užsienių reikalų minis
tras. Kaip toks jis spren
džiamuoju balsu dalyvau
ja visuose pontifikalinių

sekretorių kardinolą Nuncijaus titulas atitinka 
Popiežių- ambasadoriaus titulą, in- 

kas ternuncijaus — pasiunti
nio, antrosios klasės diplo-

tai buvęs Po- srityje nuncijai toje šaly- 
paskirti, 

traktuojami kaip arkivys-l k ūpai.
Didžiųjų nunciatūrų dig

nitoriai vėliau paprastai 
pakeliami i kardinolus: 
taip buvo ir su dabartiniu 
Popiežium Piju XII, kuris, 
kaip žinome, ilgus metus 
buvo nuncijus Berlyne, ir 
su dabartiniu valstybės se
kretoriumi kard. Malione, 
kuris prieš gaudamas kar
dinolo skrybėlę, buvo nun
cijus Paryžiuje.

Antroji Vatikano valsty-

siaučia nuolatinės plėšikų 
gaujos, kurios užpuldinė
ja traukinius ir laivus. Tie 
plėšikai susidaro dažnai iš 
atleistų iš kariuomenės 
kareivių, arba kurį laika 
tarnavę pas plėšikus — vėl 
stoja į kurio nors generolo 
kariuomenę. Žinoma pana
šiai yra ir šiandien, nes 
pas kinus mažai kas pasi-! 
keitė per ištisus šimtme
čius, tuolabiau negali pa-, 
sikeisti per keletą metų.

i Dabar kinus užplūdo su 
ginklu rankose japonai. Jie 
sakosi nori pas juos įvesti

■ “tik tvarką”. Taip, tvarkos 
kinams už viską labiausiai 

’ trūksta, gal labiau kaip tos 
I pasaulio gyventojas - bus j menkos ryžių saujelės, ku
ris kinietis. Kinija gyvuo-i"a, J“ daugiaus.a minta, 

metų. Ji gyvuoja vis tojejkės > daugiausia badau- 
pačioje vietoje. *—-------
kūrė savo civilizaciją, ku
ri nebuvo panaši į kitas vė
lesnes kultūras. Jie jau se
nai vartoja raštą ir buvo 
išradę spaudą, dar toli at
gal prieš Gutenbergą.

Bet kinijos kultūra sus
tingo vietoje, kitos kultū
ros, ypač vakarų — ją la
bai toli pralenkė. Ir ki
nams beliko tik vytis.

Šiuo metu kinų šalį žudo 
netik karai, badas ir epide
mijos. bet ir vidujinė be
tvarkė. Prieš penkioliką 
metų po Kiniją keliavęs is
panų rašytojas Blaško I-

rien idealizma temato. Tad truk- ja jau daugelį tūkstančių *?s nuolatinės betvar-
- - ’ ■- meių. Ji g^uoja vis tojejkes J‘e da7iau^,a,b i

Jie išletoO3- n?rs įle derimg'au-’ 
Isios žemes didžiulius plo
tus. Dėl betvarkės juos: 
niokoja ir baisių ligų epi
demijos.

Tačiau, matyt dar ne ja-į 
ponams skirta Kinijoj į-j 
vesti tvarką. Iki šiol jie ten 
dar vis tebedidina betvar
kę; milijonai ramių kini
jos miestų ir kaimų gyven
tojų kenčia skurdą, badą 
ir be pasigailėjimo visų ap
leisti miršta.

Iki šiol visuomet buvo 
didelė geltonųjų tarpusavę 
neapykanta. Dėl visokių 
gamtos nelaimių, ypač ė

su tramdo logikos 
kad ir šitokį maž- I 

i

intensyviau veikti. 
nesu-' 

at-
i

I

I

—
mus siausti ligoms — ki
nai stačiai nori apkaltinti 
japonus, nes esą jie tyčia 
užkrėtę vandenį ?

O japonai okupavę kinų 
žemės plotus — pačius ki
nus šunų vietoje šaudo. 
Aišku, tokiomis aplinky
bėmis — japonai neįves 
tvarkos Kinijoje.

Šiaip kinai yra kur kas 
simpatingesnį už japonus. 
Jie nuolat šypsosi, sutikę 
pažįstamą. Jų tarpe yra 
nemažai ir katalikų. Man 
teko būti kinų katalikų 
bažnyčioje, ir jų užsilaiky
mas ir maldos — man pa
tiko. Kinai katalikai suti
kę europietį kataliką — 
vis šypsodamies sveikina.

Tačiau šiaurės kinai su 
pietų kinais nesusikalba. 
Aš nors žinojau kelioliką 
žodžių šiaurės kinų tarme, Valstybės sekretorius savo gos ir brangios medžiagos, 
negalėjau susirokuoti su pareigas eina ligi mirties. 
Molokos kinais, nors manį Valstybės sekretorius 
rodės jų išvaizda ir rūbai palaiko ryšį su nuncijais, 
buvo visai panašūs. į Nuo Vienos kongreso laikų

Kinijos milžiniški plotai, nuncijams pripažįstamos 
ir begalinis žmonių skai- ne tik visos diplomatinių 
čius — bus ir paliks neį- atstovų teisės, bet jiems 
spėta ateities mįslė.

rius yra kanceliarija, ku
rioje daugiausia vyrauja 
pasaulininkai. Tame sky
riuje redaguojamos brevės 
— trumpi pontifikaliniai 
laiškai.

Valstybės sekretorius 
rūpinasi archyvo konser-

Jo ži- vavimu. Diplomatiniai Va- 
auto- tikano dokumentai 50 me- 

sekre- tų laikomi slaptai: tam lai- 
Popie- kui praėjus, jie perkeliami 

ir

dargi teikiamos pirmeny-

nes Vatikano santykiai a- 
pima keliasdešimts viso 
pasaulio valstybių.

‘•A ”

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.
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Lietuvaitės Balsas Iš Lietuvos
mini save. Ne, ne! Ir tūks
tanti kartų ne! Tai tikrovė,, 
žiauri tikrovė. O dar tik 
naktis, laikrodis išmuša 
trečią valandą. Tylu ap-

giesmę: “Dieve, išklausyk, 
užlaikyk mūsų Tėvynę, 
Lietuvą...

Tai tokia graži giesmė ir 
ji taip karštai tariama vi
sų lietuvių širdimis tą ry
tą. Čia pirmos ašaros rie
da mano skruostais Mamy- j 
tė, matau savo kambaryje 
klūpo prieš kryžių...

Tokia kiekvieną rytą lie
tuviško radiofono progra
ma. Tokia ji ir šiandien. 
(Ir kaip biauriai šmeižia 
Lietuvą tie, kurie sako, 
kad ji ne katalikiška. Už
tenka kas rytą tos giesmės 
paklausyt ir 12-tą valandą 
perduodamos programos, 
paklausyt, kur Laisvės 
Varpai skambina: Marija, 
Marija Skaisčiausia lelija. 
Tu švieti aukštai danguje, 
palengvink vergiją, pagel
bėk žmonijai, išgelbėk nuo 
priešo baisaus...) Bet šian
dien malda skrenda ne vien 
iš radiofono — ją kalba 
kiekvieno lietuvio širdis.

Toliau pranešimai seka. 
Su kokiuo įtempimu klau
sais. Klaipėda pagal sutar
ti abiejų šalių atstovų ati
duota. Gražumu, be pasi
priešinimų. r 
lengvatom sutartyje įrašy- pasipUOšusi 
tom, su pasižadėjimais a-; pumpuraiais

1939-III-25 
Kaunas.

Brangioji Mano, I 
ateinu nušluostyt tau aša-l 
rų mano mylimojo Tėvelio link. ‘Bct mieįo nebėra. Ir 
sesute, nes matau tavo a-' 
kis ašarotas; skubu pa- kaip tyliai atsidūsta 
guosti tave, nes jaučiu * ■
kaip sielvarte skęsta tavo 
širdis...

Ateinu į tavo pastogę 
šiandien ne kaip tau arti
ma giminaitė, bet ateinu 
kaip lietuvaitė — tikrai ir 
karštai atsidavusi savo tė
vynei.

Ir daug ką kalbėsiu tau 
šiandien, ne vien mano tai 
žodžiai bus — kalbėsiu lie
tuvaitės lūpom.

Neverk Brangioji žvelg
dama i laikraščių skiltis, i 
telegramas ekstra atkelia
vusias, neverk ir nelaužyk 
savo darbo sunkaus išvar
gintų rankų — bet mels
kis visa širdimi. Aukščiau
siojo maldauk atodūsiais 
giliais — teduoda ištver
mės mums. Testiprina 
mūsų jėgas.

Žinau, tu trokšti iš šių 
eilučių išskaityt visas tas 
isterijas, kuriomis gyveni 
tu dienom ir naktim. Ir aš 
papasakosiu. Aš papasako
siu apie save, bet žinok 
mano mylimoji, kad dau
gelis, o gal ir visi tą pati 
tau papasakotų...
— Atbunda nakties tam- gelbininkės 

sumoj sukrėsta sunkaus nejau? 
sapno. Sapnuoju — rodos 
priešas žygiuoja, žygiuoja tokia sukrečianti 

ną sąnarį, kiekvieną rau
menį ir aš lyg visai negulė
jusi atsikeliu. Tvirtu žing
sniu einu prie radijo ir at- saulinės muzikos valandė- 
suku jį..........................Įė. Klausais ir jos. Nors

Girdžiu lietuviškąjį sig- širdyje visom jėgom sten- 
naią. kur muzikos garsai gįes suvaldyti drąskantį 
kalba: Lietuviais esame skausmą. Bet klausaus,' 
mes gimę, lietuviais nori
me ir būt, tą garbę gavo
me užgimę, jai ir 
leist pražūt...

Toliau girdžiu 
bažnyčios choro

jaučiu, savo jautria ausim.
l ma

mytė trečiam kambaryje 
ir kaip tėvelis vartosi ne
ramiai savo lovoje...

Miegas jau nebesumerks 
blakstienų. Ir neišmuš iš 
širdies skausmingo žinoji
mo: nebemūsų žemė, nebe-

. mūsų...
Kas, kad tūkstančiai lie-į 

tuvių liks be pastogės, kas 
kad be duonos liks? Ar rū
pi pasauliui. Lygiai tiek 
pat rūpėtų, jei lietuvio ir 
žemės paviršiuje neliktų. 
Jei nei vienas lietuviškas 
žodis nebeskambėtų pa
saulyje — kam rūpės?!

Ir tas stiprina mus! O jei 
tu brangioji matytum kaip 
stiprina.

...Aušta jau rytas. Mano 
iangą siekia saulės spindė
jimo prošvaistė ir aš noriu 
šokt iš lovos. Bet, vėl min
tis — juk aš dar ligonis, 
man dar neleista kelt. 
Skaudu vėl. Bet argi išbū
siu lovoje tokiomis valan
domis. Pakeliu mintis į 
Nukryžiuotąjį, kurs kabo 
prie manosios lovos ir mel
džiu: nejau aš būti turiu 
našta kitiems, vietoj pa-

I

ir galo nematyt... Širdis, 
atbunda, taip stipriai pla
ka. Kaip gera tik sapno te
būta — galvoju. Bet, žaibo 
greičiu perveria krūtinę ži
nia: ne. tai jau ne vien sap
nas. Tikrai, tikrai priešas 
žygiuoja mano žemėje, žy
giuoja galinga stipri jėga 
ir atima, išplėšia brangią 
žemės dalį. Žemės, krauju 
ir gyvybėm jaunuolių, ka
daise atpirktos.

Tai tik sapnas ir vėl ra-

VISKAS BĖGA Naujas “Giesmynas" Jau Čia

Slenka dienos ir savaitės taip risčia,
Laikas bėga nesustodamas — vogčia.

Štai gal vaikas toks jaunutis tebesi,
Bet netruks — ir žilagalvis paliksi.

Nesugrįš tas pats jau laikas niekados, 
Gal ne vienas jį atminęs ir raudos.

Viskas žemėj greit praeina, o šir die,
Net ir turtas, ir didybė, ir garbė.

Viskas niekis — tik į dūmą panašu;
Papūs vėjas ir, žiūrėk, prie debesų.

Vysta gėlės nuraškytos, vystam mes
Ir po truput plaukiam į nežinomas gelmes.

Mūsų Viešpats toks jau yra tvarkdarys, 
Kas praėjo nesugrįš, nebesugrįš...

Tik ta žemė mūs nei vieno neapgaus, 
Laikui bėgant ir mūs’ kūnus ji priglaus.

Algirdas Vargas.

Gal dar sopulingesni, nes 
tu prirakinta savo vargo 
naštos svetimoje, tolimoje 
žemėje: ilgesys tavo jėgas 
semia, ilgesys tave į kapą 
nuves...

Ištikro aš nei vienai iš 
■ skaitysi mano šį laišką, pa- i artimųjų nesiunčiau to- 
vasaris bus kiekvienoje kios pasakos. Nes žinau — 
pėdoje jaučiamas, kiekvie-į pasijuoktų iš “grinorkos”. 
name garse girdimas, bet' Ak kaip aš jiems svetima 
nejaus džiaugsme mus šir- šioje jausmų srityje.

Tik tavo krūtinėje tas 
- visai 

pirmaisiais tas pats. Ir jei j. suleist į 
j£.__ r_____ nebedžiu- vieną — nebeatskirtų. Ir

biejų salių. Sutartys! Ak gįns> įįk žvelgiant į ją kils tik dėl to aš taip rašau į 
galingas noras: kad ir savo: tave.
krauju palaistyti ją — žy- Brangioji mano, mus ski- 
dės ji visados. : ria didžiuliai vandens plo-

Žvelgiu aš i priekyje esą- tai, mus skiria nepasiekia
mus mūro pastatus ar mos žemių platybės, bet 
mažus medinius namelius, kaip kiekvieną svarbų mo- 
žvelgiu aš į baltu sniegu mentą aš jaučiu tavo dva- 
pridengtus gatvės kelius, šią netoli savęs ir tik dėl 
Į apšarmojusius medžius to ir šiandien skubu, skubu 
ir noriu visa tai apkabinti.1 į tave su savo žodžiais, su 
noriu prisiglausti visa šir- savo rauda.
dimi prie šalto mūro, ir' 
lyg numylėtam kuždėti — 
nesubyrėsi tu, nesubyrėsi 

j— nes mes taip mylim ir 
tas plytas kurias mūsų že-

• mė pagamino.
Ak, mylim mes kiekvieną 

. žvyro grūdelį, kiekvieną 
į žolės stiebelį, užklydusį 

debesį padangėje* Tėvynės. 
Brangioji — atleisk man. 

Aš žinau, nepajuoksi ma-

džius: “gyvo manęs tai jau 
nepaims, nevergausiu'” Ir 
mes visi tą tarsim, jei tik 
ateis įsakymas gintis.

Pavasaris artinasi. Vely
kos! Prisikėlimo varpai 
skambins, kai tu brangioji 
skaitysi mano šį laišką, pa- i artimųjų

dys, nejaus pavasario lie- T1L ŪJ._
Su įvairiom tuvis. Jo žemė sužaliavusi, pat kraujas teka —

tos sutartys. (Ir lenkai Su- į 
valkuose sutartį pasirašė, 
už dvejetos dienų išplėšda
mi Lietuvos širdį — sosti
nę Vilnių!).

Į

Ironingai klausomės to
liau, nes skausmas ir žiau
rios neteisybės apglėbu
sios pasaulį, iškreipia lū
pas. Klausomės žodžių 

„ . pranešėjo ir jauti jam už-
\ icspatie uojautą: jis turi būti gele- 
... žinės valios, kad taip stip- 

Išpila mane stipri srove, rįaį neį savo balso tembrą 
kiekvie-,va’do. Tik balsas šiek tiek

Svarbus Lietuvių Dienos Reikalu
SUSIRINKIMAS

jau sulaukėme labai reikalin
go ir pageidaujamo GIESMY
NO. Tai yra dviejų šimtų pus
lapių knyga: gera stangi popie- 
ra, luobai stiprūs, penkių colių 
pločio ir septynių ir pusės co
lio ilgio, parankaus didumo. Ge
rai įkabinta į apdarus, žodžių 
ir gaidų spauda didelė ir aiški.

Giesmyno turinys apima visų 
metų švenčių ir laikotarpių 
giesmes dviem baisais. Pritari
mas daugiausia tercijomis, lie
tuvišku stylium. Taip, kad cho
ristai ir mokyklų jaunamečiai 
gali lengvai išmokti giesmes. 
Tekstas naujoviškas. Nors, tie
sa pasakius, dar nėra tobulas. 
Bet tai geriausias ką dabar tu
rime, apart senoviško, kuris ir
gi nėra tikęs.

Gal ne visų muzikų nuomonės 
sutiks su giesmių meliodijomis 
ir kaikurių giesmių žodžiais, bet 
tokius trūkumus gali papildyti 
vargonininkai, pasitardami su 
savo klebonais. Šalyp lietuvių 
minimo Giesmyno, telpa kažku
rios kitų tautų giesmės, bet jau 
jos yra prigijusios mūsų bažny
čiose ir, kaipo tokios, — yra 
naudingos. Žodžiu sakant, čia 
randasi užtektinai bažnytiniam 
giedojimui . medžiagos lietuvių 
ir lotynų kalbomis.

Pilna Giesmyno įtalpa yra.

maž-daug šitokia: Advento. Ka
lėdų, Gavėnios, Velykų. Sekmi
nių, ŠŠ. Sakramento, ŠŠ. Trejy
bės, ŠŠ. Jėzaus širdies. Šv. Pa
nelės. Šventųjų. Graudūs Verks
mai ir kitokių įvairių giesmių.

Be šio giesmyno ne tik vargo
nininkai. kunigai, choristai, bet 
ir plačioji maįdininkų visuome
nė negali apseiti. Kur dievna- 
miuose giedama visų žmonių, ši 
knyga bus geras draugas bažny
čioje. Ją atsidaręs gali jungtis 
giedojime per Velykas, Kalėdo
se. net ir kas sekmadienį giedoti 
“Pulkim ant kelių” ir kitas 
giesmes.

Reikia pasakyti, kad autorius, 
prof. Antanas Pocius pašventė 
daug laiko ir darbo, kol surin
ko tokį didelį rinkinį giesmių ir 
priruošė spaudai. Bet tai vis 
dėl meilės dailės ir mūsų gies
mių. Todėl sveikinu p. Pocių su 
tokiu milžinišku ir naudingu 
darbu ir linkiu daugiau pasi
darbuoti muzikoj.

Šių žodžių rašė jas nė kiek nea
bejoja, kad šis GIESMYNAS 
pasieks visus kampus, kur tik 
lietuviai gyvena. Perkant ma
žiau kaip 50 knygų, kaina 50c., 
o imant 50 ar daugiau, tai tik 
35c., tik tiek, kiek patiems lei
dėjams kainuoja.

Norintieji įsigyti šį naują, di
delį ir gražų GIESMYNĄ, kreip
kitės pas patį autorių p. A. Po
cių. 3252 South Halsted St., 

!Chicago. III. arba: MUZIKOS 
1ŠS1-! ŽINIOS, 1850 Wabansia Avė., 
turi i Chicago, III.

«. | Vincas Greičius, Sr.
Cleveland, Ohio.

Netikėtų mamytė, kad 
tokį laišką siunčiu — o kur 
gi sveikinimai ir linkę ji- 

| mai, kur naujienos šeimos 
■ ir kitos — ak, kaip visa tai 
Į atrodo smulku ir tuščia. 
I Savaime su laišku jau a- I
teina visa širdis ir linkėji- 

; mai.
Rašvk man ir atleisk už 

Į tai kad man nuolatos ta- 
_ ____________ _______ y _ rias “Tu”. Brangioji: —ne
neš tai lietuviška daina ir!no šnektos, aš norėčiau tai I atimk nuo manęs šio 
prisimeni tuos, kuriems dainom išdainuoti, nore-! džiaugsmo vadinti tave 

neturim valandą jau nebegirdė- čiau tai rėkte išrėkti, kad; sau lygiu vardu. Juk mus 
ti sava daina. Jų ausis jau ne tik tu, bet ir pasaulis' teskiria tik mažutis, kele- 

Įgulos pagįekia karo maršai... j išgirstų. ; tos metų amžiaus tarpas.
Ak ką jis reiškia, jei mud
viejų neskiria gyvenimo 
kryžių vienodumas, neski- 

troškulys, kuris abi 
vienodai kankina.

Tai į Tėvynę, man — Tė-

duslus, šiek tiek prikimęs. 
Po pranešimų, kaip ir 

kasdien lietuviškos ar pa

karo maršai...: išgirstų.
Bet neišgirs pasaulis bal

so mažytės Lietuvos duk
ros, neišgirs, jis persiipnas

žodžiais “paskutinis če
kis”, vieton regulariškų 
geltonų čekių, žmogui pra
neša, kad jo pašaipa 
baigė. Darbininkas 
kas savaitė nuvykti į Sta 
Employment Service. Šim-i ____
tai darbininkų negavo į Pažvelkite į saulę? Ji 
jiems prigulinčių tolesnių • visiems šviečia, visus šil- 
išmokėjimų, nevykdami į į do, nelaukdama prašymo 
Statė Employment Servi-1 ir padėkos. Taip pat ir jūs 
ce, klaidingai manydami, i nelaukite 
kad jų pašalpos pilnai bu- \ pagyrimų, 
vo išmokėtos.

• v

maldavimų ir 
. x w bet padėkite
i žmonėms gera valia — ir 

FLIS. i būsite mylimi kaip saulė.

Kas Yra Tvirtos Dvasios?
Tvirtos dvasios

yra tas, kuris išdrįsta, apie ką nors 
neigiamai atsiliepti, akyvaizdoje tų, 
kurie apie tai girdėjo, atitaisyti savo 
klaidą.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris stengiasi gerai melstis 

su tokiu pat užsidegimu ir ištvermin
gumu, kokį panaudoja ir sporto premi
joms laimėti.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris nepabūgsta pasakyti 

tiesą, nors tuo savo veiksmu ir pelnytų 
žmonių panieką.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris sekmadienį nueina į 

bažnyčią ir antrų šv. Mišių išklausyti— 
tam tikslui paaukodamas visą priešpie
tį — ir tai daro už tą, kuris nelanko 
bažnyčios.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris nors iš nedidelių savo 

pajamų skiria tam tikrą dalį apaštala
vimo darbams, nes jis žino, kad tuo bū
du didina šventų darbų sėkmingumą.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris ir įdomiausią darbą nu

traukia, nes jis nieku būdu nenori savo 
nepunktualumu priversti kitus jo lū
kuriuoti.

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris uoliai ir apgalvotai dir

ba, nors jo darbų niekas ir nekontro
liuoja, nors jo atliekami darbeliai ir 
jokios ypatingos garbės jam nesuteiks. 

Tvirtos dvasios
yra tas, kuris rūpinasi tam tikrais 

laikotarpiais — dienos eigoje po kelis 
kartus — nors trumpam išsilaisvinti 
nuo išorinio veiklumo ir pagyventi vien 
su Dievu.

.Tvirtos dvasios
yra tas, kuris tuojau keliasi, jei už

migdamas prisimena, kad pamiršo va
karo maldą sukalbėti ir tuo būdu baigė 
dieną be Dievo.

Tvirtos dvasios

įgiedotą yiaršai priešų orkestros.
Ir taip tęsiasi be galo. 

Žinios, pranešinėjimai, ar
timųjų kalbos apie tą vie- ir dėl to aš kalbu tau myli- ria 
ną ir apie tą vieną — atim
ta nuo mūs 
žemės gabalas. Atimta išė- vartė gimę žodžiai tie pa- vynei. 
jimas į platųjį pasaulį. Ke- tys. 
lias į begalinius vandens 
plotus.

Bet tas nesugniuždė 
mūs. Tas nesuklupdė lietu
vio po našta sunkia. Bran
gioji, kad pamatytum da
bar mūs jėgas, mūs dva
sios pakilimą. Džiaugsmas 
apimtų ir tave. Ir tu nebe
verktum toli atskirta nuo 
gimtinės, bet didžiuotumės 
savo broliais — lietuviais.

Didžiuotumės kaip aš. 
Nes dėkoju Dievui, kad

I

moji, tik tu suprasi mane 
brangiausias ir atjausi, nes tavo siel-

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, Liepos 4 dieną, 
Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. įvyks 
Lietuvių Diena. Sekmadienį, balandžio 23 d., 3 vai. p. 
pietų “Darbininko” salėje, 330 E St., So. Boston, Mass. 
įvyks tam tikslui susirinkimas į kurį nuoširdžiai kvie
čiame visų kolonijų veikėjus - veikėjas ir tuos, kurie 
buvo išrinkti kaipo atstovai Federacijos Suvažiavime 
Cambridge, Mass. skaitlingai dalyvauti. Šiame susirin
kime bus išrinkta Lietuvių Dienos rengimo valdyba ir 
Įvairios komisijos.

A. Zavcckas, Fed. Apskr. pirm. 
Sakutis, sekr.

A. Pinelis, ižd.

šanapolio Kolegijos Studentų
VAIDINIMAS

DRAMA
“UŽ Tėvynės Laisvę”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose: .

NEW BRITAIN. CONN. — Balandžio 23 d„ 7:30 vai. 
vakare — Parapijos svetainėje.

ATHOL. MASS. — Balandžio 30 d., 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

NORVVOOD. MASS. — Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

Jus Viktutė.

Turiu M Socialūs Apdrau- ! skaitas- Yra labai svarbu 
s ant vienos korteles uzra- f

; syti pilnai uždirbtus pini- 
i gus užtikrinimui tavo ne- 

Klaušimas—Pereitą mc< darbo apdraudos teisių, 
tą gavau Socialės A 
dos kortelę vardu 
Brill”, o mano

----- Brillow”.
mano tikri keturi broliai ve^-aus gavau kitą kortelę 
stovi Tėvynės sargyboje. 
Trys nuolatos dieną naktį 
budi apginkluoti, o ketvir
tasis — ne karys — kiek
vieną momentą stotų sušu
kus vadui. (Čia aš turėjau 
savo pasaką nutraukti ir 
vėl dabar tęsiu ją iš nau
jo).

Aušta kiekvienas rytas ir 
kiekvienas naujo atneša 
ką nors. Kas bus rytoj — 
nieks nebežinom ir dėkin
gi Dievui, kad nelaimės 
šios mūs nesugniuždo, bet 
stiprina.

Atmenu Aleksandro žo-1

dos Korteles

“Jce bo apdraudoš. 
vardas. 

Truputį;
_!. 

savo tikru varau. Dirbtu-, 
įvėje mane vadina “Brill”, 
ir aš vartoju savo pirmą 
kortelę. Ar peržengiau ko-; 
kį nors Įstatymą ? Dar ne- į 
tapau šios šalies piliečiu.

Atsakymas — ' 
jokio įstatymo neperžen
gei, bet galų gale turėji
mas dviejų kortelių ves 
prie nesusipratimų ir gal 
netvarkos. Pasirink vardą, 
kuri vartosi kuomet tapsi 
piliečiu. Toliau, nunešk a- 
bidvi korteles į Sočiai Se- 
eurity ofisą, ir jie suves į 
vieną sąskaitą tavo dvi są-

FLIS.

Mėlyni Ir Geltoni Hedarbo 
Čekiai

Klausimas — Gavau ne
darbo pašalpą per 9 savai- 

' tęs ir dabar gavau 10 čekį. 
Paskutinis čekis buvo mė- 

i lynas, ir ant jo pažymėta
Tamsta : “paskutinis čekis”. Ar tu-
^nnr7nr _ ! v->4 ii cnirrvin4in4-i oi nnlri Mnu.’ ': riu sugrąžinti šį čekį New 

: York Division of Unem- 
i ployment Insurance ?

Atsakymas — Ne. Po to- 
; lesniu išrokavimu, kartais 
• pasitaiko, kad žmogui pri- 
! klauso tolesni išmokėjimai 
pagal maksimumo 16 sa
vaičių bile pašalpos metu. 
Gavimas mėlyno čekio, su

glūdi ne žinojime ir kalboje, bet dar
be. Naujajam pasauliui sudaryti būti
nai yra reikalingi tokie tvirtos dvasios 
katalikai. “L.”
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Prof. Arvjus Ugianskis, 
lietuvių aibos žodyno 

pratinkąs

Plačioji usija buvo ne 
vieno praėjo amžiaus' 
lietuvio tatybės kapas.' 
Nublokštas :Ur į tolimą! 
Rusiją, jis bbo pavergia
mas naujos kinkos, daž
nai nutraukda^ artimes
nius ryšius su gimtuoju 
kraštu ir tuo bųu žūdavo 
tautai. Dažniausi taip at
sitikdavo priešatrio ga
dynėje, kai Lietuoje tau
tos sąmonė nebuo taip 
aiškiai nušvitusi, ai tau
tinis sąjūdis dar ebuvo 
taip stipriai pasinškęs, 
kad būtų galėjęs garinti 
ir nutolusius tautinius. 
Tačiau jau ir tada jų ar
pe atsirasdavo tokių, kvie 
ir po keliasdešimt toli lu- 
sijoje išgyventų metų r>- 
pamiršdavo esą lietuvis.

jį turėjome šiek tiek žinių, 
bet tik atradus jo laiškus 
Valančiui, buvo galima 
pilniau pažinti tą įdomų 
asmenį.

Ugianskis gimęs 1816 m. 
Kurtuvėnų ar Šaukėnų 
parapijoje. Jis buvęs bajo
ras. Mokėsi Kražių gimna
zijoje, kai ten mokytojavo 
Valančius. 1841 m. dėl 
mums nežinomų priežas
čių atsidūrė tolimoje Rusi
joje. 1845 m. baigė Kaza- 
inės universitetą ir buvo 
paskirtas Simbirsko, o vė
liau Kazanės gimnazijos 
vyresniuoju graikų kalbos 
mokytoju. 1850 m. gavo 
graikų literatūros magis
tro laipsnį. Nuo 1861 m., 
gavęs profesoriaus laipsnį, 
Kazanės universitete dėstė 
graikų literatūrą. Kolegų 
ir studentų buvęs mylimas 
dėl savo tiesumo ir būdo 

kuriems nostalgija kaitin. frum0- -^neje gyven- 
gimtojo krašto meilę. .....
kuriems, deja, susidėjusios 
gyvenimo aplinkybės ne
leido aktyviau 
prie lietuvių literatūros | 
gyvenimo ir iš viso prie 
tautinio darbo. Toks buvo 
ir Andrius Ugianskis, Ka
zanės universiteto profeso-1 
rius. Jau ir ankščiau apie

JŪS G AUTE SUTAUPYTI
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL ARGUS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

už toną

Kodėl neužsisakyti šiandien!

** - * - *.

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

^iy^.00 pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokėjimai 
Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metu 
Service Plan

; lietuvių kal
bos žodyną. Žodžius rinkti 
pradėjo, rodos, 1856 m. 

nrisidė*iruo reikalu susirašinėjo 
* - ! s Valančiumi ir Ivinskiu.

Ripindamasis savo žody- 
nt Ugianskis važinėjo į 
Kaaliaučių susipažinti su 
Kušaičiu ir pasirankioti 
ntediagos savo darbui. 
1869m. išspausdino strai
psnį -Apie lietuvių kalbos 

j savybs, kuriame tarp kit- 
iko raš;

“Reika stebėtis, kad mū- 
į sų kalbi per kelis amžius 
i ištvėrė bveik be jokių per- 
! mainų. Tū liudija XVII ir 
XVIII a. rašyti veikalai, 

į Tuo tarpu visos kitos Eu
ropos kalbts per tą laiką 
labai pasikįtė. Aš manau, 
kad be kitų to priežasčių 
galima laiky.i mūsų kal
bos tobulumą gražumą ir 
turtingumą. Lietuvis jo- 

I kioje svetimoje kalboje ne- 
i galėjo rasti t<,kių gražių, 
įvaizdžių frazių, kaip savo 
įkalboje, ir dėl \o mylėjo 
I savo kalbą labiau už visas

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1510

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay, So. Boston. 

Tel. SOUth 2630

Stropiai Vrinėjant 
lietuvių kalbą ir lyginant 
ją su kitomis, nebartą rei
kia stebėtis, kaifl galėjo 
kalba paprastų žmonių lū
pose pasiekti tokio aukšto 
tobulumo, perviršydama 
nekartą pačią graiku kal
bą. Jeigu kalba, filologų 
nuomone, yra tikras tau
tos dvasios išminties pa
veikslas, tai iš to kylą la------------------------——--- ------

100,000 USERS KN0W 
ct ke&pA. meat įted/i&L

KEEPS MEAT FRESH! 
\ the way your buteher does

■N
19

J

* Westinghouse refrigeratūr

UNION ELECTRICAl SUPPLY 00. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

Būkime Lietuvos drau
gai: nepamirškim jėgos 
grąsinimais paveržtos 
Klaipėdos: remkime Lietu
vos nepriklausomybę au
kaudami Gynimosi Fon
dui, šelpdami Klaipėdos 
tremtinius.

Klaipėdos netekus, kadi 
išvengtumėm klaidų ir ne- i 
susipratimų, laikraštinin
kams ir visuomenės dar
buotojams pridera įsigilin
ti į tikrąją Klaipėdos tra
gedijos reikšmę. Klaipėda 
yra persvarbus dalykas, 
kad mes pasitenkintum 
vien margos laikraštijos 
gandais ir prasimanymais.

! nors juos dažnai ir yra 
sunku atskirti nuo teisy
bės. Reikia gi turėti galvo
je ir tai, kad Klaipėdos 
klausimas nėra Amerikai 
rūpimas klausimas; Klai
pėdos reikalas vien tik Lie
tuvos rūpesnis.

Lietuvos suverenitetas 
Klaipėdos Krašte buvo pa
remtas ant Klaipėdos Kon
vencijos, ant sutarties tar
pe Didžiųjų Valstybių ir! 

bai giliama išvada apie 
lietuvius. Žiūrint į šiandie
ninę lietuvių kalbą leng- į 
viau galima suprasti nuo-j 
stabiai puikią Homero kai-į 
bą: iš to lengva spręsti, 
kad graikų kalba per dau
gelį amžių turėjo tobulėti 
liaudies lūpose, o taip pat. 
kad lietuvių tauta ir jos 
kalba turi būti labai seno
viškos. Kad mums Dievas 
tik duotų greičiau lietuviš
ką Homerą”.

Ugianskis pasireiškė ne 
vien kaip mokslininkas, 
bet ir kaip nuoširdus lietu
vis. Jis yra prirašęs bega
les laiškų vyskupui Valan
čiui, kuriuose išreiškė savo 
begalinę meilę Lietuvai. Ir 
štai kartą buvo jam toks į- 
vykis: vos tik žmona pa
gimdė sūnų, jis sunkiai 
susirgo. Žmona buvo rusė 
ir sūnų užsispyrė išauklėti 
rusiškoje dvasioje. Atėjo 
pas jį daktaras Mirotvoro-i 
vas. Ilgiau besikalbant, Mi- Į 
rotvorovas profesoriui pa
sakė:

— Visi kalba, kad tamsta, 
pone profesoriau, nesi ru
sas, o kažkoks... lietuvis.

— Garsusis prancūzų ra
šytojas yra pasakęs, —pa
reiškė prof. Ugianskis, — 
‘kiekvienas padorus žmo
gus turi neišsiginti tų 
knygų, kurias jis skelbia”. 
Neišsiginu nė aš. Ne rusas 
esu, bet lietuvis. Mano tė
vynės valdovai senovėje 

įgarsėjo visame pasaulyje. 
Ir žinau, kad kas užsideda 

1 sau sunkias ir pavojingas 
I pareigas prikelti pavergtą 
į tautą, tas užsideda ir kan-į 
| šias...
i — Tai kvepia Sibiru.

Lietuvos: tos sutarties 15- 
as posmas sako, kad Lietu
va negalėjo suverenumo 
perleisti be konvencijos 
signatarų sutikimo. Bet 
Lietuva, grąsinama sveti
mos armijos įsiveržimu, 

į nebegalėjo tos savo tarp- 
j tautinės prievolės išpildyti 
i nors ir bandė.
i Antras Klaipėdos neteki
mo pagrindas momentas 
yra tas, kad Lietuvos vy
riausybė, svetimos gin
kluotos jėgos grąsinama 
ne savo noru, bet per prie
vartą buvo priversta per- ir puošiasi

I

I

SALIAMONAS KLAUSIA:

A. Skirius.

PRISIKELKIME!

I Taip čiurlendamas šneka:
Žiūrėk, žmogau! Kaip čia gražu! 
Koks tyras vandenėlis!
Kiek čia kvapsnių, kiek čia dažų 
Ant krūmų viršūnėlės. —

i i

Būk blaivas! — šaukia j tave 
Gamta — sena močiutė.

Būk blaivas!—nes ir aš blaiva— 
Taip šypsosi saulutė.

Jonas Krnitas.

Kas turėjo nelaimę? Kas 
turėjo nuliūdimą? Kas tu
rėjo ginčus? Kas turėjo 
apkalbas? Kas turėjo su
žeidimus be reikalo? Kas 
turėjo raudonas akis?

— Tie, kurie sugaišo prie 
vyno; tie, kurie ieškojo 
maišyto vyno.

nas, atšventėme Kristaus
• Prisikėlimo šventę. Bet 
tik dalis tematė tikrosios 
šventės nuotaikos ir džiau
gsmo, gi dauguma tepa
tenkino savo azartiškus 
jausmus, alkoholiu, dū
mais ir aistra perdegino 
savo nervus, o po to kelias 
dienas kentėjo galvos 
skausmus, susilpnėjimą ir 
visišką negalavimą. Kur 
jų laimė ir džiaugsmas? 
Gal tose valandėlėse, kai ū- 
žė ir triukšmavo? Tai tik- 

skliautais ir kaskart karš- lai kas paskui?
, nepasitenkim- 

lutės spinduliai tave nuei- mas» nusivylimas ir Bei
nantį į darbą ir grįžtantį.mos skurdas.
iš darbo perveria kiaurai, Pajutę galingą Kristaus 
nušviečia visus sielos pergalę — Jo Prisikėlimą, 
kampelius ir jie tau šau- džiaugdamiesi 
kia: “būk blaivas, i

I

i

i

Taip, jau gamta prisikėlė 
_ i savo gražiau- 

leisti Klaipėdos Kraštą vo- siais pavasario rūbais, jau 
kiečiams, nors Lietuvos pumpurai skleidžia ir greit 
konstitucija aiškiai sako, margaspalviais žiedais pa- 
kad Lietuvos žemės, tarp- sipuoš lankos ir medžiai, 
tautinėmis sutartimis api- i pakvips įvairiausiais kvap- 
brėžtas, negali būti atski- sniais žydinčios gėlės. Šau
namos. Taigi, spaudoje lutė kasdien vis kopia auk- 
skleidžiami prasimanymai ščiau ir aukščiau dangaus 
būk Klaipėda perleista k«*k
“konstitucinėmis priemo- čiau mums nusišypso. Sau- Skausmai, 
nėmis” yra aiškus bandy
mas visuomenę klaidinti 
žinoma ne Lietuvos labui.

Ultimatyvis reikalavi
mas, ginklo grąsinimo pa
remtas, yra lygus karo pa
skelbimui, o agresijos ka
ras juk jokių konstitucijų 

i ir konvencijų nepaiso. Tai- 
įgi Klaipėdos netekimas y- 
ra grynas nelegalios jėgos 
padaras dėl kurio Lietuva 
nėra atsakominga: Lietu
va neturėjo galimybės jė
ga Klaipėdos Krašto ap
ginti, kai teisė sulaužyta 
pašlijo. Kitais žodžiais. 
Lietuva atsisakė jai pa- 

į ruoštame kare kariauti ir 
Į už tai turėjo užmokėti 
Klaipėdos netekimu. Nuo 

į šio momento prasidėjo tre- 
! čioji Klaipėdos tragedijos 
I dalis: Lietuvai teko daryti 
į taikos sutartį ir čia jau bu
vo reikalingi konstituci
niai formalumai; Seimo 
pritarimas sutarties nuos
tatams ir galop Seimo tos 
sutarties ratifikacija. Tat 
būtų nedovanotina klaida 
manyti, kad Klaipėdo buvo 
sutikta perleisti Vokietijai 
iš anksto susitarus.

Klaipėda Vokietijai ne
turėjo ir neturės ekonomi
nės reikšmės, kai Klaipėda 
Lietuvai buvo lyg jos plau
čiai, lyg kad New Yorkas 
yra Amerikai. Argi gali 
toks brutališkas Vokieti
jos žygis prieš Lietuvą pa
tarnauti geriems kaimynų 
santykiams? Tegu pats 
skaitytojas sprendžia. Vo
kietija negali Klaipėdos 
savintis remdamosi gyven
tojų apsisprendimo teise, 
nes toji teisė jiems ir ne
priklausė, nes klaipėdiečiai 
yra tik maža lietuvių tau
tos dalelė, kuri nors ir bu
vo ilgai nuo savo tautos at
skirta, neturi teisės savo 

į siauriems išrokavimams 
į aukauti visos tautos reika-

— Yra didesnių kančių, jų, nes įr pa^j Vokietija pa- 
už Sibirą. Ar tamsta su-įgrobdama Bohemiją ir Mo- 
pranti kančią tarnauti ravįją pamynė apsispren- 
svetimai, kad ir garbingai! 
tautai, kai tuo tarpu savo-! 
ji tauta pavergta. Kaip; 
mokslininkas, aš dirbu ru- 
rusams nuoširdžiai, bet.
kaip lietuvis...

Ir Ugianskis pravirko. 
Rusas truktelėjo pečiais ir 

| išsigandęs išėjo.
i Mirė Ugianskis 1870 me- 
j ’.ais, visą gyvenimą nera
dęs dvasinės šilimos savo 
šeimoje, nes žmona rusė 
išauklėjo ir sūnų rusą, ku
ris baigęs veterinarijos 
mokslus ilgai gyveno Nov
gorode - Volinske. VDV.

i

I

t

I
I

i

IZAIJAS SAKO:

pranašas paklydo perIr
stipriust gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

PRIEŽODŽIAI BEI 
PATARLĖS:

_ i pavasario
nes ir'atbudimu ir grožiu, rimtai 

mes blaivi”. O ar tie spin- pagalvokime, ar ne laikas 
blaivų, prisikelti iš nuodijančių 
paten- alkoholio garų ir eiti tie- 

Jei taip siu, blaiviu keliu, tikruoju 
gražus keliu, teikiančiu sau ir ar-

dūliai tave randa 
geroje nuotaikoje, 
kintą gyvenimu?
— esi laimingas, 
tau ir šeimai pavasaris. Jeijtimiesiems džiaugsmo.
ne — laikas su gamta pa-; Prisikeikime ir kartu su 
busti, prisikelti iš alkoho- kitais laimingaisiais žmo- 
lio klanų, išeiti iš dūmais, nėmis pajusime tikrąjį 
ir garais tvankių saliūnų į grožį, pažvelgę gamton su- 
tyriąją, gražiąją gamtą ir prasime poeto Jono Kmito 
džiaugtis ja, tuo tikruoju žodžius:

— Tas niekad negei-s per
daug, kas visai negers.

— Gėrimas suvedžioja 
žmogaus kūną ir dvasią.

— Alus pragirdė daugiau 
negu jūros.
— Girtuoklis nuolat kėsi

nasi ant savo gyvybės.
— Taurė yra didžiausias 

vagis.
— Nedaryk karčiamos 

savo namuose.
— Gerk kaip žuvis, — bet 

tik vandenį.
— Saugokis bonkos ir 

bačkos.

Dievo sukurtu grožiu ir 
džiaugsmu.

Ką tik praleidome kata
likams reikšmingas die-

“Upelis sklidinas vandens 
Tarpe žolynų teka, — 
Ir prie blaivybės ragindams.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pru- 

ttą pražudo.
Šv. Grigalius

/
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Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą
Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

GEGUŽĖS-MAY 13, North German Lloyd, laivu EUROPA.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM”
iš New Yorbo be persėdimo j Klaipėdą.

Bl RŽELIO-J U N E 22, Holland-America linijos laivu STATEN
DAM, per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 1, švedų Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13, Holland-America linijos laivu STATEN
DAM.

Manantieji vykti j Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų; kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai), Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko” Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

dimo principą.
Lietuvių tauta tvirtai ti

ki į savo tautinio susipra
timo atgimimą, ji tiki, kad 
tas atgimimas apšvies 
klaipėdiečių protą pateku
sį į sveimą įtaką, uždegs 
jų širdį lietuvybės meile ir 
duos jiems ištvermės susi
laukti laikų kada jie vėl 
galės susijungti su savo 
lietuvišku kamienu kaip 
1923 metais.

O tuo tarpu vienykime 
savo jėgas, remkime Lietu
vos nepriklausomybę.

L. D. A.*

“Darbininko” Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

"Darbininko" Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2680
★ ★
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Tėvų Pranciškonų Ordino 0. F. M • I

Misijos. Jų Skaitlius. Misijonieriai, Broliai ir Visas 
Pranciškonų Veikimas. Visame Pasaulyje.

Pradžioje rugpiūčio mėn. ja. čia turėjo S parapijas. 
1937 m.. Italas 
nas. brolis Gabrielius O. F.
M.. Romoje išeinančiame goslavijos 
lotynų kalba Pranciškonų 
Ordino laikrašty. "Actą 
Ordinis” ("Ordino Aktas’), 
padarė bendrą viso pasau
lio Pranciškonų Ordino 
misijų rezidencijų (sto
čių). jų misijonierių, kuni
gų. brolių ir seselių vie
nuolių. ir viso bendro 
Pranciškonų Ordino misi
jų veikimo apyskaitą. To
ji apyskaita, išvertus ją 
anglų kalbom gruodžio mė
nesy. 1938 m., tilpo Didž. 
Britanijos Pranciškonų 
organe ‘‘The Franciscan 
Magazine", kurią išvertęs 
lietuvių kalbon. aš čia 
"Darbininke" ir paduodu.

I.
PRANCIŠKONU ORDINO 

MISIJOS EUROPOJE

1) Norvegija. Arendal 
Misija: Įsteigta Olandijos 
Provincijos, turinti 4 kuni
gus misijonierius ii- 2 bro
lius sėslius (ant vietos. — 
Misijų stotyse dirbančius), 
kurie dirba po Oslo Apaš
tališkojo Vikarijato globa 
ir jurisdikcija.

2) Montenegro Respubli
ka. Antibarum Misija: Tu
ri 3 svetimšalius ir 2 vieti
nius kunigus. Nuo 1248 m., 
iki dabartinių laikų, ši
Pranciškonų Ordino misi-.Turkijos imigracija, — mi-

Pranciško- Nuo to laiko italai misijo
nieriai. protestantiškos Ju- 

vyriausybės. 
pradedama sunkiai Įsileis
ti. Dėlei tos priežasties, 
misija netrukus bus per
kelta i šv. Jeromo Provin
ciją Dalmatijoje.

3) Jugoslavija. Herzego- 
vina Misija: Turi 157 vieti
nius Pranciškonus kuni
gus.

4) Bosinija. Argentina 
Misija: Tai buvusioji Bosi
nija ir- Serbija, kurios mi
sijų provincija, turi 159 
kunigus.

5) Albanija: Turi 2 sve
timšalius ir 68 vietinius 
kunigus, šios 5 Provincija- 
lės. sudaro 1 Misijų Pro
vinciją. kuri priklauso Ti
kėjimo Propagandos Kon
gregacijai. Jos veikimas iš 
kontrolė yra Pranciškonų 
Ordino rankose.

6) Turkija. Konstantina- 
polio Misija: Ši misija, ku
rioje randasi 15 Tėvų 
Pranciškonų ir 1 brolis 
sėslys. yra sujungta su 
Penkių Šv. Išganytojaus 
Žaizdų Provincija. Sielų 
išganymo darbą, misijo
nieriai daugiausia čia dir
ba tarpe svetimšalių. Atsi
žvelgiant i didelę svetim
šalių. dėlei aštrių prieš sve
timšalius išleistų Turkijos 
vyriausybės įstatymų, iš

'sijų darbas ir jų vaisiai, 
čia ne kyla, bet greičiau 
puola žemyn. Už bažnyčių 
ir vienuolynų sienų, — mi
sijonieriai. kunigai, vie
nuoliai ir visi kiti religiniai 
darbininkai, yra priversti 
tam tikru valstybės įstaty
mu. nešioti tam tikrus 
kostiumus, kad visi juos 
greitai iš kitų žmonių tar
po galėtų išskyrti ir pažin
ti.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETI VOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję i tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 E’lsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Bo<ton

2271

BOSTON BRANGTI
1110 Columbia Rd., 

South B'Mon

II.
AZIJOS KONTINENTO 

MISIJOS

7) Rhodes Sala: Apart 
Rhodes salos, čia randasi 
dar 15 kitų mažų salelių, 
kurios sudaro 1 didelę Mi
sijų Arkidioceziją. Tos vi
sos salelės, sulig 1931 m. 
statistikos davinių, turi 
130,855 gyventojų. Ši misi
ja yra įsteigta Serafiško- 
sios Šv. Pranciškaus Pro
vincijos. Misija turi arci- 
vyskupą, 15 kunigų ir 3 
brolius sėslius. Čia per pa
skutiniuosius metus, atsi
žvelgiant į teikiamą Italų 
vyriausybės paramą, — 
misijų darbe pažymimas 
žymus progresas, — kur 
kas žymesnis, negu kitose 
misijose.

8) Syrija: Tai Apaštališ
kasis Vikarijatas, tvirtai 
sujungtas su Šventąja Že
me. Vikarijatas turi 23 
svetimšalius kunigus, ir 16 
svetimšalių brolių sėslių, 
kartu su 8 Syrijiečiais ku
nigais ir 1 vietiniu broliu 
sėsliu.

9) Palestina: Ši misija y- 
ra Įsteigta paties Šv. Tėvo 
Pranciškaus Serafiškojo, 
1217 m. Šioje misijoje ran
dasi 95 svetimšaliai kuni
gai. ir 84 svetimšaliai bro
liai sėsliai, kartu su 8 vie
tiniais kunigais, ir 6 vieti
niais broliais sėsliais.

10) Šiaurės Vakarinė In
dija. Karachi Misija: Ji y-

įra valdoma Tikėjimo Pro
pagandos kongregacijos, 
tačiau randasi po Bombay 
arcivyskupo jurisdikcija. 
Ji randasi Olandų Provin
cijoje, ir turi
Pačiame Karachi

; yra pusėtinai katalikų, 
už miesto ribų, 
mažai!

11) Centralinė Indija.
Bellary Misija: Ši misija y- į Lietuvą

; ra priskirta Anglų Provin- p - - ’• ..........................
cijai, ir turi t kunigus ir 2 jau nedaug. Taigi, visi tie.

! brolius sėslius. Atsižvel- kurie norėtų pasinaudoti šia ge- 
giant Į daugybę ant kelio ra proga prisidėti prie jaunimo 
bestovinčių sunkumų ir

! painių, kurios dar lieka 
i pergalėti,

- <bas. kol kas. čia eina lėtu St. Brooklyn. N. Y. arba j Dar-

tempu. Viena, kad didesnė 
dalis teritorijos, kurioje 
randasi misija. — dabarti
niu laiku, priklauso Niza- 
mui, — 
vincijos 
kaip dominija, kuris yra 
išleidęs su visu nebepaken
čiamus Evangelijai skelbti 
įstatymus. O antra. — at
sižvelgiant Į daugybę čia 
esančių kalbų. — kiekvie
nam misijonieriui reikalin
ga mokėti 5. ar 6 kalbas, 
ar bent atskiras jų tarmes, 
norint darbuotis vietinių 
žmonių tarpe.

12) Indo Kinija. Vinh Mi
sija: Prijungta prie Pran
cūzų Šv. Petro Provincijos. { 
Misija turi vienuolyną ir. 
Serafiškąją kolegiją. Ko
legija turi 55 vaikučius 
auklėtinius.

J. Butkevičius.
Bus daugiau

Hydebarad Pro- 
Kunigaikščiui. 

kuris

Žodynai • Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS. A. Herlito. 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25. gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas. A. Sirutvtė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su monev orderiu 
siųskite:

"Darbininkas ". 366 W. Broad
vvay. So. Boston, Mass.

Pradžic 8-tame pusi, 
nuomonę; vėliau baigė Ka
ro Mokyklą. Dalyvavo ko-

■ t i i r r vi »\m i r 1 z* i i <"■« z-. v-.-» x ■» Lx ‘

ro Mokyklą. Dalyvavo ko
vose už nepriklausomybę. 

11922 m. iš karo tarnybos 
: pasitraukė ir Įstojo i Lie- 
įtuvos Universiteto, techni
kos fakultetą, kurį baigė! 

11929 ra., Įgijęs inžiniei iaus: 
vardą. Buvo 8 metus Pa
nevėžio apskr. inžinieriu
mi. 1937 m. gruodžio mėn. 
inž. K. Germanas buvo pa
skirtas Švietimo Ministeri
jos specialinio mokslo de- 
partamento direktoriųmi.

193S m. gruodžio 5 d. VI. 
Mirono sudalytoje Minis
trų Taryboje, K. Germa
nas buvo pakviestas susi
siekimo ministru. Šias pa
reigas jis ėjo ligi šiol. I

t

Finansų Ministras Gen.
Jonas Sutkus

i

!

dėmi joje Prahoj* m.
1916 — 1918 m. « tarnavo 

j rusų kariuomerJe- ’ Lie
tuvos kariuonu? J- Sut- 

■ kus įstojo 19? m. lapkri- 
: čio 30 d. ir ėjdvair^as Pa- 
' reigas; nuol? tarnyboje 
kildamas 192 m- buvo pa
skirtas karirmenės inten
dantu. 1928n- buvo ka
riuomenės tiekimo virši
ninku. 193™ gruodžio 22 
d. J. Sutks buvo pakeltas 
į brigada generolus, o 
1937 m. ysario 16 d. į divi
zijos ge^rolus. Ligi 1937 
m. gruozio 31 d. — iki pa- 
siliuosaimo iš kariškosios 
tarnyba div. gen. J. Sut
kus bFO kariuomenės tie
kimo iršininkas.

I

D.ižiojo karo 
Šutus dalyvavo 
Dagpilio fronte, 
v? besikuriant — kovose
s- bolševikais ties Alytum, 
jiir 1919 m. vasario 13 d. 
uvo sužeistas.

metu J.
kovose 

o Lietu-

tus. Taipgi bus ir valdy
bos rinkimas. Visų parei
ga iš anksto nužiūrėti tin
kamus narius i valdybą.

Apart vyčių, i suvažiavi
mą nuoširdžiai kviečiu 
kun. klebonus ir kuopų 
dvasios vadus. Jei aplinky
bės leis, tikiu, kad malonė-, jis ėjo 
site dalyvauti!

Su vytiška pagarba. —
Pr. Razvadauskas. • ninku kursuose Klunei 

L. Vyčių N. A. Apsk. Pirm. 1923 m ir intendanti aka- j,

Atsargos divizijos gene
rolas Jonas Sutkus 
1893 m. balandžio 15 d > 
Kaune — Aleksote. Aukš į 
tesnįjį mokslą jis išė» < 
Kauno gimnazijoje 196 > 
m. Kariškuosius moks^s J

> Aleksiejaus k^o J 
mokykloje Maskvoje #16 į 
m., Vytauto Didžiojo Jari- J

Juozes Kasinskas į
Ine. Ji

Laidotuvių Direktorius;! 
Patarnavimas Dieną ir Naktį;!

602 Washinoton Blvd. :• 
BALTIMORE, Md. ;[ 

Telephone Plaza 8595 !; 
Limosmai dėl visokių reikalų. Į>

O r*

Domisi L Vyčių Ekskursija
Kadangi pereitų metų L. Vy

čių ekskursija buvo labai sėk
minga. nes visi keleiviai buvo

15 kunigų, 
mieste.

o
labai

-

■ *

i;

❖

nepaprastai patenkinti moder- ▼ ♦ 
niuoju laivu Nieuvv Amsterdam. 
greita kelione ir ekskursijos iš- 4 ♦ 
kilmingu Lietuvoje sutikimu. X 
tad ir šių metų L. Vyčių eks- ^X 
kursija vra didelis susidomėii- X 
mas. |

Šių metų L. Vyčių ekskursija 
j Lietuvą išplauks iš New Yor- X 
ko gegužės 23 d. gražiuoju 36. ▼ 
287 tonų Holland-America Line 
laivu Nieuvv Amsterdam. Laivas ! 
pasieks Olandiją gegužės 30 d.. 
gi sekančią dieną ji jau bus Lie- 
tuvoje. i

Neatsižvelgiant, kad iki šiol 
laikai Europoje ir buvo nėra- 
mūs. vienok jau gražus skaičius ♦♦♦ 
keleivių užsiregistravo važiuoti 
su šia ekskursija. Reikia tikėtis. 
kad dabar prisidės prie šios ek- a 
skursijos ir tie. kurie ketino, bet 
abejojo, ar šią vasarą važiuoti

f-'- re

v. KEEPS FOODS BETTER AND JUICIER!

c/n
SYHCHROHIZER 
"This is the kind of 
refrigeration Fve been 
hoping to fine for yearsl"

4
■:

i

Iki ekskursijos išvykimo laiko

vadovaujamos ekskursijos, kvie
čiami kreiptis i ekskursijos ve- 

— misijų dar- dėją A. J. Mažeiką. 145 Tay'.or

MĖGĖJŲ (AMATEUR) VAKARAS
bininko Laivakorčių Skyrių. 366 
W. Broadvvay. So. Boston. Mass.!
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% SYNCHRONIZER

Balandžio 30 d.. 1939. Šv. Jurgio par. Svetainėje, St. 
James Avė.. Norvvood. Mass.. 7:30 vai. vakare.

Rengia Federacijos Skyrius "Darbininko" Intertype 
Fondo naudai.

(Kiekvienas(a). kuris (i) gali dainuoti, šokti, groti arba 
vaidinti, prašomas išpildyti šią aplikaciją).

Mėgėjo Vardas Pavardė

Liet. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričiui

Adresas

Amžius Vedęs ar ne I ’žsiėmimas < Occupation t

Kuo gali pasirodyti programoje

Kiek užimsi laiko išpildyti savo dalį ............................................
< Jeigu daugiau kaip vienas dalyvaus išpildyti tą dalį programos, tai 
prašome paduoti jų visų vardus ir pavardes*.
Vardas ir Pavardė

Mūsų Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks balan- 
džio - April 30 d., 2 vai. po ▼♦♦♦ 
pietų, lietuvių parapijoje, *♦* 
116 vyčių kp. vadovybėje, 
So. Worcester, Mass. X

Netenka raginti, tik pri- 
minti, kad kuopos prisius- ♦♦♦ 
tų atstovų "į posėdį, ku- 
riems rūpi organizacijos ♦♦♦ 
reikalai. Atstovais rinkite |*** 
tik tuos, kurie yra užsimo- *♦* 
kėję duokles į Centrą. Įtei- |X 
kitę atstovams .galiojimus X 
su Dvasios Vado ir valdy- aX 
i_______«_• __ t

(šią aplikaciją išpildę prašome priduoti programos komisijai, muzi
kui A šlapeliui. 1134 \Vashington St.. Norwood: P. Rakauskui, 46 
Tremont St.. N-,rwood. arba A. F. Kneižiui. 50 Cottage St.. Norvvood, 
Mass.»

bos parašais. Atstovi] skai-, 
čius neapribotas.

Kadangi suvažiavimas 
bus metinis, todėl prašau 
valdybos bei įvairių komi-, 
sijų priruošti pilnus rapor-1

Pamatyk Šias Kitas NORGE Vertybes:
H YDROVOIR .. - Užlaiko daržoves daržiš- 
kai šviežias.

ICE-O-BAR... Išsiima Ledo-kubai — pa
vieniai ir visas tuzinas greit ir lengvai.

SPECIAL BOTTLE STORAGE .. . Slidinė
jančios lentynos, kurios lengva paimt.

ALL ROUNDED CORNERS... dėl lengvo 
nuvalymo — pilnai užsealytos. Lazilatch 
durys.

DUO ROLLATOR MECHANISM . .. Norge 
įtaisymai, kurie pagamina daug šalčio, 
daug šaltos drėgmės. Paprasčiausias, tik
riausias. .. Guarantuojamas 10 metų.

PIRM NEGU PIRKSI!

COMPART-
Neišakijęs. 

vidaus.

palensrvi- 
Papras-

FREE FREEZER . .. Arčiau zero tempera
tūros daugiau ledo pagaminama.

GLACIER - SEALED ICE
M ENT ... Tyresnis ledas
Vieninteliai šaldomas iš front > ir

HANOEFROSTER ... Naujas 
nantis defrosteris < atšildytuvas). 
tas. tikras, saugus.

COLDPACK... Tai 'am tikras šaltas pa
dėlys mėsai.

MOBILE SHELVES... Pilnai nustatoma 
slankiojanti vieta jūsų reikmenims.

PAMATYK NORGE

Union Electrical Supply Co. Ine.,
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337
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VIETINĖS ŽINIOS
GRAŽIAI PRARIEDĖJĘ ŠOKIAI

-.....    —f
gonių lankymą, visi nariai pasi
ėmė po tikietą į didelį teatrą — 
“Klaidų Pinklėse”, kurs persta- 

Sakramentą Silv'itraiTeskėvT1 ‘omas parapijos jaunimo geg. 
čius su Suzana Žukauskaite. Se-17 Į_- * 21 A 7:3° It*'. 
kė šv. mišios jaunavedžių inten
cijai, kurias atgiedojo kun. K. 
Jenkus. Mišioms tarnavo jauno
jo brolis Vladas, klierikas Jėzui
tas. Liudijo Mykolas Marksas ir 
Eleonora Žardečkaitė. •

Atsilankė Daug Jaunimo
Jaunų Kriminalistų Aukos GRABORIAI

ŽINUTĖS

Bal. 15 d., priėmė moterystės

, -------------
Bal. 14 d., po šv. Valandai į- 

vyko Maldos Apaštalystės drau
gijos susirinkimas. Aptarus Ii-

nelė Katrė Pasausytė tapo įga
liota pasidarbuoti parapijos 
metiniam Išvažiavimui, kurs į- 
vyksta birž. 18 d.

I ■
Bal. 18 d., 7:00 vai. vak., įvyks 

Federacijos skyriaus susirinki
mas. Valdyba prašo visų drau
gijų atstovų atsilankyti. Susi
rinkimą seks Susivienijimo pra
kalbos.

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 vaL vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inir.an arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

--------- I
Bal. 19 d., 8 vai. ryte.. Šv. Pet- 

tro lietuvių par. bažnyčioje bus 
giedamos egzekvijos ir mišios 
Šv. Jono Ev. Draugijos mirusių 
narių vėlėms. Gražiai su mišio
mis So. Bostono lietuvių di
džiausi draugija pradės 
Patrijotų dieną.

švęsti

Bal. 15 d., staiga, savo namuo
se, 196 D St., mirė Antanas 
Naudžiūnas, 61 metų. Paėjo 

J- Kietavičių parapijos. Amerikos 
pragyveno 30 metų. Paliko du 
broliu. Laidojamas iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, bal. 19 d. 9 vai. 
ryte, šv. Mykolo kapuose.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2o37.

Qr-s automobilių Bostone, 
Knapp St. ir Harrison A- 
ve, tūlo Harry Satran, gyv. 
3 Montana St., Roxbury, 
kuris su žmona buvo nuėję 
į teatrą. Vagilius, važiuo
damas tik per plauką ne
užmušė kitos moters So. 
Bostone.

Teismas tokius neatsar
gius važiuotojus, ypač gir
tus ir vagilius turėtų skau
džiai bausti.

Penktadienį, bal. 14, š. m. 8 v. vyksta polkos kontestas. Teisė- 
vakare, Municipal Buildiug sve- jai; p-lė E. Jasionytė, Norwood; 
tainėje, So. Boston, Mass. įvyko p-lė M. Tamošiūnaitė, Worces- 
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kp. nas Kerdokas, Hudson su p-le 
rengiami šokiai Darbininko In- draitis, So. Boston ir pirm. Pr. 
tertypos (naujos rinkimo rai- Razvadauskas atydžiai seka so
džių mašinos) fondui.

Aštuntai valandai išmušus, 
prezidiumas ir komisijos jau vi
soje pilnumoje stovėjo prie sa
vo darbų ir laukė skaitlingų 
svečių ir viešnių. Neilgai teko 
laukti, nes tuojaus pradėjo virs
ti pro duris vietinis ir iš apy
linkės kolonijų jaunimas.

Pirmuosius atvykusius sutin
ka : St. Mickevičius — iždinin
kas, p-lės G. Valatkaitė, O. Raz- j 
vadauskaitė, F. Grendelytė. iž-' 
dininko padėjėjos: toliaus teikia 
informacijas: Pr. Tuleikis, K. 
Niauronis; mandagiai patarnau
ja: “chek-room’y: V. Valatka, 
Stasys Griganavičius, Vincas 
Overka, Ona Tuleikytė, Louse 
Palionis, Mary Tuleikytė, Julia 
Puodelienė, Paulina Tuleikytė, 
Genovaitė Razvadauskienė.

Salėje Longin Buinio orkes
tras šauniai groja lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Ištrošku
sius vaišina minkštais gėrimais 
p. A. Sanda ir jo sūnus (studen
tas ). Tvarkai prižiūrėti gelbsti 
p. Šaparnis.

Tarpe jaunimo matosi ir nuo
širdžių jaunimo prietelių - vete
ranų: A. F. Kneižys, -A. Ašmen- 
skas, p. Barasevičius. K. Šid
lauskas. V. Kališius. Ona Ivaš- 
kienė, Ona Neverienė, Juzefina 
Savickienė ir ištisa eilė reporte
riui nesužinotų pavardžių, bet iš 
veido pažįstamų prietelių — vy
rų ir moterų.

Štai ir didžioji pertrauka. Jau
nimas vien kitą kalbina, juokus 
krečia pažintis sudrūtina. Čia 
trankosi įvairių departamentų 
laikraščio “Darbininko” repor- į 
teriai: Broadway 300. Broad- 
way 600, Dial Norwood ir k. 
Gražu, kaip jaunimas savotiš
kai, padoriai, gražiai žaidžia. 
Rodos, kaip bitės avilyj, tik zir
zė...

Štai pro salę prasirita šio va
karo pirmininkas Pranas Raz
vadauskas ir Jonas Kumpa (to
sios mašinos eperatorius. kuriai 
rengiami šokiai) nešini glėbius 
dėžių. Kas čia dabar? O tai do
vanos...

Štai ir prasideda šokių — pol
kos ir Waitzo kontestai. Pirmas i

I

kėjus. Pirmas paskirstymas, 
antras, trečias — laimi: Anta
nas Kerdotas, Hudson su p-le 
Jean VValentas, Nortii Abing
ton. Seka Waltzo kontestas — 
pirmas paskirstymas, antras, 
trečias — laimi: Julius Tamu
lis, su Ona Marcinkaite. abu So. 
Bostono.

i

Jo$ephW.Ca$per
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Štai kitas atsitikimas 
šeštadienį, balandžio 15 d. 
apie 1 vai. po pietų. Du 
jaunuoliai važiavo Willis 
coupe automobiliu ir vežė 
užpakalyj krovinį daržo- 

Važiavę smarkiai.

Sekmadienį, balandžio 16 
d. vakare, tūlas jaunas va
gilius važiavo visu smar
kumu vogtu automobliiu 
So. Bostono gatvėmis. Pri
važiavęs Mercer ir E. Sth 
St. kryžkelę smogė į būrį 
lietuvių moterų ir vieną 
vietoje užmušė, o dvi sun
kiai sužeidė. Vagilius, už
mušęs ir sužeidęs moteris, 
nesustojo, bet pervažiavęs 
kryžkelę trenkė į kepyk
los namą prie kampo Mer
cer ir E. 8th Sts. Išmušė 
kepyklos namo kampą, bet 

i jau toliau važiuoti negalė-
šokių kontesto dovanas: pir- jo. Vagilius vairuoto jas, 

imą ją už polką skyrė rengimo atsipeikėjęs, iššoko iŠ au- 
I komisija — puikią dėžę specia
liai paruoštą kontestui saldai- 
:nių; gi už Waltzo šokį p. Bara
sevičius, graborius teikė dovanų 
gražią taurę. (P-nas Barasevi
čius pats būdamas vytis visuo
met jiems ateina su parama ir 
yra jaunimo geras draugas. 
Šiuo atveju p-nas Barasevičius 
nevien parėmė Vyčius - jauni
mą, bet ir Darbininko Intertype 
fondą. Nuoširdžią padėką reiškė 
p. Barasevičiui rengėjai>.

Šokių komisijos prezidiumo 
kiti nariai: p. O. Gaputis, Ona 
Petrušytė, J. Varnas. Vincas A- 
verka nuoširdžiai sveikino ir 
priiminėjo atvykusius svečius ir 
viešnias saiėje.

Be tiesioginių šokių įžangos 
įplaukų komisija buvo skyrius 

į ir dovanų tiems, kurie malonėjo 
įsigyti giliukingus laimės nume
rius. Dovanos buvo — i 
Elektrikinis laikrodis ir 
lempa.

Tas tris dovanas čia j at 
mėjo: pirmą — No. 1917 

I Fitzmaurice, 24 John Si., 
den, Mass.; antrą — No. 2207— 
Miss B. Novicki, 735 E. 7th St.. 
So. Boston, Mass.; trečią — N 
2126 — Frak Crevtz, 155 Col. kviesti i s 
Avė., Boston. Be to. buvo durų Įo vestuves 

kitame 
ėjusios iš p.

yv. 75 Mercer 
uos Rokutienės 

Tamošiūnienės 
. H* 
bet 

nes nesu-

i

tomobilio ir leidosi bėgti. 
Stovėjęs ir matęs visą įvy- .
kį jaunuolis, Frank Wiley, Broadwav sukp.
20 m. amžiaus, gyv. 482 E. 8UKe
4th St., 
kriminalistą ir
Bet vairuotojas vagilius T> •
išsitraukė i> 'nabėso Bet p’ KneiZ1° automobilį prie įsbitiauk. l pabėgo, r “Darbininko»» namo įr tuo 
Dirm negu jis pabėgo gavo: .. ,. ,
keletą skaudžių smūgių, ir 
buvęs sužeistas. Tuo pačiu 
momentu susirinko į bai-i 
sios scenos vietą minia 
žmonių.

I Paaiškėjo, kad krimina-l 
listas vairuotojas užmušė 
Oną Rokutienę, 45 m. am-i 

ižiaus, gyv. 38 Miller St.,' 
'Brocktone; sunkiai sužei-i 
dė (sulaužė kairiąją kojai 
ir padarė kitus sužeidi-! 

i mus) p. Sheiling (gal Ši- 
lingienę ar Žilinskienę), 32 

Radio. i amžiaus, gyv. 19 Doug- 
• lovos ias st., Brocktone, ir p. A- 

melią Tam o š i ū n i e n ę 
(Thompson), 45 m. am
žiaus, gyv. 110 St., So.
Bostone.

p. Ona Rokutienė (už- 
; muštoji) buvo atvykus pas 
°imines ir pažįstamus 

avo sūnaus Povl- 
kuries būtų į- 

r iCiiesyj.
Pa- 
St «

V*

f

prisivijo vagilių 
pagavo.

" si i E St. Vairuotojas nasu- 
; ko taip, kad trenkė i prie

šingoje pusėje pastatytą
ZALETSKAS

Funeral Home
564 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston C815 
Tel. ŠOU Boston 2609

pačiu sykiu sudavęs užpa
kaliu policijos Sergt. Ja- 
mes Culleton automobiliui 
i prieki. Matę visą įvykį 
policijos Sergt. Culleton ir 
policininkas Patrick J. Da- 
vin tikrai manė, kad girti 
važiavo, nes taip neatsar
giai važiuoti tik girti gali. 
Pasirodė jaunuoliai, vienas 

Į21 metų Charles A. Galiant 
j ir 23 m. Eugene E. Kirch- 
iner. Pirmasis neturėjo lei- 
įdimo vairuoti ir vairavo, o 
! antrasis sėdėjo šalyj. Jie 
; patys policijos klausinėja- 
I mi negalėjo atsakyti kodėl 
(jie taip neatsargiai važia
vo. Automobilius, kuriuo 
tie jaunuoliai važiavo pri
klauso tūlam vaisių ir dar
žovių pardavėjui. Kad kiek 
būtų užmušę vaikuti, kuris 
buvo pradėjęs eiti skersai 
^atvę, bet vaikutis suspė-; 
jo atšokti atgal ant šaly- 
p’atvio, ir tokiu būdu 
vengta tragedijos.

I Edw. V. Warabow 
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORV.'OOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

Bal. 16 d., kun. K. Jenkus iš
važiavo į Hudson, Mass. Jis ten. 
Šv. Mykolo par. bažnyčioje, 
pradėjo skelbti misijas, kurios 
baigsis bal. 21 d., vakare. Geros 
kloties.

II
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Tą dieną tapo pakrikštyta se
kanti vaikeliai: Jonas - Grego- 
rius Juozo - Marijonos Jelmokų. 
Kūmai buvo Aleksandras Punis 
ir Ona Uždavinis.

Richardas - Alfredas Jono -

I
i 

ir lai-
__ p 

l„ Mal-j
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
................................... J

PARSIDUODA greitai mūri
nis namas, City Point apylinkė
je. 9 kambariai, visi įrengimai, j
namas gerame stovyje. Dėl in- Onos Kiršlių. Kūmais buvo Be- 
formacijų telefonuokite SOUth ■ ne(jįktas Juškevičius ir Marijo- 
jBoston, 3794. (11-14-18) |

Lietuvis Piumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 1S3 Broadway.

na Kudrevičius.
Jonas Jasionių Jono - Jadvy

gos. Krikštatėviai buvo Karolis 
Klein ir Aleksandra Jasionytė. 

i Bal. 18 d., 8 vai. vak., bažny
tinėje salėje, W. 5th St., įvyks 
prakalbos. Kalbės Katalikų Su- 
sivienymo valdybos nariai: — 
Dvasios vadas kun. P. M. Juras, 
sekretorius ponas Kvietkauskas 
ir kasos globėjas ponas 

•čius. Geistina, kad daug 
rinktų klausytojų.

Ven- 
susi-

i

i

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS
KRINTA?KODĖL PLAUKAI

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEKANDER’S CO.

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON, MASS.

Bal. 23 d.. 2 vai. p. p., bažny- 
! tinėje salėje. įvyks ALRKS 
j Naujos Anglijos apskričio suva- 
I žiavimas. Esama daug naudin- 
| gų dalykų pasitarimui. Būtų ge
rai. kad daug kuopų atstovų su
važiuotų. Susirinkimas privalės 
punktualiai prasidėti ir spar
čiai eiti, nes vakare toje salėje 
įvyks teatras.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Balandžio 16 d., 3 vai. p. p., 
bažnytinėje salėje. W. 5th St., 
įvyko Marijos Vaikelių Draugi-( 
jos Velykinė programa. Seserys! 
mokytojos įdėjo daug darbo iš-Į 
mokydamos mažyčius gerai lie
tuviškai vaidinti. Programa iš
pildyta šiokia: “Rūtų Darželis" 
— fantastinis scenos vaizdelis: 
Eilė — “Kiškiai” pasakyta ma
žų mergaičių. Eilė “Aš Lietu
vaitė“ pasakyta Danutės Žakai-! 
tės. “Miške” — dviejų veiksmų 
scenos vaizdelis. Tarpais kalbė
jo kun. K. Urbonavičius, kun. 
P. Virmauskis ir deklamavo Ve- I 
ronika Ivanauskaitė. Vakarėlį 
vedė klierikas J. Žuromskis.

I

'dovana.
Adomaitis. 42 Gatės Si.,I 
Boston.

Šias dovanas paskleisti 
susibūręs gražus būrelis 
buotojų. kurie platino tikietė- 
lius. Kaikurie jau spėjo atsis
kaityti, būtent: Kazys Geleži
nis. p-lė M. Kilmonytė, Eva Ku- 
darauskienė. L. Palionis, P. Tu- 
leikis, K. Neuronis. p. Tuleikie- 
nė. Vincas Valatka.

Kitų, dar neatsiteisusių prašo
me grąžinti knygutes bei tikie- 
tėlius tiems asmenims iš kurių 
kas gavo.

Reikia pažymėti, kad nors ga
lutinos atskaitos nesuvestos. 
vienok liks gražaus pelno Inter- 
typos fondui.

Tikrai priklauso nuoširdus a- 
čiū mūsų Vyčiams už jų taip 
gražų ir kilnų pasidarbavimą

kurią laimėjo — Eva
So.

vykusios
J>OS visos 
vydžio, g 
namų. On 
Amelijos 
vyrai ėjo kiek pirmiau 
jie tik matė nelaimę, uclį 

i gelbėti negalėk), nes nesu-! 
Į suėjo pribėgti. Onos Roku- 
itienės kūną automobilius 
i užkabinęs • vilko gatve ke
liolika pėdų.

Baisus įvykis. Vagilius 
ir žmogžudys buvo oavo-

KAS, KUR?

IS'

I

Kas atsitiko Mikui, kad 
taip retai beužeina į bowling 
alleys? Gal p. Klara galėtų “iš- 
ekspleininti”?

jis

»I

Povilas Bushmanas
4 S CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMA ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

r

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUšIŪNAS. Sav. 

490 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Vietiniai kunigai pagyrė Šv. 
Petro parapijos žmones už gau
sų lankymąsi bažnyčion ir prie 
sakramentų. Taip pat dėkojo už 
Velykines dovanas.

Draugijų Valdybų Adresai
i MIRĖ

mirė
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| Parduodu įvairiausios rūšies ai 

ainius ir sidabrinius daiktus.

Laikrodininkas
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Taipgi ir pataisau.

366 V/EST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

« 
.♦

| lietuviškos - katalikiškos spau
dos reikalams. Jie tai tikrai ne 
tik žodžiais, bet ir darbais įrodo 

j savo ištikymybę cbalsiui — 
' Bažnyčiai ir Tautai.
i Valio mūsų L. Vyčiai, valio 
1 mūsų lietuviškas - katalikiškas 
' jaunimas. Jūsų Draugas.

Įdomu, kas buvo toji mergina, j 
kuri taip nuoširdžiai sveikino! 
Jonuką B., kada jis parvyko į 
namus Velykų atostogoms?

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. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

4115 VVashington St.. Roslindale, 
Tel. Farkvvay 0558-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

I

SV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
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. Aleksandras 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.

Balandžio 17 d. 
Kristopas Vervečka, 69 m. 
amžiaus, savo namuose, 
205 E. Cottage St., Dor
chester, Mass. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Pali
ko nuliūdime žmoną Oną 
(Zaleckaitę), du sūnų ir 4 
dukteris. Laidojamas ba
landžio 20 d., 9 vai. ryte iš 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios.

i

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausia’, 
air conditioned — žiemą šilta — vasara vėsu. Taipgi 

kain namie. Jis
turi
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašauk’te mus pademonstruoti ir patys pabandykite ji pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

__________
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Į

Trys musketeer ės panelės 
šiomis dienomis buvo labai 
“disappointed”, kad tūlas p..i 
pažadėjęs vežti pietautų, nepa
sirodė. Vargšės, turėjo pasiten
kinti Strand Cafe. Nenusiminki
te, dar bus progų iki “leap 
year”.

r į
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Broadvvay 300.

Seimelio proga Studentė 
(Norwoodietė i susipažino su 
Studentu iš M., ir tarp judviejų 
įvyko šioks raštiškas pasikalbė
jimas :

— How are you?
— Tnank you. very fine!
— Hcw are you?
— If you šit near her. I shail 

be very jealous.
— Pavydas blogas dalykas. 

Reikia mylėti — nepavydėti!
— Bet ką aš galiu daugiau da

ryti? Visi Tamstą taip myli.
— Ačiū už komplimentą! Bet 

ir Jūs esate visų myiima, oh! ir 
norėčiau mylėti. Ar nieko prieš?
— This is so sudden!!
— Amerikoniškai! O ar ne ge

rai?
— Kas?
— Mes — mudvi!
— Aš nesuprantu!
— Mudu vėliau žodžiu išsiaiš

kinsime!
Gerai, tik nepamirškite.

Dial Norvvood-

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechel! Shoc Store
-’UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščią čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams

Peter's Boston SL Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston SL,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296,
Namų — Co!. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trekus
Peter Pilvinis, Sav

>

Queen Ann Laundry, «ik 
7—9 Eilery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbą mums.

į
i
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Jau buvo ras 
vo 2< d., ai 
kun. Vi. Miroi 
Tarybai, ręst 
zidentas nauji 
sudaryti pave< 
Jonui Černiui, 
gen. Černius 
vyriausybę 
ją j •atvii i iin».

ta. kad ko
št atydinūs 

Ministrų 
biikos pr<— 
vyriausybę 

generolui 
Kovo 28 d.

sudarė naują 
prezidentas

aistras pirmininkas gen. 
Černius ir vidaus reikalų 
ministras gen. Skučas at
sistatydino, kad naujoji 
vyriausybė 
torio pobūdžio .
Zi 1x1*.
nis 1
n 1oal.
č
acsisv

i< ■?

s Lietuvos 
Konsulas 
13 d. užgi 

nius ir gen. 
i statydinęs.

r 1CS \ \ I\ 
tas yra toks:

pirmininkas
<iUS 
Skut 

kad 
neturėtų mili- 

Bet tas 
Generali- 

New Verkė, 
lėlio. Gen. 
Skučas ne- 
7a i gi nau- 

’cės sasta-

Ministro Pirmininko Pava-
AnMas Kam Bizauskas* *

Tais pačiais motais buvo 
išrinktas Steigiamojo Sei
mo nariu, dr. Griniaus ka
binote buvo švietimo mi
nistru. 1922 m. iš Steigia
mojo Seimo išstojo ir nuo 
kovo 30 d. buvo paskirtas 
atstov i i Romą prie Šven- 

. 2 2 1 -‘23 m.
• . i 2-4 d. buvo Lietu

vos atstovu Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, 1924 
m. bi žc li< > 1 d. bi 
tas nepž tu f siun iniu 
r įgaliotu ministru USA. 

1927 m. rugsėjo 1 d. šiose 
pat pareigose buvo iškel
tas į Rygą, 
žės 16 d. 
m. spalii 
i^31 m. i 

nistru

Naujas Lietuvos Ministras Pirmininkas Generolas Černius

Svieto X.ič.-ns
Dr. Leonas bisiras

yraDr. Leonas Bistras 
gimęs 1890 m. spalių 20 d. 
Licpojuje. 1911 m. jis bai
gė Liepojos gimnaziją, 
1911 — 1912 m. studijavo 
medicinos mokslus Žene
voje, 1912 m. — 1914 m. 
Tartu, 1911 — 1914 m. 
protarpiais studijavo ir fi
losofiją Friburge (Šveica
rijoje). 1914 — 1918 m. 
tainavo rusų armijoje, 
pradžioje šiaurūs vakarų 
fronte Osoveco — Lyko 
rajone, vėliau Baltstogėje, 
1915 m. vasarą per keltas į 
Galiciją, į karo lauko ligo
ninę.

1918 m. spalių mėn. 
Bistras grįžo į Kauną
dalyvavo organizuojant krikščionių 
pirmąją Kauno savivaldy- pirmininkas, 
bę 
valdžiusius 
čiams
ir Lietuvos 
Vilniuje tik pradėjus besi
formuoti. 1919 m., atsikė
lus Lietuvos vyriausybei dalyvauja nuo 1910 m., ra- 
į Kauną, buvo spaudos biu- šinėdamas kultūros ir po
ro vedėju ir vyriausiu ofi-ilitikos klausimais. Dr. L. 

redakto- Bistras yra išvertęs popie
žių enciklikų. Be to, jis y- 
ra išver tęs ir kitų stambes
nių dalykų iš visuomeninio 
gyvenimo problemų.

L.

1922 — 192G m. buvo Sei
mo pirmininkas, švietimo 
ministras. 1925 — 1926 m. 
m. buvo ministru pirmi
ninku, krašto apsaugos ii 
užsienių reikalų ministru. 
Nuo 1926 m. ėjo įvairias

ir visuomenės pareigas, kaip 
demokratu 

“Ryto” re- 
ir komitetą, faktiškai daktorius ir kt. Be to, dir- 

Kauną vokie- ba Vytauto Didžiojo Uni-
iš jo besitraukiant versiteto Teologijos - Filo- 

vvriausybei Sofijos fakulteto profesū
roje.

Spaudoje dr. L. Bistras

Vidaus Reikalų Ministras
Gen. Kazys Skučas

■- 
baigęs 
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!to tei-
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Kuri laiką 
lietuvių gi 
nevėžio m 
1:1 
t;
nu
Valstybės

. veliamąją 
nūs — vc- 
n-s K p;.

x< Lietu1 
bo Pane' 
azijoje ii 
o valdy’
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1919 m.
Bizauskas
Lietuvos

gegu- 
1930 

į 14 d. i Haagą ir 
spalių 1 d. įgaliotu 

ministru prie Užsieniu 
Reikalų Ministerijos. Nuo 
1932 m. spalių 1 d. buvo 
Užsienių Reikalų Ministe
rijos Teisių ir A.dmir.istra- 

mento direk- 
ssių metų ru- 
skas buvo pa- 
ms nepapra> 
i ir įgaliotu 

< i šias pa- 
ir ligi šio1.

A T

c i jos De 
torius, r 
deni K. I 
c’/Hsc r
tU P2S1U
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dirbti lietuvybės
uoliai dalyvaudamas 
' dvi ruope ii e.

ijoje būda- 
kas pradėjo 

darbi.
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1909 m. rašė * i
je”, “Šaltinyje”, “Viltyje- 
“Vienybėje”, “Ateityje 
vėliau redagavo “Rygos 
Baisa" ir kt. K. Bizauskas 
yra parašęs “Literatūros

glijai patarėju. 1920 m. jis teoriją” ir kt.. yra surin- 
raštus 

są eilę vel
buvo Lietuvos taikos dele- kęs visus Pietario 
gacijos Rusijoje nariu ir yra išvertęs \ 
generaliniu sekretoriumi, kalų.

Užsienių Reikalų Ministres 
Juozas Urbšys

Naujasis ministras pir
mininkas brigados genero
las Jonas Černius yra gi
męs 1898 m. sausio 6 d. 
Kupiškyje, ūkininkų šei
moje. Ankštesnį mokslą jis 
išėjo I Kauno gimnazijoje, 
c po to išklausė 3 kursus 
Lietuvos u n i versitet e,
technikos fakultete.

Karo mokslus J. Černius 
ėjo Lietuvos Karo Mokyk- 

gė I lai
doje), aukštuosius karo 
technikos kursuose ir už- 

e: Belgi j Briu
selio aukštojoje karo inži
nerijos mokykloje, kur ga
vo inžinieriaus teises ir 
Prancūzijoje — Paryžiaus 
'r -v j n i o stT'

vyresniojo ka' ininko, kuo
pos vado ir kitas rikiuotes 
karininko pareigas. Vėliau 
jis perėjo į štabo tarnybą. 
Daugiau kaip pusantrų 
metų J. Černius buvo karo 
technikos štabo viršinin
kas. Vėliau buvo paskirtas 
generalinio štabo operaci
jų skyriaus viršininku, c 
1934 m. ėjo Karo Mokyklos 
viršininko, vėliau generali
nio štabo
ninko pare igas.

1935 m.

valdybos virši-

i9—1920 m. J. Čer- 
kaip i av: i < ris — k ū- 

, dalyvavo kovose su 
r tais ir 1 nkaū pės- 

kų
1 ;1 '. C

•J **■

>• G! f

ir inžinerijos daly
dama:. tūrio vado,

ciozo “Lietuvos”
riumi.

Vėliau Šveicarijoje Fri
burge baigė filosofijos 
mokslus daktaro laipsniu.

sausio 1 d. jis 
buvo paskirtas kariuome
nės štabo viršininku b 
šias pareigas ėjo iki dabar 
1937 m. J. Černius papildė 
komandavimo stažą — 7 
pėstininkų pulko vado bei

1937 m. lapkričio 23 d. 
Rospubiikos Prezidente 
aktu J. Černius pakeltas į 
brigados generolo laipsnį.

Už nuopelnus gen. J 
Černius yra apdovanotas 
Lietuvos ir užsienių ordi
nais bei garbės ženklais.

Krašto Apsaugos Ministras 
Gen. Kazys Musteikis

K. Musteikis yra gimęs 
Utenos apskr., 
vaisė., Stučlų

Jniame štabe
■ skyriaus virš 
muoju padėję j

Išėjęs j atsargą kapitor< 
10OO T y- ,IctlpoIiVjC, *xi. I J

šys perėjo dirbti i Užs^emi 
Reikalų Mir.i keri ją. Bin< 
paskirtas Lietuves pasiun
tinybės Be:! ne konsulia- 
rinio skyriaus vedėju. 192" 
m. jis buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntinybės Ber
lyne pirmuoju sekretorių 
mi. tais pat metais biro 
perkeltas pirmuoju srkre

ii į Paryži p 1933 m 
balandžio 1 d. buvo paskir
tas Lietuves pasiuntinybes 
Paryžiuje patarėju. 193? 
m. gegužės 15 d. paskirtas 
Lietuvos nepaprastu pa
siuntiniu ir Įgaliotu mir 
tru Latvijai.

1

ii.y

enas Tamošaitis yra 
l m. rus<-> X

Smukučių kaime, 
va . Rasei-

>skr. 1903 — 1912 m.
:ėsi agės pro-

zljcje, 1913 — 1915 
čių dvas. s mina- 

. V< kiečių okupaci- 
1915 m. rudenį 

uč ; kaime jis įstei- 
'c • re džios mokyklą. 1916 
n. vasara Kaune baigė vo

lų į ' igtuosius peda
goginiu:; kursus ir buvo 
r^acViy^as Jurbarko pra- 

mokyklos vedėju, 
ligi 1920 m. 
15 d. dirbo 

ži-
Juozas Urbšys vra gimęs 

1896 m. vasario 29 d. Ša- 
teiniuose. Kėdainių apskr. 
1914 m. jis baigė Panevė
žio realinę m kyklą, o 1917 
m. Čuguje vo karo mokyk
lą.

Mūsų valstybei kurian
tis, jis sugrįžo į Lietuvą ir 
įstojo į Lietuvos kariuo
menę: tarnavo Panevėžio1 je J. Urbšys buvo užsieni v 
batali r >ne-, paskui 4 pėst. j i
pulko ir pagaliau i< m.T.di .. < :gu ii; ėjo u ligi šiol

1931 m. J. Urbšys perkel
tas į centrą ir nuo rugpiū- 
čio 1 d. paskirtas Politikos 
Departemento direktorių 
mi. 1936 m. gruodžio 5 d. 
paskirtas Užsienių Reika 
Iii Ministerijos generali 
niu sekretoriumi.

1938 m. gruodžio 5 d. su
darytoje Ministrų Tarybo-

jOS
U K

'C
ara 

v;'čių įste 
iinius 
k i rtas 

džios 
Nuo 1919 m. 

j -n. gegužės
Švietimo Ministerijos 
nvbose, o po te> Steigiama
jame Seime buvo valstie
čių sąjungos atstovu.

A 
gimnaziją. Ko 
įstojo i Orien 
mokyklą, ku-

universitetuose. 1928 m. 
iki 1930 m. dirbo advokato 
darbą. 1930 m. buvo pa
skirtas privatdocentu ir 
jam buvo pavesta dėstyti 
romėnų teisės isteriją, o 
vėliau ir visą romėnų tei
sės kursą. Šį darbą jis u- 
niversitete dirbo ligi da
bar. Dr. A. Tamošaitis v- 
ra nemaža davęs moksli
nės teisinės literatūros 

jo i Lietuvos Univer- veikalų, tarp kita ko, jis 
Teisių fakultetą, yra išvertęs iš prancūzų 

didžiuli
Girard “Romėnų teisės” 3 

įtud’jas gilino Vienos, Pa- tomų veikalą. Jis aktyviai 
Bordo, į dalyvau ja ir šiaip spaudo- 

i je.

1921 m. eksternu išlaikęs 
egzaminus, įstojo į auks
uosiąs kursus, o vėliau 

oerė 
siteto 
mri baigė 1925 m. Reng- kalbos kapitalinį 
lamasis profesūrai, jis

zyzia us, Tulūzos, 
Beri vilo ir Karaliaučiau:.

K. Skučas yra gimęs 189® 
m. kovo 3 d. Marijampolė® 
apskrityje, Mauručių kaiB 
me. Baigęs Veiverių moky« 

' tojų seminariją, jis įstoj<K 
i Čugujevo karo mokykla 
(Rusijoje) ir buvo rusa 
kariuomenės karininkas! 
Jis yra baigęs Vytauto Di-I 

' džiojo Karininkų Kursus 
ir aukštesniųjų kariuome-l 
nūs viršininkų kursus.

1919 m. sausio 15 d. K1 
Skučas įstojo į Lietuvos! 
kariuomenės pirmąjį pės-| 
tininkų pulką. Vėliau buvo! 
Alytaus miesto komendan-l 
tu, Marijampolės miesto iri 
apskrities komendantu.! 
1924 m. buvo generalinio! 
štabo valdybos operacijų! 
skyriaus viršininku, pas
kui buvo Vytauto Didžiojo 
Karininkų Kursų lektoriu
mi. 1926 m. rugsėjo 1 d. 
buvo Kauno įgulos komen
dantu ir 1926 m. sausio 
3 d. antros divizijos vadu 
ir Kauno įgulos viršinin
ku. 1928 m. lapkričio 23 d. 
pakeltas į pulkininkus.

1934 m. gegužės 1 d. bu
vo paskirtas Lietuvos ka- 
o atstovu į SSSR, o 1938 

m. gruodžio 23 d. Pirmojo 
Lietuves Prezidento Anta
no Smetonos karo mokyk
los viršininku.

Šiemet vasario 16 d. jis 
>akc’tas į brigados gene
rolus. K. Skučas aktyviai 
dalyvavo nepriklausomy
bės kovų veiksmuose.

1918 m. gruodžio 1 d. sa
vanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, dalyvavo ne
priklausomybės kovose. 
1921 m. spalių 7 d. Kazys 
Musteikis išėjo į atsargą. 
Būdamas atsargoje jis stu
dijavo aukštuosius komer
cijos mokslus ii- 1927 d. 
baigė Vienos aukštąją pre
kybos mokyklą.

1928 m. sausio 19 d. K. 
Musteikis grįžo į aktyvią 
karo tarnybą ii- buvo pas
kirtas į aviaciją. Tų pat 
metų vasario 28 d. buvę 
pakeltas i pulkininkus iei- 
tenantus ir paskirtas kare 
m oky k 1 os inspektoriumi.
1930 m. kovo 24 d. buvę 
komandiruotas į Briuseli' 
generalinio štabo valdybei 
III skyriaus 
1934 m. spalių 

teikis buvo 
karei mokyalos 

i 1937 m. vasario 
pakeltas į brigados genero
lus.

1928 m. gruodžio 5 d. su- 
nistrų Taryba-

.■ f ”S

viršininku. 
31 d. K. 
paskirtas 

viršininku 
1G d. jii

o?

1894 m.
Tauragnų 
kaime.

Baigęs
Musteikis 
burgo karo
rią baigė 1915 m. Eidamas 
Įvairias karininko parei
gas, jis dalyvavo Didžiąją- darytoje T 

je brig. gen. K. Musteikk 
Musteikis buvo krašto apsaugos m i 

lietuvių 
f ę yif I“’-'/ - -C.1l< Lli. * OšJ

me kare. Rusų kariuome
nei pakrikus, K 
dalyvavo 
Rusijoje

istru
ūse dalyse, jo ligi šiol.

kairu Šias pareigas jis ė

Žemės Ūkio Ministras
Prof. Jurgis Krikščiūnas
Prof. Jurgis Krikščiūnas 

yra vienas veikliausių že
mės ūkio ir spaudos dar
buotojų. Žemės ūkio klau
simais daug rašinių yra 
parašęs “Ūkininko Patarė
juje”, “Tautos Ūkyje”, ki
tuose laikraščiuose ir žur
naluose. Yra išleidęs ne
mažai veikalų ir atskiro
mis knygomis.

Prof. J. Krikščiūnas gi
męs 1894 m. balandžio 22 
d. Ašmintoje, Prienų vals
čiaus. Agronomijos moks
lus baigė Hallėje. 1924 — 
1926 m. buvo Šiaulių aps
krities agronomu, o vėliau 
ir žemės ūkio ministru.

Nuo 1937 pradžios ligi
1937 m. pabaigos dirbo Že- Žemės 
mės ūkio Rūmuose, 
Tyrimo įstaigos valdyto- jungos pirmininkas ir dau- 
jas. Nuo 1927 m. sausio 1 d. gelio koperatinių organi- 
iki šių motų pradžios rodą- zacijų valdomų organų na- 
gavo “Žemes Ūkį”. 1938 m rys.

Susisiekimo Ministras 
Inž. Kazys Germanas

pradžioje, prijungus Tyri
mo įstaigą prie Žemės Ūkio 
Ministerijos, buvo paskir
tas Tyrimo įstaigos direk
toriumi.

Prof. J. Krikščiūnas yra 
Ūkio Akademijos 

buvo profesorius, agronomų są-

Kazys Germanas vra gi
męs 1897 m. spalių 9 d. Ša
kių apskr., Paežerėlių val
sčiaus. kaimo darbininkų 
šeimoje. Prieš Didįjį karą 
ruošėsi mokytojo darbui 
ir buvo įstojęs į tuo metu 
veikusius “Saulės” kursus, 
kuriuos baigė 1915 m. Vil
niuje. Didžiojo karo banga 
K. Germaną kartu su ‘Sau- 
’es' kursais buvo nubloš
kus! į Rusijos gilumą, į 
Voronežą. Čia jis įstojo į 
realinę gimnaziją. Baigęs 
K. Germanas sugrįžo į Lie
tuvą ir 1919 m. įstojo į ka-
Tęsinyri 6 tani- pualapyj


