
6erb. "Darbininko" Skaity
tojų Dėmesiui

1915

BOSTON PUBLIC LIBRARY I -
CEIEF 0F BOOK SELECTION DT>
REFERENCE DIVĮSION ..jį/
C0PLEY SQ BOSTON MASS T / _ ________________

------- JURIDINIAI METAI 1940

Kitame ‘Darbininko* nu- 
meryj tilps straipsnis, ra
šytas Prancūzijos specia
laus pasiuntinio apie Vil
nių prieš ir Lietuvos ka
riuomenei užėmus Vilniaus 
kraštą. Tas straipsnis lais
vai išverstas į lietuvių kal
bą. Iš jo sužinosite trum
pai apie rusų šeimininka
vimą Vilniuje.
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Lenkų Sąmokslas Vilniuje Sovietai Protestuoja Prieš 
Švedijt, Norvegių

Gerb. “Darbininko” skai
tytojai jau skaitėte kun. 
E. Paukščio straipsnį Vil
niaus krašto pavergtųjų 
sričių reikalu, kuris pir
miausia tilpo “Darbinin
ke”, o kiek vėliau “Drau
ge” ir “Garse”.

Brooklyno tautininkų 
“V-bė” tuo reikalu šiaip 
atsiliepia:

“Kun. E. Paukštis “Drau
ge” ragina Amerikos lietu
vius parašyti memorandu
mą ir jame pareikalauti 
Sovietų Sąjungos grąžinti 
Lietuvai Švenčionis ir ki
tas Vilniaus krašto lietu
viškas sritis. Nors atrodo 
geras, gestas, bet jeigu 
Lietuvos vyriausybė nega
lėjo iš Rusijos išsiderėti tų 
lietuviškų Vilniaus krašto 
sričių, tai mes jų Lietuvai 
per memorandumus neat
gausime. Iš kitos pusės bū
tų ne pro šalį priminti Ru
sijai, kad lietuviai negali 
be pastabos praleisti lietu
viškų sričių pasilaikymą 
sau”.

Tautininkų ^organas ir 
tai pesimistiškai atsiliepia 
Vilniaus krašto pavergtųjų 
sričių reikalu.

Kun. J. Jakaičio, MIC.
Išleistuvės

Kaunas, Lietuva — Vii- tai Lietuva juos priglaudė, 
niuje Lietuvos vyriausybė pavalgidino ir aprengė, 
susekė lenkų sąmokslą, ku- Dabar jie taikėsi durti Lie- 
rie ruošėsi padaryti sukili- (tuvai iš pasalų. Tai nenuo- 
mą. Areštavo daugiau kaip ramos užnugariai. 
50 lenkų karininkų ir šiaip ■ -------------
lenkų fanatikų, kurie Vii-Į Vilnius, sausio 11d.— 
niuje net turėjo organiza- Susekta ir likviduota nau- 
ciją vardu — Kovojančios ja poeviakų organizacija. 
Lenkijos organizacija. Tos Daugumas atėjūnai. Sau- 
organizacijos nariai veikė šio 15 d. pradeda veikti 
slaptai. Turėjo net bevieli- Vilniaus universitetas. Vil- 
nę radio stotį per kurią nijoje nusavinti 37 dvarai 
slaptais ženklais susisiek-:žemės reformos reikalams, 
davo su užsieniu. Lietuvos!-----------
policija surado ir tą stotį. į Kaunas, sausio 12 d. Cu- 
Lenkai ruošėsi nuversti į kraus šiemet pagaminta 
Lietuvos valdžią Vilniuje. į 24,000 tonų. To kiekio Lie- 
Kaip pavadinti tokius į tuvai nepakanka. Stato- 
žmones ? Kada jie atbėgo į i mas trečias cukraus fabri- 
Lietuvą iš badėję, nuvargę,1 kas.

Pensijų Mokėjimas Prasideda 
Vasario 1 d.

Maskva, Rusija, sausio 
15 — Sovietų Rusijos vy
riausybė pareiškė griežtą 
protestą prieš Švedijos ir 
Norvegijoos spaudą, kuri 
vedą neatleidžiu kampani
ją prieš Sovietu?. Protes
tuoja ir prieš siuntimą sa
vanorių ir karo reikmenų 
į Suomiją.

Sovietai sako, kad Šve
dijos ir Norvegijos elgesys 
esąs toks, kaip kad jos bū
tų kare su Sovietais.

Km. Coughlin Pakartotinai 
Yra Pasmerkęs "Christian 

Frontų"

Detroit, Mich., sausio 15, 
— Vakar kun. Charles E. 
Coughlin pareiškė, kad jis 
tą “Christian Front” orga
nizaciją yra pakartotinai 
pasmerkęs ir pareiškęs, 
kad ji neturi teisės jo var
dą vartoti. Jis yra parašęs 
keletą straipsnių prieš tą 
organizaciją. Kun. Cough
lin sako, kad tos organiza
cijos viršininkai buvo pri-

Susekė Sąmokslą Padaryti Per 
versmų Jung. Valstybėse
Areštavo 18 Sąmokslininkų

New York,
Federalis 
biuro viršininkas J. Edgar laikraštį ir teatrą,

Green Ir Lewis Remia 
Vyr1- - - - -? t M

Washington, D. C. — So
čiai Security taryba pra
neša, kad pensijų mokėji
mo mašinerija jau paruoš
ta pradėti mokėti senatvės 
pensijas. Pensijų mokėji
mas įėjo į galią sausio 1 d., 
1940, bet pirmieji čekiai 
bus išsiųsti tik vasario pir
mą dieną.

m.; arba našlės, kurios tu
ri mažų vaikų; ir vaikai 
mažiau 16, arba 18 metų, 
jeigu jie reguliariai lanko 
mokyklą.

3. Likę seneliai tėvai, al- 
giniam darbininkui, sulau
kusiam 65 m. amžiaus, mi
rus, jeigu jie nuo mirusio 
sūnaus ar dukters priklau-

Chicago, III. — Sausio 7 
d., Marijonų Vienuolijos 
rėmėjai suruošė iškilmin
gas išleistuves kun. Jonui 
Jakaičiui, MIC., buvusiam 
Marijonų Kongregacijos 
provincijolui, Aušros Var
tų parapijoj.

Dalyvavo daug žmonių, 
tarp kurių prel. M. Krušas, 
kun. I. Albavičius, adv. J. 
Brenza, adv. K. Česnulis, 
redaktorius Ig. Sakalas, 
komp. A. Pocius ir kiti.

Kalbėtojų buvo daug ir 
visi pareiškė nuoširdžius 
linkėjimus kun. J. Jakai
čiui, kad jam naujas dide
lis misijų darbas Argenti
noje (Pietinėje Ameriko
je) būtų sėkmingas. Meni
nę programos dalį išpildė 
solistai ir solistės, vado
vaujant komp. A. Pociui.

Mahanoy City (Pa.) laik
raštis “Saulė” įdėjo vieno 
amerikiečio laišką, gautą 
iš Vilniaus krašto, kuria
me tarp kitko štai ką rašo:

“Lenkijos pas mus jau 
nėra. Užėjo rusai bolševi
kai, užėmė Švendubrius, 
Pervalką, atėmė iš ūkinin
kų visus gyvulius, kiek tik 
rado, iškūlė su mašinom 
visus javus ir viską pasiė
mė. Žmonės sustoję verkė, 
kad bolševikai nei duonos 
jiems nepaliko. Už Nemu
no bolševikai nepaliko 
žmonėms nieko; išarė net 
bulves laukuose ir nukasę 
pasiėmė”.

Social Security taryba jis arba ji ne-
turi 400 ofisų įvairiuose paliko nasles - našho ar- 
didesniuose miestuose, ku-j a vaikų‘ 
rie priima apdraustų dar-j Taryba išaiškina, kad 
bininkų, sulaukusių 65 m.' kiekvienas darbininkas, 
amžiaus reikalavimus gau- kuris sulaukia 65 metų 
ti pensijas. Tokių reikala
vimų centralinis ofisas 
gauna kasdien po 575. Ka
da reikalavimai peržiūrėti, 
tai jie siunčiami valstybės 
iždui, kur išrašomi čekiai.

Pagal Sočiai Security į- 
statymus, senatvės pensi- 
joso išmokamos ne tik dar
bininkams, kurie sulaukė 
65 metų amžiaus, bet ir 
šeimynų nariams kaiku- 
riose aplinkybėse. Trys 
grupės žmonių gali gauti 
pašalpas, būtent:

1. Alginiai darbininkai, 
kurie sulaukę 65 m. am
žiaus ar daugiau sustoję 
dirbę ir kurie turi užtekti
nai algų kreditą pagal įsta
tymo reikalavimą; tų dar
bininkų žmonos, sulauku
sios 56 m. amžiaus; arba 
vaikai neturinti 16 m., ar
ba 18 metų, jeigu lanko 
mokyklą.

2. Našlės, sulaukusios 65

VAŽIUI TE

DARBININKO 
Lahakorčhį

LIETUVON 
Per

amžiaus, yra kvalifikuotas 
gauti pensiją, kada jis su
stoja dirbęs, jeigu tik jis 
gavo nors $50.00 ar dau
giau algomis kiekviename 
šešių kalendoriaus bertai-
nyje nuo šios tvarkos įve
dimo, būtent, sausio 1, 
1937. Pašalpos mokamos 
darbininko šeimai yra pa
grįstos ant to, kiek jis pats 
gautų; našlė gauna tris 
ketvirtadalis; pašalpgavio 
žmona, kiekvienas vaikas, 
arba kiekvienas priklau
santis nuo pašalpgavio tė
vas gauna pusę. Mėnesinės 
pašalpos, pašalpgaviui mi
rus, likusiems yra tai nau
ja šios programos dalis, 
kuri buvo pripažinta įsta
tymu, priimtu 1939 m.

rcrniainOS Japonijos
Valdžioje

Tokio, Japonija, sausio 
15 — Japonijos valdžioje 
įvyko permainos. Premje
ru paskirtas admirolas 
Mitsumasa Yonai, aristo
kratiškas laivyno viršinin
kas. Naujasis premieras y- 
ra palankus palaikymui 
gerų santykių su Jung. 
Valstybėmis, Anglija ir 
Prancūzija. Taigi Japonija 
gali pakrypti prie alijantų.

Iš Vatikano kas savaitė 
pradėta transliuoti radio 

: programa keturiomis kal- 
I bomis: ispanų, portugalų, 
I anglų ir prancūzų.

Washington, D. C. —Wil- 
liam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos preziden
tas, ir John L. Lewis, Con- 
gress of Industrial Orga- 
nizations (CIO) preziden
tas, šiais laikais beveik vi
sais klausimais nesutinka, 
bet galutinai nors viename 
klausime sutiko. Abu, kaip 
ir daugelis kitų darbininkų 
vadų, pasižadėjo remti 
Jung. Valstybių Hierar
chijos programą mokyti 
pilietybės visose katalikiš
kose mokyklose šioje šaly
je.

Katalikų Universiteto 
rektorius, prelatas Joseph 
M. Corrigan išsiuntinėjo 
laiškus, kuriais kvietė žy
mesniuosius vadus katali
kus ir nekatalikus įeiti į 
Commission of American 
Citizenship. Beveik visi 
pakviestieji sutiko įeiti ir 
remti Amerikos Katalikų 
vyskupų sumanymą dės
tyti pilietybės klausimus 
katalikiškose mokyklose.

Areštavo 150 Komunistų 
Brazilijoj

siuntę $1,000 čekį, kaipo: me”y,s kalt,nami turėję są- 
' dovaną jo radio palaiky-i™°ksli». n"Y«”u I1Jun« 
jmui, bet jis tą čekį 
i nęs, pareikšdamas, kad jis' 
nuo tos organizacijos ne
gali priimti pinigų.

Taigi aišku, kad tojiį 
“Christian Front” organi
zacija nebuvo ir nėra krik
ščioniška, jeigu ji ruošėsi 
pradėti terorą, kaip kad 
praneša Federalio Investi
gacijos biuro viršininkas.

Daugiau apie šią organi
zaciją sužinosime, 
prasidės teismas.

New Yorke jau 
veikia organizacija 
žydus, kuri platino anti-žy- 
diškus lapelius ne tik New 
Yorke, bet ir kituose mies
tuose.

Uragvajaus spauda pra
neša, kad Rio de Janeiro 
areštavo 150 komunistų 
prieš Kalėdas. Suėmimai 
padaryti dėl neleistinos 
komunistinės agitacijos.

kada

seniai 
prieš

Lietuva Ir Amerikos 
Lietuviai

sausio 15 — prieš žydus; išsprogdinti 
Investigacijos žydų laikraštį, komunistų 

, kuris 
Hoover praneša, kad vakar rodo sovietų Rusijos fii- 
suareštavo 18 asmenų, ku-' mas, ir American League 
rie esą nariais “Christian ■ for Peace ir Democracy 
Front”, anti-semitiškos or-1 Brooklyne centrą. Sako- 
ganizacijos. Areštuoti as-:ma, kad tarp viso to, bu

vęs sąmokslas susprogdin
ti tiltus ir paimti į savo 
kontrolę viešas įstaigas, 
kaip tai: elektros, telephc- 
nų ir telegraphų, uostų ir 
geležinkelių, pašto, muito 
ir kitas įstaigas.

Šį fantastišką sąmokslą 
turėję pravesti tie 18 vyrų 
su 12 šautuvų ir 18 bombų 
mieste, kur yra 18,000 ge
rai apginkluotos policijos 
ir keletą pulkų Jung. Vals- 

i tybių armijos.
Cassidy, vienas iš areš

tuotų vadų, sakęs esąs 
kun. Coughlino pasekėjas, 
kalbėjęs Brooklyno susi- 

' rinkime kaipo Christian 
Americans Citizens Com- 
mittee pirmininkas, kur 
buvo kalbama apie “socia
li teisingumą”, kurį vyk
dąs Ispanijos gen. Franco.

I reštuotusius G-men radę 
sprogstančios medžiagos, 
ginklų, kurie daugumoje 
esą pavogti iš New Yorko 
tautinės sargybos sandė
lių.

Sąmokslininkų vadas esą 
William Gerald Bishop, 
“Sporto klubo” viršinin
kas, ir John F. Cassidy, ku
ris esąs “Christian Front” 
organiazcijos viršininkas 
Brooklyne.

Federalio Investigacijos 
biuro viršininkas sako, 
kad vyrai turėję pasikalbė
jimus savo tarpe, paruoštą 
programą, pagal kurią tu
rėjo pradėti verbuoti di
desnes jėgas, gauti dau
giau amunicijos ir pradėti 
terorizavimo kampaniją

I

Kaunas, sausio 10 d. Lie
tuvos vyriausybė rūpinasi 
palaikyti tamprius ryšius 
su Amerikos lietuviais. 
Min. pirmininkas A. Mer
kys šiandien tais reikalais 
turėjo ilgą pasitarimą su 
įvairiais asmenimis; tarp 
kitų su dr. Račkum, kun. 
Kemešiu, DULR pirm. R. 
Skipičiu. Laukiama dau
giau iniciatyvos.

Stiprūs Šalčiai Lietuvoje

Kaunas, Lietuva — Šiais 
laikais Lietuvoje stiprūs 
šalčiai, net iki 34 ir kaikur 
iki 35 laipsnių Farenheito.

SUOMIJOS MIESTAI 
LIEPSNOSE

Helsinki, Suomija, sau
sio 15 — Sovietų oro lakū
nai iš orlaivių bombomis 
bombardavo Helsinki ir a- 
pie tuziną kitų Suomijos 
miestų. Rusų bombos pa
siekė ir Jung. Valstybių 
ambasadoriaus vilą. Cent- 
ralinėje Suomijoje siuva 
padangėse apie 100 sovietų 
karo orlaivių, iš kurių lija 
bombų lietus.

Ruošiasi Vatikano Dailės 
Parodai

Vatikanas — Jau pradė
ta ruošti Tarptautinė Reli
ginė Dailės Paroda, kuri į- 
vyks Vatikane, 1942 m. Pa
siruošimas buvo . laikinai 
nutrauktas dėl karo Euro
poje.

Tokių Svečių Daugiau

Lietuvos Gener. Konsu
latą New Yorke sausio 13 
d. aplankė Jonas Biekša 
(233 Second St. Elizabeth- 
port, New Jersey) ir įteikė 
550.00 dolerių. “Du šimtu 
dol. persiųskite kabeliu 
mano giminaičiui Vilniaus 
universiteto studentui Jo
nui Biekšai; nupirkite už 
2025 litus Vilniaus pasko
los bonus, iš jų po 1,000 li
tų įteikite kaip mano do
vaną jau minėtam studen
tui ir giminietei Birutei 
Latviūtei, šakiškių kaime, 
Valkininkų apskr. (Vil
niaus krašte), o už 25 litus 
duokite mari . -į- noriu pa
žiūrėti kaip jie' atrodb... o 
kas liks irgi Birutei”.

Rusai Smarkiai Bombarduoja 
Suomijos Miestus

Helsinki, Suomija — So
vietų Rusijos karo lakūnai 
smarkiai bombarduoja 
Suomijos miestus. Be to, 
sovietų Rusija atgabeno a- 
pie 400,000 raudonarmie
čių, tarp kurių yra pirmos 
rūšies kareivių. Taigi Ru
sija pasiruošus sunaikinti 
mažą trijų milijonų ir še
šių šimtų tūkstančių gy
ventojų valstybę. Lig šiol 
suomiams sekėsi atlaikyti 
sovietų raudonarmiečių 
puolimą. Suomiai sunaiki
no net tris rusų divizijas. 
Bet ar pavyks suomiams 
atlaikyti naujas sovietų 
raudonarmiečių jėgas? 
Sakoma, kad sovietų val
džia atsiuntė būrius ka
riuomenės, kuri stovėjo vi
duje ir tik pasirodydavo 
parodose. Toji kariuom mė 
susideda iš rinktinių ka
reivių, kuri kasmet papil
doma iš gabesniųjų karei
vių reguliarės armijos. To
ji rinktinė kariuomenė yra 
kur kas geriau aprengta ir 
apginkluota. Ji yra vidaus 
reikalų komisaro žinioje. 
Tai ištikimiausia Stalino 
kariuomenė. Kiekvieną 
prieš Stalino sukilimą nu
malšina toji kariuomenė. 
Suomiai susirūpinę ir šau
kiasi pasaulio pagalbos, 
pagalbos ginkluotos, kad 
galėtų apsiginti užpuoli
kų, kurie nori sunaikinti 
tą mažą, ramią valstybę. 
Tiesa, pasaulio didžiosios

valstybės remia finansi
niai, bet jiems reikia ir ka
reivių. Būriai kareivių 
vyksta iš Švedijos, Norve
gijos, Danijos ir kitų šalių 
pagelbėti suomiams.

Belgijoj Paskelbta 
Mobilizacija

Londonas, sausio 15 — 
Pasiruošimas karui eina 
plačiausiu mastu. Belgijo
je ir Olandijoje paskelbta 
generalė mobilizacija. Bri
tanijos karo vadovybė su
laikė visus kareivius ir nė 
vieno neišleidžia į namus, 
kaip buvo numatyta ankš
čiau duoti kareiviams 10 
dienų atostogų.

—Lietuvos Bažny
tinė Provincija

Kaunas —Šveicarų spau
dos agentūra “Kipa” pas
kelbė, kad, jo patirtomis 
žiniomis iš Vatikano sluok
snių, baigiama eiti prie su
sitarimo tarp Šventojo So
sto ir Lietuvos. Šiuo susi
tarimu j Lietuvos bažnyti
nę provinciją būsianti į- 
jungta ir nesenai Lietuvos 
respublikai atitekusi Vil
niaus sritis.

— Suvalkų krašte, kurs 
priskirtas prie Gumbinės 
apygardos, jau pradėtos 
visur steigti vokiškos mo
kyklos.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenki) Protestas Prieš

Uetini
Mirė Juous Norkūnas

. ■ ir - i .i

Lowell, Mąšš. — Sausio
Šiomis dienomis Lenki- 15 d. p. PaūlauŠkaite lėtė

jos “vyriausybė”, kuri yra phonu praneša, kad mirė 
susispietus Prancūzijoje,! Juozas Norkūnas* gyv. 
įteikė Anglijos užsienių Concord St. Laidojamas 
ministerijai protestą prieš • trečiadienį, sausio 17 d. iš 
Lietuvą dėl uždarymo Vil- šv. Juozapo iietuvių para
nkaus lenkų universiteto. pi jos su iškilmingomis pa- 
Proteste sakoma, kad tas maldomis, 
universitetas Vilniuje bu-! 
vęs tikrai lenkų, nes u 
steigęs lenkų karalius Ste- no, Lietuvos Vyčių organi- 
ponas Batoriuš šešiolikta- žačijos Organizatoriaus ir 
me amžiuje. | garbės nario, brolis.

Kaip žinome, Vilniaus u- “Darbininkė” redakcija; 
niversitetas tai buvo lenkų velionio šeimai ir jo bro- * 
propagandos lizdas. Iš to liui p. Mykolui Norkūnui: 
universiteto ėjo kursty- j reiškia gilią užuojautą, 
mas gyventojų prieš Lie- ------ —----
tuvą. Lietuvos vyriausybė kiek laiko kaip negavo-

lį, sausio 1’ 
po lietuvių 

į pi jos su iškilmingomis pa-

Vėiionis Jubzds Į^Orkų- 
ji į- nas yra p; Mykolo Norkų-

DARBININKAS
c

Ši ketveriukė — du broliai ir dvi seseris Schense šiomis dienomis minėjo 
savo 9 metų gimimo šiikaktį. Jų gyvenimo vieta South Dakota valstybėje, jų iš- 
ttibkslinimui susirūpihb visos valstybės gyventojai. Sudarė fondą, iš kurio bus 
apmokamas mokslas. Taigi jų tėvams, kurie yra ūkininkai ir jiems patiems ne
reikia rūpintis apmokėjimui už mokslą.

tą lizdą išdraskė, ir turėjo me iŠ Lietuvos laikraščių, 
išdraskyti. Lenkai turėtų Bet šiandien (saūsio 15 d.) 

gavome pundus laikraščių, 
iš kurių įdomiausias žinias 
peršpąusčiiiišime “barbi- 
iiinkė”.
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sarmatytis kelti protestą1 
prieš valstybę, kuri lenkus 
pabėgėlius priglaudė, pa- 
valgidino ir aprengė.

Pirmadienį, sausio 15 d. 
gavome iš Lietuvos katali
kų dienraštį “XX Amžius”, 
kuriame telpa karikatūra 
“Vilniaus ubagai”. Tai “u- 
niversitet Batorego” gra- 
mafonas iš kurio eina len
kų šūkiai: “Niech žyje Pol- 
ska”. Tą grainafoną suka 
ienkas universitetninkas 
ir kitą ranką atkišęs pra
šo aukų: “Duok, panie, 
nors pusę algos. Pakelsim! 
kultūrą Lietuvos”.

“XX Amžius” prie tos' 
karikatūros rašo: “Laik- i 
raščių žiniomis, Vilniaus 
Stepono Batoro universi
tetas gavo algas avansu už 
tris mėnesius (Algas iš
mokėjo lepkų valdininkai 
prieš rusų užėmimo Vil
niaus. Red.) ir dar atva
žiavo Kaunan pašalpos 
prašyti. Tuo tarpu pats u-! 
niversitetas labai nepalan-į 
kius Lietuvai šūkius plati-j 
na”.

man jonų. Aongreęotij'n
VHMMkilPOM

Šiomis dięnoihiš ’Hviį 
1 kdhgrfegabiibš 

" s, kun. dr. JiP
Marijonų
provincijolas, kun. dr. J6- 
nas Navickas, ,MlČ. pasky
rė kun. dh J. Vašką, MIC,, 
Alarianapolio kolegijos yi- 
ce - rektorių Aušros Vartų 
lietuvių pdr. klebonu į vie
tą kuh. M. Ufrbonavičiauš, 
MIC., kuris išvyksta į Ko
mą ir Lietuvą.

Žemės tatama itaiij«je
r

— ------------- jjl- 1 . Mtr.'-■■■. e

Lietuvos Žemės Plotas
Vilniaus srities žfemės 

plotas užima apie 663,200 
hektarų. Tuo būdu visas 
Lietuvos plota# padidėjo 
11 nuošimčių. Vienam gy
ventojui Vilniaus srityje 

į (be miesto) tehka tik 0,6 
ha žemės. Okių visoje Vil
niaus srityje, yra 39,493. 
Žymiausią daugumą čia, 
sudaro ūkiai. nuo 2 iki 10 
ha didumo. Dvarų skaičius 
siekia tik apie 350, už tad, 
įskaitant ir dvariį miškus, 
jie Viši turi žemės apie 100, 
000 ha. Naudojamos žemės 
štgautdje Srityje jrra 392, 
410 ha, p ariaitioš žemės 
tik 244,380 ha. Vadinas a- 
riamos žeirieš čia tėra 39,1 
huoš., kai kitoje liėprikiąū- 
šorfibjė Lietuvdjb ariamos 

į žemės yra 60,9 nūoš. Vil
niaus krašto ženiėš ūkis 

tyviai ir jo gaunamieji 
derliai yra daug žemesni 
ūž kitoje rieprikl. Lietuvo
je gaunamuosius derlius.

i s -i- - . ‘ ■■Is visų tpijų naujųjų aps- 
kĮ-icių — Vilniaus, Valki
ninkų ir Švenčionėlių, šis 
pastarasis yra visų lietu-1 
viškiausias ir tautiškai su
sipratęs. 'tai nuostabiai 
gražus kraštas, primenąs 
Anykščių ir Zarasų apy
linkes. Čia daug miškų ir 
ežerų, kurių grožiu buvo ir 
lenkai šiisidomejė, ries ir 
Švenčionėliams ir Pabra
dei, bū Vb pripažinęs vasar
viečių teises. Vasaros me
tu čia suvažiuoja atosto
gauti iš Vilniaus ir toli
mesnių vietų. Žemės čia 
sinėiėtbs, ūkiai daugiau- 
šiai smulkus, neisskirstyti 
į vienkiemius, ir nore žmo- 

i neš darbštūs,, kantrūs, var
guose užsigrūdinę, tačiau 
dėl blogos lenkų adminiš- 
tracijos suvargę ir suskur

dę.
t Vilniaus gudų (bąitgu- 

i džįų) laikraštis “Krynica”, 
rašydamas apie gudų mo
kyklų reikalus, visai pri- 

i tardamas, kad gudų vaikai 
turį išmokti valstybinę lie-: 
tuvių kalbą,, pageidauja, 
kad gudų vaikus mo!

Dauf YirgMonicnn

Vilnius —- Vilniaus ne tik 
mieste, bet ir krašte yra la-

Omėn&s, 
■ .

iiiūš Kraš-
lihgos 

Komitfetaš
tui Remti tuotarpu jau yra 
ŠUrinkęš divihibs ūbiė pa- 
£&1B8Š rėikalinguŪšlūs 

" Htyje: 
paČiilbše Švenčibiiėliuoše 
30b, PiSfidėj ! 
100; Ignąiinoj Ii

Imguc 
apskri

I

i žemės yra 60,9 nuoš. Vii-
-Z #____ ■____ • - -

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS
riaušybė per ša vi valdybes 
šelpia neturtinguosius, or
ganizuoja viešuosius dar- 

i bus, įmonės ir, krautuvės, 
Pabūvęš Kaurie atvyko į gavusios reikalingą ine- 

Vilnių Londone šuorgani- džiągą ii* prekės iš Kauno 
zuoto lenkų pabėgėlių šel- veikia normaliai. Sveika- 
pimo komiteto gen. sekre- tos Departamentas pa- 
torius Kaizeris, kurs susi- sidritė kelis skrajojančius

būvo vedaifias labai pririši-
I

i
Į
i

Baigus sutvarkyti len
kiški} zlotų į litus iškeiti
mo reikalą, pradedama re- 
gįptracija Vilniaus srityje 
užnikusių Sovietų Rusi
jos rublių, kurių čia nema
žai paskleista ^sovietų ka
riuomenei , užėmus, Vil
niaus sritį. Rublių atkeiti- 
nib klausimais pradėtos 
derybos su sovietų vyriau
sybe.

V -^4*. .-v *4

daryklos sii 200 su viršum 
darbininkų;

i

Svenčionėlią

300, Pabradėj 

nūdsb ir Linkmeri 
50, kitbše vifetose ddt.ldo. 
viso 850 $lėimų. Skaitant 
Šhimą įfc> 4 ašmenis, Šven
čionėlių apskb. reikia šelp
ti apie 3000 žmonių arba 
per. 6 nuošimčius Visų aps
krities. gyventojų. Pašal
pai reikalingas šeimas su
daro: našlės su mažais vai
kais, ligoti ir nedarbingi 
tėvai sų mažais vaikais; 
luošiu paliegę; seniai ir se
nės, šeimos buyušių lenkų 
karių, dingusių be žiluos 
ūroš, grįžusių šužėišių. bu
vusių emėritiį šeimos, palį: 
kusios be maitiiitojų. Iš 
kaikiirių vietų pašaipų

; šaukiasi ištisi kalbiai, kii- 
rių milžiniška gyventdjiį 
masė yra bežemiai arba 
ihažažėmiąi.

ncioneliuose
200, bukštfe 
L00, Kaltiriė- 

jyse po 
100,

»

i pažįsta su Lietuvoje inter- i sanitarijos būrius su gydy- 
nųotųjų ir pabėgėlių lenkų tojais ir, sesutėmis, kurie 
reikalais ir jų tolimesnio j vyksta iš kaimo į kaimą ir 
likimo klausimu. Tiems reikalingiems tėikia medi- 

; lenkams išlaikyti būsią cinos pagalbą ir Vaistus, 
prisidedama lęšomis, be to Kad greičiau išaiškinti,

i . .. ....

Lohdono lietuvių koloni
ja, gruodžio 3 d. minėjo 
Vilniaus atvadavimą; į kb- 
rį prisirinko labai daug lie
tuvių, kiti atvažiavo iifet iš 
Manchėšterio. Po prakalbų 
buvo priimta rezoliucija; 
sveikinant Lietuvos Res
publikos Prežidentą, vy
riausybę ir grįžusius prie 
Lifetiivos brolius vilniečius. 
Vilniečiams šelpti surinkta 
daugiau kaip 400 litų. :

ifesą dedamos pastangos 
. ■ ,,Z

išgabenti. Jo žiniomis len- 
x- kų pabėgėlių apskritai e- 

,sąma apie I1/? milijono, bet 
— - A. * ± i . -4

neįmanoma, neš labai daug 
i narnas “vadii”) Reicher-'pabėgėlių yra dingę be ži-

Į tas pranešė, kad vokiečiu; nios. — Vilniuje pabėgėlių 
iškėlimas iš Lietuvos var-; reikalams tvarkyti steigia- 
giai beprasidėsiąs prieš a-;mas specialus komisaria- 
teiriaričib pavasario galą. | tas. 
Vienu žodžiu, viši vokiečiai I 
būsią laiku painformuoti i 
pfer Kuftiirverbandą ir vo-‘ 
kiečių laikraštį, o patys' 
nfeįirivalą imtis per skubo
tų žygių. Ar Lietuvos vo
kiečiai bus iškelti į Suval-

i

j esą dedamos pastango 
i Juos iš Baltijos valstybi

rįžęl^Be 
m ♦okiėč*»'s$n; . , . ,

____________ pirir^ - tikslių skaičių nustatyti 
nirikas (vokiečių dar vadi-,l

Kaunas — Grį 
lyno Lietuvos 
Kultiirverbdndo

Šiandien ir diktatoriškb- j 
sfe valstybėse, kūip Italijo
je pravedama žemės refor
ma. Itali jos valdžia nusavi- 

, no šešioliktą dalį (2,471, 
000 akerių) dirbamos že- 

I mes ir ją dalina bežeriiiams 
j darbininkams. Dalis nusa- 
‘ vintoš žemės yra pelkės, 
i kdri nusausinama. Jau iš- 

Soviety Karo Lakūnai Bem- dahno 1,500,000 akerių į 
iirfėaŽ ! mažus ūkius. Smulkiems baroadja StW|os Pairas- , ūkihihkams tOji žemė pat

čius ; duota lengvomis išsimokė-
jimo sąlygomis.

Žf 51 netiltai MjŠHi
DršLūgija užsienių iietu-

9 d. užregistravo

kas yra tikrieji gyventojai 
ir atskirti pabėgėlius bei 
Buvusios Lfenkijbš vaidi
ninkus, atsitįktūš iŠ Lenki
jos gilumos, nuo lapkričio 
29 d. nilOlatiniems gyven
tojams pradės išdavinėti 
vidaus pasus.

>w . 4 . i j r ■ » ’ ■ f w f . •

Kaunas — Valstybinė o- 
perabus perkelta pašto-!

• • i vr*i • j ■ - a. -

Valstybinė o- 

viai į Vilnių; o dramos te- į 
atras pasiliks Kaune. Bet 
ir drama tam tikrais perio
dais lankysis Vilniuje. Vii-! 
riiiije nuo seniau veikia lie-.

. tuvių teatras “Vaidyia”J 
i - . ... kurs taip pat atgaivintasAmatų rūmų surinktais %ilhiatiž

kurių apie 30 nuošimtis a-; prorincijoj.
matų tesiverčia, kaip paša- . •. " -
liniu verslu, atliekąįpu lai- Lietuvoje pradžios mo- 
kii. Tokiu būdu savarankių; kyklų ir mokytojų skai- 
amato įmonių Lietuvoje e-Įčius kasmet didėją. Ęav- 
sama apie 3400, iš kurių 
14,000 įmonių miestuose 
(įskaitant ir Vilniaus mie
stą) ir 20,000 kaime. Di
džiausia amatininkų šaka 
yra siuvėjai, kurių skai
čius Lietuvoje siekia 12, 
496 tai yra 26 nuošimtis. 
Pb siuvėjų eina kalviai — 
11,4 nūoš., toliau batsiu
viai — 8,2 nuoš. Tos trys 
sakos sudaro beveik pusę 
visų amatų įmonių. Tauty
bių atžvilgiu kaimo amati- 
ninky tarpe lietuvių huo- 
širiitis siekia iki 04. Miėš- — -fTr—z 
tūose lietuvių ir nėliėtūviiį Lietuvos nuėstų į Vilnių ir 
niioŠiriitis yra . beveik ly- ix XT1,-X 
gus. Ėehdrai lietuvių aiha- Lietuvos dalis Lietu 
tiriinkų nuošimtis sudaro tiečiams nebereikia 
daugiau nei 80 nuošimčių. 1

------ ----- - sumetimu 
kaūrias. lapkričio 27 d.— Svetimšaliu,.____

Vyriausybės įgaliotiniu neturi Lietuvos pilietybes, * - . . . . ? 1 - a e . 1.

f

r Prekybos, Pramonės

V'Lh'ūŠ •— Ligi gruodžio 
pradžios užregistruota 114 
lietuvių, buvusios Lenkijos 
politinių kalinių, kurie bu
vo lenkų nubausti ir laiko
mi kalėjimūdsė arba Bere- 
zos koncentracijos stovyk
loje už lietuvišką veikiriią.

dir nesą galima nieko kon- iki 48,000 amatininkų, įsk, it

Pranešama, kad sovietų 
Rusijos karo lakūnai iš or
laivių bombarduoja Švedi
jos ir Norvegijos uostus.

Sovietų Rusijos karo or
laivių debesis apdengė 
Suomiją. Oro lakūnai nu
metė iš oriaivių apie 500 iš viso 2658 atbėgiišiUš iife- 

____ Atbėgę yra iš vo- 
padfegė.' kiečių okupuotojo Suvalkų 

krašto ir rusų valdžioje 11- 
! kūsios Vilniaus srities. At- 
i būgusiųjų skaičiuje yra 
1974 vyrai, 6Ž1 riioleris, ki
ti vaikai. Lenkų kaiėji- 

; muose laikytų politinių ka
linių, vargintų už lietuvy
bę. yra lj.4.

pranešimas, 
kad Amerikos Raudonasis

viariiš remti iki gruodžio
9 d. užregistravo Vilniuje

bombų ant kelių Suomijos tuvius. Atbėgę yra iš vo- 
miestų ir juos į 
Suomijos karo vadovybė 
šaukia visus gyventojus į 
pagalbą gesinti miestus, 
kurie paskendo liepsnose. 
Sovietai sutraukė apie 400, 
000 kariuomenės.

Sovietų Rusijos komisa
rai užginčija žinias, kad 
Suomijoje žuvo šimtai; 
tūkstančių rusų raudonar/ — Gautas 
miečių. Jie sako, kad nuo 
pradžios karo žuvo tik 900 Kryžius išsiiintė į Lietuvą 
raudonarmiečių, o suoiiiių 
žuvo 2,000.

karo pabėgėliais 110 dė
žių drabužių.

■

■

įsigykite

PILIETYBES KATEKtZflJĮ
Pamokinantis Apie Amferlkbs Pillri-fo fif 

t’riedfehnfeš
Jei rnoiiesį gr.uti Pilietybes Popierius, tai ši knygele daug 

jums padės, np3 joje randasi daug Klausimą Ir Atsakymą 
anglą ir liėtttvįą kalboje.

Kaina Tik 25č.
Siųskite užsakymus: 

‘DARBININKAS 
$<><> IV, Bromhvay, • • <4

So. Boston, Mass.

kretaus pasakyti. Atkelia- 
mifeji į Vokietiją vokiečiai 
iŠ kitų Baltijos kraštų fesą 
apgyvfeildinti ten, kur yri! 
darbo, daugiausiai buvu
sios Lenkijos srityse.

Atatinkamų įstaigų jau 
surinktomis žiniomis, Vil
niaus krašte yra žemės ir 
ąkdens pramonės įmonių, 
kuriose d_irba 666 darbi
ninkai, 15 metalo ir elek
trotechnikos įmonių šu 
296 darb., 12 chemijos pra
monės įmonių su 3Zr darb., 
15 odos ir kailių įmotiių su 
614 darb.,, 15 tekstilės įmo
nių sū §10 darb.; 25 medžio 
pramonės įm. su 1.002 dar
bininkais, 26 popieriaus ir 
poligrafijos įmonės sū 001 
darb.; 30 maisto proailktų 
pramonės įm. su 976 darb? 
6 elektros, vandentiękio ir 
šviečiamųjų dujų įmonės 
su 207 darbininkais, Viso 
Vilniaus krašte yra 150 
pramonės įmonės sli 5,000 
darbininkų. Iš io skaičiaus 
Vilniaus mieste yra 120 
prain. įmonių su 4,151 dar-

Vyriausybėš
Vilniui ir kraštui paskir
tas Kazys Bizauskas. Vil
niuje gyvenimas įeini į 

bininku. Čia patiektos tik ’ normalias vėžes; gyvento- 
stambesnėš įmonės. Yra;jai mato ir įvertina vy-
daiig įmonių, dirbančių tik riausybės rūpestį ir pa
su keliais darbininkais, ku- 
rių statistika dar nesurin
kta. Be .to Vilniuj dar yra 
8 stambesnį saldainių ta- | . i- .. . '•< '
15$ darbininkų ir dvi alaus

kad gudų vaikus mokytų Vilniaus darbo biržoje vi- 
gudų ir lietuvių mokyto- so buvo uzregištriidta apie 
jai, o ne lenkai. Dėl Vii- 700b bedarbių, iš 

pats i 4000 pat pradžioje < 
škįai pinti darbu, o likus

1933 metais Pradžios
M į , •

Mokslo departamento^ ži- 
nioje buvo 4.300 pradžios 
mokyklų mokytojų, O šių 
mokslo metų pradžioje jau 
per §,500 mokytojų. Atga
vus Vilnių ir jo sritį tas 
skaičius dar padidėjo apįę 
450 mokyklų ir, per 1,300 
mokytųjų, taigi dabar viso i 
bus per 6,800 mokytojų - 
vien tik pradžios mokyk
loms.

Nuo gruodžio 11 d. vyks
tantiems iš.Kąurip; ir kitų
_______ ___ , 
iš Vilniaūš į Kftūrią ir kitas 
Lietuvos dalis Lietuvos pi-

Jodi
nau, kaip tai dėl kažkurių 
sumetimų reikėjo iki šiol.

ai ir kiti, kurie

— - - t - 7 « t’ - ,

niaus universiteto tas A 
laikraštis taip pat aiškiai 
pasisako, kad universitetą 
reikią iš pagrindų rėfor- 
muoti, ne? jis buvo pada? 
rytas lenkinimo įstaiga ir 
lenkų velke jų gaminimo 
centru, kuriame ne tik lie
tuviams ir,gūdams nebuvo 
vietos nei profesoriauti, 
nei studentauti.

iš kurių 
apnj- 

r_________ , _ tikusiems
aprūpinti darbu miesto in
žinieriai ieško ndūjtį visų
jų darbų. Gnibdžid 6 d. bii- 
vo pėrimta friiėšto inžinie
riaus Gražulio žinion betd- 
rid fabrikas ir bai^ianios 
perimti višbš kitos niiėštd 
žinioje esančios įmonės ir 
įstaigos.

turi ir toliau gauti leidimą 
važiuoti iš Vilnią ’ 
ną ir iš Kauno į Vilnių.

.u gai___,__
Vilniaus į Kau-»• • • -

Prieš

stangas atstatyti kraštą, 
paleisti darban nustoju
sias veikti pramonės įmo- 

. __ Įi(BS. Nuo dabar kursuoja
brikai,.kuriuose dirba apie tik litai, beverčiai zlotai, 

*■‘ ‘ Z._J__jlpalengvintu kursu, išpirkti

T iLietuviu 
Kataliku Seimelis

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtond giinta- 
dienyj), Gaujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. t’ėtro liet parapijos salėje, W. 5tti St., So. 
Boston, Mass.

iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte; (Tūd- 

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai. ; ir
Seimelyj bus,skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų Svarstymų.
Visos katalikiškos idėjinės, ir pašąlpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau-

»>
F

• »
f

4

- -

paskutinįjį karą giaušiai atstovų iŠ visos Naujos Anglijos kolonijų j 
Vilniuje buvo apie 200 ad- Katalikų Seimelį, kūriš įvyks, kaip pilnėta vasario 22. 
vokaių, kurių tik 70 buvo 
kilusių iš Vilniaus krašto 
ir turinčių teisę gauti Lie
tuvos pilietybę. Kiti atsi
kėlę iš kitų buv. Lenkijos 
sričių.

Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus viėn&S iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia;— 
kun. K. Vasyį Dvasios Vadas

Anfapas Živfeckas,kP,irrtiiqinkšs 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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Tragiška Vilniaus Krašto 
Lietuvių Padėtis

“Garsas” įdėjo veino savo korespondento iš Lie
tuvos straipsnį, kuriame nušviesta Sovietų - Lietuvos 
derybos dėl Vilniaus krašto ir tų derybų pasėkos: So
vietų dviveidiška ir gobši politika, Lietuvos vyriausy
bės neryžtingas dvejojimas ir skaudūs to viso rezulta
tai — didvyriškai kovojusių už laisvę lietuvių pasibai
sėtinas likimas sovietų vergovėj. Jaunesnioji rusų po
litikų karta esanti imperialistiškai nusiteikusi ir ma
niusi pasiimti Pabaltę be jokių “ceremonijų”, tik Sta
linas būk juos sulaikęs, sakydamas, kad pavergti Pa
baltijo kraštą bus galima nežymesniu ir švelnesniu 
būdu, būtent, per komunistinę propagandą. Didžiausią 
opoziciją statė gudų komunistų vadai. Maskvoje daug 
nervuotasi ir nekantrauta dėl lietuvių delsimo, nes lie
tuvių delegatai kelis kartus lėkė orlaiviu į Kauną atsi
klausti Smetonos, kas daryti. Ir patys lietuvių vadai, 
matydami, kad Vilniaus kraštas negailestingai drasko
mas, lyg ir dvejojo, ar iš viso išsimoka Vilnių imti. Ga
lų gale paėmė, kiek rusai jiems davė, ir pasirašė sutar
tį, kuri nustato pastovią tarp Lietuvos ir Rusijos sie
ną. Tuo būdu, Vilniaus krašto lietuviai jaučiasi esą 
parduoti sovietų vergijon...

Jei Vilniaus krašto lietuviai pasiliktų gyventi sa
vo vietose, tai rusams būtų labai sunku juos subolše- 
vikinti, nes lietuviai savo akimis pamatė “Sovietų ar
mijos skurdą ir administracinės bolševikiškos san
tvarkos netvarką”. Tačiau esąs “rimtas didelis pavo
jus, kad lietuviai bus iškelti iš savo sodybų ir nuvaryti 
Rusijos gilumon”... Iš Vilnijos gauta žinių, kad “visi 
lietuviai gyventojai būsią nukelti už Minsko, kur jau 
nuo seniai yra sudaryti dideli lietuviški kolchozai. Jei 
šitaip, neduok Dieve, įvyktų, tai mūsų apie 200,000 ar 
300,000 tautiečių ištiktų labai baisus likimas. Jų gyve
nimas būtų neatitaisomai sugriautas ir palaužtas”. Ir 
dabar jau lietuvių gyvenimas sovietijoj labai sunkus. 
Trūksta žibalo, druskos, muilo, cukraus, degtukų... 
Daugelis bėga į laisvąją Lietuvą. Daug šeimų suskilo, 
daug giminių išsiskirstė, pasidarė tikra suirutė...

Kaikurie laikraščiai, kaip antai “XX Amžius” ir 
“Lietuvos Žinios” bandė protestuoti, bet sovietų am
basadoriui įsikišus, cenzūra draudžia apie tai rašyti. 
(O tautininkai patenkintai skelbia, kad santykiai su 
sovietais esą tvarkoj ir bolševikai nesikišą į Lietuvos 
vidaus reikalus). Visa vilniečių viltis tai amerikiečiai. 
Jie ką nors padarysią. Bet ką mes galime padaryti ? 
Net informacijų žmoniškų negauname, nebent ką vog
čiomis sugriebiame. Jei kas palengvins lietuvių likimą, 
tai — Suomija. Mes patys — visur ir visokiais atžvil
giais esam tik pasyvūs ir kantrūs bejėgiai... Buvo did
vyrių nepriklausomybės kūrimosi laikais. Ju darbai ir 
čia suaidėjo. Dabar — nėra darbų, nėra ir aido. K.

. PRIE JŪROS
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Prie jūros skaisčios, begalinės 
Sustojo granitas antai — 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė niūrūs krantai.
Virš jūros skaisčios, begalinės 
Praslinko pulkai debesų — 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė vaizdas visų.
Virš jūros skaisčios, begalinės 
Staiga sudundėjo griausmai —- 
Paviršiuj gelmės krištolinės 
Atsimušė žaibas ūmai.

O jūra, kaip buvo skaisti, krištolinė, 
Taip ir pasiliko rami, begalinė.

Aš rymau ant kranto lig šiolei, 
Ir viskas atspindi širdy: 
Debesys, jūra ir toliai, 
Žaibas ir akmens juodi.

♦

Taip. Uolai reikia stovėti ir moti, 
Debesiui — lietūs vežioti,
Žaibui — žaibuoti, griausmui — grūmoti, 
Man — negaišuoti, nelaukti:
Plaukti, plaukti ir plaukti.

Vertė K. Pr. Inčiūra.

ka, negalėjo pakęsti tų revoliucinės valdžios agentų ir 
primygtinai reikalavo jų pašalinimo, nes jie ardo ka
riuomenės drausmę ir veda ją prie galutinio pakriki
mo. Kerenskio vyriausybė generolų nepaklausė, ir ru
sų kariuomenė visiškai susmuko, vis pasidėkojant ko
misarams.

Bolševikai, pasiėmę valdžią, komisarus, žinoma, 
paliko, bet kitokiu tikslu: kad jau nebekrikdytų ka
riuomenės, o auklėtų ją komunistinėj dvasioj. Tad 
komisarams teko eiti revoliucijos gyvintojų bei val
džios šnipų pareiga. Turėdami beveik neribotą valdžią 
ir ja pagal savo nuožiūra naudodamiesi, komisarai vi
siems iki gyvo kaulo įsipyko — ir generolams, ir kari
ninkams, ir eiliniams kareiviams. Komisarai likvidavo 
visą eilę geriausių sovietijos generolų. Dabar, užėjus 
karui su Suomija, komisarams uždėta nauja pareiga: 
šaudyti iš užnugario nenoriai einanačius į ataką karei
vius. Galima pigiai įsivaizduoti, kokią karių neapykan
tą komisarai ant savęs užsitraukė. Kolchozuose smau
gia jų tėvus, čia žudo juos pačius. Ta auganti su metais 
neapykanta pagaliau išsivysto į desperatišką kerštą — 
žūt būt nukauti komisarą.

Kvaila komunistų padėtis. Politiškai ištikimybei 
palaikyti komisarai būtinai reikalingi. Bet tie patys 
komisarai sukelia tautoj neapykantą, kuri galų gale 
veda į kontr-revoliuciją. Tuo būdu tie “revoliucijos lai
mėjimų” saugotojai nejučiomis veda komunistinę 
valstybę prie — revoliucijos pralaimėjimo. K.

Vinco Greičiaus Sukaktis

Komisarai
Politiški ar kariški ekspertai išskaičiuoja keletą 

priežaščių raudonosios armijos nepasisekimų: netiks
li organizuotė, šaltis, prastas maistas, kariškas neišsi
lavinimas, blogas susisiekimas, menka technika, neno
ras kovoti (iš rusų pusės), trūkumas gerų generolų, 
sabotažas ir tt. Priežaščių išskaitoma nemaža, bet pa
mirštama paminėti dar dvi ir tai labai svarbias: suo
mių ryžtingumą ir — komisarus. Kad suomių ryžtin
gumas vis auga su jų laimėjimais ir su reiškiama jiems 
pasaulio simpatija ir pagalba — tai savaime supranta
ma, bet kokios reikšmės čia gali turėti raudonosios 
armijos komisarai ? Ir, iš viso, kam jie fronte reikalin-

Gerai sutvarkytose armijose komisarų nėra, ypač 
karo metu. Visa valdžią turi gryno plauko kariškiai — 
generolai, pulkininkai, karininkai. Jei yra kokie komi
sarai ar kitokiais vardais vadinamieji vyriausybės a- 
gentai, tai jie veikia tik užnugary: pristato maisto, 
drabužių ar kitokių reikmenų. Jų pareiga grynai gas- 
padoriško pobūdžio, ji vadinama tam tikru technišku 
vardu — intendentūra. Ir rusų armijoj earo laikais ko
misarų nebuvo. Jie tik atsirado po 1917 m. revoliuci
jos, Kerenskiui bevaldant. Kai revoliucijos banga pa- 

> siekė esančią fronte rusų armija, tuojau buvo sudary
ta kareivių sovietai, į kurių viršūnes įsispraudė revo
liuciniai agitatoriai - komisarai, beveik visi ne kariški. 
Caro generolai, pripratę valdyti armiją geležine ran-

Kas duod, spėką begalinę 
Dėl nuvargusios sielos, 
Kas sužadina krūtinę,

>

Jei ne dainos Lietuvos.

Vincas Greičius gimė 
1886 m. Kalnėnų kaime, 
Jurbarko parapijoj, iš tė
vų Antano ir Kotrynos 
Greičių. Jo tėvai, pasitu
rinti ūkininkai augino pen
kis sūnus ir vieną dukterį.

Gyvendamas Lietuvoje, 
Vincas dirbo tėvų ūkyje ir 
baigė Jurbarko viešąją 
mokyklą. Amerikon atvy
ko būdamas 18 metų am
žiaus, 1904 metais, liepos 4 
dieną į Chicago, III. Tuo- 
jaus pradėjo veikti tarp 
lietuvių. Padirbęs metus 
laiko, įstojo į Šv. Kirylio ir 
Metodijaus kunigų semi
nariją Detroite. Norėda
mas įgyti mokslą ir labai 
mylėdamas muziką, įstojo 
1906 metais į Valparaiso 
Universitetą, Valparaiso, 
Ind., kur išbuvo penkis 
metus. Ten, apart bendro 
mokslo, jis mokėsi muzi
kos. Besimokinant jam te
ko darbuotis su lietuviais 
patrijotais, k. t. kun. Jero
nimu Vaičiūnu, Dr. Adomu 
Juška, Dr. Ignu Klimu 
(jau miręs), Dr. Adomu 
Dambrausku, Dr. Kaziu 
Mikolaičiu, kun. Juškai- 
čiu, kun. Magnu Kazėnu, 
kun. Aleksandru Baltučiu, 
kun. Pauliuku ir Broniu K. 
Balučiu, buvusiu Lietuvos 
ministeriu Amerikoj, ir 
daug kitų. Su p. Balučiu

jam teko ypatingai daug 
darbuotis, kada Tėvynės 
Mylėtojų Draugija leido 
Dr. Vinco Kudirkos raštus, 
o V. Greičius buvo tos or
ganizacijos centro sekre
torium.

Tuo laiku Valparaiso U- 
niversitete buvo leidžia
mas lietuvių studentų mė
nesinis žurnalas “Jaunimo 
Sapnai”, kurio užmanyto- 
jum buvo moksleivis J. 
Sutkus. Jam išvažiavus, V. 
Greičius redagavo tą žur
nalą apie penkis metus. 
Buvo tai didelis darbas, 
reikalaujantis tikro pasi
šventimo ir tai be jokio už
mokesčio. Tą laikraštį, ku
ris buvo gana didelis, rei
kėjo visą parašyti ranka. 
Tai buvo ištisų naktų dar
bas per penkis metus.

Ten buvo tuo laiku susi
tvėrusi lietuvių studentų 
Literatiška Draugija, ku
rioje V. Greičius visą laiką 
darbavosi ir dažnai su
ruošdavo muzikališką pro
gramą.

Išvažiavus p. B. Balučiui 
į Chicago, jo rekomendavi
mu V. Greičius tapo lietu
vių studentų mokytojas 
lietuvių kalbos ir rašybos. 

. Valparaiso Universitete 
išbuvęs penkis metus, V. 
Greičius baigė muzikos 
skyrių su piano mokyto
jaus diplomu.

1911 metais užėmė vietą 
pas kun. M. Krušą (dabar
tinį prelatą) Waukegan,

III. mokyti vaikus parapiji
nėje mokykloje. 1912 me
tais pakviestas kun. Juozo 
Halaburdos birželio 20 d. 
atvyko į Clevelandą. Čia 
tūlą laiką mokino vaikus 
Šv. Jurgio par. mokykloje. 
Vėliaus dviem atvejais 
vargonininkavo prie kun. 
Halaburdos. Kelis metus 
mokino lietuvius anglų 
kalbos miesto viešoje mo
kykloje. Keletą metų mo
kino Lietuvių Teatrališką 
Chorą.

1934 metais, rugsėjo 31 
dieną vedė panelę Stasę 
Vaišnoraitę.

Susitvėrus Lietuvos Vy
čių 25 kuopai, V. Greičius 
mokino minėtos kuopos 
chorą nuo pat pradžios jo 
įsisteigimo per ilgus me
tus su trumpomis pertrau
komis. Šiai organizacijai 
V. Greičius nesigailėjo nei 
savo sveikatos, nei laiko, 
nei jaunų metų. Jo triūsu 
buvo pastatyta visa eilė o- 
perečių, išmokinta šimtais 
gražiausių lietuviškų dai
nų.

Kada Clevelande kūrėsi . 
pirmutinis laikraštis “San
taika”, V. Greičius buvo jo 
pirmutinis redaktorius per 
vienus metus. Keliais at
vejais mokino lietuvius ir 
priruošė juos prie kvotimų 
įsigyti Amerikos pilietybę. 
Keliais atvejais vedė lietu
vių kalbos ir rašybos kur
sus.

Šiandieną čia Clevelan
de ir kituose miestuose y- 
ra lietuvių ir profesijona- 
lų ir veikėjų, kuriems Vin
cas Greičius davė pradžią, 
praskynė takus.

Jis savo laiku buvo suor
ganizavęs skaitlingą jau- 
namečių Vyčių Chorą ir 
berniukų - mergaičių Cho
rą “Birutė”.

Susitvėrus Naujai para
pijai, vargonavo arti metų 
laiko be mažiausio atlygi
nimo. Po to vargonavo a- 
pie porą metų. Suorganiza
vo skaitlingą bažnytinį 
chorą suaugusių ir kiek vė
liau jaunamečių bažnytinį 
chorą.

V. Greičius Akrone buvo 
sutvėręs skaitlingą chorą 
ir tūlą laiką jį mokino. Dėl 
tolumo kelionės pavedė tą 
gražią jaunimo draugiją 
kitų globai.

Vincui Greičiui tenka ir 
dabar mokinti nemažai an
trosios kartos jaunimą.

Dabartiniu laiku V. Grei
čius trečiu kartu užima 
vargonininko vietą Šv. 
Jurgio parapijoj pas kle
boną kun. Vincą Vilkutai- 
tį. Čia jisai nuoširdžiai ir 
ištikimai darbuojasi baž
nyčios ir tautos labui. Šv. 
Jurgio parapija turi skait
lingą bažnytinį chorą ir 
kelių šimtų jaunamečių 
par. mokyklos chorą.

Savo laiku pildė lietuvių 
radio programas vietos vi
sose radio stotyse, miesto 
parengimuose, parkuose ir 
Clevelando miesto Ekspo
zicijoj. Taigi aišku, kad be
sidarbuodamas išauklėjo 
daug gražaus jaunimo.

Vincas Greičius sandar- 
’bininkauja lietuvių spau
dai. Ypatingai daug raši- 
nėjęs į “Vytį”, “Darbinin
ką”, “Garsą”, “Draugą” ir 
kitus laikraščius. Jo raš
tuose, poezijoj atsispindi 
meilė savo kalbos, savo že
melės ir savo žmonių.

Yra parašęs daug liau
dies ir savo originalių dai
nų. Turi surinkęs šimtus 
gražiausių lietuviškų dai
nų.
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Dangus apsiniaukęs, pro
tarpiais baukščiai aptin
gusi nusišypso saulutė, bet 
jos šypsantį veidą užden
gia tamsūs, mūriniai debe
sys.

Šaltas, grubus vėjas ne
gailestingai drasko auksi
nius margaspalvius me
džių lapus, kurie nukritę 
puošia pageltusias lankas 
ir Virvytės vandenį. O van
duo nuo dažno lietaus gi
lus ir drumzlinas, šniokš
damas, putodamas, paga
vęs lapus neša juos toli, 
toli.

Salos vidury stovi liūdna 
drebulė ir baukščiai žval
gosi, ar kas nepamatys ją 
be rūbų. Nuogomis šakelė
mis dangstosi ji pilkšvą 
kūną, gaila puošnaus rū
bo, kuris pūva ant žemės. 
O čia dar stovi kadugys 
žaliu rūbu apsivilkęs. Bet 
jam tas rūbas neteikia lai
mės, mielai jis keistu savo 
žalią rūbą į grakščią liek
ną epušės figūrą.

Lazdynas dreba. Jis su
žeistas išlaužytos jo šakos 
neklaužadų vaikų. Jis de
juoja, skundžiasi tekančiai 
Virvytei.
— Aš vargau, auginau, 

brandinau gelsvuosius rie
šutus vaikams, o jie ne
laukę kol prinoks, kol aš 
pats pabersiu iš savo ran
kų, jie negailestingai iš
plėšė iš manęs neprinoku
sius, žalius, sužeisdami, 
sulaužydami mano jauną 
trapų kūną.

Virvytė tai išgirdusi už
pyko, dar labiau sušniokš
tė, srovėms įsakė dar 
smarkiau bėgti ir baltų pu
tų sargybas išstatė pa
krantėje, kad nedrįstų nei 
vienas sutvėrimas perbris
ti ir priėjęs laužyti vargšą 
lazdyną, kuris puošė per 
vasarą jos pakrantę.

Tik gluosnis, nusiėmęs 
puošnią kepurę, stovi ra-

davo. 0 dabar nors pie
tums suryti bus kur prisi
glausti.

—Čir... čir... — atsiliepė 
iš šermukšnio raudonų ke
kių tingus, supuręs žvirb
lis.
— Žinai, kas ūžia?
— Kur nežinosi, buvau 

nuskridusi. Mūsų kviečių 
gubas mažina, baubdama, 
'tratėdama ryja, vos spėja 
■ į nasrus kimšti. Bet ma
čiau, kad daug yra išbars
tytų.

—Skriskim! Labai norisi 
grūdelių, o šermukšnių uo
gas pasiliksim žiemai.

i Ežys pasiviliojęs lazdyno 
lapuose, nešinąs didžiausią 
naštą ant savo nugaros,

i nukiūtino į žiemos guolį, 
j Visi bėga, slepiasi, apsi- 
; niaukęs dangus ir šiaurės 
L vėjas pranašauja ateinantį 
I
iI
I

šaltį.
♦ * *

— Ži... žiu, žiu, žiu... — 
vaikšto pakrantėmis suša
lęs piemenėlis. Per jo su
plyšusius rūbelius skver
biasi vėjas, norėdamas su- 
sišildyti, nukrėsdamas 
vargšą vaiką nemaloniu 
drebuliu. Basos purvinos, 
suskirdusios, pamėlynavu
sios nuo šalčio kojos brau
kia šaltą rasą.
— Žiu, žiu, žiu, žiu... žiu, 

žiu — pridėjęs prie lūpų 
rankutes pučia, norėdamas 
jas sušildyti.

—Kad aš būčiau kara
lius, aš apaučiau kojas ba
teliais, turėčiau kailinius 
ilgus, ilgus iki pat žemės, 

j o žąsis pririštas ganyčiau, 
nebereikėtų jieškoti.
— Kur žioplinėji, mergos 

vaike! Juk jau seniai reikė
jo žąsis parginti!... — Pasi
rodė malūno tarpdury sto
ra malūnininkė ir savo 
piktu, spiegiančiu balsu iš- 

i blaškė malonias vaiko sva
jones.

Atsisukęs į Virvytės pu- 
mus ir, savo plonas šakas * !s ne‘. nuUrP°:
nuleidęs j pykstančios Vir- Plaukla tiesia, py-
vytės srovę, prausiasi.
— Nusimazgosiu, nusi

prausiu, suvilginsiu savo 
smilkinius. Nevisuomet 
pasitaiko tokia maloni vo
nia. A, koks gardus vande
nėlis, taip jau buvau iš
troškęs!

❖

Atskrido 
sikandusi 
kraipo savo ilgą uodegą:
— Vasarą neįsirangyda- 

vau į tavo tankią kepurę 
visuomet uodega užkliū-

v •

, limo link. Skaidrus vanduo 
smarkiai jas neša, o pyli
mas visu smarkumu meta į 
akmenis vandens sroves, 
paversdamas jas į baltas 

: putas.
— Žiu...

i

♦ ♦

šarka, snape į- 
mėsos gabalą,

Savo namuose V. Grei-

ištiesė ranku- , 
tęs ir tuo momentu užsi
dengė išgąsčio ir baimės 
pagautą žvilgsnį.
— Mama... — užsimerkęs 

mato vaizduotėje toli gy
venančią motiną. Mato ir 
malūną. Jis toks didelis. 
Jame braška, bilda, net 
baugu prieiti. O malūno 
tarpdury stovinti jo ponia

cius sukūrė nemažą kny- auSa» au?a didesnė net ir 
gyną. Turi daugybę kliasi-^žjmalūną ir rankoje laiko 
nės muzikos ir kitokių lei
dinių.

Greičiai išaugino du sū
nų ir dvi dukteri: Reginą, 
Vincą, Praną ir Stasę. Šei
myna auklėjama katali
kiškoje - tautiškoje dva
sioje. Visa šeimyna yra ži
noma, kaipo muzikališka.

Vincas Greičius, Sr., kai
po žmogus yra rimtas, at
viras ir blaivus. Gyvenant 
Amerikoje virš 35 metų 
(Clevelande gyvena 27 me
tus), jo būdo niekas nepa
mainė. Toks pat lietuvis, 
taip pat myli savo tautą.

Retėja pirmtakūnų eilės, 
keičiasi Amerikos lietuvių 
gyvenimas, bet Vinco Grei
čiaus meilė ir pasišventimo 
darbai link savo tautos pa
siliks lietuvių išeivijos is
torijoj. M.

v •

didelę rykštę. Iš baimės jo 
keleliai sulinko. Piemenė
lis susitūpė ant žemės. Kas 
jo pagailės?...

Vanda Virvytė. “Ž. P.”
Gruodžio 8—10 d. Vilniu

je įvyko visuotinis Lietu
vių Rašytojų Dr-jos narių 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir vilniečiai lietu
viai rašytojai. Šiame su- 

• važiavime vilniečiai pri
imti į L. R. Dr-jos narius. 
Gruodžio 9 d. Vilniuje įvy
ko didelis literatūros va
karas ir koncertas, kurį at
liko kauniškiai ir vilniškiai 
rašytojai ir menininkai. 
Buvo skaityti du refera
tai: “Vilnius ir Lietuvos ra
šytojai” ir “Vilniečių ir že
maičių rašytojų literatūri
nis ginčas iš Vilniaus uni- 

i versiteto laikotarpio”.
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Kelionės įspūdžiai, Važiuojant Iš Lietuvos | Ameriką

atsisveikinimas.

1939 m. spalių mėn. 8 d., 
7:30 vai. vakare Kauno 
traukimo stotyje įvyksta 
liūdnas
Dėl karo pavojaus, Ameri
kos konsului liepiant, iš
vyksta i Ameriką p. p. Lu
binai ir Seselės Francis- ■; 
kietės. Tyli sieivarta Už-; 
viešpatauja iškeliaujan
čius ir išleidžiančius. 
Graudu darosi spausti, 
gal — paskutinį sykį, ge
rųjų prieteiių rankas ir 
tarti sudiev. Tas jausmas, ; 
kad gal amžinai skiriamės, ; 
uždega širdį dar didesnia 
meile ir karštesnių prisiri- < 
Šimu tam mielam Lietu- ; 
vos kraštui, kuriame teko 
patirti tiek daug švelnaus 
nuoširdumo ir didelio vai
šingumo. p. Lubinienė, 
nors ir ne lietuvė, tiek pat 
pergyvena šį atsiskyrimą, 
nes ir ji išmoko pamilti tą 
rūpintojėlių kraštą. Stovė
dama prie traukinio lango, 
ji braukia ašaras, kurios 
nejučiomis veržėsi iš jos 
akių. Važiuojam! sušuko 
geležinkelietis ir štai jau 
riedėjome visu smarkumu 
iš Kauno stoties, palikda
mi perone visus geruosius 
prietelius...

Tą pačią naktį jau buvo
me Rygoje, kur reikėjo 
keisti traukinį į Taliną. 
Latvių traukiniai labai pa
togiai įrengti — galima 
sutvarkyti suolus taip, kad 
vienas gali miegoti apa
čioj, kitas viršuj. Kadangi 
buvome išvargę, tuoj atsi- 
gulėm ir užmigom.

Spalių 9-tą d. anksti ryte 
jau buvome Taline. Čia su
sitikom su amerikiečiu 
Edvardu Martinaičiu, bu
vusiu bokso sporto ins
truktoriumi Lietuvoje. Jis 
irgi buvo pakelyj į Ameri
ką. Talinas labai panašus į 
Rygą savo senais pastatais 
ir dantytais tvirtovės bok
štais, kurie supa miestą iš 
visų pusių. Nuotaika Tali
ne labai sudrumsta, nes 
šiandien turi įžygiuoti Ru
sų kariuomenė ir užimti 
savo pozicijas jūrų karo 
bazėse. Mieste ilgai neteko 
būti, nes turėjome skubėti 
į uostą, ir lipti į laivą, ku
ris mus nuvežtų į Helsinkį, 
Suomijoj.

Kelionė iš Talino į Hel
sinkį truko apie 4 vai. Bet 
kokia maloni ta kelionė 
buvo! Keliavom pro gra
žiausias salas, kurias puo
šė gražios pušys. Taip, ne
sinorėjo, kad ši kelionė 
baigtųsi, galėjom visą gy
venimą plaukti šiuo ramiu 
ir gražiu vandenynu. Prie 
Helsinkio jūros krantai 
sudarė nepaprastai gražų 
vaizdą — įlankų, įlankėlių, 
kalnų, miškų, salų ir uolų. 
Taip pat matėsi daug sim
patiškų, senoviškų tvirto
vių, uolose sulipdytų, kaip 
koks kregždynas. Tos tvir
tovės buvo nekartą apsau
gojusios miestą nuo už
puolikų. O dabar ar jos pa
jėgtų tai padaryti?

Helsinkyje buvome tą 
pačią dieną prieš pietus. 
Stengiamės kuo skubiau
siai atlikti visus formalu
mus, kad galėtumėm nu
vykti į miestą ir apžiūrėti 
šį modernišikausį Skandi
navijos valstybių miestą. 
Nuo savo nepriklausomy
bės atgavimo jis yra pada-

• v

—......  . 5
jai fr žmonių minia. 0 ben
zino smarvė — tai smaug
te smaugia. Visvien džiau
giamės, kad esam vėl sau
gios Dėdės Šamo žemėje, 
kur viešpatauja laisvė, 
saugumas ir ramybė.

$ S
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flojbme kokiu ruoštu Ra
kėme, nes visa- kelienė bu* 
vo užlaikoma didžiausioj 
paslaptyj. Kaip paklausi 
laivo kapitono, kur dabar 
esame atsakydavo, kad 
kur nors Atlanto vandeny
ne, ir tiek ir turėjai būt pa
tenkinta.

Spalių 22 d., apie 5 vai. 
ryto mus sulaikė Ameri
kos povandeninis laivas, 
kuris su mūsų kapitonu 
susikalbėjo šviesų signa-

rietaąlrbuvo prie jų pri
pratę. Vanduo fjorduose 
buvo toks ramus, kaip sti
klas, tat malonu buvo ir 
važiuoti, o saulutė švietė 
visą dieną. Saulei leidžian
tis kalnai nusidažė gražia 
Švelnia violetine spalva* 
Taip smagu buvo keliauti 
Šiais f joraals, kad nesino
rėjo nė eiti Žemyn į valgo
mąjį valgyti, kad tik būtų 
galima vaikščioti ant de
nio ir Žiūrėti į tą nuosta
biai gražią gamtą.

Po Šių trijų malonių ke
lionės dienų, jau kitą rytą 
Žemės nesimatė. Vienintelį 
ryšį su Žeme dar palaikė 
skrajojančios žuvėdros, 
kurios tyliai be garso lydė
jo mūsų laivą Į didingą jū
rą. Pasiekus jūros vidurį, 
patekome i audrą — huri- 
ganą. Bangos taip smar
kiai įsisiūbavo, kad suver
tė didžiausius kalnus. Jū
ros vanduo maišėsi su 
dangumi. Laivas savo vir
šutiniu pirmgaliu pasiekia 
vandenį, o už kitos valan
dėlės jau jis savo pirmga- 
liu pakyla žymiai aukš
čiau bangų ir visai aukštai 
ore iškilęs vėl takštelėja 
savo dugnu į vandens ma
sę. Laivas net visą naktį 
turėjo ištupėti vietoje, nes 
taip blogai buvo.

Nakčią Šiek tiek baugu, 
nes besivartant kajutes lo
voje girdis kaip braška vi
si laivo šonkauliai. Rodos 
bangos parigavnsios milži-

dintas “Drottiughotaas”. 
Jis yra vienas iš mažiausių 
Švedijos keleivinių laivų. 
Jis yra apie 30 metų senu
mo ir gan istoriškas tuo,

Amerikos miesto. Pastatai 
— tai pirmas žodis moder- 
niškume. Didžiųjų krautu
vių įrengimas tiKrai laoai 
memsKas. Jautiesi, kaip 
aaranų rūmuose, o ne 
Krautuvėje. Čia labai pi
giai galėjome nusipirkti 
suvenyrų, padarytų iš 
orieazio ragų. Vakare nuė
jome pasižiūrėti Suomijos 
valdžios statomo sporto 
stadiumo, kuriame turi į-i 
vyžti 1940 metų pasaulinė 
sporto olimpi jada. Tai ma
syvus ir grandioziškas pa
statas, turįs apie 75,000 sė
dimų vietų, (Didžiausias 
stadiumas pasaulyje Chi- 
cagoje turi apie 12o,o00 sė
dimų vietų) ir apie šimtą 
tunelių įeiti ir išeiti. Įdo-I 
miausia ui stadiumo prie
šakinio fasado bokštas, 
Kuris turi 24 aukštus. Lif-j 
tu persikėlus į pačią viršū-; 
nę gaunasi didingas mies
to vaizdas ir visas apšvie
timas. Matyt, elektra pigi, 
nes jos apsčiai vartojama, 
šu širdgėla prisiminėm 
mūsų tėvynėje menkučiai 
apšviestas gatves ir krau
tuves, o mažesniuose mie
steliuose visiška tamsa. 
Apžiūrėję miesto įdomy- 
oes nuskubinome į laivą, 
oet štai uostas apstatytas 
policija, kurie nieko nepri
leidžia prie laivų. Sužino
jome, kad tai daroma ap
saugoti uostą nuo šnipinė
jimo šiuose neramiuose 
laikuose. Turėjome daug 
aiškintis pakol mus nuve
dė pas mūsų dokumentų 
saugotoją, kuris įteikė 
mums kortelę, su kuria ga
lėjome vėl patekti į laivą. 
Mūsų laivas, nors mažytis, 
oet labai švarus ir jaukus. 
Tuoj buvome kviečiami 
vakarienės. Mūsų stalo pa
tarnautojas labai manda
gus ir savotiškas berniu
kas, mokąs gerai angliš
kai, nes mokęsis du metu 
vienoj Amerikos kolegijoj. 
Bet nutaręs, kad geriausia 
mokykla yra keliauti, me
tė mokslą ir įstojo į laivy
ną ir per laivo skylutę ma
to visą pasaulį. Tą vakarą žus sodas, žolynai ir gra- 
per radio buvo duota žinia, 
kad visi vaikai ir moterys 
važiuotų į Suomijos gilu
mą, ries bijoma rusų. 
Mums buvo pranešta, kad 
mūsų laivas “Castleholm” 
bus paskutinis švedų lai
vas, kuris išplauks iš šio 
uosto. Vidurnaktį mums Tas faktas yra įrodytas 
bemiegant laivas išplaukė Švedų gyvenime, nes visa- 
į Švediją per Bothnijos į- 
lanką. Ši kelionė truko a- 
pie 30 valandų. Jūra buvo 
gana rami, tik įplaukus į 
Baltiją per kelias valandas 
teko pajusti stiprų laivo 
supimą. Visi turėjome 
vykti į savo kajutes ir atsi
gulti. Prie Švedijos krantų 
buvo pastebėtas Vokiečių 
povandeninis laivas. 
Iandėlei išsinėręs ant van
denio paviršiaus vėl dingo 
vandenyje, ir daugiau jo 
nematėme. Geras dalykas, 
kad dauguma keleivių dar

sant, visiems reikia taupy
ti benziną, ir dėlto priva- 
čiams automobiliams už
drausta važinėtis. Bet la
bai keistas dalykas, tai
tas, kad automobiliai va- kad laike Didžiojo Karo jis 
žiuoja kairiu šonu, vietoj buvo vokiečių torpeauo- 
dešimu, panašiai kaip da- tas, bet, matyt, padaryta 
romą Anglijoj. Stockhol- 
me buvome iki pietų. Pas-! 
kui traukiniu važiavome j 
Goteborgą, Švedijos uostą. 
Švedijos traukimai labai 
greiti ir švarūs, nes maž
daug visi elektrifikuoti. A- 
pie 75% visų traukinių yra 
varomi elektra.

Geteborge apsistojome 
viešbutyje, kur turėjome 
nakvot tą naktį. Kitą rytą 
nuėjome miesto apžiūrėti. 
Miestas judras, komerciš
kas, ir turįs apie 275,000 
gyventojų. Tai yra antras 
iš didžiausių Švedijos mie
stų. Visur esama pavyz
dingiausia tvarka ir švara. 
Tą galima pastebėti visoj 
Švedijoj. Esama, matyt, 
per ilgus amžius buvę gero 
šalies šeimininko ir tvar
kytojo. Visur matyt pėdsa
kai vienos stipriai valdan
čios rankos, kuri mokėjo 
tvarkyti savo žemę tobu
liausiai ir gražiausiai.

Nuėjome į Amerikos - 
Švedijos Linijos laivokar- 
čių agentūrą sužinoti, ko
kias vietas gavome laive ir 
čia susitikome su geru pa
žįstamu, p. Johnsonu, ku
ris mumis rūpinosi atva
žiuojant. Jis mus kvietė 
aplankyti jį jo namuose, 
kuris yra darbininkų kvar
tale. Koks mūsų nusiste
bėjimas buvo pamatyti 
kaip gražiai gyvena net ir 
paprasti darbininkai. Šita
me kvartale gyvena apie 
45,000 darbininkų, kurie 
gyvena nameliuose jiems 
valdžios pastatytuose. Y- 
ra namelių keturioms šei
moms, yra ir atskirų na
mukų. p. Johnsonas gyve
na su savo šeima atskira
me namuke, kuris turi a- 
pie 8 kambarius. Jis moka 
valdžiai apie 200 litų į mė
nesį. Aplink namuką gra-

žiu gėlių kliombos. Gėlė
mis daugiausia rūpinasi 
jo vaikai, nes jie mokyklo
se yra mokomi kaip gėles 
prižiūrėti ir auginti. Peda
gogai yra įsitikinę, kad 
žmogus mylįs gamtą ir 
grožį, negali būti blogas.

me krašte yra tiktai 644 
žmonių kalėjime, o iki gy
vos galvos tik 21. Pakelti 
tą aukštą moralę taip pat 
daug pagelbsti tas, kad 
valdžia rūpinasi bedar
biais ir pabėgėliais, duoda
ma jiems pensijų arba pa
šalpą ir dėlto pavargėlių jų 

^1*4. krašte, kaip ir nėr.
Va-j Įėjus į p. Johnsono na

mus buvome nustebinti jo 
puikia meno kūrinių ko
lekcija. Štai prastas patar
nautojas turi apie 300 gra
žių meniškų paveikslų, 

miegojo, nes būtų kilę di- Taip pat jo pinigų kolekci- 
delė panika dėl šio įvykio, ja mus labai sudomino. Pa-JA...™ KTAV W

Į Spalių 12 dienos rytą jau stebėjome, kad lietuviškų 
buvome Stockholme. Mies- niniem neturėio ne vienoj

iš labai gero plieno, kad , 
I niekas jam neįvyko. Bet j 
! kažin, ar jis galės atžaiky- ; 
ti šių laikų moderniškus 
karo pabūklus. Nebuvo ga
lima sužinoti tikslią valau- . 
dą laivo išplaukimo, nes 
viskas yra laikoma di- , 
džiausioj paslaptyj, kad 
šnipai negalėtų pasinaudo
ti. Pastebėjome Goteborgo 
uosto žymesniose vietose 
didžiausias iškabas, pers
pėjant gyventojus prieš 
šnipus ir raginant visus 
neduoti jiems jokių žinių. 
Tikėjomės, kad laivas iš
plauks apie pusiaunaktį, 
tat nėjome miegoti, bet 
laukėme to momento. Pa
sirodė, kad ilgai teko lank
ti, nes laivas tik išplaukė 
4:30 vaL ryte, spalių mėn. 
13 d. Ir taip mums bemie
gant atsisveikinom su gra* 

• žiuoju rožių ir istorišku 
griuvėsių kraštu — Švedi
ja-

Mūsų laivą per tris die
nas turėjo lydėti pavande- 
niniai laivai ir orlaiviai. 
Dėl atsargos gelbėjimo 
laivai kabojo arti laivo de
nio, kad pavojui atėjus, 
būt galima greičiau juos į 
jūrą nuleisti. Visu laiku 
plaukėm netoli kranto, 
maždaug trijų mylių ats
tume. Po pietų tuoj įvyko 
gelbėjimosi praktika. Bet 
šįkart visi labai rimtai da- 
Iyvavo, nes jautė kad čia 
ne juokai,* bet kad mirtis 
ištikrųjų gali lengvai už
klupti šiame pavojingame 
laike. Taip pat atsargumo 
dėliai abiejuose laivo šo
nuose ir ant laivo denio y- 
ra nudažytos didžiulės 
Švedų vėliavos, kurios 
nakties metu yra apšvies
tos dideliais prožektoriais, 
kad būtų aiškiai matytis, 
kas važiuoja.

Visą kitą dieną važiavo- ] 
me pagal nuostabiai gra
žius Švedijos krantus. Vi- ; 
sur matėsi kalnai garbi- 
nuotais miškais apsidang- 
ste. Iš tolo aukštos senos 
eglės atrodė, kaip gotikos 

’ bažnyčios bokštai. Vidur
naktį pravažiavom Norve
gijos sostinę, Oslo, o ryte 
jau mes grožėjomės pui
kiais Norvegijos fjordais. 
Kur tik žvilgsnį meti — di
džiausios kalnų kupros, 
apsidengusios samanomis 
kyšo iš vandens. Vis kalnai 
ir kalnai. Kur - ne - kur 
mažutė žvejų trobelė, o 
kainų viršūnėse matosi 
būrys laukinių avių, ga
nantis samanose. Jos iš to
lo atrodo mažytės, kaip 
skruzdėlės, bet binokliais 
žiūrint jos aiškiau matėsi. 
Kaip jos gali užlipti taip 
aukštai, tai nesupranta
ma, ir jos vis dar lipa auk
ščiau ir aukščiau, rodos, 
kad ten jų laukia laimė. 
Tolumoje sniegu apklotos

• v *

buvome Stockholme. Mies- pinigų neturėjo nė vieno, • viršūnes atrodo, lyg balta 
tas labai gražus ir įdomus, tai 1— 3 J___ _
Visur dvelkia senovišku- smulkių jam palikome. Pa- 
mas — seni nuo renasansoįsisvečiavę pas šį kultūrin- 
Iaikų užsilikę namai su go- gą žmogų, grįžome į laivą 
tiško stiliaus bokšteliais

_ __ o____ r-------------- : gražūs fontanai L ------ ________
ręs didelį žingsnį į priekį, parkai su senais ąžuolais.! Laivas, kuriuo turėjome
Jis savo modernišknmu Automobilių ne daug ma- vykti per Atlanto vande- 
gali prilygti prie bei kurio* tyti, nes karo stoviui e- nyną į Ameriką, yra pava-1 žinojo

Įspūdžius patirtus gyve
nant Lietuvoje parašysiu 
vėliau. Prie progos noriu 
padėkoti visiems tiems, 
kurie sudarė man ir ki
toms mūsų vienuolijos Se- 

laivas ?»
tuanistiką Vytauto Didžio
jo Universitete, Kaune. Di
džiausios padėkas žodis 
priklauso garbingai “Mo
tinėlės” Draugijai ir jos 
pirmininkui, Didž. Gerb. 
Kun. Dr. Končiui, per ku
lno pastangas buvome ap
rūpintos kelionės lėšomis, 
ir iš kurio crrne gavusios

tais. Bet sužinojęs, kad ««Į“Zs ^limyb^Z^ 
plaukia Švedų laivas su A- *- gal,myoes pamaty 
merikos piliečiais leido ke- Į 
liauti toliau. Kitą dieną A- : 
merikos lėktuvas kelte 
kartus apsuko mūsų tafvą, 
bet nieko įtartino nepaste
bėjęs nuskrido toliau.

Jau į dešimtą dieną pra
dėjom dažniau susitikinė
ti su prekybiniais laivais. 
Žuvėdros vėl pasirodė ir 
nesuplodamos 
plaukė otū pagal laivą, 
kitos tūptelia ant bangi

I-

daug naudingų patarimų.
bangos 

pailsėti ir pasisupti. Vales

nes horizonte buvo galima 
pastebėti nematomų laivų 
Žiburius ir nežinomų švy
turių blykčiojimus. Vidu
naktį laivas visas apsisto- 

i jo, nes jau buvo netoli 
NeVr Yorko uosto, bet ka
dangi nakčia negalima j-, 
plaukti į uostą, tai ture- 'Šuvą, Veneciją, Asižių, Ko
jom laukti kito ryto.

i Spalių 24 (L, jau 5 vsl. ry- 
tU visas laivas buvo pil-

Taip pat esame didžiai 
_ _ dėkingos klebonams kun.

re jauplaukžm art žemės, ,žMatiavietai ir kun. Ig-
imi Boreišai ir kitiems mū
sų prictctiams, kurie mu
mis šefpč savo gausingo
mis aukomis. Jų pagelta 
galėjome netik pamatyti 
Lietuvą, bet dar ir pama
tyti įdomesnius Europos 
centrus, k. a., Vilnių, Var

■

I

>

mą, ir kitas istoriškas ir 
šventas vietas.

Lai Dievas gausingai at- 
niškus bucinius pasiryžu-; maustame bruzdėjime. Vk lygma viriems tiems mū- 
sros išlaužti kajutės sienas 
ir sudaužyti laivą į šipulė
lius. Guli ir lauki signalo, 
kada reikės jau griebtis 
kamščio ai 
tt prie g< 
Bet kažin, ar ką jie padėtų 
tokioj audringoj jūroj. Bet 
rytui atėjus, kartu su švie
sa išnyksta visa baimė. 
Per šią audrą daugumas 
keliautojų turėjo atsigulti, 
nes pradėjo sirgti ta nema
lonia jūros liga. Labai 
daug pagelbėjo sergan
tiems leidimas vaistų po 
oda. Bet po kelių tokių au
dringų dienų pradedi pri
prasti prie banguojančio; 
laivo ir daugiau nebevargi
na, bet malonu darosi. Nie
ko įspūdingesnio nėra, 
kaip stebėti audringą jūrą. 
Kad ir kiek žiūrėtum į jū
rą ji niekad nenusibosta. 
Ji visad įvairi, nauja, ne
matyta. Ji keičiasi bežiū
rint. Ši audra tęsėsi apie 
keturias dienas ir mūsų 
laivas užuot padarydamas 
350 kiL, padaro tik apie 
200 fcfl. ir dar mažiau.

! Laikas laive gan greitai 
bėga, ypač "lietuvių kolo- 
^nijoj" tai laivo kampelis, 
kur tenka išgirsti vien tik 
lietuviškai kalbant. Lietu
vių laive buvo apie 30, ir 
kas vakarą susirinkdavo
me lietuviškų dainelių pa
dainuoti. Nė švedai, kurių1 
buvo dauguma, negalėjo 
prilygti mūsų "chorai”. 
Visos kajutės pradarydavo 
duris, visi koridoriai prisi
pildydavo besiklausančių, 
kai užtraukdavom "Vai šė
riau žirgelį*, arba kokią t 
kitą liaudies dainelę. Keli; 
drąsuoliai parode, kaip yra 
šokama fietuviška polka. 
Tas tai visiems patiko. Va
karais laive būna kinas ar- 

>[ba koncertas arba šokiai. , 
Įplaukus į vidurį Atlanto 

sumažėjo pavojus nuo po
vandeninių laivų ir minų, 
tat buvo vėl užkelti į viršų 
gelbėjimo laivai. Vtai tai 
pamatę laisviau pradėjo 
kvėpuoti. Visą laiką neži-

si vaikštinėjo ant laivo de- 
nio ir su nekantrumu tau- riams!

Vienuolijos gerada-

apsiaustus ir bėg- 
;elbėjimo laivelių.

tė, kol laivas pradės judė
ti. Apie 7-tą vai. jis ir pra
dėjo ir tuoj pravažiavome 
Laisvės statulą, kuri lyg 
motina sveikino saugiai 
grįžusius savo vaikus. Ne
trukus pamatėme Neit Į 
Yorko miesto dangorai-f 
Mus, kurie atsirėmę į dan
gų išdidžiai stovėjo.

Apie 9 vai. jau buvome 
Švedijos Amerikos Linijos 
prieplaukoj, kurioje jau iš 
tolo mus sveikino mūsų 
giminės ir pažįstami.

Atsiskirti su laivu iš tie
sų buvo nelinksma. Tai 
būta savo paskiro nesu
drumsčiamo pasaulio ka
ralija. Kiek daug gražių 
draugysčių sukurta, kiek 
malonių valandų praleista? 
Dabar reikia su viskuo at
sisveikinti. Truko kelias 
valandas, kol atlikome vi
sus formalumus ir tik ta
da leido išeiti iŠ uosto. Iš 
Jūros vienatvės ir po ra
maus gyvenimo Kaune vėl 
patekom į Amerikon mies
tų ūžiantį bruzdėjimą. Vis
kas atrodp taip nejauku ir 
neįprasta. Gatvėse, kaip 
skmzdelyne, zuja automo
biliai, autobusai, tramva-

I

Sesuo M. Felicija, O.S.F.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
tnerikaje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę "Pilietybės kate
kizmas . kttri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
'Jos kaina 25c.

x

MEDUS

Grynas bičių medus, ko 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
arbata vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti ^Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

"DARBININKAS* 
366 W. Broadiray, 
So. Boston, Mass.

SVERTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome rš Lietuvos Šiais metais ats- 
T ’ T'- ..7. .

pauešmtą "Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
taus Testamentas* ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik flJOO.
__________________________- _____________________________________. _______________________

kiek kas turėjome J kepure apsimovę valdovai. 
Laivas tarp šių uolų buvo 
gan pavojinga vairuoti, 
nes kaikuriose vietose bu
vo taip siaura, kad iškišos 
ranką, rodos, gali pasiekti 
uolos šoną. Dažnai teko 
keisti vairininkus, kurie 

visas pavojingas

, su geriausia nuomone apie 
ir dideli Švedijos gyventojus.

Laivas, kuriuo turėjome
I

“DARBININKAS”
366 Broadvay, So. Boston, Mass.

I
i
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L Vyčių Naujų Narių Vajus |tą šį vakarą.

įf - VeUa — P. Kupraitis

Dabartiniais laikais la
bai į madą įėjo vajai, todėl 
kaip kiekviena organizaci
ja ar draugija, taip ir Vy
čių organizacija paskelbė 
naujų narių vajų.

Sunku būtų dabar spręs
ti apie vajaus pasekmes, 
bet, jeigu visi subūrsime 
jėgas pagelbėti vyčiams, 
esu tikras, kad pasekmės 
bus puikiausios.

Yra daug žmonių, net ir 
iš mūsų gerb. vadų tarpe 
yra keletas, kurie pareiš
kia, kad Vyčiai pasenęs 
daiktas, atgyvenę savo die
nas ir jokios naudos nene- 
šą mūsų lietuvių visuome
nei! Mano manymu, labai 
klaidinga nuomonė būtų 
taip galvoti o, dar blogiau 
taip kalbėti, nes kaip gi 
jaunimas gali atgyventi 
savo dienas? Gal organiza
cijos įstatai reikia dalinai 
pakeisti, gal reikia naujų 
minčių įnešti į organizaci
jos veikimą, bet, kad jie 
būtų atgyvenę savo dienas, 
tai negalima taip sakyti 
Nesvarbu ką organizuosi
me ir kokiais vardais va
dinsimas, vis bus tas pats 
mūsų jaunimas, todėl ge
rai pagalvokime ir ateiki
me į talką, mūsų Vyčiams, 
mūsų jaunimui!

Visiems aišku, kodėl a- 
pic vyčius taip kalbama, — 
todėl, kad Vyčiai yra cen- 
tralinė organizacija, o kaip 
tik dabar centralizacija ne
pageidaujama. Nors tas 
viešai nepareiškiama, bet 
visiems aišku, kaip diena, 
o tą viską patvirtina kun. 
V. Masiulio referatas skai
tytas Federacijos Kongre
se. Kad šį nepasitenkinimą 
rodytų koki jaunuoliai, tai 
nebūtų pagrindo juos 
smerkti, bet kada kalba ir 
taip galvoja senieji, pergy-

■I

venę įvairias gyvenimo au
dras, patyrę organizatyvi- 
nį veikimą, tai skaudu apie 
tai ir rašyti.

Tad gerb. skaitytojai, už
mirškime apie tas svajo
nes, užmirškime apie skal
dymąsi į mažas draugijas, 
o burkimės į centralines 
organizacijas, o mūsų jau
nimui geriausia ir tinka
miausia yra Lietuvos Vy
čių organizacija.

Jūs, jaunime. Jums visas 
gyvenimas dar prieš akis. 
Jūs turit daug jėgų — gy
venimo audrose dar neiš
bandytų. Jūs norite sukur
ti sau ir visam kraštui gra
žų gyvenimą!

Atmink, jaunuoli, kad tu 
to nepadarysi, jeigu nepri
klausysi prie gerų lietuviš
kų kat. organizacijų. L. 
Vyčių organizacija tau pa
rankiausia priklausyti, tu 
joje išmoksi organizacinio 
veikimo, o tik tada būsi 
naudingas Lietuvai ir A- 
merikai. Dabar eina Vyčių 
vajus — pasinaudok proga 
ir prisirašyk prie artimiau
sios tau Vyčių kuopos!

Pasaulis pergyvena įvai
rių perversmų. Europoje 
siaučia karas, čia ir visaip 
galvoja, todėl daugelis žiū
ri nusiminę į gyvenimo a- 
teitį. Bet jaunimas neturi 
nusiminti, jis turi gražių 
užsimojimų, drąsių pasiry
žimų vedamas nepalaužia
mai Žengti pirmyn, visus 
sunkumus nugalėti ir gra
žų gyvenimą sau ir visam 
kraštui sukurti!

Paskelbdami Vyčiai nau
jų narių vajų, tas idėjas 
turi minty, todėl it tu gerb. 
jaunuoli, esi kviečiamas!

Šitokį į laimėjimus žen
giantį jaunimą, aš širdin
gai sveikinu ir linMiu jam 
geriausio pasisekimo! P. R.

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS
(Tęsinys!

Žmogaus išvaizda išduo
da jo gilius jausmus, ir 
greit nesusikaupus, jam 
pasidaro nemalonu. Taip 
jaučiausi ir aš, kai mudu 
su Maryte ėjome į valgo
mąjį kambarį. Meilė iš pir
mo žvilgsnio, kaip vėjas 
mane nupūtė nuo kojų.

O ką aš galėjau daryti, 
kad išvengus tokios padė
ties, bėgti iš namų? Ne, 
čia visai paprastas susier
zinimas. Mano išsivaizda- 
vimas buvo be jokio pa
grindo.

Petro mamytė mus visus 
susodino į paskirtas vietas 
ir Petro tėvelis, kuris sėdė
jo priešakyj stalo, atkalbė
jo maldą. Po maldos visi 
pradėjo kalbėti apie valgį. 
Aš, nusiduodamas, kad vis
kas tvarkoj, taip pat prisi
dėjau savo komplimentais.

Aš pajutau, kad Marytė 
į mane žiūro, todėl aš vėl 
pradėjau nerimauti ir pa
baigiau kalbėti. Marytė sė
dėjo mano dešinėje, o Pet
ras prieš mus, klausyda-

DKRBININKAB

“Ačiū už 
komplimentus, Jonai,“ ji 
silpnai ištarė.

“Marytė iškepė ir kala
kutą”, pridėjo motina.

“Iš tikrųjų, tas žmogus 
bus laimingas, kuris gaus 
Marytę už žmoną”, drąsiai 
pradėjau aŠ, radęs progą 
viešai į Marytę kalbėti.

“Marytė labai nori šeimi
ninkauti, tik truputį tingi 
lėkštes mazgoti”, pridėjo 
tėvas. Visi nusijuokė ir vėl 
ėmė valgyti.

Per ištisą vakarą Mary
tės motina gyrė jos puikiai 
išvirtą vakarienę, o tėvas 
krėtė juokus.

Petras mažai kalbėjo, bet 
kai ką pasakydavo, tai visi sakė: 
vis pažiūrėdavo į Marytę ir draugų 
į mane.

Jo žodžiai Marytei nepa-

tiko ir ji tarė: “Kad tu toks 
esi mandagus, tai šį vaka
rą užvaduosi mane, su
plausi lėkštes”.

Petras, kiek galėdamas, 
mėgino išsisukti iš tokio 
nemalonaus darbo ir štai 
jis davė tokį pasiūlinimą: 
“Dabar mes žaiskim kor
tomis, ir kurie pralaimės, 
tie turės suplauti lėkštes.

Visi sutikome ir nuėjome 
žaisti kortomis. Petras su 
savo tėvu žaidė prieš Ma
rytę ir mane. Marytė ir aš 
nesidomėjome kortų žaidi
mu ir todėl greit pralaimė
jome. Pralaimėdami korto
mis, pagal susitarimą mes 
turėjome mazgoti lėkštes.

Motina mikraustė stalą 
ir juokdamasi padavė 
mums prijuostes. Lėkščių 
mazgojimas nėra kilniau
sias darbas, bet su Maryte 
buvo įdomu, aš norėjau bū
ti su ja.

Bedirbdami mes kalbėjo
me apie viską ir baigus, aš 
paklausiau Marytės: “Ko
dėl jus mane pakvietėte 
Šiandien vakarienei?“

Marytė nusišypsojo ir at- 
“Aš noriu turėti 

...”

F

Jonas.
(Bus daugiau)

jaunos Lietuvaites Džiaugsmai
Atskrenda jos iš kaž kur. 
Sustoju ir šypsausi —

’ Ak bus Čia vėl puiku...

Sugrįš vėl paukščiai uosiu, 
' Upeliai gargaliuos.
> O aš ir vėl dainuosiu.
Kai pavasaris žaliuos: — 
Tegu skamba...

Nors 35 Centus Vilniečiams Pakeičia Viniaus Gatvių Užrašus
o

Tai buvo gera, gera. 
Po vasaros dangom, 
Darbai liūliavo mariom, 
Bet buvo taip smagu...

Auksinei saulei sėdant, 
Aš dar datfke buvau, — 
Žinojo tai kiekvienas 
Kodėl aš dainavau, _
Sakiau: —kodėl aš nedaiftUomtt,, Tegu skamba.

' Tegu aidi 
Sutartinė mūs daina

■ Tegu klauso 
Baltos snaigės — 
Šiandien laisva Lietuva!

i

: Tegu ūžia 
Žalios girios 
Aidus nuneša laukais, 
Kad vergija seniai mirė — 
Jos užžėlę ir kapai...

Vytautas Ramunėlis 
Lowell. Mass.

Argi man yr’ neramu.
Kai paukščiai čiulba uosittoR, 
Kai vasara pas mus...

£jau linksma iš lanko
Pro parugę ežia.
Papuošus gelsvus plaukus 
Rugegėiia gražia.

Einu ir šiandien, bet aplinkui — 
Pusnynai ir ledai...
Galvoju — kur gi dingo 
Ta saulė, tie žiedai...
Ateina mintys šaltos

%

PASLAPČIŲ SESčUUOSt
(fn the shadovvs of tfte seercts)
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Vilniaus miestas turi teles lietuviškais užrašais, 
šias svarbiausias įmones: Svarbiausioji gatvė buv. 
1) miesto savivaldybėse- Mickevičiaus bus pavadin- 
lektros stotį, kuri aprūpi-

i na šviesa ir energija ne tik 
patį Vilniaus miestą, bet ir 
Trakus, Naująją Vilnią, 
Lentvarį, Jageloną, ir ki
tas mažesnes vietas; 2) 
naujas, moderniai įrengtas 
betono fabrikas, kurs ga
mina kanalizacijai vamz
džius, šaligatviams grįsti 
plytas ir gana tvarias be- 

i tonines plyteles gatvėms 
grįsti. Fabrikas vidutiniš
kai kas mėnuo suvartoja

' iki 20 vagonų cemento. 3) 
Vilniaus mieste yra 98 ki
lometrai kanalizacijos ir 
114 kilometrų vandentekio 
vamzdžių. Vanduo čia ima- kvietimus Prof. K. Pakšto 
mas iš artezinių šulinių,'prakalbos vasario mėn. 
bet jų nebepakankant, bus numatomos sekamuose 
įrengti filtrai vandeniui iš miestuose:
Neries imti. 4) Miestas tu- Vasario 5 d. pirmadienį 
ri skerdyklą, kur per me- Čikagos Universitete;
tus paskersdavo apie 95, Vasario 6 d. antradienį 
000 galvijų, tačiau ji nebe- Waukegano 
atatinka higienos reikalą- pijai;
vimus ir naujoji savivaldy- Vasario 7 
bė turės susirūpinti nau- VVaukegano 
jos statymu. 5) Miestui bui; 
dar priklauso teatras, ke- į 
turios ligoninės su 800 lo- nį Grand Rapids lietu- 
vų, vaistinė ir kinomoto- 
grafas. Miesto autobusų Vasario 9 d. penktadienį 
susisiekimas ligi šio gruo- Detroito lietuviams;
džio 31 d. tebepriklauso Vasario 11 d. sekmadienį 
vienai šveicarų firmai, ku- Rochesterio lietuviams: 
rios koncesijai pasibaigus.
toliau susisiekimą perims nį Rochesterio lietuviams; 
pati savivaldybė, kuri nuo Vasario 15 d. ketvirta- 
Naujų Metų paleis gautus dienį Nevvarko lietuviams; 
iš Kauno naujus patogius4 Vasario 16 d. penktadie- 
autobusus. Miesto savival-|nį Brooklyno lietuviams; 
dybėje dirba apie 720 eta- Vasario 18 d. sekmadienį 
tinių ir per 800 kontrakti-! Philadelphijos lietuviams;

; Vasario 21 d. trečiadienį 
dienomis pradedamos jau Baltimorės lietuviams; 
pakeisti miesto gatvių len- Vasario 25 d. sekmadie- 

■■■■■■■ ................—..... nį Worcestery Aušros Var-
visokeriopą pagalbą ir au- tų parap.
kas.

Valdyba:
Ku,n. Dr. J. B. Končius, pirm. 
Kun. J. Ealkūnas, vice-pirm. 
Kun. N. Pakalnis, kasininkas 
Kun. P. Lekešis, sekr. 
Kun. A. Jurgutis, trust. 
Kun. P. Juras, trust.

Visi linksmai džiūgauja
me, kad mūsų troškimai, 
mūsų šv. idėjos, mūsų vil
tys išsipildė — Amžinoji 
Lietuvos sostinė Vilnius' 
vėl grįžo prie savo motulės 
Lietuvos.

Lenkų smurtu pagrobtas 
Vilnius buvo labai apleis
tas ir nualintas, bet miesto 
atstatymui dar yra laiko, 
ir lietuviai sugebės jį (Vil
nių) puikiausiai atstatyti. 
Dabar gi tenka susirūpinti 
mūsų brolių Vilniečių pa
dėtimi. Karo veiksmų nu
varginti ir, likę be maisto 
ir drabužių reikalingi sku
bios paramos. Per devynio
lika metų vargę, kentėję 
lenkų priespaudoje, tik 
vien dėlto, kad jie buvo 
lietuviai, kad jie gynė savo 
šventas teises, todėl dabar 
mūsų būtina pareiga jiems 
išleisti savo bYolišką ranką 
ir, priglausti juos prie sa
vo širdies, kad jie būtų so
tūs, pavalgę ir aprengti. 
Kad jie jaustųsi, kaip savo 
tėviškėje, kad nesigailėtų 
kovoje už Lietuvos teises.

Mes Amerikos lietuviaiį 
esame daug prisidėję au
komis prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo. 
Mūsų aukomis nupirktas 
Lietuvai Laisvės Varpas 
neveltui skambėjo be savo 
tikrosios sostinės ir šaukė 
lietuvius į bendrą darbą, 
todėl ir šį kartą manau, 
kad visi vieningai pasiro
dysime.

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
Užgavėnių vakare, vasario 
6 d., rengia šokius nuken- . x .
tėjusių Vilniečių naudai tarnautojų.,- S.orms 
parapijos saleje, So. Bos
tone. Šokiams gros AL Ste- 
ven’s orkestras, įžanga 35 
centai.

Rengimo komisija deda 
visas pastangas, kad šokiai 
būtų pasekmingiausi ir, 
kad atneštų gražaus pelno. 
Aišku, kad be Jumis bran
gūs lietuviai neįmanoma 
pasekmės turėti, todėl Jū
sų dalyvavimas labai pa
geidaujamas. Visus širdin
gai kviečiame į šokius, visi 
atvykite ir nors 35 centus 
paaukokime suvargusiems 
vilniečiams’. P. R.

Aną dieną sugrįžo M. S. 
iš miesto ir skundžiasi: — 
“Niekas nenori man duoti 

j darbo ir vien dėlto, kad sa
iko aš esu perriebi. Juk aš r

i

ta Gedimino, buv. Želigov
skio g. — Klaipėdos gatvė, 
buv. Gegužės 3 d. g. — Va
sario 16 d. gatvė, Pilsuds
kio g. — Algirdo gatvė, Di
džioji Pohulianka — Dr. J. 
Basanavičiaus gatvė, Ma
žoji Pohulianka — Mairo
nio gatvė. Taip pat pakei
čiamos lietuviškais var
dais visos kitos gatvės.

Prof. K. Pakšto Prakalbų 
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.

Pagal ligšiol gautus pa-

lietuvių para-

d. trečiadienį 
Rotary klū-

Vasario 8 d. ketvirtadie-

viams;

I

Vasario 11 d. sekmadie-

Kitos prakalbos bus pa
skelbtos vėliau, kai jau 
bus gauti nauji kvietimai.

Prof. K. Pakšto adresas: 
Prof. Dr. K. Pakštas

< Sisters of St. Casimir,
105 E. Mathews St., 

Roswall, New Mexico.
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HLDS. Narių Ir "Darbininko 
Skaitytojų Dėmesiui!sveriu tik 170 svarų”. Iš

tiktųjų neturėtų taip būti, 
nes M. S. tik 26 metų mer
gina, graži, smarki ir turi 
keliose darbo šakose paty
rimo. Ji net su juoko aša
romis pasakojo, kaip ją 
nursė kankino: išrengė li
gi nuogumo, svėrė, čiupi
nėjo, sodino kėdėj ir liepė 
koją ant kojos uždėti, kas 
jai sunkiai sekėsi ir tt. Sa
ko, tu perriebi. Turint min
ty šių laikų moteriško ske
leto vyravimą geriausias 
patarimas M. S. pamatyti 
savo gydytoją, kuris pa- 
.tars, kokio prisilaikyti die- 
to, ir ieškoti tokio darbo, 
kuris neims domėn riebu
mo stovio.

mas ir laukdamas, ką aš 
pasakysiu toliau.

Petro tėvelis nutraukė 
tylą. “Na”, tarė jis, “kaip 
manai, Jonai, kuo baigsis 
karas?”

Visai nemastydamas apie 
pasaulinius dalykus, aš 
buvau pamiršęs, kad Eu
ropos valstybės jau ka
riauja. Galvodamas apie 
tinkamą atsakymą, aš pa
miršau šią nemalonią pa
dėtį ir ilgai nelaukdamas 
prabilau: “Tur būt, visos 
tautos nukentės nuo karo 
baisenybių ir i 
tų pradės taikos derybas0.

“Aš taip ir manau“, pri
dėjo Petras, žinodamas, i 
kad aš laukiu pagelbos. į pastebėti vieną frantą P.

Petro mamytė suneJė į kuns is trijų kartų nenu- 
valgį ir visus kvietė valgy- ne vieno kėglio Kėg- 
ti. “Pamėgink Marytės iš-^iai tai ne flirtas,
virtus burokus, Jonai,’*, ji Suguži, z 
tarė, laikydama dėžę kari- ;

! Jei būtum atėjęs į Sodali- 
aš negaliu tikė- cijos Whist p&rty, tai bū

tum matęs, kaip paneles pirmas toks atsitikimas”, 
dėlto šoka, nes berniukai 
šoka su panelėmis. Bet vis 
P. B, J. ir Cb, negalėjo pa-

Panele O. V., jei ligi šio 
laiko tu vaikštinėdavai vis 
viena su savo svajonėmis, 
bandydama pavilioti vieną 
kitą bernužėlį, tai šįmet y- 
ra leap - year. Nepamiršk!

MOTINĖLĖS 
DRAUGIJOS 
VAJUS

Worcesteriečia» J, P, ir 
A. D. sakosi studijuoja pe
dagogiką Clark nniversite- 
te. Puiku, bet įdomu būtų 
Žinoti, kokią pedagogiką 
judu studijuojate vienoje 
viršutinėje gatvėje, dažnai 
lankomame name, 

už kelių me-l - - -- -—
ros dervbas''.’

Kas dažnai lankosi L. L. 
ži bodamas J 60 w,ing tag galėjo

tų raudonų burokų.
“Hmm,

tis, kad Marytė galėjo taip 
skaniai išvirti daržovės“, 
atsakiau ragaudamas.

Maryte nuleido savo šyp- _____ _ ___ __ a__
seną ir paraudo pirmą kar- šokinti 100 mergaičių.

Šokiai. Polkutė kviečia 
šokti visus. Išėjo šokti ir 
jis. Bet čia pat nelaimė — 
pavėlavo taktą. “Atsipra
šau”, — pratarė į savo šo
kėją lyg susigėdęs. “Mat 
ofiso darbas laiko mane 
pririštą prie sėdynės, tai 
jaučious, sustyręs”. Ji pa
žvelgė jam į akis ir nusi
šypsojus tarė: “tai nebe-

Ačiū Dievui, lietuvių tau
tos žmonės turi didelių ga
bumų ir jų tarpe atsiranda 
nepaprastų talentų; jų tie 
gabumai dažnai žūna neiš
vystyti, nes dėl lėšų stokos 
negali eiti į mokslus. Moti
nėlės Draugija tokiems as
menims teikia pagalbą, bei 
stipendijas aukštiems 
mokslams eiti. Lietuvių 
tauta Amerikoj ir visam 
pasauly tiek pasižymęs, 
kiek mūsų tauta bus iš
mokslinta. Tad lietuviai

Šiuomi “Darbininko” vadovybė skelbia “Darbinin
ko” Vajų nuo gruodžio 15 dienos iki vasario 28.1940 m. 
Vajaus metu “Darbininko” karna sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1.50. Į Lietuvą metinė prenu
merata — $4,00, pusei metų — $2.00.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykaii

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

Kas neturi charakterio, 
tas nėra žmogus, bet daik
tas. Ohamfort.

Priminimas LDS Nariams—
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 

“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la
bai prašome gerb. LDS narių sumokėti metines duok-

flesigailėkite lėšų moks- les vajaus metu ir gauti sienini kalendorių, pridedant 
Iams! Atskiros draugijos 10c. išlaidoms padengti.
ir asmenys Motinėlės Dr- 
jai kas metą duoda po $10. 
00 — ir po $5.00.

Nario mokesčius ir au
kas prašome siųsti: Rev. N. 
Pakalnis, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

Vajų skelbiame iki vasa
rio 15 d. Nuoširdžiai prašo
me gerbiamos dvasiškijos, 
draugijų ir susipratusių — 
pasiturinčių lietuvių su
teikti Motinėlės Draugijai 366 West Broadway,

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

I

■v

Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeiminiukė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knyga — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NEW HAVEH, CONN. ' naujų narių vajus, kuris
______ ! tęsis ligi liepos 1 d. Vajaus 

Susiorganizavo Basketball met? nauios narės 8ali Pri-
sirašyti be įstojimo mo
kesnio. Taigi kviečiu visas 
šios kolonijos katalikes

Ratelis
Šią žiemą vėl susiorgani-__  _______ _____

zavo basketball ratelis, ku- moteris ir mergaites pasi
naudoti proga. Apsidraus
kite save vienatinėje kata
likių moterų organizacijo
je. Dėl informacijų kreip
kitės pas M. Ramanauskie
nę, 61 Cedar Hill Avė., ar
ba pas M. Jokubaitę.

rio nariais yra mūsų kolo
nijos geriausi sporto mė
gėjai. Ratelis užsivadino 
Šv. Kazimiero parapijos 
vardu. Jam vadovauja An
tanas Mockevičius, kuris 
lanko Yale Universitetą.

Kalėdų dieną žaidė su 
Lietuvos Vyčiais iš Hart- i 
ford, Conn., kurie yra taip 
pat labai geri žaidikai, bet 
mūsų jaunimas laimėjo.1 
Valio, Šv. Kazimiero para
pijos rateliui ir jo vadui, ir 
linkiu geriausių sėkmių 
sporte ir tuo išgarsinti lie
tuvių vardą.

Studentų Kuopa Rengia 
Šokius

i Studentų vietinė kuopa 
rengia “Dinner Dance” va
sario 2, Waverly Inn, Che- 
shire, Conn. Kuopos valdy
ba ir rengimo komisija de
da pastangas, kad ši pirma 
pasilinksminimo pramoga 
būtų sėkminga ir linksma. 
Pakvietė daug žymių sve
čių iš apylinkių kolonijų, 
taipgi ir iš Marianapolio 
Kolegijos. Kas norėtų įsi
gyti šio parengimo bilietų 
gali kreiptis pas valdybą ir 
rengimo komisiją.

Moterų Sąjungos Metinis 
Susirinkimas

Gruodžio 31 d., įvyko Mo
terų Sąjungos 33 kuopos 
metinis susirinkimas. Te
atro rengimo komisija iš
davė atskaitą, iš kurios pa
aiškėjo, kad kuopai liks, 
gražaus pelno. Už pasidar- Su Naujais Metais Stokim > 
barimą padėka priklauso ,

• v

p-nioms S. Tamulevičienei, J 
Z. Markūnienei, O. Norkū-' 
naitei, M. Januškienei, ir 
visoms, kurios prisidėjo 
prie šio vakaro surengimo. 
• Svarstyta apie Moterų 
Sąjungos naujų narių va
jų. Pirm. M. Jokubaitė 1 - • — X“ • _ _ . * i _

kasi neblogiausia. Dr. J. R. 
Mankus lankėsi Philadel- 
phijoje, Man teko su juo 
kalbėtis ir paspausti jo de
šinę. Iš pasikalbėjimo pa
sirodė, kad Dr. Mankus tu
ri gerą patyrimą savo pro
fesijoje. Jis man parodė iš
karpas iš anglų laikraščių, 
kurie apie Dr. Monkų - 
Mankį labai gražiai atsi
liepia. Jeigu svetimtaučiai 
įvertina, tai tuo labiau tu
rime įvertinti mes lietu
kai. “Boston Evening A- 
' merican” įdėjo paveikslą 
slaugės su kūdikiu, ir štai 

; ką parašė: Providence R. I. 
’ Gruodžio II d., 1939 m. Ho- 
meopatich ligoninėje gimė 

į kūdikis (mergaitė), trys 
mėnesiai prieš laiką. Kū
dikis (mergaitė) turėjo 
mažai gyvybės, ir tik svė
rė 33 uncijas. Prie to ne 

Į laiku gimusio kūdikio bu
vo Dr. Jurgis R. Mankus- 
Mankis, iš Providence, R. 
I. Kūdikio tėvai nesitikėjo, 
kad tas ne laiku gimęs kū
dikis augtų, nes buvo visai 

i silpnas. Bet, Dr. J. R. Man- 
Į kus paėmė į savo priežiū-

DAREtlKINKAS

Prancūzijos barzdotas kareivis žiūri į krautuvės 
langą, kuriame yra išdėta įvairūs tualetiniai daikteliai. 
Gal jis nori gauti skustuvą ir šmotelį muilo?

J. Budrio Žodžio, Pasakyto Gruodžio 3 d. Bostone, Mass, 
Konsulato Atidarymo Proga, Santrauka

Lietuva, kaip ir kitos dvi daug didesnių valstybių 
Baltijos valstybės, yra ma- atstovai sako — Europoje 
ža. Nedidelė šiandien ir kas kita 
lietuvių tauta, 
mažesnių. Yra vėl daug di- jate didelę tautą,
dėsnių, bet savo kultūra Tai nieko, kad tik maža 
neprilygstančių Lietuvai, dalelė tos gausios išeivijos 

. kad pra- palaikė Lietuvos pilietybę.

bet čia, Ameri- 
Bet yra ir koje, jūs, kolega, atstovau-

rą... Dr. J. R. Mankus var- _ ______
tojo Oxygeną kūdikio at- jėfmes°minime,

Lietuvos Agronomų Suvažiavimas 
f fc i, . .. /( i ------ n—t—? p 5

Iš šiomis dienoinis * Vii- bus dar aštresnis. Ši našta 
niuje įvykusio pirmojo a- tenka “Pienocentrui”. — 
gronomų suvažiavimo pra- J Kooperacija Vilniaus 
nešimų aiškėja, kad visoje krašte numatoma plačiai 
Lietuvoje šiemet numato- išvystyti. Be Vilniaus koo- 
ma supirkti nemažiau kaip peratyvo “Rūtos”, kurs 
600 tūkstančių bekonų, tai mieste turi jau 13 krautu- 
yra visu 100,000 daugiau, vių ir į kurį stoja visi be 
negu pernai. Blogiau su tikybos ir tautybės pažiū- 
Vilniaus kraštu, kuriuo be- rų vilniečiai, net žydai, Vil- 
konai yra neįmanomai že- niaus kraštui į pagelbą a- 
mos rūšies, tačiau atsižvel- tėjo “Lietūkis” ir Utenos ir 
giant į tenykščių ūkininkų Alytaus kooperatyvai. —• 
sunkią būklę ir jų bekonai Buvę lenkiški kooperaty- 
bus perkami vietos rinkai, vai, kuriuose glaudėsi dau- 
Gyvuliams supirkinėti Vii- giausia jų politiniai veikė- 
niaus srityje jau veikia jai ir paslėptų nusiteikimų 
punktai Dūkšte, Ignalino- gaivintojai, toliau neegzis- 
je, Pabradėj, Naujojoj Vii- tuos, išskiriant tuos, kurie 
nioj ir kt. Menki čia beko- nėra visiškai susibankru- 
nai, dar menkesni ir pras- tavę ir kuriuos dar bus ga- 
tesni raguočiai, kurių Vii- Įima perregistruoti pagal 
niaus krašte “Maistas” su- Lietuvos įstatymus. Prie 
perka kas savaitę po 200. lenkų veikę Vilniaus srity- 
— Pieno vien tik Vilniaus je apie 40 kredito koopera- 
miestui kasdien reikalinga tyvų visi yra beviltingai 
mažiausiai 60 tūkstančių prasiskolinę ir pražūtingoj 
litrų pieno, o visame kraš- būklėj. Daug teks įdėti į 
te vos pusė to kiekio teat- kraštą lėšų ir planingo 
lieka. Taigi, ateinąnčiais darbo, kol jis bus pakeltas 
metais teks Vilniui statyti iš neapsakomo nugyveni- 
bent 5 nuoš. pieno iš viso mo. Pirmoj eilėj teks ap- 
krašto gamybos. Kadangi rūpinti ūkininkus sėkla, 

ir pieningųjų 
rekvizicijų, jau dabar karvių veisle. Arklių, pa
trūksta, tai vėlesnis pieno dargų, raguočių krašte 
klausimas Vilniaus krašte trūksta apie 20 nuošimčių. 

Gyvuliai jau dabar šeriami 
šiaudais, o kraiko visiškai 
nėra. Kažkuriose vietose 
gyventojai težino tik vieną 
žemės ūkio padargą — tai 
medinę žagrę. Ūkeliai dau
gumoje po 3 — 4 ha, o ku
rie turi ir ligi 150 ha smil
tynų, mielai juos keistų į 
10 — 12 ha, kad ir III rū-

... . yiu. juaiain-v vy, KRISLO gaUlyDOb. x\.aud,ilgl rUpiIlLl UKJ
gaivinimui. Kūdikis laips- eityje Lietuva buvo didelė bet ryšiai nenutraukti; bū- pašarų, dėl menkų ūkių ir trąšomis i mclroi i <ro rloiicrio n cn/— • — i • . , . , — w • v >• • *niškai įgavo daugiau gy
vumo. Tada pradėjo po la
šą kitą duoti kūdikiui ož- 

i kos pieno... Kūdikio tėvai 
;Mr. & Mrs. Helen William 

1 Darbą Rickard neapsakomai Dr.
„ , , i Mankų išaukština už tokį
Sulaukus Naujų Metų, sumanumą. Tai kodėl ne

noriu širdingai pasveikinti. gerj,tį įr mums lietuviams 
visus mūsų kolonijos lie- į Uetuvio Dr Mankaus. 
tuvius bei lietuvaites. Lin
kiu visiems sveikatos, lai
mės ir pasisekimo gyveni-: 
me ir veikime.

Negaliu praleisti nepa- (Ištrauka iš “Bulletin” 18 gruo
džio, 1939, Phila.)

Moteris, Matilda - Tilli Irelan, 
. susilaukus sūnaus, niekam *eži- naudmgų darbų kaip tau-! . .. 

tai, taip ir bažnyčiai; neat- ^ J,1 at,dave
.... . . .. . i ti. Po 20 menesių atsiradęs mei-siliko ir organizacijų rei-i .. „ « 7 » * •-, ____ lūžis. Mrs. M. Irelan atsiemus

savo sūnų iš tų žmonių, kurie jį

kvietė visas nares pasidar- į <, .. , mmeius, kad 1939 metaisbuoti vajaus metu, prira- _ J ’ .. .. .„„A, musų kolonijos lietuviai •sant naujų nanų prie kuo- J
r nuveikė daug gražių irpos. „ . i

Visos narės vienbalsiai 
nutarė prisidėti su auka 
$5.00 parapijos bazaro, ku
ris įvyks sausio mėnesį.

Vienbalsiai užgirta visa 
senoji valdyba 1940 me
tams, būtent, pirm. — M. 
Jokubaitė, vice pirm. — S. 
Tamulevičienė, fin. rašt. 
M. Ramanauskienė, nut. 
rašt. — O. Norkūnaitė, ižd. 
— O. Čirvinckienė, tvark
darė — A. Tiškienė, kores
pondentė — S. Tamulevi
čienė.

Kuopoje viešpatauja gra
ži tvarka ir susiklausymas. 
Taigi malonu yra būti šios 
kuopos nare.

Pranešu visų katalikių 
moterų ir mergaičių žiniai, 
kad nuo sausio 1 d., prasi
dėjo Moterų Sąjungos

naudingų darbų kaip tau-! 
tai, taip ir bažnyčiai; neat
siliko ir organizacijų rei-Į 
kaluose. Taigi šiais metais: 
su didesniu pasiryžimu

K. Dryža.

Nužudė Savo Sūnų, Nupiovė 
Galvą, Rankas ir Kojas.

... . . . . r J auklėjo, parsinešė į savo kam-stokime visi j bendrą dar- P; « ___ ___
bą. :

Širdingai tariu ačiū “Mo-: P 
terų Dirvai”, “Darbiniu- Į 
kui” ir “Garsui” už talpini-į 
mą mano raštų laikraš- . _ , .
čiuose per 1939 metus. M. nuPlove s-M. "

barį. (mat ji tik nuomavo kam-
Ji savo kūdikį nužudė, 

i vedė tyrinėjimą. 
Irelan prisipažino. Irelan "sūnus 
Charles nutroškintas. Paskiau ji

Red. prierašas. Dėkoja
me už bendradarbiavimą. 
Linkime Tamstai ir ben
drai visiems “Darbininko” 
bendradarbiams geriausių 
sėkmių.

PH1LADELPHIA, PA.

valstybė, tad tik minėdami darni lojalūs šios šalies pi- 
faktus, o ne todėl, kad da- liečiais, jūs visi pamatuo- 
bar turėtume pretenzijų 
tokia valstybe tapti. Šian
dien pasaulis tvarkosi ki
tais pamatais ir patyrimai 
parodo, kad sveikiau jeigu 
valstybė rienalypė, kuo 
mažiau turi svetimo gaiva
lo, tuo jos piliečiai ir vals
tybės vairuotojai turi ge
resnį vaizdą apie savo ša
lies pajėgumą; patys neap
sirinka ir kitus neklaidina. 
Šalys gyvena tikrove, rea
liu gyvenimu — o ne kenk- savo gera kokybe praskina 
sminga svajone. Pradėję kelią ir į tolimus kraštus, 
naujai gyvąnti iš nieko, vi- Prieš dešimt- metų gal ne- 
sos trys Baltijos valsty- galvojote, kad čia Ameri- 
bės turėjo vienintelį kapi
talą 
rankos ir 
mintingai pasinaudodami 
sukūrė vertybes ir turtus, 
betgi ne pavienių asmenų 
rankose, o visuomenės ip 
valstybės kontrolėje, ku-* 
rie ir tarnauja visos šalies 
gerovei. Ljfetuviai, bran
gindami savo vieną iš se
niausių pasaulyje kalbų ir tinęs apystovos Europoje, 
džiaugdamiesi savo laisve, 
nepašykštėjo jos ir mažu
moms. Tokios vidujinės 

• politikos rezultatus jūs ga- 
i lite patirti ir šiandien čia 
pat, Bostone, tame pat 
bankiete.

tai ir visai natūraliai do
mitės savo tėvų žeme, sa
vo brolių gyvenimu, savo 
tautos kamienu. Ir tų ry
šių atsiranda vis daugiau 
ir daugiau. Jūsų tėvų žemė 
stiprėja, per susisiekimo 
priemonių tobulėjimą, ar
tėja. Lietuva pagamina vis 
daugiau ir daugiau visokių 
prekių, savo išdirbinių, 
pradžioje jie ėjo į artimes
nes šalis, o metai į metus,

tau savo žmonių 
jėga. Ta jėga iš-

• v

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telėphone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

DR. JURGIO R. MAN- 
KAUS GABUMAI

Neilgas laikas, kaip man 
tenka susitikti su gydyto
ju lietuviu Jurgiu R. Man- 
ku - Mankis. Gydytojas, J. 
R. Mankus, Philadelphie- 
tis, baigęs mokslus išvažia
vo į kitą miestą ir atidarė 
ofisą adresu: George R.
Mankus - Mankis, M. D.' 
599 Broad St., Providence, 
R. I. Gydytojui Mankui še

Konsulato atidarymu ir 
pono Shallnos, kaip pirmo 
konsulo, parinkimu. Jie 
panorėjo tą svarbų įvykį 
tinkamai paminėti. Komi
tetas susitvėrė iš įvairių 
grupių ir vietų įtakingų 
asmenų ir puikiai pasidar
bavo, kad toks įvykis, kaip 
šiandien, pasiliktų visiems šies dirbamos žemės. Dva- 
atminčiai. Tuo jūs visi pa- raį be išimties visi nuskur- 
rodete savo meilę Lietu- iki šiai dienai tebėra 
vai. Tad jūsų senos tėvy- įenkinimo lizdais. — Visas 
nes vardu prašau priimti ūkininkų pašalinis uždari 

j* bis čia yra grybų ir išvir
tusių medžių rinkimas 
miškuose. Nuo ateinančio 
pavasario bus vykdoma 
planinga žemės parceliaci- 
ja, o smėlėtieji plotai bus 

dalyviams. Savo užsodinami ir juose augi- 

je parodė jums ir Amen- konsului linkiu” pasėkmin- ;
v darbuotės. !

J. A. Valstybėse gyvena ■ 
milijonas mano tautiečių, 
jie čia rado savo antrą tė
vynę ir naudojasi globa ir 
pilna laisve, tad keliu savo 
taurę už J. A. Valstybių 

ir šios šalies 
vyriausią galvą ir šeimi- rais — $3.75. 
ninką Valstybės PrezidenJ “Darbininkas”, 366 w. Broad 
tą Rooseveltą. way. So. Boston, Mass.

mano nuoširdžią padėką to 
komiteto pirmininkui Po
nui Stasiui Mockui, vi
siems komiteto nariams ir

• organizacijų atstovams,! 
taip pat ir visiems šio va-'

surišus į popierą įdėjo į komo
dos stalčių, o kūnelį — liemenį 
nunešė į kapines”. (Monument 
Cemetery) tarp 15 ir 16 gatvių 
ir paliko. Netikėtai, kūnelis ras
tas, ir detektyvų pastangomis 
policijai pavyko išaiškinti kal
tininkę. Mrs. Irelan, kaip poli
cija sako, pasisakė kaip ji tą 
žiaurų darbą atliko. Ji neturėju- Išorinėje politikoje Lie- kuomet galima bus nekilu
si jokios meilė, nenorėjo jo lai- tuva stengėsi kooperuoti domai prekiauti. Iš anksto 

Į kyti. Ji būk pasisakiusi, kad iš su visais. Gerai sugyvena išstudijuoti tas galimybes, 
dešimtštorio parsinešusi mažą su kaimynais. Ypač tam- Ir kultūriniai ryšiai yra 
piukliuką ir juo nupiovė galvą, prius nuoširdžiai draugiš- svarbūs. Štai kodėl Lietu- 
rankas, kojas. Kokia tos mote- kus ryšius turi su broliška va tokiai svarbiai vietai, 
ries širdis. Joks žvėris to nepa- Latvija ir labai drauginga kaip Bostonas, paskyrė sa- 
darytų. Kaltininkė laukia teis- Estija. Virš tūkstantis me- vo konsulą. Šiandien aš į- 
mo. sėdi kalėjime. ___ ___ _ __ ___ - ___ ____ -_____

Jeigu mūsų lietuviški laikraš- na dabartinėse savo vieto- savo kolegai

koje, savo namuose susi
lauksite lietuviškų išdirbi
nių. Dabar jų ateina už 
šimtus tūkstančių dolerių 
į metus. Šiais metais Pa
saulinėje Parodoje New karo „ .. ___ ___ o.
Yorke Lietuva miniatūro- draugui ir kolegai, naujam' namį valstybiniai miškai.

kai savo šalį, savo šalies iš
dirbinius. Susidomėjimas 
buvo didelis. Jei ne dabar-

Žodynai - Dictionaries

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė.
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos GI.- Marijona AukžtikalnienS.

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utaminka mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
paa protokolų raštininku.

*V. JONO EV. BL. PA9ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Ra§t. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Bostcn, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras IvaAka.
440 E. Sixth St, So. Boston, Masa ĮojęjuS įvykius. 

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

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

susilauktumėme daug di
desnės prekių apyvartos, 
abiejų šalių naudai. Nežiū
rint tų apystovų, prekės a- įįėštėjimą i 
teina, užperkama ir čia vis 
daugiau. Be to, mes turime 
pasiruošti ir tam laikui,

II 
tų visos trys tautos gyve- teikiau pirmam konsului, .

i ir draugui,1J 
čiai nusižudimus talpintu, tai se, vienodose apystovose ponui Anthony Shallnai j 
kitokioms žinioms nebūtų vie- atgavo savo nepriklauso- valstybės vėliavą ir viską, j 
tos. Pasirodo, kad per daug yra mybes, vienodai darbščios kas surišta su jo nauju ti- . 

į kriminališkų darbų šioje šalyje. ! jr žengia vienu keliu, nie- tulu ir paskyrimu. Lietu- į 
Neseniai lenkų tautybės žmo- 

, gus nušovė savo žmoną, žmonos 
1 motiną, seser, pašovė tėvą, ku
ris išvirto pro langą ir dabar 
guli ligoninėj. Paskui pats nusi
šovė. Tai liūdnas reginys, kurį 
aš pats mačiau, kaip tris kars
tus lydėjo į bažnyčią, kur susi
rinko apie virš 2 tūkstančių 
žmonių, žmogžudžio kūną atski
rai laidojo. Baisu ir prisiminti

Balandėlis.

I

v •

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 

j— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
į Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla- 
! pius. Popieriniais viršeliais kai- 
:na $3.00: gerais audeklo apda-

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

I

I
—

i Šio gyvenimo laimė sle-
Draugija laiko susi rinkimus kas tre P*a ^av X kančių bedugnę: 

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio atkasei laimę, tUOj iŠSlVer-
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 
E. 7th St., So. Boston. Maaa žė ir kančių šaltinis.

I kam nekliudo, pačios išlai- vos vėliava> abiejų valsty- 1 
■ ko save, gyvena pagal savo bių himnams skambant, 
| įplaukas, niekur paramos buvo pakelta prie Konsu- 
! neprašydamos, o tuo pa- lato, tuo pačiu Lietuvos 
I čiu ir užsitarnavusios, kad Konsulatas yra jau oficia- 
jų sugebėjimas savysto- liai atidarytas. Nuo šio 
viai gyventi ' būtų respek- momento turite savo kon- 
tuojamas. Jei mūsų vals- sulą. Jei kada panorėsite, 
tybė Europoje yra maža,' pamatysite Bostone ir ma
tai kitaip atrodo Ameriko- ne, aš savo draugų bosto- 
je. Tenka susitikti su savo niečių neišsižadu. Konsu- 
kolegomis, kitų valstybių latas atstovauja ne kokią 
konsulais. Kuomet jis su-1 grupę, bet visą valstybę, 
žino kiek, koks skaičius iš- ’ todėl jis privalo būti, yra 
eivijos iš Lietuvos yra J. ir bus visiems vienodai ly- 
A. Valstybėse, kaip gausūs gus ir prieinamas. Bosto- 
yra lietuvių susivienijimai,' no ir apylinkių lietuviai 
kiek gausi, spauda, tai parode sąvokiaugsmą ir

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

366 West Broadwdy So. Boston, Mass.



Antradienis, Sausio 16, 1940
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, kam jis ne

Sausio 12 į, mirė, Sąvo 
rialuose, 8 Winfieldį..Stn 
tris , mėnesius sirgęs; Pon
ias Gailiūnas, 6Q metų. Jis 
paėjo Biržų krašto. Anj^ęį- 
koje pragyveno 38 mėtus. 
Paliko 4 seseris ir brolį, 
Palaidotas sausio, 15. d.t iš 

vai. ryte, Naujos Kalvari- 
jos kapuose.

Šaųsk> 13 4., Žy, Petro 
par. bažnyčioje, apart vic- 
Urnų kunigų, Jaike^ sv. pū- 
šias dar šie .svečiai k

kun. Anaruiską, MlC„ 
kun.A., Baltrum 
Andriuška padėjo da 
tis ir sekmadienį.

Saųsiojil d., iškiiininęąi 
priėmė Moterystes Sakra- 
mentą Izidorius Ambrozas 
su Anielč Vėngraite, [ 
267 SUver St. Uoįiijj 
Įdek Wąlsh ir Marijona 
Vengraitė.

Sausio 14 d- 3 yąkpp. pie
tų ir 7:30 vai. vakare,. Cato- 
lic Fįlm Corporatiop ęodė 
įvairius paveikslus, bažny
tinėje salėje. Žmonėms pa- 
---------------į «. -'T11 ri- 'r-i---------------

DAKTARAI
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iŠ KatalfS 
tinimo Draugijos.

nis ir Antanina. P
' — t. I > 1 l . 1 j j k a 5 .

> vS*‘v /' ■ s'- < rfpar. bažnyčioj^, apart vic-

. * K-

‘.urias. Kun. 
darbuo-

T

Tel. Kirkianti 7119
* ii jt

■t a.. a - į?*.
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(Lietuvė gydytoja)
400 Broadvav,

Carribridgė, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutartį.
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Pėė kaiknriūoe nšrids įieršitrido ....... . _ .
linksma šyfcsėna, o kiti susiriu- užprotokolavęs. Sekretorius pa- 
kė kaip rūkštų obuolį perkandę. aiškina, kad į protokolą įrašoma 
Vienas iš narių prašo balso ir tada, kada būna padarytas nu- : 
gavęs klausia, kodėl niekur pro- tarimas. Sekretorius praneša' 
tokoluose tarybos nėra užrašyta apie vieną jo praleistą prateko-* 
dėl namo ardymo sąlygų suly- le neužrašytą nutarimą, kad esą 
gimo ir už kiek? Vedėjas aiški-. tarybos nutarta, kad kuogrei- 
na, kad jis turįs čia pat įvairias i čiausiai pataisyti ir atidaryti 
kompanijįų pasiūlas ir komisija ’ sklepuko Iš protokolų paaiškė- 
rado reikalo atiduoti darbą tai jo, kad pavyzdfiui lapkričio mė- 
kompanijai, kuri dabar dirba, nesi sklepūkas davės per devy- 
Mano planas esąs, kad nugriauti nis šimtus dolerių gryno pelno, 
sudegusį namą sulig mūro, tai Ištiirųjų lapkričio menuo davęs 

; yra sulig aukštutinės salės grin- klubui dvyliką šimtų dolerių 
etų ir uždėti “flat” stogą. Čia pelito. Graži sijma. Per metus 

i vedėjo kalbą pertraukia balsas: atsieitų dvylika kartų po dvyli- 
t “atrodys, kaip Montėllo bažny- ką ir būtų keturioliką tūkstan- 

tik čfų ir “ j dolėtių. tai
____ ___ . namas 

Kyla vėl klausimas, kodėl dar- tyti... iš viso Atrodo, kad

.M

u-

čia”, kitas dar panaujina, “1 
be kryžiaus”.

surinko J. K-pa pažiūrėsime į tikrai vienuolio gi- . 
lų įsitikinimą, kuris ji atvedė į 
vienuoliją, tai rasime, kad ir 
čia būta ryžtingumo, kol nuga
lėjo savo aš, kuris jį traukė prie 

; pasaulio. Jeigu paimsime mote- 
Vieni spėja, kad jisrystės luomo porą, kurie susi-

Kada prezidentas Roosevėlt 
atidarė šį paskutinį Kongresą ir 
darė savo pranešimą, tai sena
torius Borah išėjo iš salės ir ne
siklausė. ‘ ‘ "J" _ ____ ____
nenorįs, kad prezidento įtakinga! tarė ir sudėjo įžadus prie alto- 
kalba ir balsas palenktų jį prie riaus, kad vienas kitą mylės ir 
savęs, kiti sako, kad jis nenorįs, vienas kito neapleis ligi karsto 
kad sukiltų pas jį jausmas iš- smėlys neužpils jiems akių, tai 
eiti prieš. Tretieji sako, kad jis rasime, kad tie įžadai irgi buvo 
nenorįs klausyti to, kas yra at- išsapnuoti, išsvajoti ir kiekvie- » 
spausta ir galįs perskaityti iš nam netikėtinumui, kokis gali 

juos sutikti prisirengta. Pasta
rosiomis dienomis man krito į

i11

lapelių.
« •

 r
mandras, kad galėjo išvengti 
sau bausmes ir mūsų visą kape
li ją išgelbėjo nuo gėdos? štai 
barabanščikas. Jis tą kalakutą 
įsodino į savo barabaną ir jis jį 
dabar galįs išimti. Kapelmeiste
ris pagyrė jį. Ne dėl to, kad jis 
jį nusavino, bet dėlto, kad jis 
mokėjo paslėpti.

Taigi kartais giriama ne už 
principe gerą darbą, bet už gud
rumą, kad ir neteisingą. Adomui 
ir Ievai taip nesisekė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

k^. šv,JPeūo par,.)bi 
įidję, pra^dęs.paim 
toznycĮos Vįęniuno Okta- 

aįv.lH*; ““y8> Pi- l«>L teartu,

j nų jprovjuncioją^, Apicnkfne.
Per visas astuonias die

nas; 6 yj^tinj^l pirmą dic- 
ną, t. y., švento Petro Sos- 
to Romoje šventėje reikią 
mifetįs ® visit “Į«W /riplu” 
sugrižimą vieną Petro A- 
vi<J¥. B»s vieni Ganytoji

Kiekviena diena turi ęa- 
vo ypątmgą intenciją. Jos 
paaiskms tėvas Jakaitis.

Antradienių vakarajš yra 
laikomos §v. ’tėrfeseles. pa
maldos, minėtoje bažnf 
čibje.

tAtiKŽŠ

biiiinkė” l&nkės senas LDS 
52-roš kuopos sekretonūs

Jos

*»•• «A. <•
lubas Sumanymas statyti didelius akį Petro didelis susikaupimas. 

Bas’nufcriovimo sudegiisio naiio ir praeity di^ yra turbūt su- i“? Uivus. susiduria su sunkė- Štai jis tyli ištisas dienas ir sva-1 
.... .... ,, .5- L 1. — 1. .’jr. »»_* _«i, į.T £.

1
riams? Vedėjas vėl aiškina, kad. 
tokių meisterių nėra. Čia pat at
siliepia vienas iš meisterių, ku
ris tvirtina, kad lietuvių, kurie 
galėjo tą darbą varyti yra apie 
penkiolika. Vedėjas sako, kad 
kalbėtojui taip tik išrodo, pa
vyzdžiui : kalba į narius vedėjas 
ir sako — šis mūsų narys - mei
steris atėjęs ir sakęs, kad jis 
galėtų ndgriauti šį sudegusį na
mą vienu urmu. Girdi užkabintų 
lenciūgus ir paleistų traką ir 
kokią kitą jėgą darban ir be
matant namas su sudegusiu 
bokštu atsidurtų ant žemes. Vi- 
si juokiasi.

Vedėjas aiškina toliau, kad jis 
vedąs derybas su insuranęc 
kompanija, bet dar UcsUsitarta 
galutinai. Esą pavyzdžiui, dar 
Ūesusitarta, kad ir dėl baltosios. 
Čia Iš narių kyla balsas, kad ve
dėjas permestų dėl sekančio ket
virtadienio balsavinidose kokį 
dėsetką keisų virintos. Kad ir

t
:ji. J

Lietuvis DantistasLLIU^iB
251 Wą ŠROADWAY,

80. Boston, Mass. ,
TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki nu 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki t y. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(jMgal sutartu

Te L TROwbrMge 6330.
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ĮYAIROS SKaMMAI
Reikalingas pastovus var

gonininkas, mokantis savo ama
tą, geras katalikas, kuris moka 
vesti chorą, paruošti kokius vei
kalėlius, nors kšda dėl parapi
jos, kas padidina jam pačiam 
algą. Vieta graži, parapija vidu
tine ir palei parapiją yra skiria
ma alga, geras žmogus gali ge
rai gyventi. Kreipkitės į “Dar
bininką". (5-0-12)

M. Nik
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BROADWAY
to. Boston, Mass.

nybėmis. Pavyzdžiui, siūlomas joja kokią svają, tai nežinia ne- 
projektas statyti karo laivus jaugi jis rengtųsi sudėti kuriuos 
65,000 tonų, bet jie negalėtų 
perplaukti Panamos kanalą.

nepavestas lietuviams meiste- į taupęs... Tur bdt šių minčių pa-; ?
• - 1 '-2'^d^iš irsako, kad mes c

tuo jaus atidarysime sklepuką ir. 
klubrumį, b vėliau statysime na- - . -
mą, kur bus salė, bowling ^ym.! Dabar keliamas klausimas, koks 
nazium ir dar visokių dalykų... turėtų būti aukščiausias dy-

Čfabal^s t&o Hario; Jfe sako, dis laiv* kuris tikti da*
kad vedėjas mpskaltlidodarnas kartinėms sąlygoms, 
sudegusio namo 
iūsHraSČe koffijąhija pasisakęs,} jungtinių Valstybių Cenzo

gailias y ei

nuostolis su « *

i

nors įžadus?..
# • «>

Aną dieną nuėjau į klūbo pa
vėluotą susirinkimą, kuriame 
patyriau, kad kartojasi vienas 
caro laikų anekdotas, būtent: i 
Dar kaikuriems senesniems a- Automobilistai! Jei jūs norite, 
teiviams atmenamas rusų gvar- kad jūsų jcaras ilgai laikytų ir

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

kad noTs ir priklauso paimti dc-'Biuras parengė dėl 132,000,000,d^os kaPelibiirys. kuris bu-, greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
_itr*v^*-***» **■ — •*- ** £^'£T' •• C* !#»• « , . ; 4 . . . » va A VYtztv*i Ir v-i**t-ifn • ------—

iy-j sU apdegusiais lai beliais, tai rtie-
■ ko iiekenks... Salėj juokas.

Čia kyla klausimas, kodėl nė
ra taryoos Užprotokoluota, kad 

«.• ti ‘ r .s • apskaitliavimo darbas pavestasPere tą seitadient, “Dar-

? >

p. Petras Pliaška iš Mid- 
dlėborb, Mass. Atšilanky- 
nio progi, p. Pliaška apžiū
rėjo naują Intertyp4 ir pą- 
adkojo $1.00. Taipgi jis at
vežė LDS narių mokesnius i 
UŽ Šiuos mctiis. Dėkojame 
p. Pliaškai už jidoširdumą 
ir paramą laikf’aščidi ‘Dar
bininkui’.
> , M ^-Ml- ;j---------1 !*;. .į . ; . h .

KLOBIEčiy SUSIRINKI
MAS

I
£

*

Pereita savaitę įvyko Piliečių 
klubo eilinis ^avėluotūs susirin- 
kimas. ŠtisirlHkimą atidarius ei- 
Ha vaidybos ir tarybos vatdo- 
šaukis. Kaikuriems ncatvyku- 
siems į susirinkimą iš publikos 
pasigirsta šūkis, kad “sudegė”. 
(Mat klūbo rtuosšvas namas su- 
degė prieš Kalėdas, taigi dabar 
tos sąskaiion ir užrašoma kiek-

j. ’ . * { a 7, jj

vienas nedateklius). Skaitomas 
iš pereito .susirinkimo protoko
las ir skaitoiha apie penki tary
bos ekstra susirihkimiį proto
kolai. Ekstra susirinkimas esą 
įvykę sąryšyje sU namo sudegi- 
nid, kad būtų tuo jaus veikiamai 
sdtvarkyrtiui b^aričių reikalų. 
Iš preziauojanČiiį narių praneši
mų aiškėja, kad viskas jau su
tvarkyta ir eidama prie atsta
tymo kiiibruimio ir sklepuko.

JULM9 i«TV
Pirkti pa* biznierių* m6*ą, vaisius, daržove* Ir kitokiu* daiktu*, kurte 

ikeltilasl "Dsrbintnke" apdimoka, net >e parduoda Šviežia* produktu* Ir ma
tomai patarnauja. N06J9 | Mlf kuHf krautuvų paaakyklte, kad įį akelMmJ 
matSte "DarMnInke”. ""

48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
OORCH ESTER, MA88.

lt SkKMstas

i
I

Perite Maitot
F. BSttruliOha* Ir p. KIMg*, 98v. 
783 Broadwav, Tel. ŠOU 8129 

80. BOSTON, MA88.

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

■: Oueen AmLaundry, Ine : 
7—9 Ellery St., i 

So. Boston, Mass.
;! Tel. ŠOU 2923
i! Jei norite, kad Jūsų drabužiai ] 
Į} būtų tvariai itplautl, 

paveskite tj darbą mums. ] 
1

£i nuo insuranccišmonių lapus, kuriuose yra 209 vo atvykęs P^iro-
oma aįiie clvide-'klausimai. Balandžio mėn. tie dymui sa savo muzika‘ Tas.bū' 

t-' lapai bus paleisti darban, bet 
'mums reiks atsakyti tik į 26 
klausimus.

* w <i>

. • C • / ■ -• .• • j : . ? .

Vasario 22, įvyks Naujos An-Į 
glijos katalikų Seimelis, kuria
me dominuos du pagrindiniai 
klausimai: “Girtuokliavimas,—;

9 , r Aį ‘r " ■ -C,- I

šių dienų epidemija” ir “Vilnius 
istorinė Lietuvos sostinė”.

« »

įžadams padaryti reikia ypa-

stintas

šimts tūkstančių), bet jis pa- 
imsiąs tai peiiietą nuošimtį. Jis 
prašo t< jo pas&akymą pakarto
ti suslriitkimb ir užprotokoluoti. 
Vedėjas tą padaro. Kiti nariai 
klausosi ir nesupranta, kad čia 
užrašytas kodtraktas..., kuriam 
tinka vienas pHežodis: tėvas 
negimęs, o sūnus į karą išjojo.

Salė prirūkyta pilna dūmų. Iš- 
tikro užpuolus vėlyvam laikui 
nariai nelaukdami nei vedėjo 
pranešimo, kąd susirinkimas at
keltas į kitą kbtvirtadienį 
ko , '~
mūoše reikėjo Smožytis, kiti kad 
nesuprato, kaip dalykai apie 
namą^yra sūdčstyti, dar kiti kad 
sklepuko čia pat nėra, kur gali
ma būtų už lūpos užpilti... Rap.

u v • ■ ■ _  --------- —•

i, vieni, kad dū-

rys muzikantų - gvardistų, kaip 
truktelėjo ant savo trūbų, tai 
net tos salės langai išbyrėjo ir 
amerikonus nugąsdino. Taigi jie 
savo muzikos stiprumu išgarsė
ję vieną kartą apsistojo didelia
me ir puošniame turtingo savi
ninko dvare. Tas dvaras, kaipo 
puošmeną ir pasididžiavimą lai- 

, kė gražiai pasipuošusį kalakutą, 
į Tas kalakutas reiškė lyg tas 
'medis Rojuje pažinimo gero ir; 

tingoTusikaūpimo' Jcigu parm- blo?°- štal sv“iai p0 "uoSirdžių1 

sime blaivininką, tai 1_____
kad ligi jis paliko blaivus, tai jis 
turėjo ypatingai pasiryžti, kad 
nusikratyti tų visų alkoholinių 
gėrimų, kurie jo manymu yra 
mirtinai kenksmingi. Jeigu vėl j

I

paimsime vienuolijos įžadus ir
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vaišių išvyksta. Šeimininkas ap-1 r<isiinc, w .1
sižiūri, kad jo kalakuto niekur 
nėra ir niekas iš jo tarnautojų 
nebežino kur jis dingo. Noroms 
nenorams įtarimas krinta, kad 

j čia bus naujų šeimininkų dar-! 
bas. Kitaip tariant gudrių muzi-' 
kantų kombinacijų pasekmės, j 
Skundas pasiekia ausį kapeli jos: 
vado, kuris tuo jaus išrikiuoja! 
savo muzikantus pilname apsi- Į 
rengime, kaip žygyje. Ir paprašo. 
pono malonės padaryti kratą, o 
muzikantams įsako kirsti mar
šą. Krata praeina ir kalakutas 
nesurastas. Kareiviai suka žy- 
gin. Už kokių kelių kilometrų 
kapelmeisteris sulaiko muzikan
tus ir sustatęs juos į eilę pa
klausia, kas iš jų buvo toks'

Peter P. Pievack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengt jas.
Sodeu aU. Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mčnesių LšsimokSjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. 8OU 1452 

Apskaitliavlmal Ir patarimai dykai

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju paramos.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

GRABO RIA1

Joseph W. Caspc
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 E ast Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3980.
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S.Barasevičitrsir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJ AB

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbta 3637.

;V.Wmtow
(TORUBLIAUSKAS)

LIETUVI8 GRABORIUS Ir 
BALSAMU0T0JA8 

1156 Washington SU 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Offlce:

24 Fleld 8L
Tel. Brockton 2005

Al

■4.

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dienų ir nakt{. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

i intervale St. Montėllo, Mass.
Tel. Brockton 4110
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J. Butkevičius.

Šv. Etheldrera, Ely Abatė
Šv. Etheldreda Ely Aba

tė, Anglijoje, — tos Abati
jos viršininkė ir galima sa
kyti Įsteigėja, yra viena 
didžiųjų Anglijos šventų
jų, panaši kaip kad šv. 
Walburga, šv. Hilda ir šv. 
Margarita, Škotijos Užta
rytoja ir Globėja. Ji gar
bingai ir šventai figūruoja 
Katalikų Bažnyčios kalen
doriuje, šventųjų V. Dievo 
tarnų ir tarnaičių tarpe. 
Šv. Etheldreda, buvo viena 
keturių, pilnų didelio šven
tumo ir aukštos tobulybės, 
Rytinės Anglijos karaliaus 
žmonos Onos dukterų. Šv. 
Etheldreda buvo vėliau 
dar ir kitais vardais vadi
nama, būtent: “Audry” ir 
“Aetheldryht”, kas tų lai
kų velšų kalbos tarmėje 
reiškė “garbingas karei
vis”. Jos seseelės, buvo 
Sexburga, — Erconberto, 
Kento karaliaus žmona, 
kuri pralenkusi jaunesnią
ją savo seselę, paliko vė
liau Ely Abate; Ethelburga 
buvo Farmoutier Abatė, ir 
Witburga, — East Dere- 
ham, Norfolk Provincijoje, 
Abatė.

Yra manoma, kad Šv. E- 
theldreda gimė Exninge, 
netoli Newmarkete, ant 
Suffolk ir Cambridgeshire 
Provincijų rubežių arba 
sienos, apie 630 m. po Kris
taus gimimo. Visus savo 
jaunystės metus, šv. Ethel
dreda pašventė maldai ir 
religijos studijoms. Jos tė
velis tik su dideliu vargu 
tegalėjo ją prakalbinti, kad 
ji ruoštųsi ištekėti už vyro. 
Mat ji troško savo jaunys
tę, o ypatingai savo mer
gystę paaukauti V. Dievui, 
Jo garbei ir savo sielos iš
ganymui. Tačiau V. Dievas 
su visu kitaip norėjo. 652 
m., — dviem metais pirm 
mylimos savo motinėlės 
karalienės Onos mirties, — 
šv. Etheldreda ištekėjo už 
Tonberto, — Pietinės Cam
bridgeshire Provincijos 
kunigaikščio. Jos vyras, 
galima sakyti, buvo kai
mietis kunigaikštis, kurs 
Pietinės Cambridgeshire 
dykumose, buvo ir pats ap
sigyvenęs ir kitus žmones 
apgyvendinęs. Kaipo ben
drą jungtuvių dovaną, — 
šv. Etheldreda apturėjo 

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

60 Ellsvvorth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

nuo savo vyro didelius že
mės plotus, kurie vėliau 
buvo pavadinti “Isle of fi
ly”. Tačiau šv. Beda, — 
garsusis Yarrow vienuo
lis rašytojas ir chronikas, 
interestingai užrekorduo- 
ja tą faktą, kad šv. Ethel
dreda po jungtuvių negy
venusi kartu su savo vyru. 
(Bede Histor. Cccl. IV, 9). 
Tonbertas, jos vyras, mirė 
būdamas, su visu jaunuose 
savo amžiaus metuose, ir 
per penkis jos našlystės 
metus, — šv. Etheldreda 
apsigyveno sau padovano
toje Ely Saloje, kur ji me
keno nebekliudoma laisvai 
užsiėmė religijos studijų 
pratyba ir įvairiais gerais 
darbais. 660 m. Oswy, 
Northumbrijos karalius, 
pradėjo ieškoti šv. Ethel- 
dredos rankos, vyriausiam 
savo sūnui Egfridui, kurs 
dar tebuvo vos tik 14-kos 
m. amžiaus. Šios judviejų 
jungtuvės, buvo didelės 
tuo metu politinės svarbos 
faktorius, ir Rytinės Ang
lijos kunigaikštienė, nieku 
būdu nebegalėjo nuo tų 
jungtuvių atsisakyti. Ji ir 
vėl prieš savo norą priver
sta buvo ištekėti už vyro. 
Dabar vedybų dovanoms ji 
gavo nuo savo antrojo vy
ro, didesniąją dalį Hax- 
ham Provincijos žemių. 
Tai buvo ta pati teritorija, 
kurią vėliau šv. Etheldreda 
pavedė bažnyčios globai, 
ir kurios ribose šv. Wilfri- 
das Yorkietis, įsteigė gar
sų visoje Anglijoje, Kata
likų Bažnyčios St. And- 
rew Centrą.

Dešimčiai metų po jų
dviejų jungtuvių praslin
kus, Oswy karalius mirė. 
Dabar Egfridas ir šv. E- 
theldreda, tapo pilnu 
Northumbrijos karalium ir 
karaliene. Dabar Egfridas, 
paveldėjęs savo tėvo sostą, 
— pareikalavo, kad šv. E- 
theldreda natūraliai jam 
tarnautų vyro ir žmonos 
santykiuose, kaip žmona. 
Tuomet šv. Etheldreda pa
sikvietė šv. Wilfridą pas 
save, ir prašė jo tarpinin- 
kystės ir patarimo šiame 
didžiai svarbiame jos rei
kale. Šv. Wilfridas greitai 
suprato, šventą Etheldre- 
dos troškimą palikti mer-

i! 
i!
H 
i! 
i! 
i!
i!

DARBININKAS

Geros naujienos ūkininkams. Jung. Valstybių agrikultūros departmentas 
šiomis dienomis praneša, kad išrasta pigi skiepijimo medžiaga, kuri gelbsti 
arkliams nuo miegojimo ligos. Kairėje, gyvas 10 ar 11 dienų vištos gemalas už
nuodijamas miegojimo ligos nuodais kevale. Pačiame centre parodo kiaušinius, 
kada iš jų tuojau būtų prasimušę vištukai, bet jie užnuodyti išimami iš kevalų. 
Dešinėje, skiepijimo medžiaga leidžiama arkliui į kaklą.

Laimingai pasiekusi Ely,

gystėje, taip kaip ir su pir- kaltų užrašų, kurie aiškiai 
muoju savo vyru, šventoji liudija tą stebuklingąją į 
kad buvo. Aiškiai matyda-1 Ely jos kelionę, 
mas, kad jos vyras yra 
griežtai nusistatęs nė kiek' — šv. Etheldreda vėl pasi- 
nenusileisti savo reikalavi- juto, nuo savo vyro perse- 
me, — šv. Wilfridas krei- kiojimo esanti laisva. Da- 
pėsi į įtakingą Yorko Vys- bar ji vėl vykdė su didžiau- 
kupą, kad jis atidarytų siu uolumu savo ųžsibrėž- 
kurčias Egfrido ausis, ša į tąjį tikslą. Čia ji savo lėšo- 
kiančiam Dievo balsui, mis ir rūpesčiu, pastatė di- 
Vyskupas tiesiog karaliui delį vienuolyną; 
į akis pasakė, kad jo žmo- salos gilumose, 
na neveizint to, kad ji bu-, 
vo už jo ištekėjusi, — išsi
rinko šventos nekaltybės 
kelią; ir todėl niekeno ne- 
betrukdoma, turi pilną tei
sę ,laisvai tuo keliu prie 
savo tikslo eiti. Ir todėl jis 
(karalius), su visu neturįs 
teisės jei tą tikslą pasiekti 
trukdyti. Tačiau kol jos 
troškimas pilnai likosi pa- toji išrinko tą vietą, kurio- 
tenkintas, — šv. Etheldre- je buvo pastatyta pirmuti- 
da turėjo pereiti ištisą 
kryžiaus kelią!

Po dviejų metų laiko tru
kusių derybų, — šv. Wil- 
fridas pagaliau perkalbėjo 
užsispyrusį karalių, ir šis 
galutinai sutiko savo žmo
nai leisti pasilikti mergys
tėje, ir visiškai pasišvęsti 
V. Dievo tarnybai. Gavusi 
galutiną savo vyro sutiki
mą, — šv. Etheldreda vei
kiai iškeliavo Coldinghamo 
Vienuolynan, kurį jos tetu
lė, — šv. Ebba, jos atmin
čiai Berwicshire Provinci
joje, buvo įsteigusi. Šv. 
Bedas savo rekorduose mi
ni, kad šv. Etheldreda ta
me pat vienuolyne iš paties 
šv. Wilfredo rankų ir vie
nuolišką abitą priėmusi.

Tiesa, nors jos vyras ir 
buvo jei suteikęs mergys
tės laisvę, tačiau tam savo 
pasižadėjimui, — jis vis tik 
dėl to, — nebebuvo pilnai 
ištikimas! Po metų laiko, 
pasklido gandai, kad jis 
nori ją smurto jėga pa
grobti, ir vėl grąžinti savo 
pilin, kurioje jis gyveno. 
Šv. Etheldreda išgirdusi 
tuos gandus, dideliai nusi
minė!... Ji paėmusi dvi se
seles sau už drauges, — su 
didele baime apleido Col
dinghamo vienuolyną, ir 
leidosi į Pietus, tikėdamasi 
išvengti nuo užsispyrusio 
jos vyro valios įvykdymo. 
Ji perėjo per visą Humber 
ir keliavo tiesiai per tuš
čius, bet lygius Lincolnshi- 
re Provincijos laukus, kol, 
pagaliau, ji atkeliavo į Ely. 
Tradicija arba padavimas 
sako, kad toji jos kelionė 
be nuostabiosios V. Dievo 
Apvaizdos ir Jo globos, — 
nieku būdu nebebūtų jei 
pavykusi atlikti. Dar ir 
šiandien, Ely Centre, ran
dasi nemažai mozaikoje iš-

gi toliau 
pradėjo 

steigti kelias paeiliui kata
likų parapijas, ir statyti 
bažnyčias, kur tik kiek 
daugiau žmonių buvo apsi
gyvenę. Jos giminės, o ypa
tingai jos pusbrolis, — ka
ralius Adulfas, suteikė jei 
medžiagą, bažnyčioms ir 
šiaip trobesiams statyti. 
Vienuolynui statyti šven-

nė vienintelė toje saloje 
bažnyčia, bažnyčia, ku
ri sulig Ely legendos pada
vimo, — buvo paties šv. 
Augustino (turbūt vysku
po), rūpesčiu pastatyta. 
Vėliau toji bažnyčia buvo 
sunaikyta Mecijos, pago
nies karaliaus Pandos. Šv. r «

Etheldredos pastatytos ka
tedros pavyzdžiu, vėliau 
buvo pastatyta ir garsioji 
šv. Hildos Abbey (Abatijos 
katedra), Whitley mieste.

Šv. Wilfridas paskyręs 
šv. Etheldredą naujame, 
jos pačios įsteigtame vie
nuolyne Abate, patsai lei
dosi ilgon savo kelionėn 
Romon, kuri truko kelis 
metus laiko. Jam namie 
nebesant, — įsiveržęs prie
šas okupavo ir jo paties 
būstinę Yorke. Sugrįžus 
jam iš Romos Anglijon, — 
šv. Wilfridas kartu su sa
vimi parsivežė specijales 
privilegijas ir Abatijos pa
tvirtinimą, išduotą paties 
Popiežiaus Benedikto U, 
ranka parašytą. Tačiau 
pirma, negu šv. Wilfridas 
pasiekė Anglijos krantus,
— šv. Etheldreda žuvo 
nuo baisios ištikusio maro 
plėgos, kuri neapsakomą 
daugybę žmonių gyvybių, 
tuo metu su savimi nusine
šė... Tai įvyko 23 d. birže
lio, 679 m., kuomet švento
ji nuėjo pas Viešpatį amži
nai ilsėtiesu. Jos seselė 
Sexburga, buv. Kento ka
ralienė, jos vietoje, paliko , 
paskirta Ely Abate. Ta
čiau šv. Beda daugely, pa
liktų savo raštų, — vos tik 
vieną šv. Etheldredą, — fi
ly Abatę, garbingai Abati
ją valdžiusią, tepamini.

Laike šešių savo Abatys- 
tės metų, šv. Etheldreda 
visuomet nešiojo aštrius,
— be jokio pamušalo ir pa- 

I

si nešioti ant savo kaklo 
trilypius, perlų, daimantų, 
ir žafyrų, kaklo papuoša
lus. Tą didžiausią skaus
mą, kurį dėlei to iškilusio 
guzo kentėjo, — šventoji 
skaitė didžiausią sau su
teiktą nuo V. Dievo, už sa
vo nuodėmes atgailos ma
lone!
— “Buvo laikai, kuomet 

aš ant savo kaklo buvau 
priversta nešioti auksą, 
daimantus ir perlus; dabar 
V. Dievas iš begalinio Savo 
gerumo ir gailestingumo, 
mane nuo aukso, daiman
tų ir perlų paliuosavęs, — 
suteikė mano kaklui tin
kamiausią papuošalą, — šį 
nuo sutinimo degantį rau-| 
doną guzą” — nekartą pa-l 
sakė šventoji.

Jei mirus, — jos kūnas 
buvo palaidotas papras
čiausiame mediniame kar
ste. Vėliau jos seselė Sex- 
burga, nusprendė jos kūną 
su karstu iš ten paimti, ir 
palaidoti iš mozaikos pa
dirbtoje kryptoje, Grant- 
cestery, netoli Cambridge. 
Šv. Beda sako, kad laike 
jos perkėlimo, — Dr. Cyni- 
fred atradęs jos kūną vi
siškai sveikutėlį,— V. Die
vo Apvaizdos apsaugotą 
nuo sugedimo. Šv. Ethel
dredos krypta Ely, kurion 
galutinai atitekęs švento
sios kūnas ilsėtis, — tikin
čiųjų žmonių katalikų, bu
vo garbinama per ištisus 
šimtmečius laiko. Prie jos 
kūno daug stebuklingų 
išgijimų yra įvykę. Dabar
tinė garsioji Ely Abatijos 
katedra, kaip tik ir yra pa
statyta ant šv. Etheldre- 

togumų, vilnonius savo rū
bus. Ji eidavo praustis į 
šiltą vonią, vos tik tris 
kartus metuose, — prieš 
tris didžiąsias metų šven
tes. Eidama praustis, — ji 
visuomet pirma pasiųsda
vo visas savo seseles vie
nuoles; ir tik joms nusi
prausus, — ji pati praus
davosi. Ji valgydavo tan
kiausia tik vieną kartą die
noje, paprasčiausią valgį, 
kuris nuo visų atlikdavo. 
Jos paprotys būdavo pasi
likti bažnyčioje iki vidur
nakčio, kad turėjus progos 
kalbėti Matinus (tos mal
dos yra kalbamos trumpai 
po vidurnakčio), iki ryt
mety saulutė pradeda te
kėti. Šv. Beda, pasiremda
mas Dr. Cynifrid, — buvu-1 dos/— Ely Abatijos Įstei- 
siojo jos gydytojo patiek- gėjos kryptos.
tu raportu, apie jos mirtį — — — - — - -
taip rašo:

_____

nuo plėgos, kuria begelbė- 
dama kitus apsirgusius, 
veik tyčiomis pati save ap
sikrėtė”.

Laike paskutinės jos li
gos, — ant šventosios kak
lo, žemiau žando, iškilo di
džiulis, nuo ištinimo žiban
tis, raudonas guzas. Dr. 
Cynifrid prisukus jį per
plovė, ir pranešė, kad tai 
buvo trilypės kraujo ve
nos, ton vieton supuoli
mas. Šventoji tai matyda
ma labai džiaugėsi ir V. 
Dievui dėkojo sakydama, 
kad jeigu ir dabar būtų 
buvusi Rytinės Anglijos 
karalienė, — būtų turėju-

Katalikų Bažnyčios baž
nytiniame kalendoriuje, 

Šv. Etheldreda mirė šv. Etheldreda pažymima i 
kaip mergelė. Jos šventės 
diena yra paskirta 23 bir
želio. Bet kadangi jos kū
no perkėlimas įvyko 7 d. 
spalių, — tat vietiniai Ely 
gyventojai, ir tą dieną po- 
puleriai skaito, kaip jos 
šventės diena.

Šiandieniniame Londone,! 
dar ir dabar yra užsilikusi 
maža šv. Etheldredos baž
nytėlė, palei Ely vyskupo 
rūmus. 1873 m., namas bu
vo nupirktas Tėvo William 
Lockhard, ir jame tapo į- 
steigtas Krikščioniškosios 
Labdarybės Institutas.

Toji vieta buvo garbina
ma ir apsčiai lankoma įvai-

Jsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

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

Rašomoji mašinėlė y- 
> ra labai naudinga turėti 

kiekvienam, kaip suau- 
gusiems, taip ir jauni- 
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra- 
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

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

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

8

rių Londonan apsilankan
čių' pilgrimų (keleivių). 
Šv. Etheldredos bažnyčia, 
— buvo pirmutinė atidary
ta katalikų bažnyčia visoje 
Didž. Britanijoje po Refor
macijai, kurioje V. Dievo 
garbė vėl išnaujo pradėjo 
skambėti. Viena šv. Ethel
dredos ranka, dar ir šian
dieną randasi toje istorinė
je jos vardo bažnytėlėje; 
Londone.

Kaunas — Kiek laiko at
gal buvo atvykusi iš Sovie
tų Sąjungos delegacija in
ternuotiems lenkų ka
riams, kilusiems iš buv. 
Lenkijos teritorijos ir ati
tekusios Sov. Sąjungai 
grąžinti į jų kilimo vietas. 
Komisija apžiūrėjo inter
nuotųjų stovyklas ir du 
transportus jau pasiuntė į 
savo teritoriją. Komisija 
leidžia grįžti pas savo šei
mas arba į gyvenimo vie
tas visiems be išimties in
ternuotiesiems, nedaryda
ma jokių suvaržymų ar ap
ribojimų. Grįžę į Sov. Są
jungai atitekusias savo ki
limo vietas internuotieji 
yra tiesiai paleidžiami 
vykti į jų pasirinktas gy
venimo vietas.

v •

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
HCiil 

Degtinės 
Bile Kuriam

Butelyje
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