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Ketvirtadienio vakare 
prasidėjo Didžiojo Bostono 
1940 Comunity Fondo 
kampanija, didžiuliu mi
tingu Mechanics Buildin- 
ge, Bostone. Planuojama 
sukelti mažiausia $4,625, 
000 fondą iki vasario 6 d. 
Community Fund užlaiko 
kelias ligonines, kuriose 
gydo neturtingus žmones 
dykai, užlaiko vaikams pa
silinksminimo įstaigas, 
knygynus ir tt. Lietuviai 
ir bendrai visi turėtų pagal 
išgalės aukoti į tą fondą.

Ištrauka Iš Lietuvos Gauto 
Laiško

BOSTOH PUBLIC LIBRABY
CHIEF 0F BOOK SELECTIOK DT 
REFEREKCE DIVISION
COPLEY SQ BOSTON «ASS
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Varšuva Gali Tekti Sovietams NUSKANM^r^F laivą-! ye|Uya qQV0 Klaipėdos Uosto

“...Tai kas čia naujo? Se
na, sena, tikrai sena, nors 
neva kita. Giesmelė irgi ta 
pati, nes pirmasis smuikas 
čirpina, kaip čirpinęs vis 
tas pat. O rytų raudonoji 
meška, nors ir uždėjo lete
ną ant mūsų sprando, bet 
slėgti dar nebandė: ir kam 
be reikalo gązdinti mus ir 
kitus, jei ir taip kiekvieną 
valandą, kai tik panorės — 
užmyluoti mus galės. Be 
to, juk ji kitus dar pavilio
ti savo bučin nori; todėl ir 
nedera jai skubėti per 
daug viešai savo aikštis 
dienos švieson išvilkti. Na, 
bet užspringo meška suo
miu. Ar ilgam — matysi
me. Nors ir suvirškintų vi
duriai, bet kailio prestižas

Paryžius, Prancūzija, — 
Sausio 22 — Varšuvos gy
ventojai labai susirūpinę 
gandais, kad Vokietijos na
ciai pasiruošę išmainyti 
Varšuvą į Galicijos alie
jaus laukus, kuriuos da
bar valdo sovietų Rusijos 
komisarai. Šias žinias pa
skleidė esą pasitikimi len
kai, gyveną neutralėse ša
lyse. Sakoma, kad dabar 
sovietų komisarai veda 
naciais derybas.

• v

su

Popiežius Priima Roosevelto
Pagalbą

________ > 
.. Londonas, sausio 22 — 
Šiaurės jūroje nuskendo 
Britanijos laivas naikinto
jas 1485 tonų. Laivas nu
skendęs su ‘?1 įgulos nariu, 
kaikuriuos jūrininkus su
žeidė. Devyni kiti prekybi
niai laivai, užvažiavę ant 
minų, nuskendo jūrose.

Susitarė Anglies Išvežioto jai 
Ir Kompanijos

New York, sausio 22 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Amerikos Darbo Federa
cijos anglies išvežiotojų Spaudos žiniomis, baisūs — Gydytojas gen. Na- 
unijos atstovai ir anglies šalčiai siaučia Jung. Vals- gius - Nagevičius nusilau- 
pristatymo įstaigos susi- tybėse. Sakoma, kad dėl žė koją, 
tarė ir padarė sutartį baig- šalčių mirė 112 žmonių. Be, 
ti streiką ir lokautą, kuris to, šalčiai padarė daug1 
prasidėjo pereitą trečiadie- materialių nuostolių šil- 
nį. Pirmadienį prasidėjęs tuose kraštuose, kaip tai

Rumunija Nori Turėti 
Mifftarę Sąjungą

B uc h a ręstas, Rumunija, 
Sausio 22 — Rumunija no
ri iš Balkanų Santarvės 
padaryti militarę sąjungą, 
kuri ją apgintų nuo Rusi
jos arba Vengrijos užpuoli
mo. Sakoma, kad karalius 
Karolius vedąs derybas tuo 
klausimu su Jugoslavijos 
vyriausybe. Balkanų san
tarvę sudaro Rumunija, 
Jugoslavija, Graikija iri 
Turkija. Ji buvo sudaryta 
tuoj po pasaulinio karo. 

_ Turkija jau dabar turi są- 
taip žavinčiai neblizgės, Į jungą su Anglija ir Pran- 
kaip blizgėjo Žemąjų am- “ Pastarosios vais
ai ų apmuilintose akyse, tybės garantavo Rumuni- 
Atsimerks ne vienas. Atsi-1 nepriklausomybę, 
merks, tik, tur būt, tam, 
kad vėl užsimerktų am
žiams...”

Washington, D. C., sausio j, 
22 — Jo šventenybė Popie
žius Pijus XII su dideliu 
džiaugsmu sutiko prez. 
Roosevelto pastangas įgy
vendinti taiką pasaulyj, 
bet apgailestavo, kad tai
kai įgyvendinti kasdieni .
susidaro naujų kliūčių. Po-: jCllilOrHiS oOrdn
piežiaus pareiškimą taikos ----------
reikalu ir padėką perdavė Washington, D. C., sau-!“-“ —7  -----—r
prezidentui Rooseveltui A- šio 22 - Pereitą penkta-1 normalis judėjimas. Sutar- Floridoj, kur daug nuosto- 
paštališkasis Delegatas, dienį, vakare, mirė įžymus Praryta, tarpininkau- lių padare daržams ir so-
arkivyskupas Amleto G. Jung. Valstybių senatorius mĮes^° niayorui La a.us.
Ciroo-nnni William E Borah 74 m IGuardija. Kompanijos su- _-------------Pe^žius nuoširdžiai pri- amžiaus, iš Idaho.’ Jis išbu- i11Ko pakelti _ išvežiotojams Švedai Smarkiai Ruošiasi 
ėmė prez. Roosevelto skir- vo senatorium 33 metus. :a^a^ ^4.50 į savaitę, 
ta atstovą Vatikanui, p. Borah buvo respublikonas, j __ ~Z
* • v • > | 1 • .s > • • 1 a J

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -♦_ _ _ _ _ _ _
Šalčiai Nusinešė 112 Žmo- I Kaunas, Sausio 22 d. — 

niu Gvvvhiii Klaipėdos uosto laisvoji
'zona sausio 15 d. perduota 

New York, sausio 22 — Lietuvai.

Myron C. Taylor, kuris bu-! Palaidotas kaipo valsty-! Vėl Žemės Drebėjimas 
vo deleguotas prie Popie- bės žmogus labai iškilmin- 
žiaus taikos darbą dirbti, gai. Turkijoje

t

Policininkas Nušovė Viršilos

ITALIJA PRIPAŽINO WANG 
CHING-WEI VYRIAUSYBĘ » <•
Roma, Italija, sausio 22, 

— Oficialiai pranešama, 
kad Italijos vyriausybė 
pripažino Japonijos suda-

Meno Muziejus
v

sausio

• — Adv. Susanne P. Shall- 
na sutiko ir paskirta Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovu J. A. Valstybėms.
— Iš J. A. Valstybių at

plaukė pirmas laivas su į- 
vairiomis Amerikos prekė
mis “Lietūkiui”. Pastaba: 
per paskutinius kelis mė
nesius Lietuva per “Litam 
Corporation” (157 Cham- 
ber Str., New York) užpir
ko skysto kuro (gazolino, 
žibalo), tepalų, alyvos, ža- 

jas, pastatyti miesto rin- liavos fabrikams ir kitokių 
kos apylinkėje keletą smė-. prekių už 250,000 dol., iš 
liu apsaugotų punktų, viso išėjo 4 laivai. Be to, 
Tranšėjos bus kasamos “Sodyba” pernai buvo už- 
miesto parkuose. Tai ap- sakiusi 13 elektrinių incu- 
sauga prieš karo orlaivius, batorių po 2,000 dol., kurie 
Švedai ruošiasi ne pulti, irgi buvo išsiųsti gruodžio 
bet gintis. i mėn.

i 
į

Karui

I

Stockholm, Švedija, sau
sio 22 — Švedijos vyriau
sybė praneša, kad miestuo
se numatyta kasti tranšė-Ankara, Turkija,

22 — Pereitą ketvirtadienį 
įvyko žemės drebėjimas 
Nigde apskrityje, 200 my
lių į pietryčius nuo čia. Žu- ’ 
vo 50 žmonių ir daugiau 
nei 160 sužeista.

Kaip žinome, gruodžio 28 
d., 1939 m. žemės drebėji
mas įvyko Anatolijoj, kur 
žuvo apie 30,000 ^žmonių. 
Taigi Turkijoj žemės dre- 

•bėjimas nusinešė ne tik 
bet’

Vilnius. Čia kuriamas
. „................. i Religinio Meno Muziejus.

“F- i?* VyrmU‘ Patalpos rastoje šv. O-sybę. Nšujos Kinijos vy- nog či geniau buv. 
nausybes prameni yra ^uolyne, kurs turi 3 

"^Taukštus su 50 kambarių. ( 
Tai bus muziejus ir religi
nio meno institutas, kuria
me bus renkama meno me
džiaga, jų dokumentacija Į 
ir tt. Čia bus koncentruoja
ma ne tik Vilniaus bet ir 
visos Lietuvos žymiausių 
pastatų nuotraukos. Prie Į 
muziejaus bus savotiška į 
meno studija su keliais ar- Į 
shitektais ir skulptoriais jsluoksni asmenys tiek iš 
menininkais ir povais I Jį tiek iš kaimie-
(gidais) ekskursijoms po > OptUoti ik „ 
Vilniaus istorines reteny-j H b 
bes vadžioti. — Muziejaus; ' _________
organizavibu rūpinasi dail. Į Kaunas _ Gruodžio pra- 

džioje visoje Lietuvoje, be; 
kaikurių Vilniaus srities 
rajonų, buvo įregistruota 
67,083 radijo abonentai.

Sudegė Italų Laivas Orazioriausybės ;
Wang Ching-Wei, buvęs' 
Kinijos premieras, kurį 
pašalino iš pareigų Chiang! 
Kai-Shekas metai atgal.

Italija su Kinija vedė 
didelę prekybą. Bet kada! 
Japonija užėmė kaikuriuos< 
Kinijos uostus ir plotus že
mės, tai toji prekyba labai

Į
I

nusinešė 
tūkstančius gyvybių, i 
ir daug namų sugriovė. Keleiviai ir Įgula Išgelbėti

—--------------------------------------------------------------------------------- & _________________ _______

Brooklyno lietuvių kata- Chelsea, Mass. — šešta- 
likų savaitraštyj “Ameri- dįenio rytą policininkas 
ka” įvestas naujas sky- john A Price, 42 m. am. 
rius: “Moterų Gyvenimo I žiaus> iš keršto nušoVė

i
Kaunas— Optuojančių 

Lietuvos pilietybę klaipė
diškių pareiškimai genera-!

Kinija Po Japonijos Padu

-----  ------ -z -j------------------------------ ziaus, iš Kerštu nusuve pv rvkorAidai”. Tą skyrių redaguo- linine viršilos (sergeant'I sumazeJ°- Dabar Italija ti- ia d Eleonora Bartkevičių- S J?rsilos (sergeant) kigi fead pripažinus naująja p Eleonora Bartkevičių- Herbert J. Hannabury Kin i_ v^ausvbe kuria 
te. Sveikiname. smona ir lukteri Jis ker- JvmiJ°s yynausyoę, Runąžmoną ir auKieų jis xer . - . Junonai

Londonas — Populiarus 
anglų iliustruotas savait
raštis “The Sphere” XI. 25 
d. numeryje įdėjo paveiks
luotą straipsnį apie Lietu
vos kariuomenės įžengimą 
į Vilnių. Straipsnis baigia
mas žodžiais: “Miestas bu
vo rastas pusiau išbadėjęs 
ir Lietuvos kariuomenės į- 
žengimą tuojau pasekė 
gausingi traukiniai, kurie 
gabeno visų rūšių maistą! 
ir reikmenis. Lietuvos pa- 
reigonių energingi žygiai 
greitai atstatė tvarką ir 
miestas, dabar patapęs 
Lietuvos gyvenimo centru, 
su pasitikėjimu, mes esa
me įsitikinę, žiūrėti į savo 
šviesesnę ateitį”.

sudarė ir remia Japonai, 
prekyba atsinaujins.

Italijos žygiu stebisi vi
sas užsienis. Bet japonai 
daro išvadą, kad Italija no-

šydamas norėjo nušauti 
patį viršilą, bet pastarasis 
suspėjo pabėgti į kitą kam
barį ir užgesinti žiburius, 
tai piktadarys negalėjo 
matyti viršilos. Bet tuo 
tarpu buvusi viršuje virši
los žmona užgirdo bildesį, 
uždegė šviesas. Piktada
rys, pamatęs viršilos žmo
ną, paleido į ją šūvius. Ka
da viršilos duktė bėgo į ki
tą kambarį, tai ir ją nušo
vė. Viršila (sergeant) Ha
nnabury revolveriu nušovė 

Į piktadarį Price.
Policininkas Price buvo į 

keletą kartų baustas už-
nesilaikymą drausmės ir, Pranešama, kad alijantai 
apsileidimą pareigose. Tai davė $174,000,000 paskolą 
matyt jis už tai ir kerštą-! Turkijai. Be to, apskai- 
vo savo viršininkams. Į čiuojama, kad viso paskolų 

_________ j ir kreditų Turkija gavo iš 
alijantų $340,000,000.

i

I

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių
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I Toulon, Prancūzija, sau
sio 22 — Italų Linijos lai
vas “Orazio”, kuris plaukė 
Viduržemio jūroje, sudegė. 
Gaisro priežastis nežino
ma. Tuo laivu važiavo 900 
žmonių. Visi pasažieriai ir 

■ Lai- 
sybė pasižadėjo duoti Ja- vas “Orazio” buvo 11,609 
ponijai koncesijas, pripa- tonų. Laivas plaukė į Bar- 
žįsta Manchukuo, pažada celoną. 
kooperavimą Japonijos, 1 
Kinijos ir Manchukuo vy-Į 
riausybių, sudarydamos 
bendrą frontą prieš komu- į 
nizmą, ir taipgi padaro ki-! 
tus pasižadėjimus koope-! 
ruoti.

Hongkong, Kinija, sausio 
liniame Lietuvos konsulate 22 — Naujoji Kinijos vy- 
Klaipėdoje įplaukia didės-; riausybė sudarė sutartį su 

j niame skaičiuje, negu bu- Japonija, pagal kurią Kini- 
ivo numatyta. Už Lietuvos ja lieka Japonijos kontro- 
i pilietybę pasisako visokių leje. Kinijos nauja vyriau- laivo įgula išgelbėti.

X •

v •

ri sudaryti anti-komunisti-1 Valeška. Pritraukiamas į i 
nį frontą Kinijoj; paremti!^ darbą ir vietinis vilnie- 
japonų siekius Tolimuose tis Vilniaus žinovas ir to
Rytuose; būti pirmoji vals
tybė, pripažinusi naują Ki
nijos vyriausybę, kuri yra 
Japonijos kontrolėje.

Turkija Gavo Iš Ali jantų 
$340,000,000

Londonas, sausio 22 —

Kaunas — Lietuvos Dar
bo rūmai nesenai įsikūrė 
naujuose nuosavuose rū
muose, pastatyuose Kau
ne, Vytauto prospekte.

Darbo Rūmai išlaiko 14

Churchill Ragina Neutrales 
Valstybes Jungtis Su 

Alijantais
miesto meno istorikas ku
nigas Slidzevskis, kuris y- 
ra didelis lietuvių tautos 
mylėtojas, parašęs didelį 
veikalą apie gražiausiąją 
Šv. Petro ir Povilo bažny
čią ir laikomas žymiausiu 
meno istorijos ir Vilniaus 
praeities žinovu.

Kaunas — Buvęs minis- 
teris pirmininkas brig. ge
nerolas Černius paskirtas 
ypatingų reikalų karinin
ku prie krašto apsaugos 
ministerio.

Lenkai Kariai Nori Mokytis Lietuvių Kalbos

Kaunas — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius inter-

bendro lavinimosi ir 45 at-Anuotiems pabėgėliams gy
dyti prieš kurį laiką at
siuntė Lietuvos Raud. 
Kryžiui didelį vaistų siun
tinį. Laukiama antro vais
tų siuntinio. Pabėgėliams'; 
šelpti Lietuvos Raud. Kry-

fę-bJTnC?A » Denaro lavinimosi ir 40 at- 
‘pUJ Uskirų sričių specialius kur-

SUS’ kuriuos lanko 3240 
vV gedausi I klausytojų. Rūmai dar lai- 

iąįvai
-

ko progimnaziją, kurią lan
ko 230 mokinių, tokių ku
rie dėl neturto ar kitų eko- 
niminių sunkumų negalėjo 
pasiekti aukštesnio moks* 
lo.

Londonas, Anglija, sau
sio 22 — Winston Chur- 
chill, įžymus Anglijos di
plomatas, pirmas laivyno 
viršininkas, karštai ragina 
neutrales valstybes dėtis 
prie Anglijos ir Prancūzi
jos prieš Vokietiją ir Rusi
ją, kad kogreičiausiai už
baigti karą. Jis sako, kad 
mažos neutrales valstybės, 
jeigu tik jos lauks praei
nančios audros, tai labai 
apsivils, nes toji audra Eu
ropoje ne taip greit praeis. 
Toji audra padidės ir neu
tralus mažos valstybės bus 
nušluotos, jeigu tik jos ne
prisidės prie vieningo fron
to — Anglijos ir Prancūzi
jos. Tai grasinimas, į kurį 
mažos valstybės privalo 
atkreipti savo dėmesį.

Helsinki, Suomija, sausio 
22 — Vakar Suomijos ka
reiviai užmušė 1,000 rau
donarmiečių penkiuose at
skiruose susirėmimuose ir 
sunaikino mažiausia 12 
tankų. Mūšiai prasidėjo, 
kada rusai pradėjo ataką 
Karelijos sąsiauryj.

Pranešama, kad Kollaan- 
joki, Loimola apygardoje 
suomiai užmušė 450 rau
donarmiečių ir sunaikino 
5 tankus; 120 raudonar- 

, miečių užmušė, kada rusai 
puolė suomius prie Taipale 
upės. Taipgi daug žuvo ki
tuose mūšiuose.

Sovietų raudonarmiečiai 
smarkiausiai puolė suomių 
tvirtoves Karelijos sąsiau- 

iryje..-; __
j Rusai per dvi savaites'

I
i

I

I

I

kreipėsi į kaikurias įstai
gas, prašydami jiems su
organizuoti lietuvių kalbos 
kursus. — Lietuvos Rau
donasis Kryžius atidarė 
savo ligoninę Vilniuje prie 
Vilniaus universiteto. Li
goninės vedėju paskirtas

I

ruošėsi prie šių mūšių. Tai
gi galima laukti dar dides
nių ir žiauresnių mūšių. 
Vadinasi, sovietų komisa
rų meška žūt-būt nori su
naikinti valstybę, kuri nori 
nepriklausomai ir laisvai 
gyventi. Sovietų imperia
listų vadas Stalinas nepri
pažįsta mažoms valsty
bėms nepriklausomybės ir 
laisvės.

Žuvo 12 Žmonių

žius kasdien išleidžia apie Ciplijauskas, buvęs
50 tūkstančių litų. — Įn- Raud. Kryžiaus ligoninės 
ternuotieji lenkų kariai vedėju Klaipėdoje.

Zittau, Vokietija, sausio
22 — Pereitą ketvirtadienį 
sniego audroje įvyko pasa- 
žierinio traukinio katas- valdybė baigė pasiruošimą 
trofa. Susimušė autobusas netrukus paleisti į darbą 
su traukiniu ant geležin- nuosavą stiklo fabriką, 
kelio kryžkelės. Užmušta kurs 8 mėnesius išbuv^ be 
12 žmonių ir sužeista 20. | darbo.

Vilnius — Miesto savi-
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laite, kurią lenkai buvo pa
vertę medžioklės namu. 
Čia buv. Lenkijos prezi- 
dėntas buvo pasikvietęs 
medžioti Vokietijos mar
šalą Goeringą ir pilėje jam 
kėlė puotą. Prieš Lietuvai 
užimant Vilniaus kraštą, 
vietiniai gyventojai šią pi
laitę gerokai aptuštino, iš
gabendami judomąjį in
ventorių.

Vilnius —Išsklaidyti len
kų okupacijos metais len
kų propagandistų varytą 
akciją, skelbiant, esą Vil
nius nėra buvęs Lietuvos 
sostinė, Vilniaus lietuviai 
ž&da surengti viešą paro
dą, kurioje žemėlapiais, 
dokumentais, Senovės raš
tais ir paveikslais bus įro
dytas Vilniaus istorijos 
lietuviškumas.

Vilnius — Iškeltas suma- 
a) surinkimas nors ir paly- nYmas smėlėtų ir neder- 

„— _ - lingu sričių ūkininkus Vil
niaus krašte perkelti į der
lingas žemes, d smėlynus 
apželdinti miškais. Šis per
kėlimas bus vykdomas pa
tiems ūkininkams sutin
kant. Pavasarį prasidės 
žemės nusausinimo darbai 
Vilniaus krašte.

ginamai nedidėlios Pavil
jonui išlaikyti penkių ar 
šešių tūkstančių dolerių 
sumos, kaipo minimumo 
skaitomas abejotinas ar 
net neįmanomas; b) rinki
mas lėšų Paviljono išlaiky
mui kliudytų rinkimui au
kų Vilniaus kraštui remti 
ir vilniečių pašalpa neiš- 

už ką tariu didelį ačiū vi- vengiamai nukentėtų, 
siems rėmėjams asmenyje Tokios išvados akyvaiz- 
visuomenės komiteto pir- doje ir kad vilniečiu šelpi- 
mininko p. Juozo Laučkos. Inas nesumažėtų bet kad

Manoma, dėl Paviljono sumažėto pašalpa vilniečiams
(Lietuvos Pasiuntinybės 

žinios).
Gerbiamajai Amerikos 

lietuvių visuomenei žinoti
na, kad Lietuvos vyriausy
bė, priimdama Pono J. A. 
V. Prezidento kvietimą da
lyvauti 1939 metų Parodo
je, buvo jau iš anksto nusi- j Tačiau, kada kilo klausi- padidėtų, Lietuvos Paviljo- 
stačiusi dalyvauti tik tais| mas dėl palikimo Lietuvos nas 1940 mfetais New Yor-
1939 metais ir todėl jau • ~ 
tais metais atatinkamos į- 
staigoms Amerikoje iš an-j 
ksto pranešė, kad reikia! 
eiti prie Paviljono uždary-’ 
mo ir kad Paviljono finan-i 
savimas iš Lietuvos iždo
1940 metais nebenumato-i 
mas.

Tokis Lietuvos vyriausy-1 
bes sprendimas buvo pa
grįstas išimtinai biudžeti
niais sumetimais, ries vo-! 
kiečių - lenkų konflikto pa
sėkoje Lietuvoje atsirado 
nauji ir svarbūs uždą vi-, 
niai (Vilniaus krašto ats
tatymas ir didelio skait-l 
liaus atbėgėlių iš Lenkijos’ 
šelpimas), kurie pareikala
vo netik didelio valstybės 
iždo išsitempimo bet ir 
naujos vidaus paskolos 
(Vilniaus Paskola). Dėl tos 
pačios priežasties ir V. D. 
Universiteto choras nebe
galėjo Amerikon atvykti, 
nors ir buvo nekantriai 
laukiamas.

Tai matydami, Ameri
kos lietuviai noriai ir gau
siai prisidėjo prie Lietuvos 
Parodoje dalyvavimo pasi- 
segimo ir meniškai už ką 
aš čia skaitau savo malo
nią pareigą pareikšti nuo
širdų ačiū “Lietuvos Die
nos” skaitlingiems Ameri
kos lietuvių chorams, cho-

rų vedėjams ir jų vyriau
siam organizatoriui ir diri
gentui profesoriui Juozui 
Žilevičiui, — ir finansiškai, Vilniuj dabar yra viso 

19,593 radio abonentai, iš 
kurių 11,613 detektorinių 
ir 7920 lempinių.

I

Paviljono 1940 metų Paro- ko Pasaulinėje Parodoje 
doje, tai Amerikos lietuvių nebeatšidarys. Gaila, kad 
tūlos organizacijos vengė Į “Peace and Freedom” 1540 

! duoti aiškų atsakymą.
r‘v. 7’s .-Ji
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, Kai aš buvau jauna, tik 
18 mėtų amžiaus, tai vasa
rio 2 d. (Grabnyčių šven- 

i tėję) kunigas iš sakyklos 
draudė žmonėms gerti 
svaiginamus gėrimus, ra
gino viešai prie altoriaus 
pasižadėti negerti. Aš pa
sižadėjau. Pirmais metais 
buvo sunku išlaikyti. Daly
vaujant vestuvėse, krikš
tynose ar kitose pramogo
se mane prašinėjo ir net 
priverstinai ragino gerti, 
bet aš, pasiėmus stiklą 
vandens, sakydavau: “šis 
yra sveikas ir tyras gėri
mas”.

Mes visi “barbininko” 
skaitytojai būkime pilnais 
blaivininkais ir kovokime 
girtybę ir alkoholį.

• Blaivininke.

Lai gyvuoja, lai gyvuoja 
Blaivininkų draugija.
Te mažėja, te prasmenga 
Alkoholio vergija.
Lai nukrinta ten rasoje 
Dievo malonės lašai.
Lai nušvinta, lai nušvinta, 
Žmonelių blaivios mintys. 
Mieli broliai ir sesutės 
Meskim gėrę alutį-degtinę. 
Užlaikykiin pilną blaivybę 
Tai bus laimė žmonijai. 
Blaivus žmonės nepražūva 
Laimės jiems netrūksta. 
Kas degtinę, ar alų geria, 
Taš varguose pasineria. 
Kaš tik alkoholį ris 
Tas ir vaikus pražūdis. 
Nuo jo žūna siela, kūnas 
Lai jį trenkia perkūnas.

Lietuvių Muzikų Draugi
ja šavb centrą nutarė per
kelti į Vilnių kur ateinantį 
birželio mėnesį žada su- 

m. Paroda New Yorke į- retigti pirmąją visuotiną 
Draugijos 

Martinonis 
pareiškė įsitikinimą, kad 
toj dainų šventėj galės su-

I

Kadangi kultūrinės pro-;vyks be mūsų. Bet mūšų dainų šventę, 
pirmininkas

mažų tautų optimizmo pa-’ 
laikymo sumetimais Lietu- Į
vai beabejo ir 1940 metais 
priderėtų Parodoje daly- 
vaiiti, tai ačiū “Lietuvos 

■ S >Draugų Amerikoje” atsi
šaukimui tas svarbus klau
simas tapo iškeltas spau
doje. Amerikos Lietuvių

“lietuviškas taikos ir lais
vės darbas” yra atvaduo
tame Vilniaus Krašte, to- _ 
dėl šalin nusiminimas ir a- sidaryti nemažiau kaip 
bfejonės, nes visa lietuvių 18,000 jungtinis choras, 
tauta eina linksmai ir ryž- 

Vilniaus Kraštą

Mdtaftiįft Nitai 
Vitam

| tingai
■ rfemti.

P. Žadeikis, 
___  Lietuvos Astovas.

spauda pakeltą klausimą VVashi ngton, D. Č. 
neatidėliojant ėmėsi ir, jau 1940 m. sausio mėn. 18 d.

Vilnius — Lenkams oku
pavus Vilniaus kraštą, ten 
veikusios lietuvių skautų 
draugovės, jų vadai ir na
riai buvo pradėti lbnkų val
džios organų persekioti, 
tardyti, nors skautų veiki
mo visiškai sustabdyti ne
įstengę ir apie pora šimtų 
lietuvių skautų visame Vil
niaus krašte buvo išlikę.

Perėmusi Vilniaus sritį 
Lietuva čia rado labai 
nienkai teišvystytus nu
sausinimo darbus. Iš di
desnių melioracijos dalbų 
lėhkų buvo pradėtas tik 
vienas didesnis darbas — 
Musės upelio ir šoninių 
griovių nusausinimo pro
jektas Maišiogalos vals
čiuje. Buvo numatyta su
tvarkyti 20,1 kilometro il
gio upelio vagą ir nusau
sinti 640 ha plotą. Darbai 
šiemet buvo dar tik pradė
ti. Vilniaus, Valkininkų ir 
Švenčionėlių apskrityse 
per visą laiką buvo iškasta 
365 kilometrai griovių ir 
nusausinta 5870 ha ploto. 
Nusausinimo darbai Vil
niaus srityje buvo pradėti 
žymiai vėliau, negu pas 
mus: nepriklausomoj Lie
tuvoje pirmieji melioraci
jos darbai įvykdyti jau 
1920 metais, o Vilniaus sri
tyje pradėti tik 1937 m. 
Atgautoji Vilniaus sritis 
turi apie 6650 ketvirtai
nius kilometrus ploto, čia 
vienam ketvirtainiui kilo
metrui tenka tik 55 metrai 
iškastų griovių ir tik 0.9 
ha nusausinto ploto; nepri
klausomoj Lietuvoje gi 
tenka 340 metrų griovių 
vienam ketv. kilometrui ir 
apie 9 ha ntisaušihto plbtb. 
Šiuo tarpu ruošiamasi nuo 
ateinančio pavasario pra
dėti ir Vilniaus srityje pla
čius riusausirtimo dhrbūs. 
Visoje Valkininkų apskri
tyje Vykdomi viešieji dar
bai. Pradėta grįsti tūb^a- 
vietė ir tiesti gatvės. Dar
bininkai patenkinti darbu 
ir noriai jo imasi.

giant universiteto bibliote
kos knygas. Vedama kvo
ta, kiek ir kas yra pasisa
vinęs universiteto turto, 
nbs lenkiškoji universiteto 
vadovybė, perduodant uni
versitetą neįstengė dubti 
tikro atsakymo, kiek ir ko
kio turto universitetas tu
ri. Panašiiį elgėšių būta ir 
su kaikurių pradinių lenkų 
mokyklų turtu, kur moky
klų vedėjai sudegino in
ventoriaus knygas, o to
kius daiktus, kaip radio a- 
paratūš pasiėmė. Policija 
iš kaikurių mokytojų pasi
savintą mokyklų turtą a- 
tėiriė.

Vilnius — šiuo metu Že
mės. Ūkio ministerijos pa
reigūnai jau baigia pa
ruošiamuosius darbus že
mės reformai Vilniaus sri
tyje. Krašte renkamos ži
nios apie nusavintus dva
rus, aiškinami jų savinin
kai, surašomi ūkiai ir ben
dras dvarų stovis, trobe
siai.. Jau atvyko į Vilnių a- 
pie 70 matininkų, kurie pa
vasarį turės parceliuoti 
dvarus it skirstyti kaimus 
į vienkiemius; Tikimasi a- 
teinančiais metais išparce
liuoti ir išskirstyti apie 30 
tūkstančių ha žemės. Į dar
bų planą įtraukiami 200— 
250 kaimai; Ligi pavasario 
bus pasiruošta išskirsty
mui apie 150 kaimų.

Valkininkai — šioje aps
krityje yra dabar visų di
džiausioji visoje Lietuvoje 
Rūdininkų giria. Šioje gi
rioje dar šiomis dienomis 

_  ____Vieną karininką buvo už- 
dirbo pradfiai pakortišū PuoIuši »>• ,»»« 

yra ir šiaip retų žvėrių, 
khip tai briedžių, kurtinų 
šernų ir kt. Čia tebėra Jo
gailos laikais statytoji pi-

Pagal Lietuvos ir SSSR kričio 27 ir 28 d. d. Čia bu- 
vyriausybių susitarimą vo atvykę SSSR delegacijų 
naujoji siena tarp Lietuvos pirmininkai ir nariai, kur 
ir SSSR tūrėjo būti pradė
ta nustatyti vietoje nuo š. 
m. lapkričio 1 d. Tam tiks
lui buvo sudaryta mišri 
Lietuvos ir SSSR komisi
ja. Toje komisijoje Lietu
vos delegaciją sudarė: dr. 
Sakalauskas — pirminin
kas, pulk. inž. Krikščiūnas, 
inž. Novickis ir kpt. Liesis 
— nariai. SSSR delegaciją 
sudarė: užsienių reikalų 
liaudies komisariato juri
dinio dėpartmėnto direk
torius Leonidaš Kuroptė- 
vaš — pirmininkas, kom- 
brigaš Vošilevskis, pulk. 
Smiriiovas ir maj. Teplo-

vo atvykę SSSR delegacijų

buvo svarstoihi bendri dar
bo metodai ir nutarta, kad

7
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jos susitiks nustatytose 
joms darbo buveinėse? pir
moji —-Švenčionyse ir ant
roji Varėnoje.

Maskvoje buvo, nutarta, 
kad pirmąjį ruožą dirba 
pirmosios pakomisijos SS 

i SR delegacija su techniniu 
personalu, 6 iš Lietuvos 
pusės tame ruože dirba tik1 
pati delegacija, be techni
nio personalo, ir priešin
gai: antrąjį ruožą dirba 
antrosios pakomisijos Die

vas — nariai. Be to, SSSR ttivbš delegacija su techni- 
delėgaėija turėjo ekspertą niu personalu, o SSSR da- 
Kolčenovskį ir generalinį; lyvauja tik pati delegacija. 

Tuo būdu kiekvieną pako- 
misiją sudaro dvi delegaci
jos: Lietuvos ir SSSR, o pu
ti delegacija turi pirminin
ką ir du narius it dar vieną, 

_ vadinamą, geodezijos ir to- 
menims teikia pagalbą, bei SSSR delegacija sudarė * pografijos klausimams pa- 
stipendijas aukštiems 
mokslams eiti. Lietuvių 
tauta Amerikoj ir visam 
pasauly tiek pasižymės, 
kiek mūsų tauta bus iš
mokslinta. Tad lietuviai 
nesigailėkite lėšų moks
lams! Atskiros draugijos 
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 
visokeriopą pagalbą ir au
kas.

Valdyba:
Kun. Dr. J. R. Končius, pirm. 
Kun. J. Ralkūnus, vice-pirm. 
Kun. N. Pakalnis, kasininkas 
Kun. P. Lckr.Jns, sekr. 
Kun. A. Jurgutis, t rust. 
Kun. P. Juras, trust.

Motinėlės 
DRAUGIJOS 
VAJUS

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 ihokslus. Moti
nėlės Draugija tokiems as- kartu posėdžiaudama su

sekretorių Bliumerifeldą.

Lietuvos delegacija išvy
ko i Maskvą lapkričio 1 d. 
ir ten iki lapkričio 15 d.
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I 
technines instrukcijas, i tarėją, viso keturis žmo- 
kaip siena turi būti veda- neš. Tos abi delegacijos 
ma vietoje. Pagal tas ins- (pakomisija) kartu veda 
trukcijas visa siena pada- sieną vietoje, sprendžia vi- 
linama į du ruožus: pirmą- šus kiaušinius, o dėl kurių- 
jį nuo Latvijos sienos (Liu
dvinavo km.) iki Medinin
kų — Ašmenos plento ir 
antrąjį — nuo to plento iki 
Igbtkoš upėš. Atitinkamai 
šiuos du rudžtiš skiriamos 
ir dvi pakomisijos su tech
niniu personalu. Maskvdjfeį 
buvo šiišitarta dėl reikalo • 
susirinkti pakomisijų na
riams kartu su centrinės 
komisijos nariais bendram 
instruktavimui; kuris ir 
buvo įvykdytas Kaurife lap-

Juozas {asiliškas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingf on Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

riegali susitarti, kreipiasi į 
centrinę komisiją. Kada 
jau yra žiiloma, kur eis sie
na, tada ji yra išbrėŽiama 
1.25,000 masto žemėlapyje.

; Visuose siėtlbS pasisuki-1 
rtiuoše, o taip pat kur feina 

tibsi linija netoliau 
; kaip per vierią kilometrą, 
statorhi poriniai stulpai: 
vieną stulpą stato iŠ savo 
pusės SSSR dedegacija, o 
kitą iš Lietuvos pusės — 
Lietuvos delegacija. Ben-1 
dras gi reikalavimas; kad i 

j viena pora stulpų nuo ki- 
i tos visais atvejais turi būti 
matoma. Kiekvienos gi po
ros stulpai vienas nuo kito 

,i yra penkių metrų atstumo, i 
! d viduryje jų eina jau pati' 
siena. Kiekviena šalis prie 
savo stuipų tvirtina valšty- 

jbės ženklą, kuris turi būti 
; nukreiptas į sienos linijos

|« Heads Drivė

PATRICK A.’ O CONNELL t 

MassSchitsettv .Statė Chaimun rf 
thę Committee for the Celebn- 
tiea W thė PnsitaMs Birthday 
ta the 194* -F«ht Infaatile 1>- 
rtlysis” eampaifn. Mr. O’ConnelI 
b tatai ®f E. T. Stattery Ce. ta 
Btaton and a trastėė fcoston
University. Vilniaus lietuvių skrajo

jantis teatras “Vaidyla”,

Klaipėda — Ypatingo tei
smo posėdyje po trijų va- 
andų svarsytmo nuteista 

2 metalus sunkiųjų darbų 
kalėjimo Ona Piaulokienė 
už tai, kad klausiusi užsie
nio radio ir pasakojusi ki
tiems ką girdėjusi. Piaulo
kienė yra klaipėdiškė, ište
kėjusi už vyro iš D. Lietu
vos; ji turėjo mažą krau
tuvėlę.

t -

Kaunas — Vokiečiai Bal
tijos jūroje buvo suėmę ir 
nusivarę į savo uostą Lie
tuvos prekinį laivą “Kre
tingą”, bet kadangi laivas 
plauke tuščias, jį greit pa
leido. — Vieton paskendu
sių “Kauno”, “Panevėžio” 
Įr “Nidos” numatoma pir
kti naujus laivus, fesą gau
ti keli rimti pasiūlymai. —

Kdunaš — Gauta žinių, 
kad lietuvių kolonijoje To
limuose Rytuose, Čharbi- 
he, yra rieihdžas Skaičius 
norinčių gerbi išmokti lie
tuvių kalbos. Šiuo laiku 
Charbine veikia net ketve- 
ri lietuvių kalbos kursai: 
silpnai mokantiems ir Vi
sai nemokantiems. Charbi- 
ne yra Lietuvos Piliečių 
Draugija, turinti nemažą 
skaičių narių. Čia yra Lie
tuvos konsulatas. Konsulo 

t, ‘ *

Jatulio rūpesčiu bus. išleis
tas specialus “Tolimųjų 
Rytų lietuvių almana
chas”.

I’rofcsionakti. biznieriai. pr:iin<>nfil
iai, knrk skelbiami “ImrMninke" tik
int verti skaitytoji) fcnran»«>*.

pusę. Tokie du stulpai va- pradėjus savo vaidinimus 
ditiami Sienos ženklti, o Vilniūjfe, vėliau vaidinti Ig- 
kifekvieho šieridš ženklo da- ■ nalihojfe, Palūšėje, ŠVėii- 
rdtha 100 —150 m. spindu-' čionęliuosė it kaltiriėnūo- 
liU nuotrauka 1:10.000 ina- se. Visur teatras turėjo di- 
Sto (krdki) ir Surašomas delį pašisekiM- Pasiilgt 
protokolas, smulkiai apba-(lietuviškų vaidinithų žmo

nės suplaukė iš tolimiausių 
apylinkių. Vaidiniriiai ir 
kituose Vilniaus srities 
miesteliuose per žiemą 
rengiami. “Vaidylos” teat- 

; ras yra išsivystęs iš Vil- 
į niaus Studentų dtaihos 
; sekcijos, kuri prieš karą 
rengdavo nuolitinius vai
dinimus.

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelis

- • 

šant sienos ženklo padėtį. 
Be to matubjattiaš jiačioš 
sienos ilgis, o taip pat ma
tuojami Sienos pasisukimo 
kampai.

Pirmoji pakomisija dar
bą pradėjo nuo Latvijos 

, sienos, o antroji huo Medi
ninkų — Ašmenos plento ir 
abi eina pietų kryptimi. 
Jau yra padariusios po dvi
dešimt • kilometrų, o visą 
darbą manoma baigti iki 
vasario mėtiešio 1940 m. 
pabaigos.

Vilniuje sukėlė didelę 
sensaciją žinia, kad polici
ja pagavo 3 Vilniaus uni
versiteto asistentus beva-

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta
dieny j), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Sehnblis į- 
vykš ŠV. Pėtto liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

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

jauš pd pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimelyj bus skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų svarstymų.
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giaušiai atstovų iŠ visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuriš įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seithelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

VišūS nuoširdžiai kviečia:—
KUh. K. Vašyš, Dvasios Vadas

Antanas zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius,
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Dies Komisija

kad geriau galėtų atlikti 
ypatingą kokią nors'parei
gą, JIS KAIP TIK IR YRA 
SUTEIKĘS BAŽNYČIAI 
AUTORITETĄ! “Tas, kurs

na vis peikia ir nurodo per
siskyrimų bei divorsų ža
lingas pasekmes, kurios 
ardo šeimos gyvenimą ir ė-

Taip vadinamoji Dies Komisija, kuri tyrinėja ne- j 
prietelingų Amerikai organizacijų veiklą, daug kam:1 
įsipyko, nes ji turi drąsos pareikšti ir faktais Įrodyti, 
kad kai kurie net labai įžymūs amerikiečių vadai ir 
visuomeninkai remia komunistinę ir fašistinę propa
gandą. Ne būtinai, kad tie neapdairūs amerikiečiai bū
tų komunistai ar fašistai. Visai ne. Daugelis jų buvo 
suklaidyti gudrių agitatorių. Bet jiems natūraliai ne
malonu, kad jų vardai viešai įveliami į kenksmingą 
svetimšalių propagandą. Žinoma, čia išimtinai jų kaltė. 
Jiems reikėjo apsižiūrėti, su kuo susideda. Bet prie 
kaltės, ypač dar tokios stambios ir kompromituojan
čios, nieks nenori prisipažinti. Taigi jie kaltina ne sa
ve, o Dies komisiją, kad būk ji kišasi į ne savo reika
lus, varžo žodžio ir asmens laisvę ir, smerkdama Hitle
rį, ji pati siekia nejučiomis čia hitlerizmą įgyvendinti. 
Tad, jų manymu, Dies Komisija turinti būt likviduota. 
Tačiau, iškilus sovietų - suomių karui ir pasireiškus 
kenksmingai įvairių “frontų” veiklai, Kongresas pa-j 
siskubino duoti lėšų, kad Dies Komisija toliau tęstų 
savo darbą. Mat, pripažinta, kad nežiūrint kai kurių 
net įtakingų asmenų protesto, Dies Komisija šiame pa
vojaus momente būtinai reikalinga.

Taip, Dies Komisija daug Amerikai pasitarnavo. 
Ji numovė kaukę nuo kai kurių nekaltai pasivadinusiu 
organizacijų, sėkmingai varančių komunistinę propa
gandą tarp darbininkų, studentijos ir šiaip jau visuo
menėje, neišskiriant kariuomenės ir aukštai pastatytų 
valdininkų. Tos tariamai nekaltos organizacijos pasi
ėmė viliojančiai kultūringus vardus: “American Stu- 
dents Union”, “American League for Peace and Demo- 
cracy”, “International Workers’ Order”, “North Ame
rican Committee to aid Spanish Democracy” ir kitos 
tam panašios. Jų iškabos pažangios, labdaringos ir de
mokratiškos, bet esmė pasirodė esanti grynai komu
nistinė, betarpiškai surišta su Maskvos vadovybe. Iš 
čia matome, kaip plačiai bolševikai yra užsimoję. Jie 
įsiskverbė į visus sluoksnius Amerikos gyvenimo ir el
giasi pagal metodus, išbandytus Rusijoj, Meksikoj ir 
Ispanijoj: priruošiamąjį revoliucijos darbą atlieka per 
spaudą, radio ir kino. Tos priemonės yra tinkamiausios 
komunistinei sėklai sėti. Dies Komisija susekė jų ta
kus ir palei siūlą priėjo prie kamuolio, t. y. atidengė jų 
tikrąjį tikslą. Dies Komisija atsirado kaip tik laiku ir a- 
tidarė amerikiečių akis į rimtą pavojų. K.
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Koki Mes Esame Laimingi!

Toliau šv. Bažnyčia yra 
neklaidinga Vadovė, dėl to, 
kad ji tik kartoja tą, ką 
pats Kristus yra skelbęs. 
Jie viena stovi kaip neju
dinama uola visokių klai-

klauso tavęs, klauso ir ma- ’ dingų mokslų jūroje. Ji 
nę”. Kadangi tie dalykai,' vienintelė įstaiga, kuri 
kuriuos Bažnyčia liepia drąsiai ir tvirtai gina mo- 
mums priimti yra ne iš šio terystės Sakramentą. Ji 
pasaulio, bet liečia amži- viena iš visų jėgų globoja 
nasias tiesas, būtinai rei- ir ugdo tikrą krikščioniš- 
kalingas mūsų išganymui kos šeimos sąvoką. Ji vie-

■ ir už kurias Kristus mokė
jo tokią didelę kainą savo 
mirtimi; ir kadangi Dievas 

i geriausiai pažįsta mūsų
prigimties silpnumą ir svi- da civilizacijos pamatus, 
ravimą, seka, tat, logingai, Ji viena kelia savo įspėjan- 
kad teisingas Dievas ture- tį balsą prieš tą biaurių 
tų mums suteikti aiškią vaikų vengimo įprotį, ku- 

! garantiją, kad tos tiesios ris žudo tautas ir pagimdo 
būtų nekeičiamos. O Kris- ištvirkimą vedusiųjų tar
tus tą garantiją yra mums pe. Ji viena duoda aiškų 
ne kartą davęs: “Ant šios supratimą žmogaus gyve- 
uolos pastatysiu savo Baž- nimo tikslo, nuolat pabrėž-1 
nyčią... ir pragaro vartai dama sielos ir malonės gy-

' jos nenugalės”. “Visa ga- venimo reikšmę ir svarbą; 
lia yra man duota dangų- nuolat ragindama mus ne-

1 je ir žemėje... kaip Tėvas ieškoti laimės šios žemės 
mane siuntė, taip ir aš Jus gerybėse. Ji, pagaliau, su 
siunčiu”. “Aš prašysiu Te- Marija, Dievo Motina prie- 
vo ir Jis jums duos kitą... kvje, kelia aukštus skais- 
šv. Dvasią, kuris bus su ju- tybės ir susiturėjimo idea- 
mis visas dienas... Tiesos lūs ne vien nevedusiems, 
Dvasią.” i bet taip pat ir vedusiems.

Šv. Bažnyčia Yra Ir Stipry bės Šaltinis
i
Į Man rodos, kad katalikai : 
užtektinai neatkreipia dė- 1 
mėsio į tikrą ir pilną Baž- » 
nyčios sąvoką. Kitais žo- < 
džiais daugiau gal žiūri į 
Katalikų Bažnyčią, kaip į 
išorinę organizaciją. Už
mirštame, kartais, jog 
Bažnyčia yra gyvas orga
nizmas, kurio gyvybės šal
tinis yra pats Kristus. Jis 
yra to organizmo Galva, o 
mes to organizmo nariai. 
To organizmo siela yra 
Šventę ji Dvasią. Vięnu žo-j 
džiu, bažnyčia yra daugiau; 
nieko, kaip Kristaus gyve-i 
nimo tęsinys! Mat, neužsi
baigė Atpirkimo darbas 
Kalvarijos kalne. Jis dar 
mūsų tarpe tebegyvuoja! 
Jis dar dirba, veikia, deda 
visas pastangas suteikti 
mums išganymą. Koks di
delis skirtumas tarp Kata
likų Bažnyčios ir Protes
tantų sektų bažnyčių! Pas
tarosios nėra sielos, 
vidujinės dieviškosios gy- ■ minto ją,

siems yra: “Ateik Karalys
tė Tavo!” Ji su šv. Povilu 
dažnai primena mums, kad 
esame “dieviškosios gyvy
bės dalininkai”. Ji nuolat 
tvirtina, kad antgamtinis 
gyvenimas sudievina žmo
gų malonės pagalba. Todėl! 
Bažnyčios Sakramentai, 
sakramentaliai ir maldos 
suteikdami Kristaus malo
nes, atlieka kilniausią auk
lėjimo darbą. Septyni Sa
kramentai yra Dievo Va- 
jlios pustatytos.formos, ku-Į 
riomis žmogus paprastai 

i patiria Kristaus malonės 
veikimą. Jis atneša Dievą 
į patį žmogaus gyvenimą. 
Septyni Sakramentai ap
juosia visą žmogaus gyve
nimą. Per Krikštą Kris
taus Kraujas pirmą kartą 
teka į žmogaus sielą; tą 
sielą apvalo nuo gimtosios 
nuodėmės.
Sakramentas 

nei sielą siunčia

tam šitą tiesą gyvenimo 
nemalonumuose, kada kry
žiai užgula mūsų pečius, 
arba tenka nukentėti už ti
kėjimą. Juk tai yra garbės 
ženklas! Juk Dievas mato 
savo panašumą mumyse! 
Reikia, tat, atsiminti, kad 
kaip Kristus po visų perse
kiojimų ir mirties prisikė
lė, taip ir mes po visų prie
šingumų, persekiojimų ir 
ašarų garbingai prisikelsi
me Dieviškojo Kristaus 
galia.

Tamsiose gyvenimo va
landose mūsų Motina Baž
nyčia kaip tik ir būna 
mums šviesiąja paguoda ir 
ramsčiu. Mažai pasaulyje, 
kur rasi tiek daug švento 
prisirišimo prie savo Baž
nyčios, kaip Lietuvos kai
miečių tarpe, ypač prieš di
dįjį karą. Bažnyčia buvo 
tiems kaimiečiams tikriau
sioji paguoda. Gerai prisi
menu Kražių skerdynių 
aprašymą, kurios įvyko 

’ 1892 metais. Kaip vienas 
(garsus autorius rašo: — 
“Vargšas kražietis, ilgai 
vilkęs baudžiavą, nieko ki
to savo dvasiai nėra turė
jęs, kaip tik bažnyčią, ir, 
kol jį maitino plutgaliais, 
kol jis dar šiaip taip galėjo 
kvėpuoti sutrūnėjusioje 
trobelėje, tylėjo, kentė, 
nes bažnyčioje pasiguosda
vo ir išten laukdavo ste
buklo. Bet kai caro tarnai 
išdrįso atimti ir jo ir šitą 
oaskutinę jo paguodą, jis 
puolė ginti, nebodamas gy
vybės”. Tuo metu visi kai
miečiai, smulkūs ūkininkė
liai, kumečiai, benamiai, 
elgetos ir stambesni žemi
ninkai susigrūdo į savo 
mylimąją bažnyčią. Atva
žiavo caro atstovai ir pa
reikalavo, kad žmonės iš
eitų iš Bažnyčios. “Neati- 
duosim bažnyčios!” sušuko 
visi. “Neduosim uždaryti! 
Bažnyčia mūsų! Mirsim čia 
po Kryžiumi, bet nepasi- 
duosim!”

' "Dainos" Dr-jos Jubiliejus
... ■ . ■ r . *
! - -f - j ■ i • *. j į . > ■
* Kaunas—^ “Dainos” Dr-’veikė2 be kitų entuziastų ir 

ja, kurioje yra padarę sa-. žymus skaičius dabartiniu 
vo muzikalinės karjeros metu garsių ir nusipelniu- 
pradžią ne vienas mūsų šių veikėjų, k. a. prelatas 
dainininkas ir pats Kipras P. Januševičius, muzikai— 
Petrauskas, gruodžio 16 d. V. Nacevičius, J. štarka, 
atšventė savo 40 metų ju- St. Kūlys, Jonas Budrys, 

Polovinskaitė - Grigaitie-biliejų. “Dainos” choro
koncerte dainavo ir buvęs nė, J. Garalevičius, Kipras 
jo narys Kipras Petraus- Petrauskas, 
kas.

J. Babravi
čius, Stasys Šimkus, Ga- 

_ I launienė, - Nezabitauskai- 
Dainos Draugija girnelė vaidintojų — A. Vit- 

’ . Į
“1

dar gilios rusų priespaudos' 
laikais 1899 m. rugpiūčio 
mėn. pradžioje, kada būre
lis Kauno lietuvių jaunuo
menės ir vyresniųjų apie 
50 vyrų, muziko J. Nauja- 
lyio vadovaujami, pradėjo 
slaptai rinktis ir mokytis 
dainuoti lietuviškai. Repe
ticijos buvo daromos vasa
ros metu Kauno apylinkės 
miškuose, saugantis žan
darų ausų. Pirmieji “Dai
nos” pasirodymai buvo 
privačiuose butuose pas 
Gineičius, Liorentus ir kt. 
1903 m. atvykęs iš Veive
rių Tarnas Žilinskas padė
jo “Dainai” išgauti iš rusų 
gubernatoriaus leidimą 
viešus spektaklius sureng
ti. Pirmąją viešą gegužinę 
“Daina” jau surengė 1901 
m. gegužės 13 d., kuri, ru
sų valdžiai neišdrįsus leis
ti, buvo surengta rengėjų 
atsakomybe. 1904 m., atga
vus spaudą, ir ”Daina” iš
gavo leidimą viešai veikti. 
Tuo laikotarpiu “Dainoje”

kauskas, A. Sutkus, Ona 
Rymaitė, Tomas ir Al. Ži
linskai, Tadas Daugirdas, 
Martynas Yčas, Liudas Gi
ra ir kt., iš “Dainos” veikė
jų prof. Petras Leonas, 
Juozas Tūbelis, poetas 
Maironis - Mačiulis, Jakš
tas - Dambrauskas ir kt. 
1905 m. “Daina” pirmą 
kartą surengė Kauno mie
sto teatre viešą spektaklį, 
kurio visą laiką žiūrėjosi ir 
pats rusų gubernatorius 
Veriovkinas. Buvo vaidin
ta “Amerika Pirtyje”. 
Draugija tuomet turėjo 
per 500 narių ir jai pri
klausė visa tuo metu susi- 
pratusioji Kauno lietuvių 
jaunesniųjų dalis. Karo 
metu dr-jos veikimas buvo 
nutrauktas. Nepriklauso
mybę atgavus ir įsteigus 
Valst. operą ir dramą ir kt. 
teatrus, “Daina” apsiribo
jo vien choru, kurs ir šian
dien tebėra laikomas ge- 
riausiuoju Kaune.
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Šiomis Bažnyčios Vieny- pusės stovime ant tvirto 
bės Oktavos dienomis, vi- pamato ir beviltiškai nesi- 
sam katalikų pasauliui pa- blaškome. Mes negalime 
skendus maldoje, kad vie- paklysti, nes Kristus priža- 
nybėje susiburtu visi ge-; dėjo “pasilikti su mumis 
ros valios žmonės, verta visas dienas iki pasaulio 
trumpai apmąstyti, koki, pabaigos”. Klausimas, ar 
mes katalikai esame lai- mes užtektinai įvertinam 
mingi būti šv. Bažnyčios tą brangų turtą — tikėji- 
vaikai. Gerai pažvelgę į da-1 mą. Ar mes pakankamai 
bartinę pasaulio suirutę,1 dėkingi esame vadintis vai- 
lengvai matome labai daug kais dieviškosios bažny- 
klaidžiojančių klaikioj mi-1 čios, kuri yra mums Vado- 
gloje. Daugelis neturi jo
kio tikėjimo, jokio sąryšio vė gyvenimo kelionėje* į 
su'JDievu.Ieškonelairningiamžin^st^’ stiprybės šalti- 
laimės ir nežino arba neno- n*s gyvenimo kovoje; Pa- 
ri sužinoti laimės Šaltinio.' guoda gyvenimo nelaimė- 
Mes katalikai, tat, iš kitos se.

B VBažnyčia Yra Neklaidinga Vadovybė
Jėzus Kristus, tikras Die-I galvą. “Tu Petras, ir ant 

vas, tapo žmogumi, kad iš-1 tos uolos aš pastatysiu sa- 
gelbėjus žmonių giminę iš •. vo Bažnyčią”. O bažnyčia 
nuodėmių pasekmių — ne be programos, be plano y- 
tik tuos, kurie gyveno J ra bereikšmė. Dėl to ir 
prieš Kristaus atėjimą, ar- j Kristus yra davęs savo 
ba kurie gyveno Jo laikais, Bažnyčiai aiškų įsakymą: 
bet ir visus iki pasaulio pa- ____ , __ ___ ____
baigos. Kadangi Kristaus visas tautas, krikštydami 
darbai ir vaisiai neturėjo juos vardan Tėvo ir Sū- Į 
su Jo mirtimi pasibaigti, naus ir šventosios Dva- 
bet turėjo nuolat būti nau- sios”.
dojami, Jis įsteigė Bažny-1 Kadangi įsakymas netu- 
čią, išrinkdamas Petrą, jo ri reikšmės be autoriteto,

“Eikite, tat, ir mokykite

Kaimo skurdžiai nieko 
kito neturėjo kaip molio ir 
smėlio kalnelius, ir dabar 
caras nori atimti iš jų baž- 

Sutvirtinimo Į nyčią, kuri buvo jiems taip 
į atpirktą brangi, kuri mokėjo jiems 
Dvasią Ra- suteikti paguodą ir džiaūg- 

kuri iš silpno ir smą, kurioje jie kas sek- 
vybės. Katalikas niekuo- bailaus kūdikio turi išug- madienį dvasiniai atsigau- 
met nėra viena. Su juo vi- dyti kovotoją už Kristų, davo, pasistiprindavo. A- 
suomet yra Kristus, Galva, Atgailos Sakramentas gy- tėjo lapkričio dešimtoji, 
o su Galva yra visi ištikimi do nuodėmėmis sužeistą! (Išbuvo bažnyčioje jau tris 
Jo mistinio Kūno nariai žmogaus sielą. Eucharisti- mėnesius). Ir vėl pareika- 
danguje ir žemėje. Iš ten ja suteikia sielai stiprybės, lauta iš jų apleisti bažny- 
plaukia neregimo, paslap- Pats Kristus atsiduoda čią. Autorius J. Marcinke- 
tingo gyvenimo srovės per žmogui. Per Kunigystės vičius savo romane, “Kra- 
katalikų bendruomenę. Jos Sakramentą žmogus gau- žiu Skerdynės” jaudinan- 
susijungia su regiamomis na vadus ir tarpininkus, čiai aprašo tų kaimiečių 
katalikų bendruomenės Per Moterystės Sakramen- širdies skausmą ir tą šiur- 
gyvenimo jėgomis, ypač su tą yra tęsiamas gamtinis pūlingą įvykį: “Raštą 
popiežiumi ir vyskupais. gyvenimas, kad vėliau ga- mums uždraudė. Tegul, sa- 

Šv. Bažnyčia yra stipry- lėtų plėstis ir antgamtinis ko ruskis, ta Lietuva bus 
bės šaltinis, dėl to, kad gyvenimas. Paskutinis Pa- tamsi ir juoda! Kitas svie- 
Bažnyčia yra dieviška ir tepimas ateina į pagalbą tas drukavoja knygas, ga- 
suteikia mums dieviško svarbiausioje jojo gyveni- j zietas, o mes negalim. Į Si- 
gyvenimo per Sakramen- mo valandoje; būtent mir- biri ją, į tamsią ir šaltą pa
tus. Vienas Katalikų Baž- ties valandoje. Nuo laimin- svietę išveža žmogelį, kuris 
nyčios tikslas yra vesti sa- gos ar nelaimingos mirties iš Prūsų knygelių atneša, 
vo vaikus prie šventumo; visa žmogaus amžinybė Pas mus Kražiuose labai 
perauklėti juos į naujus priklauso. Paskutiniu Pa- mažai tų gražių knygelių 
žmones. Ji rūpestingai mus tepimu pas ligonį ateina atneša, nes mes nė skaityti 
moko, kaip leisti Kristui Gailestingasis Samarijie- visi nemokam. Laikė mus 
apsireikšti mumyse. Jos tis ir sergant, guodžia, gy- Į ponai bajorai kaip gyvu- 

i švelnus šūkis mums vi- do. j liūs. Kitur žmonės apsi
švietę. šventa bažnyčia 
mūsų motina, Panelė Švč. 
mūsų patronka. Jei atims 
bažnyčią, jei išniekins i
Švenčiausiąjį, mes liksime 
visai tamsūs, visiškai naš
laičiai. Kas myli Dievą, tas 
stoja kaip mūras už mūsų 
tikėjimą. Rinko vyrai ak
menis į krūveles, laužė 
tvoras, nešė basligalius...

“Ir prasidėjo baisios

skerdynės. Žandarai ir pa- penkioliką, po trisdešimts 
galiau Kazokai joja į baž- bizūnų ir vyrams ir mote- 
nyčią. Sušvilpė bizūnai, su- rims... ir pagaliau daugu- 
žvangėjo kalavijai. O žmo- mą išvežė į kalėjimą...” 
nės sukruvinti, sudraskyti,• r’ 
sukapotomis 
kailiniais, bėgo 
tur. Kazokai apsiginklavę Bažnyčia Lietuviams, 
šautuvais, ietimis, kalavi
jais ir bizūnais kapoja kai
miečius. Kraujas tiško ant 
sienų, žmonės rėkė, šaukė
si Dievo. Pagaliau suimti 
visi ir nuvesti į miestą. 
Prasidėjo plakimo egzeku
cija... Nurengdavo, suriš
davo kojas ir krėsdavo po

Bažnyčia Yra Pergalėtoja

Šis jaudinantis vaizdas, 
milinėmis, ištikrųjų, mums aiškiai 
vienur ki- rodo, kokią reikšmę turėjo 

Jie 
ten rasdavo paguodos Ta
me, Kuris kadaise yra sa
kęs: “Ateikite visi, kurie 
vargstate ir apsunkinti e- 
sate ir aš jus atgaivinsiu... 
Aš prisikėlimas ir gyvybė... 
kas tiki į mane, nors ir bū
tų miręs, nemirs per am- 
v • _
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Bažnyčia Yra Paguoda Nei ėję Ir Persekiojimuose
Labai lengva suprasti, manęs pirma jūsų nekentė, 

kodėl pasaulis neapkenčia! Jei būtumėte iš pasaulio, 
Bažnyčios. Iš visų pusių,1 pasaulis mylėtų, kas jojo 
ypač šiais pakrikusiais lai-j yra; kadangi, tačiau, jūs iš 
kais, Bažnyčios priešai pasaulio neesate, bet aš jus 
žiauriai puola jos vaikus, išrinkau iš pasaulio, todėl 
Tačiau Kristus yra kadai- pasaulis jūsų nekenčia... 
se sakęs: “Jei pasaulis jū- Tarnas ne didesnis už savo 
sų nekenčia, žinokite, kad valdovą”. Kartais užmirš-

v —

“Lengviau būtų užgesin-1 turys tamsioje migloje tei
ti saulę, kaip sunaikinti ■ kia amžinosios tiesos švie- 
Bažnyčią”. (Šv. Jonas są vargstančiai žmonių gi- 
Chr.). Ir ištikrųjų kiekvie- minei. Jos Mokslas yra ne- 
name amžiuje Bažnyčios pakenčiamas. Ji skelbia 
priešai mėgino panaikinti linksmą naujieną sergan- 
ją, o ji vis auga, vis plė- čiam pasauliui. Jos turtai 
čiasi, nes Kristus prižade- begaliniai. Jos grožis žavė
jo jos neapleisti. Ji pergy- te žavi geros valios žmo- 
veno Romos imperiją, per
gyveno šventąją vokiečių 
Romos karalystę, pergyve
no prancūzų, austrų ir ki
tas karalystes. Kiek ji yra 
turėjusi ir vidinių priešų! 
Tačiau Petro uola dėl to nė 
kiek nesujudėjo. Naikino 
Bažnyčią žydai, stabmel
džiai, islamas, reformacija, 
liberalizmas. Visi atkando 

j dantis, 
gyveno, taip ir tebegyvena. 
Dabar su Bažnyčia gru
miasi socializmas, komu
nizmas ir nacionalsocializ- 
mas. Kaip anie Bažnyčios 
nenugalėjo ,taip nenugalės 
ir šie. Kaikuriuose kraš
tuose ir kai kurie asmens 
nuo Bažnyčios gali atkris
ti, bet visos Bažnyčios nie-1 
kad nenugalės. Kiek Baž
nyčia nukentėjo Lietuvoje 
nuo protestantizmo, pra- 
voslavijos ir žiauraus ru
sinimo! Tačiau ji drąsiai 
mokėjo visiems puolimams 
atsispirti. Kokia jos įtaka 
amžių bėgyje! Ji kaip švy-

nes. Kokius didvyriškus 
Šventuosius ji yra pagim
džiusi! Koki mes laimingi 
esame, kad skaitomės jo
sios vaikais! Dėkingumas 
kyla širdyje ir tvirtas pasi
ryžimas būti jai ištikimais 
iki galo, jos klausydami ir 
pasiduodami jos įspėji
mams, patarimams bei įsa
kymams. Ir meilė turėtų 

o Bažnyčia, kaip degti mūsų širdyse... meilė, 
kaip tų kaimiečių 
žiečių. Iš Bažnyčios akių 
spindi senasai tikėjimas. Iš 
jos rankų nuolatos teka 
senoji palaima. Koks gi bū
tų dangus be Dievo? Kokia 
gi būtų žemė be mūsų 
Bažnyčios!
Kun. Pr. Aukštikalnis, S.J.

Kra-

Pažvelkite į saule? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.
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— Viskas tvarkoj, tik rei
kalinga vizų, — taip kalbė
jo Švedų Amerikos linijos 
atstovas.
— Tiktai vizų, — kartoju 

vartydamas rusvą knygu
tę, kurios viršuje, pro iš
plautą pailgą skylutę ma
tosi: liti Nr. Per vidurį į- 
spaustas auksinis cherbas 
ir parašas “Pasport”.

iš pažiūros, knygutė kaip

ei

Dokumentus galutinai 
sutvarkiūs parvažiavau 
namon, pas tėvus. Čia teko 
pabūti dar kelias dienas. 
Ir vieną šeštadienio vaka
rą, pradėjau krauti čemo
danus (reikia pastebėti, 
kad mes važiavom dviese: 
brolis ir aš). Rodos, nieko 
nedėjom, bet kaip reikėjo 
pakelt, tai kaip akmeni
niai. Teko atsisakyti kele- 

ouvo puikūs laikai. Štai,' ką padarysi.
— Tai ka mama, — pragyveno visos mūsų bito tėvas L sūnus vos če-

ATSIŠAUKIMAS Iš LIETUVOS

savo uždarbį. Yra žmonių, į 
kurie aukoja keleriopai 
daugiau.

Žinome, kad mūsų išeivi- 
jš jau pradėjo didįjį Vil
ktui fr Vilniaus Kraštui pa- 

A*.* <«*. • a*. —ramos vajų.
Tikime, kad ji, dalyvavu

si Lietuvos atstatyme ir į- 
sikūrime, organizuotai pri
sidės ir prie Laisvosios Lie
tuvos pastangų sugrąžintą 
lietuviškąjį Vilnių ir jo 
Kraštą atkurti.

Tautiečiai! Padėkite Lie
tuvai ir šį kartą!

Aukokite savo dienų už
darbius, o kas gali ir dau
giau Vilniui ir Vilniaus 
Kraštui paremti.

Lai neliek:* nei vieno dar
bininko, nei vieno ūkinin
ko, nei vieno pramonininko 
arba šiaip išeivio, kuris pa
siliktų neprisidėjęs prie 
Vilniaus ir Vilniaus Krašto 
paramos!

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti Garbės Pirmininke

Jadvyga TObelicnč.

Pirmininkas Jonas Navakas 

Vicepirmininkas agr. 
Stasys Jakubauskas. 

Iždininkas MafcOlč KulnHūtč. 

Sekretorius adv. 
Jokūbas Goldbcrgas.

kas su dviem palydovais: 
vyru ir moterim.
— Kas kokios valiutos tu

rite, prašom leidimus tai 
valiutai išvežti.

Skubiai paduodu Lietu
vos Banko leidimą, kuria
me leidžiama man su bro
liu išvežti 20 dolerių. Ki
tas valdininkas skaito tuos 
dolerius.

—Daugiau neturit su sa
vim valiutos?
— Ne, — atsakiau.
Valdininkas peržvelgęs 

mudu nuo galvos ligi kojų 
ir nueina.

Toki valdininkai papras
tai būna geri savo srities 
specialistai. Matyt, aiškiai 
suprato jis, kad tie du vai- 
rinukai, tai jau daugiau 
valiutos neturi.

klausydavomės iš gretimo 
namo smuikos garsų! Ar 
ne puikiai tas konservato- 
ristas išpildydavo Šuberto 
“Serenadą” ir “Avė Ma
ria”? Ir ar ne ilgai jūs pas 
mane tuomet prasėdėda- 
vot? Juk tai buvo tartum 
pasaka, sakydavom. Ir štai 
čia: Kapsų g-vė. Ar ne ten' 
mes rinkdavomės ir disku- 
tuodavom meno ir politi
niais klausimais? Taip. Tai tos knygų. Nors gaila, bet 
i = J \
dar Aukštaičių g-vė. Ar ne 
joj i " ____ _ __ __
simpatijos? Ar ne sojom modanns ’pakeha. Sakysi, 

~ ką mudu mama vefimės?
— Aš tai atsimenu įdėjo 
man manta pusę kepaliuko 
duonos ir bryzelį lašinių, 
pasiėmiau dar du obuolius, 
na ir marš į Ameriką.

Motina aiškiai susigrau
dinusi, bet nieko nesako, 
galbūt svajoja apie tą šalį; 
šalį, kurioje išgyveno gra-

Brangūs Tautiečiai!
Ilgai lauktas Lietuvių 

Tautos siekimų įvykdy
mas galop virto realybe. 
Mūsų sostinės Vilniaus ir 
jo Krašto okupacija pasi-r 
baigė. i

Lietuvių Tauta grįžo į 
savo amžinąją ir senąją 
sostinę Vilnių, kaip tikras 
jos šeimininkas.

Sunki 19 metų lenkų o-, 
kupaci ja yra skaudžiai su
žalojusi mūsų sostinę ir 
Vilniaus Kraštą.

Visai Lietuvių Tautai rei
kės ilgų metų ir'didelių pa
stangų, lenkų padarytas 
kraštui žaizdas išgydyti ir 

. - ~ __ atitrūkusi nuo Laisvos Lie-
Kaž kokia žydų tautybės tuvos gyvenimo Vilnių ir 

txa.- 4i. vįbjįįįyb Kr&Štą įjungti į
gyvosios Lietuvių Tautos 
buitį.

Tautiečiai! Mes gerai ži
nome, kad iūūsų išeivija1 
visuomet buvo ir yra jautri 
savo Tautos reikalais. Ji 
niekuomet nebuvo nutrau
kusi ryšių su Lietuvos įgy-- 
venimu. Laisvosios Lietu
vių Tautos rūpesčiai ir sie
kimai buvo lygiai fr mūsų 
išeivijos rūpesčiais ir sie
kimais, ji ėjo žingsnis į 
hngšnį šu visk Lfetuvių' 
Tkūta. Taip jausdama, ‘mū
sų išeivija daug yra padė
jusi Lietuvai.

Šiandien Lietuva, atga
vusi Vilnių ir jo Kraštą, 
deda daug pastangų ‘Vil
nim Vilniui ir Vilniaus; 
Kraštui padėti. Jos darbi
ninkai, ūkininkai, prekybi
ninkai, pramonininkai ir 
valdininkai, nežiūrint sun
kių ištikusio Europoje ka
ro padarinių, aukoja Vil
niečiams fr Vilniaus Kraš
to paramai net kebų dienų

I

švęsdavom visas mūsų 
žardines — gimimo dienas, 
arba šiaip kokias nors iš
galvotas sukaktuves? Juk 
tai buvo auksinės dienos 
ar ne? Stasys tik bnguoja 
galva ir tyfi.

Bet valdininkas buvo ne
sukalbamas ir pasas liko 
už langelio. Išgirdom dar:| 
kad ateisit rytoj ir viza 
□us. Tylėdami nulipom že
myn, tylėdami ir išsisky
rėm. Rytojaus dieną, ga
vęs Lietuvos vyžą, bėgio
jau po konsulatus rinkda
mas sekančias: Latvijos, 
ostijos, Suomijos ir Švedi
jos.

Pirmiausia kurių pas 
į .Švedijos konsulą. O ten, 

__  _________ _____įaip Kalvarijoj per Mari- 
Čiumpam mudu su Sta- J08 var^° Atlaidūs: trūksta 

siu, viens vieną, kits kitą fr tik Ubagų. Daugiausia tai 
bematant išpildom.______ J
— Prašau, — šūkteliu to tarnautojai energingai

jam jiems kažką aiškino ir
— Ar jau; taip greit? — purtė galvas, matyt atsisa- 

pakėlęs akis nuo laikraš- patenkint jų prašymus.
Daugumas lenkų stovėjo 

ar sėdėjo, tylūs — susigū
žę.

Kampe sėdinti senutė ty
liai verkia. Prie jos prisi
šliejęs kokių 4 metų ber
niukas, purto ją už ranko
vės ir klausia jos, ko ji 
verkianti. Senutė paglosto 
šviesius, papurusius ber
niuko plaukus ir giliai at
sidususi, nieko jam nesa
ko. Iš tiesų, tie žmonės ken 
čia didėlę tragediją: be tė
vynės, išblaškyti, kur eiti, 
ką daryti, kur dingti? Tai 
baisu. Ir tai atsitiko tau- 

[ tai, kuri tik vakar dar tėš- 
kė^mums į veidą (ultima- 

I tūmaš) Ir iš aukšto žiūre-
— Bet, gal galima kaip dama visaip mus niekino 

nors, ot... žinot, prisimini- r skriaudė. Šiandien mes
v. . ... juos prįglaūdėm, priglau-

— Kiek čia įsiregistravi- ^em visus, neišskiriant nei 
mų... Štai kur vis mano gy- tų, kurie dar taip neseniai

— Pirmiausia, tai Lietu
vos, — aiškinu jam, 
nam, jei turi laiko. 

Stasys sakėsi laiko netu
rįs, bet vistiek eina. 

Savivaldybės rūmai. Ket
virtas aukštas. Ilgas kori
dorius su daugybe lange
lių. Prie vieno parašas: “vi
zos”.
— Ar čia galima gaut vi-

knygutė, bet kieK dėl jos — Vizos neduodamos, 
ouvo pnlakstyta, kiek pri- - rašau pasiskaityt, — ran- 
sineivuota ir kiti prrner-1 ka parodė į didelį, prie šo- 
vinta. O dabar tik vizų, 
larcum anksčiau ten nieko 
ueouvę.

—Tai ką, tik vizų? Okey, 
— šūktelėjau ir pats nu
stebau, iš kur pas mane tas 
žodis atsirado ir kaip keis
tai jis nuskambėjo. Apsi
dairiau, ar kas nesijuokia. 
Nieko panašaus nepaste
bėjęs, užsimečiau kepurę 
ant galvos ir šūktelėjęs, 
kad per 2 dienas bus suva
rytos visos vizos, išrūkau 
pro duris.

Gatvėj lyg kojas kas kel
tų fr pasiutusiai norisi už
dainuoti: “Kai aš turėjau I 
kaime mergelę...”, bet ne-; 
išdrįsau, nes pa gatvę vai- i 
kščiojo poliemonas.

— Sakyki, prieteliau, į 
kokį “atpuską” važiuosi/ 
kad taip išdidžiai galvą ne
ši ir vos pavyti galiu, — 
girdžiu užpakalyje savęs 
kaž ką kalbant ir tekšno- 
jant man per petį.

Atsisuku.
— Stasys, kad tave kur 

bala. Sveiks, rodos, kad 
šimtą metų nesimatėm.
— Šimtą, kaip šimtą, bet; 

kaž kur nuo mūsų prapuo
lei — kaltina mane Stasys.
— Žinai, nujaučiau, kad 

šiandien turėsiu daug bė
gioti, tai įšokau į autobusą 
ir parkūriau į namus.
— Nu, ir ko tu čia taip bė

gioji, — klausia Stasys?
— Matai šitą knygą, ji gi net šiltas, 

turi būti trumpiausiu lai- — Šis pasas paliks pas 
ku pilna vizų prikišta, — mus, — krinta šalti valdi- 
atsakau.
— Parodyk? Hm... Tai...,

tu tikrai...?
— Šiūr, — kertu beveik 

iš visos gerklės.
— Tai matai, kalbėjai, 

kalbėjai, o mes manėm, 
kad tai tik juokai.
— Manėt, — Čemberlei- venta, — vartau pasą ii | kumštis sugniaužę šaukė 

nas irgi manė ir kas iš to vadžioju pirštu po policijos 
išėjo...? Pats matai, — ne
paleidžia manęs gera nuo
taika.
— Tai kur tu dabar eini,

— klausia manęs Stasys?
— Vizų gaudyt.
— Taip, girdėjau, bet ko

kių?

l

ao kabantį, raštą.
Skaitau: “Lietuvos pilie

čiams vizos neduodamos ir 
1.1. Acha?! Vėl mes prie 
pono.
— Bet čia rašo, kad tik 

Lietuvos piliečiams vizos 
neduodamos.
— O kokios pilietybės 

camsta?
— Ar aš?
— Taigi, jūs!
— Aš, tai... mat, U.S.A. 

pilietis, — pasakiau ir pats 
tuo netikėdamas.
— Tai tą reikėjo ankščiau 1-į, 

sakyti! Prašau išpildyti 
sias blankas, — paduoda 
man dvi blankas ir vėl įsi
kniso, į politines naujienas.

i 11

I
čio, — ar viską gerai įra- 
šėt?
— Viską kuo geriausia, 

malonus poife, — rėkiam 
su Stasiu.

Kokį, tamsta, ankš
čiau turėjai dokumentą?

—Vidaus pasą, pone!
— Prašau man jį.
Išimu Lietuvos pasą. Jis 

jau smarkiai apsitrynęs, 
nors ir pasipūtęs kaip su
šlapęs kačiukas, bet toks 
artimas, malonus, — dar-

ninko žodžiai. 
— Pas jus?
— Taip.

I I

moteriškė pasirodė jiems 
įtartina ir tam reikalui 
skirta panelė išsivedė ją į 
atskirą kupė smirikesniai_ atsKirą aupe .smutaesmai 

Gausias savo jaunystės kratai.
dienas, šalį, kurioje am- T. .... .. į-~ 
žiams užmigdyti guli pir. JnofangM atrodė žydelis, 
mie ji du sunūs. Motina vi- uns Prasomas parodyti 
sai susigraudina, gi tėvas, . 
fanatiškas Amerikos lais- 
vės’ gerbėjas, stengiasi 
juokingais atsitikimais 
praskaidrinti motinos nuo
laiką.

Paskutine naktis, kad ir 
kažin kaip stengiausi už
migti, bet negalėjau. Jau
čiau, kad ir brolis nemie- 
Į  _> • J •  j  . _

gančius. Per daug jau mes 
susigyvenę su ta aplinku
ma. Per daug čia mums 
viskas artima ir miela. Čia 
dar mus jaunus tėvai par
vežė iš Amerikos, čia mes 
augom ir mokėmės. Kiek
vienas kampelis mums čia 
žinomas, kiekvienas žmo
gus pažįstamas. Ir jau ry- 
toj, grįžtam į šalį, kurioje 

t prieš 24 pavasarius išvy- 
( dau saulės šviesą. Deja, 

grįžtam ne visi, kaip atva
žiavom, grįžtam tik dvie
se: aš ir brolis. Tėvai ir se
sutės pasilieka. Ir, — ka
žin™. O tas kažin ir nedavė 
mums užmigti. Kažin, ka
žin, girgždėjo supamos lo
vos. Kažin, kažin, šnibždė
jo už lango rudens draiko
mi lapai. Ir kuomet išaušo 
itšalęs spalių rytas, kuo
met rudens vėjas draskė 
ruo medžių pageltusius la- 
tus, —mes išvažiavom...

Tuk-tak. Tnk-tak, mano- 
:oniškai stuksena trauki
nio ratai į bėgių sudūri- 
mus. Sėdim tylėdami. 
Priešais sėdintis mūsų 
draugas Vacius, (kuris ir
gi iš mūsų miestelio ir su 
mano broliu mdkykloj vie
nam suole sėdėdavo, taip 
pat važiuojąs į Ameriką), 
mėgina mus kaž ko klaus
ti. Nesulaukęs iš mūsų at
sakymo, išėjo, anot jo, ieš
koti daugiau “laimės ieš
kotojų”.

Su broliu sėdim susigūžę 
ir tylim. Šiauliai, — girdis 
traukinio palydovo balsas. 
Traukinyj mažas sumiši
mas. Daugumas keleivių 
ruošiasi išlipti.

Pastovėjęs kebas minu
tes, traukinys vėl lekia pro 
šiaurės Lietuvos lygumas. 
Už traukinio lango tamsi 
rudens naktis. Kur ife kur 
šmėkštelia mažų stogelių 
Žiburiai. Prie jų mes nesto- 
jam.

Staiga girdisi: 
tos kontrolė, valiutos kon
trolė!

Artinamės prie naskuti- 
nės Lietuvos stoties: Jo
niškėlio. Į mūsų vagoną į- 
eina ankšto ūgio valdinin-

dienas, šalį, kurioje am-

leidimą, nebegali iš susi-

lenkų pabėgėliai. Konsulą- | ga, nors abu vaidinom mie-
i- 4 • ‘ L •  • . f-j i •

štampas ir įregistravimus.
— Ar atsimeni, Stasy, Že

maičių gatvėj tą namuką, 
tą sodelį ir atkrantę? Ar 
nebuvo puiku ten pavasa
ryje, kada sužydėdavo so
dai, kada vakare mes susi
ėję sudainuodavom, arba

ŠVENTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.t >
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“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

minioms: — Na Kowno... 
Šiandien jie tylūs ir ver
kia. Kažin ar supranta jie: 
kad, oi neteisingai, netei
singai, skriaudė jie tą ma
žą, ramią, taiką mylinčią 
šalį.

Skubu gauti vyžą, nes at
mosfera slegianti. Pasiro-: 
do, kad rusvam pasui daug 
formalumų nereik. Gavęs 
švedų vyžą, lakstau po ki
tus konsulus, o tie konsu
latai išsimėtę po visą Kau
ną ir priemiesčius. Į auto
busus negali prisigrūsti, 
nes jų labai mažai kursuo
ja, karo metu smarkiai 
taupomas benzinas, tai au
tobusai kimšte prikimšti 
žmonių.

Vakare, kada Passport 
buvo primargintas reikia
momis vyžomis, kojų jau 
nejaučiau. Ir kada parėjau 
namo, švogeris juokėsi. Tu 
čia matai, turėjai gerą 
praktiką. Sako, Amerikoj 
žmonės niekuomet nesėdi 
ir nestovi, vis lekia fr le
kia; belakstydami ir išsi- 
miega.

t

Valin

- bančiais pirštais knai°osi 
po visas kišenes, net ir pa
mušalą išverčia, o leidhnd 
^aip nėr, taip nėr.
— ui, kaip jam čia turėjo 

būt, — kalba žydelis.
Mes vos laikomės iš juo

ko. Gi, valdininkų akyse 
jokio šypsnio nematyti; 
matyt pripratę prie viso
kių scenų. Vargais nega
lais randamas, kaž kur, 
tarp dešimt kartų vartytų 
popierių. Žydelis net atsi
dūsta ir braukdamas nuo 
kaktos stambius prakaito 
lašus sėdasi.

—Ui, kaip aš žinojau, 
kad jis čia bus, — vis dar 
niurna žydelis.

Joniškis. Paskutinė Lie
tuvos stotis. Puolam visi 
prie traukinio langų. 
Traukinys ištuštėja ir pa
siliekam tiktai taip vadi
nami “amerikonai”. Nors 
jau arti vidurnakčio ir pe
rone be kelių stoties tar
nautojų nieko nėr, bet visi 
mojuojam rankomis. Kiti 
ir iš vagonų išlipa.

, —Važiuojam, — rfkteha
traukinio palydovas. Trau- 

, kinys pradeda judėti.
Dar ilgai stovim prie lan

gų n* sekam nykstančias 
Toniškėlio stoties šviesas. 
Kaž kas užtraukia: “Štr- 
diev Lietuva, man linksma 
buvo, gyvent tavo šale
lėj...” Ir tik čia pradedam 
vienas su kitu susipažinti.
— Lietuvis?
— Lietuvis!
— Į Ameriką?
— Į Ameriką! — skamba 

tarp ūkusių keleivių.
Kraustomės vieni pas ki

tus. Visi draugėn. Visokių 
čia buvo, bet daugumą su
darė Amerikoj gimę, bet «v- ,
Lietuvoj augę, beveik vien- Kko kaVo pafefgą ir įsram- p 
mečiai vyrai ir merginos. 
Daug buvo senų Amėrikos 
lietuvių, kurie buvo atva
žiavę aplankyt Lietuvos ir 
dabar karui siaučiant, Sku
ba grįžti namon. Nemažą 
procentą sudarė Tr žydai.

Mums besikalbant, Už
plūdo mus būrys latvių 
vaidininkų. Vieni pasus ti
krino, antri registravo va
liutą, treti čemodanus krė
tė.
— Daūg nesijaudinkit, to

kių ir panašių ponų jūs dar 
ne vieną pamatysit ligi į 
Naujorko. Priprasit, — sa-i 
ko mus Lydintis Švedų A- 
merikos Linijos atstovas.

Bus daugiau

Nariai:
Vlodąs Tiškus, 
Fronciška PikčiHngicnč, 
Jonas Vilkaitis, 
kun. V. Micleška.

Kontrolės Kdrtifcija:

Felicija EortJčcvičienč, 
Antanas Mačiuika, 
Juozas Papcčkys.

Kaunas,
1939 m. gruodžio 10 d.

“VILNIAUS RAKTAS”

Draugija Vilniaus Kraš
tui Remti, visus kviesda
ma savo aukomis prisidėti 
prie Lietuvos sostinės Vil- 

prie Vilniaus kraš-

dytį savo Tėvų 'žemei gera Širdį. 
VILNIOS YNA *OSŲ iū Wus 

AlfckYNA'l.

Kaip priiminėti pasižadė-

,ip ir ka
da Vilniaus Raktas bus iš
siųstas aukotojui, bus pra
nešta vėliau.

Lietuvos žmonės deda di
džiausias pastangas pkdėti 
Vilniaus kraštui. Kiekvie
nas aukoja pagal išgalės. 
Kiti aukoja žymiai dau
giau, negu išsigali — jie 
net išdėsto saVO pasižadė
jimus — aukos sumas ke- 

! lierns fnėnesiaihs, nepajėg
dami vienu kuku atiduoti 

i Dr-jos iždui visą pažadėtą 
ftatną. Tas parodė, kad Lie
tuvos žinonės pergyvena 

i didelį patriotinio šustrūpi-

niaus n* prie Vilniaus kraš- jimus fr įmokė ji m 
to atstatymo, sumanė ėuo- niaus Raktui”, ka
ti aukotojams grabus at- 
žymė jimo ženklūs. Tie žen
klai bus meniškai padary
ti raktai, kabinami prie 
atlapos (vyrams), arba 
)rie krūtinės (moterims).
Raktai, kaip mane Vil

niuje painformavo Drau
gijos Vilniaus Kraštui 
Remti pirmininkas Valsty
bės Tarybos narys Dr. J. 
Navakas, bus trijų rūšių: 
auksiniai, sidabriniai ir 
broznnai, pagl aūkos dydį. 
Vėliau pranešime, už ko
kias aukas jie bus duoda, 
ini.

Su rkMAistom Ūuodaini "™o fr pasakojimo tei-

ŽMo; pMMamis vaitai fr ■ Amerikoje ptentagąta fr
tTKSnaftl fcUKTĮ TmlumO Vilmaus kpd.srtui ntsistaty* ,.. k 

nio^±bUS t<>VW
p * i riai, kur jie dar nėra likvi-

* a ■ ■ ki t « I i A M. X a * »a» * aa f V .vilniau$>Xkt6 lK'pas
ligirdai savo Tžvų žemts balsą ir 
atneSei Jart irudllf'diiį <avo attiką. 

Oeklnįi esatrte Tumą už JOsų piro- Jykyriįfi

duoti. Kttr jų ndbūvo, ten 
turėtų įsikurti Draugijos 
VftnMs Kraštui Remti 

K. V-ts.

es irgb^ dar ^^f^ark^p K°vi^ių
vaisių vyną. Knyga turi 223 Jos kaina tik
$1.00. Užsakymus su money orddrfu Pūskite:

366 Wėst W0amy, VOttth Bojfcbū, Mass.
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Širdies Malda
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DĖMESIUI
eu

a
1 
ii
A Kaip matome, šiuo metu 
r visos lietuvių organizaci-
2 jos, parapijos ir pavieniai 
I asmens aukoja ir siunčia 
i aukas į Lietuvą Vilniaus 
1 nukentėjusiems gal atro

do, kad tai bereikalingas 
darbas, nes Vilnius ir Vil
niaus reikalai mums yra 
svetimas dalykas. Juo tegu 
rūpinasi, pagalvos ne vie
nas, tiktai Lietuva, nes yra 
jos tiesioginis reikalas. Pa
viršutiniškai pagalvojus 
atrodo taip, nes iš tikrųjų 
jaunimui tie dalykai yra

i tolimesni.
Tačiau taip nėra. Tiesio- 

. giniai mes rūpinamės ne

i k

■

lietuviška kalba, lietuviška 
žemė — ten teka lietuviš
kas kraujas, kuriuo plaka 
ir mūsų lietuviškos širdys. 
Aišku nieko daugiau žino
ti ir nereikia. Tiesa, su
prantame, mes patys esa
me reikalingi pagalbos, ries 
mes greitai, nesulaikomu 
tempu bėgame, atsiskiria- 
me nuo tų savo brolių — 
mes ištautėjame, bet daly- 
kimės tuo, ką turime. Eko
nomiškai mes stovime 
daug stipriau už savo jau
nuosius vilniečius lietu
vius, todėl galime jiems iš
tiesti tikrai broliškai pa
galbos ranką. Jei mes vi- 

Vilniumi ir ne Vilniaus rei-' siškai ištautėsime, mes 
kalais, bet nukentėjusiais mirsime kaipo lietuviška 
savo tėvelių, savo giminių, 'medžio šakelė, "tai vis dėlto 
pažįstamų ar savo draugų mūsų brolių gyslose tekės' 
broliais ir sesutėmis ir to- tas pats lietuviškas krau-^yj 
Ir-raic, riol ionnnio va rero vi 1 _ c Ai rtC 1 iO- 1

JAUNUOLIO
dienoraštis

(Tęsinys)

“Atsisveikinimas, koks 
saldus nemalonumas”.

Man tie žodžiai skambėjo 
ausyse, ir jų tikra prasmė 
perėmė visą mano kūną 
šiurpuliais. Toks sielvartas 
dar nei kartą mane nebuvo 

! apėmęs.
i Aš paprastu būdu atsi-
■ sveikinau Petro tėvelius ir 
širdingai padėkojau jiems, 
kad man surengė tokį pui
kų vakarėlį. Jie negalėjo į- 
sivaizduoti, koks malonus 
buvo šis vakaras, nes žmo- 

. gus meilės apimtas gyvena 
į lig kitame pasaulyj ir tar- 
i tum su angelais kalbasi. 
Mano žodžiai neišreiškė to 
gilaus jausmo, kuris buvo 

mano šir-

Vakaras toks tylus... Gamta, tarsi, užmigo — 
O kaip gera visur, tik mano širdis nerami... 
Dangus neapsakomu grožiu sužibo — 
Ilgiuos kažko, todėl taip neramu...

Mirgančios žvaigždės svajones pina, 
Gimsta širdyje beprasmiai jausmai, 
Sapnų sūkuryje ateitis vaidinas — 
Kada, o kada išsipildys mano sapnai...?

Naktis. Saldus miegas poilsiu vilioja,
O mano mintys vis laisvai skrajoja, 
Tik prie Tavęs, o Dieve, jos suranda vietą 
Ir kelią į laime auksinį sau tiesias...

Jau akys apgeso, sieloj audra nurimo. 
Širdis atsibudo ir dar kartą prabilo: 
“Myliu Tave...” ištaria tyliai,
It vakarinę maldą sukalba šventai...

Mt. Carinei, Pa. M. Leskauskaitė,

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

Sausio 1, 1940, Moterų 
Sąjunga paskelbė Naujų 
Narių Vajų, kuris tęsis per

kiais pat jaunais, vergąvu- jas, skambės tos pačios Tie
siais ir kentėjusiais lietu- tūviškos dainos, pasiliks 
viais, kaip ir mes. Mūšų te- nemirusi lietuvių dvasia ir 
vai ir visi lietuviai siunčia lietuvių vardai, 
aukas išvaliusiems savo 
broliams, 
krašte, savo žemėje “vagas ' 
taip tiesiai arė...” ir lietu
viškas vargo dainas daina
vo, bet jie ilgai priespaudo
je kentėjo.

Jei paprasčiausias žmo
niškumas reikalauja padė
ti artimui nelaimėje, .tai 
juo labiau tikras brolišku
mas šaukte šaukiasi pagal
bos. Tiesa mes nepažįsta
me ten savo brolių, nežino
me to krašto, tačiau užten
ka to, kad mes žinome Jog i 
ten skambi taip pat iš jau
nų krūtinių lietuviška var-' 
go ir džiaugsmo daina. Ari 
neužtenka žinoti, kad ten I

šešis mėnesius, būtent, iki 
liepos 1, 1940. Kad sutrau
kti visas mergaites ir mo
teris prie šios prakilnios ir 
naudingos organizacijos, 
padaryta didelis fihansi- 
nis palengvinimas. Laike 
šio vajaus bus priimamos 
mergaitės ir moterys be jo
kio įstojimo mokė^iio.

Moterų Sąjungos teikia 
nareins apšvietą, pašalpą 
ir pomirtinę. Narės prii
mamos į pašalpos ir po
mirtinės skyrių nuo 16 iki 
40 metų; į vien pomirtinį 
skyrių nuo 1'6 iki 50 metų, 
į Apšvietos Skyrių ntfo 16 
metų. Taipgi randasi Jaū- 
namečių skyrius, į kurį 
mergaitės priimamos nuo 
6 iki 16 metų.

Moterį Sąjunga išleidžia 
savo mėnesiriį žurnalą — 
“Moterį Dirvą”, kuriame 
telpa gražių raštų ir pata
rimų.

Vienu žodžiu, priklausy
ti prie šios garbingos orga
nizacijos, “Moterų Sąjun
gos” yra garbė ir malonu
mas. Todėl nuoširdžiai 
kviečiu visas nepriktau- 
sančias mergaites ir mote
ris Spiestis po Moterų Są
jungos vėliava, prisirašyti 
prie Motetų Sąjungos, lai- 

i ke dabartinio Naujų Narių 
i Vajaus.

t>ėi piktesnių informaci
jų apie Moterių Sąjungą — 
mokesnius, kuOpas, ir tam

O, Zuzana, kaip čia gra
žu!... kiek čia džiaugsmo, 
kaip karštai čia plaka šir
dys... Sukasi miglynas ir 
kas jį visą supras, kas sus
kaitys šias poreles, kas at
spės jų besisukančių šir
džių kalbą... O vis dėlto ir 
čia galima aiškiai pastebė
ti tam tikras poreles, ku
rios noroms nenoroms išsi
skiria iš kitų, štai pirmoji 
porelė N. ir H. šukas, at
rodo, beprasmiai, bet jų 
veidai juos išdavė pasau
liui. bello, Francis, tu jau 
perdaug viešai drįsti. Ha, 
ha, ha... ir kaip gi nesi jūok- 
ti, lyg kas nematytų tavęs, 
A. iš C-ge taip slaptai pa
svirus... Puiku, puiku 
panele O. V., ir tu pagaliau 
jį pagavai. Jis myli tave, 
bet neišsiduoda, tu ir pati 
tai gerai žinai. 0 tas mažu
tis, mažutis gyvas Čharles 
muzikos nei neklauso, jis 
sušilęs, suniuręs šoka tik 
šoka ir vis džiribaksus, i 
ir džiribaksus. Ir tu Geno
vaite šiandien surprise, bet 
neleisk jo daugiau niekio- palšiai, prašau kreiptis 
met vieno taip ilgai uz-1 -- ~ • - — ... -
trukti.

bet palikime šį chaosą ir 
nueikime į provinciją—ba
rą. šiame kampelyje tai 
“jOmarkų jomarkas”.

Šiame kambarėly buvo 
idealus tik vienas vyrukas 
J. V., kuris, susiorganiza
vęs skambalsius, pradėjo 
sutartinėmis linksminti 
‘Tinksm'ūošiūs”.

G nematyk Vanago akie 
šių žmogelių, o negirdėk 
Asilo ausie jų balsų, nes 
jie realiam gyvenimui bū
tų per daug skaudūs...

Vanago akis.

Į

į laikas bėga, Petras laukia, 
reikia skirtis... Staiga, mu
du vienas į kitą pasižiūrė
jome — jos mėlynos akys 
spindėjo, kaip mėnulio 
spinduliai...

Tai liūdnas įvykis mano 
gyvenime, ir kaip aš galė
jau išdrįsti mylimajai Ma
rytei pasakyti “Su Diev?” 
Nepaliaujama baimė mane 
apsunkino. Veltui aš dū
mojau. Aš turiu drąsiai, 
nors nužemintai, ištarti 
Marytei savo dėkingumą.

Pergalėdamas save, pra
dėjau kalbėti: “Aš negaliu 
aiškiai išreikšti savo min
čių ir dėkingumo. Mano 
širdis slegia mane, kai pri
simenu, kad reikia sakyti 
“Su Diev”, Maryte”.

I

PASLAPČIŲ
(In the shadovvs of the secrets)

ŠEŠĖLIUOSE

CHORISTŲ ŠOKIŲ 
SŪKURIUOS

Mano sąžinė man kušte
lėjo, kad aš turiu pasida-Į 
Imti savo paslaptį su kitu 
asmenimi. Gal Petrui iš
reikšti savo jausmus? Bet 
mano paslaptis Petro ne
liečia, tai jam nesvarbu, ar 
jis žinos ar ne.

Be Marytės, šis vakaras 
nebūtų padaręs man tokio 
keisto įspūdžio mano šir
dy. Ęe Marytės šviesios 
šypsenos ir malonių min-l 
čių aš tuojau būčiau, už
miršęs šį vakarą. Taigi 
mano mintys ir svajonės, 
neturėtų jokios prasmės, ’ 
jei Marytė nebūtų priėmus' 
mane taip maloniai šį va
karą.

Žmogus, meilės apimtas, 
niekam tinkamiau neiš
reikš savo minties, kaip sa- 

! vo mylimajai. O kaip aš 
; galėsiu Marytei išpasakoti 

______ savo paslėptas mintis? Iš 
goj parodė panelė Ieva Lu- tokios . ““ P“?
košiutė (r vaistininkas Ju-irniau nepasitaikė išsisukti, 
liūs Rakštis). Dar jauni-, .Krmos meiles mintys 
mas, ypač heturtingesniejii™ano galvą apsuko Iras 
studentai gali užsidirbti • Jauc,aT*sl 
kelius šimtus dolerių savo ‘ jai^nu^ls- 
pragyvenimui ir 7“

Taip, linkime gyventi 
kurie Vilnijos amžiams lietuvių vardui ir 

tarpti lietuviškai žemei.
Prie vilniečių šelpimo 

prisidėti galime įvairiais 
būdais, bet nereikia mums 
ieškoti būdų, nes yra tik 
vienas būdas — paaukok 
ką nors: darbą ar pinigą. 
Nežiūrėkime į nieką ir ne- 
ktafdinkrme, kiek, kada ir 
kas ką aukojo. Paaukoki
me kiek ir ką galime, o mū
sų nors mažas aukas savai
me gyvenimas paskelbs. 
Pavyzdžių jaunųjų, prisi
dėjusių prie Vilniečių šel- 

Ipimo, jau yra, parodykime 
j mes jų kitiems daugiau.
I P. K up r arti s.

Kai buvo penktadienio 
vakaro 9 vai., Parker 
House Roof salėje, Bosto
ne, suvirpėjo muzikos a- 
kordai, kuriuos pirmoji 
pagavo asilo ausis, nes be 
jos salės pakraščiuose 
spindėjo dar tik keletą 
žvaigždučių su savo paly-

Marytė, nuleidus savo dovais. Praėjo 10 ar 15 mi- 
žvilgsnį, sunkiai atsakė, nučių ir pasirodė pirmoji 
“Aš taip pat jaučiuosi kaip aušrinė G. Z. 
ir tu, Jonai. Atsisveikinda
mi, nesakykime “Su Diev!” 
Verčiau sakykim “Labą 
Naktį”, nes tik ateitis ga
lės išaiškinti mūsų min
tis...” Jonas

(Bus daugiau)

KAS-KUR? Į
■

Apžvalga I

Ji apsisuko 
aplink, peržvelgė savo aš
triu žvilgsniu jau esančias, 
ar nepamatys nors vieną 
panašią į save ir nusileido 
su palydovu į horizonto 
pakraštį. Vis dėlto į ją pa
našių dar nebuvo, jei ne
skaitytum saulę, kuri visa
me savo spindėjime švietė 
prie stalo paprastoms pro
vincijos žvaigždutėms. 
Praėjo dar minutė kita ir 
aušrinės pradėjo tekėti vi
soje savo didybėje, ir rink
tis į atskirus sietynus, kol 
pagaliau susirinko visas jų 
miglynas.

Štai kažkur erdvėje pasi
rodo vienas redaktorių, 
kuris, apsuptas Norwood’o 
gražuolių, pakyla ligi pat

pas M. S. Ceūt’ro Raštinin
kę, M. Vaičiūnienę — 1927 
So. 49th AVe., Cicero, III. 
arba pas įūarte. adresu, 
17403 Quincy Avė., Detroit, 
Michigan. Užtikrinta grei
tas atšakymšš.

Širdingai kviečiu,
Elžbieta Patirazienė, 

ALkk Mč'te’rų Sąjungos 
Centro Pirmininkė.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Dr. A. Rakauskas, kalbė
damas Chičagoje apie A- 
‘mfe’rikos Lietuvių R. Kata
likų Sūsivienyriią ir naujų 
narių verbavimą, jaunimo 
klausimu pareiškė:

“Lietuviai jaunuoliai, 
jums durys atviros į kuo
jų ir į Centro valdybas, į 
vadovybes. Tik pirma įsto
kite į narius ir tani darbui 
pasiruoškite! Jūsų, jauni
me, laukia senesniųjų su
krauti milijoniniai turtai, 
fondai, šimtai švietimo ir 
kultūros įstaigų, draugijų 
ir laikraščių. Visos tų ins- 
tittrci jų vadovybių vietas 
turėsite užimti. Tik dau
giau atydos it susirūpini
mo! Tiesa, džiugu pabrėžti, 
kad jau turime ir susivie
nijimo vyriausioje vadovy
bėje jauniausios generaci
jos atstovų; jų tarpe yra 
dabartinis Centro Sekreto
rius, Vincas Kvetkauskaa. 
kai tik atsiras jaunimo 
daugiau iniciatyvos ir na
rių, kai tik pasiruoš tinka
mų kandidatų, tuoj bus 
perduotos ir kitos pozici
jos.

“Į darbą jaunime! Kiek
vienas, turįs savarankiš
kumo, energijos jaunuolis, 
gali suorganizuoti jauni
mo Susivienijimo kuope
les. (Gražų pavyzdį Chica-

mokslo 
reikalams, nes susivieniji
mas moka didelius nuo
šimčius už įrašymą naujų 
narių”.

Iš tikrųjų, atrodo, ir be

kaip sapnuojąs 
Aš galvojau ir 

galvojau, bet neišgalvojau 
nei trumpo sakinėlio, ku-į

I

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

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
vvay, So. Boston, Mass.

Visgi Reikėtų Lietuviškai!
L. Vyčių metinis susirin- ... . - , i zenito viršūnes ir, susira-kimas įvyko gruodžio 14 ’ - . t

d., Naujoji valdyba užėmė 
vietas. Naujas pirm. adv. 
A. Jankauskas užėmęs vie
tą pabrėžė savo kalboje, 
kad jis kalbėsiąs anglų 
kalba, nes ir jam ir kitiems 
būsią geriau suprantama. 
Skaudu pasidarė beklau
sant jo kalbos tiems, kurie 
per eilęs metų dirbo vyčių 
tarpe ir skiepino tą lietu
višką idėją ir ugdė lietu
viškumą narių tarpe?

So. Bostono vyčių kuopa 
iki dabar pasižymėjo lietu
viškumu ir už tai susilauk
davo atatinkamos pagar
bos ir komplimentų nuo 
lietuvių visuomenės vadų-, 
veteranų. Baigiant, patar
čiau gerb. Vyčių pirminin
kui, adv. ___________
kalbėti lietuviškai, vedant 
vyčių susirinkimą, nes at- 

• sisakydami lietuvių kal
bos, išsižadame ir savo 
tautybės, be kalbos negali
me būti lietuviais. Tad vis
gi reikėtų lietuviškai! P.R.

So. Bostono L. Vyčių 
kuopos šokiai Vilniaus rei
kalams jau netoli. Jie įvyks 
6 d. vasario, parapijos sve
tainėje, 7-je gatvėje. Visi 
jaunieji ir senesnieji kvie
čiami šiuos šokius parem
ti. Grieš Al. Stevens orkes
tras.

Neliūdėkite Xvater bu r ie
čiai. yt'a keistų gyvenime 
daiykį, kurių tikrai kar
tais negalima suprasti. Jū
sų karštos, jaunos lietuviš
kos širdys Tai užsidega fr 
pasiryžta dar didesniėrrts 

kilnesniems faim’ėji- 
niaftis. Jus liūdinčius už- 

■ jaučiame.
i

dęs vieną menkutį žmogiu
ką, perduoda jam žaisti sū 
šiuo margumynu, o pats 
nuskrenda beribėn, ar riepa 
gaus kokį nors politiką, 
naujas pasaulio sensacijas t 
pranašauti. Čia pat žiūrėk 
lėtai prisiartina provinci
jos chorvedys, pro kurio > 
petį jau iš tolo šviečia sau
lė R. ir vėl užkabina tą patį 
žmogutį, kuris, nors jau ir 
nenorėti! leistis į painias 
situacijas, bet į balą puolęs 
sausas nekelsi...

O va, va ir vakarinės 
IVorcester puikuolės, kurių 
tarpe ir p-lė A. buvusi stu
dentų varžytinių dienos 
subjektas. Čia vėl prio 

I mažus žmogelius, tarda- 
...... 7" mas “helio” prašleiika vie- 

itimo choro dirigentas ir 
pasineria masių gelmėse. 
Bet labiausia Vaiiago akį 
užgavo gražutė, aukšta, 
studente R., kurią lydi de
ja, visur ir visuomet vis tas 
pat...

Pagaliau pasirodo ir pas
kutinės pietų žvaigždės A. 

’ M., O. N., F. G. ir G. V. Jos 
visos taip žydi pavasariu, 
taip skęsta aromatuose, 
kad, rodos, esi Prancūzijos 
Revieroj, gėlynų daržuos...

Na, o k&s čia dabar deda
si viduj, šiame žvaigždžių 
miglyne?

į

I

riuo galėčiau išreikšti Ma
rytei, kad ji vienintelė pa
nelė, kuri mane taip suža
vėjo.

Vakaras greit praėjo ir 
laikrodis skambino vienuo
liktą valandą. Kadangi 

į Petras prižadėjo mane 
i parvežti, tai jis išbėgo pa- 
; ruošti savo automobilį, 
i Petro tėveliai, atsisveikinę 

i 
; Marytė ir aš ėjome prie 
• automobilio ranka rankoj, 
j Nei aš nei Marytė negalė- 
! jome ištarti žodžio, gal kad 
vakaras buvo gražus... 
Skaudu buvo atsisveikinti 
mėnulio spinduliuose... 
žvaigždės mirkčiojo, vėje
lis ramiai pūtė medelių la
pelius it taršė Marytės 
plaukus, kurie apšviesti 
mėhūlio, atrodė kaip pui
kios Niagaros krentančios 
vandens kasos...

Iš tikrųjų, jūs nesupran-l 
tate, kaip skaudėjo man. 
širdį, kai prisiminiau, kad 
jau laikas skirtis. • 

, Širdis muša karčiau ir j 
sako dar keletą minučių, o

komentarų aišku, kad jau- 
rnmas ankščiau ar vėliau 
tūtės užimti savo tėvų vie
tas ir tęsti lietuvybės dar
bą visose srityse. Todėl 
ihuYhs jaunuoliams vis 
daugiau reikia tuo klausi-> ----- 7 . ...
m susirūpinti. 
mės rimtiems darbams.

I

“J. A.” VADOVYBĖS 
ATSAKYMAS

Vytautui Ramunėlių! — 
Jūsų eilėraštis tilps atei
nančiuose “J. A.” nume
riuose, tačiau pirm to, pra
neškite laikraščio redakci
jai tikrą savo gyvenamos 
vietos antrašą, nes redak
cija nori su Tamsta susira
šinėti.

VVaterburio Auklėtiniui, 
— Ačiū už eiles, tačiau šios 
eilės “Jaunimo Aiduose” 
netilps. Lauksime daugiau 
raštų.

I

i

I

I

I
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LDS, Narių Ir "Dartainko*’

šiuomi “D&rbTninko” vadovybė skelbia “OarbfMn- 
ko” Vajų niro griYodŽio 15 diėhbs iki vasArič 28,1940 m. 
Vajaus metu “DaribŪTinko” kalba stirti ažihta iki $3.00 
metams, pašei mėtų — $1.50. Į Lietuvą AfėYThė p'rė'nu- 
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykai!

Kas užsipren u metuos 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 sieninį kalendorių.

MmiRftnM LDS Nariams —
Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.



Antradienis, Sausio 23, 1940 DARBININKAS 6

Pennsylvanijos Žiniosnyčioje, Brooklyne, 11 vai. 
ryte. Po mišių įvyks bendri 
pusryčiai. 2 vai. po pietų 
įvyks susirinkimas.

Daug kitų klausimų buvo 
svarstyta. Kun. Kemežis 
užbaigė susirinkimą mal
da. • K.V.of Columbus salėje. Bus 

užkandžių, šokiai ir kal-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVIDEHCE, R. I.
Vargonininkų Permainos b°s- Taigi šia proga kvie-

Sausio 8 d. Brolis J. Ba
nys, MIC., Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas, 
atsisakė nuo vargoninin
kavimo parapijoje. Didy
sis choras suruošė išleistu
ves ir įteikė gražią dovaną 
už jo pasidarbavimą para
pijoje. Visi linkėjo Br. Jo
nui Baniui geriausių sėk
mių naujame užsiėmime.

čiame visus patrijotingus 
lietuvius dalyvauti ir pa
remti nuvargintus mūsų 
brolius Vilniečius, kurie 
kentėjo lenkų priespaudą 
per 19 metų. Užėjus raudo
niems reikėjo badaūti. Su
grįžę prie mūsų tėvynės 
Lietuvos, sulaukę švieses
nio rytojaus. Tik reikia pa
galbos atsistatyti į tikrą 

.lietuvišką gyvenimą, šio 
baliaus pelnas skiriamas 
Vilniečių pagalbai. Štai 
šios draugijos rengia ben
drai: S. Š. V. J. draugija— 
Albertas Tamulis, Ipolitas 
Grigaravičius, Kastantinas 
Dėdinas; SLA 227 kp. — 
Juozas Tamošaitis, Juozas 
Andriulevičius, Zigmas 
Budrevičius.

Šv. Onos draugija — An- 
l Steponkevičienė,

NAUJAS VARGONININ
KAS

Sausio 10 d. užėmė var
gonininko vietą p. Antanas 
Giedraitis, kuris ir pirmiau 
darbavosi keletą metų mū
sų parapijoj. Taigi visi pa
rapijiečiai džiaugiasi susi
laukę vėl garsaus vargoni
ninko.

Pereitą sekmadienį prisi- tanina Steponkevičienė, 
rase daug naujų choristų. ElzbieU Aguonienė, Anelė 
Mažasis choras sumose 
priimtuvių bankietą nau
jam vargonininkui. Linki
me naujam vargonininkui dalyvauti, 
geriausio pasisekimo šv. 
Kazimiero parapijoj.

Jasionienė.
Šis komitetas rengiasi 

priimti svečius ir kviečia 
A. Dėdinas.

DEDHAM, MASS.

J

Viešas Susirinkimas 
Lietuvos Reikalais

t

DU BOIS, PA. PITTS3URGH, PA.

EIKIME PRIE ŠV. JUO
ZAPO

Indų (Hindų) krašte

KLAIDOS ATITAISYMAS
Sausio 12 d. “Darbinin

ke” tilpo Providence ko
respondencija, kurioje į- 
vyko mano klaida aukoto
jo vardas buvo parašytas: 
“A. Sereičikas $1.00”, o tu
rėjo būti: A. šarkšnienė— 
$1.00. Senis.

nor-Kaip teko nugirsti, 
woodiečiai rimtai rengiasi 
vykti į trilypę madų paro
dą, kuri įvyks pirmadienį, 
sausio 29, 8 vai. vakare, 
High School Auditorium, 
Whiting Avė., Dedham, 
Mass. Šioje parodoje bus 
rodoma vėliausios mados 
kailiniai, vėliausios siste
mos plaukų taisymas ir 
moderniško padarymo če- 

Vilniečių pagalbai ir Vii- verykai.
niaus atgavimą paminėti Taip-gi bus šokiai prie 
balių rengia suvienytos geros muzikos, o prie įžan- 
draugijos, sausio 27 dieną, gos bilieto bus tris bran- 
7:30 vai. vakare, Knights gios dovanos. Skl.

GREENFIELD, MASS

Sausio 4, įvyko M. S. 54 Rašt. ragina moteris padėt 
kp. skaitlingas susirinki-■ jas išparduot dėl Centro 
mas Šv. Jurgio par. moky- naudos.
klos svetainėje. Pirm. O. Į O. Jurgutienė apsiėmė 
Kratavičienė atidarė susi- nupirkt dvi kopijas Mote- 
rinkimą malda. Naujų na- rų Sąjungos himno. Pirm, 
rių nebuvo, bet kelios ža- O. Kratavičienė pranešė, 
dėjo atsivest į ateinantį kad turinti tautiškų rūbų 
susirinkimą. Vice pirm. Ju- knygą iš Lietuvos, kurią

Newark, N. J. — Vasario 16- lė Medinienė serga. Lan- Sesuo Felecija neseniai at- 
tos dienos minėjimo komitetas kytojos — E. Raunbienė ir vežė. Būtų neprošali lietu- 
sukvietė viešą susirinkimą ap-' Rankelienė pranešė jos pa- vaitėms pasisiūti. O. Jur- 
kalbėti lietuviams svarbius rei
kalus.

Nutarta minėti vasario 16-tą 
dieną, surengiant atitinkamą 
parengimą vasario 15-tą dieną, 
ir tam reikalui yra paimta Lie
tuvių šv. Jurgio D-jos salė. Pa
rengime yra pažadėjęs pasakyti 
kalbą prof. Kazys Pakštas ir 
baidoma gauti kiti kalbėtojai? 
Dainų programą išpildys Šv. 
Cecilijos ir Sietyno chorai.

Pirmiaus išrinktas komitetas 
išdavė apyskaitą iš savo dar
buotės už 1939 metus ir paprašė 
dėl sekančių metų išrinkti naują, 
komitetą. Apyskaitos priimtos 
su padėka ir išrinktas komitetas 
sekantis:

Kun. Ig. Kelmelis, garbės pir
mininkas; S. F. Gudas, pirmi
ninkas; V. W. Ambrazevičius, 
vice pirm.; V. Lukošiūnas, iždi
ninkas; A. S. Trečiokas, sekre
torius; Komiteto nariais: Sta
sys Pocius, Juozas Staškus, An
drius Žiugžda, Jurgis Jočius, 
Kazys Balčiūnas, Kazys Kru- 
mėnas, Vadas Andruškevičius.

Susirinkimas įvyko Lietuvių 
parapijos salėje, sausio 7 d., 4 
vai. vak.

Šiam komitetui yra pavesta 
visais Lietuvos ir lietuvių reika
lais rūpintis, kaip šios kolonijos 
atstovybei.

A. S. Trečiokas,
Komiteto sekretorius.

ROCHESTER, H. Y.

Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK,M.J.

Sausio 14 d. įvyko L. Vy
čių N. Y. ir N. J. apskričio 
susirinkimas Švč. Trejy
bės lietuvių par. svetainė
je.

Nežiūrint blogo oro, da
lyvavo daug atstovų iš vi
sų apskričio kuopų.

Kleb, kun. I. Kelmelis 
pradėjo susirinkimą malda 
ir sveikinimo kalba. Taip
gi kalbėjo kun. M. Kerne- 
žis iš Jersey City; kun. A. 
Paulekas, C. SS. R. iš New 
Yorko; p. Petras Podgals- 
kis, Newarko L. Vyčių 
kuopos pirmininkas

p. A. J. Mažeikai atsisa- L. Vyčių organizacijos pa
klus būti apskričio pirmi- trono šventę kovo 3 d. Tą 
ninku, p. Vincas Kružins- dieną laike šv. mišių nariai 
kas iš Linden, pirmas vice- priims bendrai šv. Komu- 
pirmininkas, pakviestas ei- niją Apreiškimo par. baž-

ti pirmininko pareigas lai
ke neišėjusio termino.

p. A. Dobaras iš Eliza- 
beth ir p. A. Tomas iš Ma- 
speth pranešė, kad apskri
čio šokiai Elizabethe pavy
ko ir davė nemažai pelno, 
kuris buvo paskirtas Cen
trui.

i Išrinkta komisija pa
ruošti Lietuvos Vyčių Die
nai planą. Komisijoje yra: 
Kazys Basanavičius iš Jer
sey City; Al, Vasiliauskas 
iš Great Neck; Petras Pod- 
galskis iš Newark; Vincas 
Kružinskas iš Linden, ir 
J. Bulevičius iš Brooklyn.

: Paminėti Šv. Kazimiero,

t
tamsus pagonizmas giliai 

lankyda- isivYraves’ o ypač betur- 
J čiai ten neturi progos pasi- 

liuosuoti iš pagonizmo 
jungo.

Kartą misijonorius pa
matė barzdotus, apdrisku
sius ir labai nusiminusius 
žvejus pagonis, bestovin
čius prie kunigo durų.

“Ką pasakysite?” — 
klausė Kunigas.

“Ar mes galime eiti prie 
to mažo žmogelio Juozapo, 
kuris stovi tavo darže 
prieš jūras?”

Ten buvo Šv. Juozapo 
stovyla.

i “Taip galima”, maloniai 
atsakė kunigas. “Visi eiki
te prie Jo”.

“Ką jūs jam darysite — 
Šv. Juozapui?”

“Duosime gilią padėką,

1940, sausio, mėn. 18 d. 
Šv. Juozapo Parapijos

Choro Vedėjai 
p-lei M. Gudinaitei
Miela Maryte,

Prieš savaitę,
ma mūsų Seseles Du Boi- 
s’e, turėjau progos išgirsti 
Jūsų vedamą parapijos 
chorą giedant bažnyčioje. 
Sveikinu Jus už tokį uolų 
darbštumą, lavinant chorą 
giedoti taip gražiai ir ne
klaidingai liturgiškas gies
mes. Ypatingai gėrėjausi 
vyrų kvartetu, kuris taip 
pamaldžiai ir meniškai iš
pildė šv. Kazimiero kom
poziciją: “Omnes Dies dic 
Maria”. Džiaugiuos, kad 
Jūs savo muzikalinius ga
bumus panaudojate to
kiam gražiam tikslui — 
garbinti Aukščiausiąjį. 
Darbuokitės taip ir toliau, 
ir lai Dievo palaima lydi 
Jus siekiant tobulumo mu
zikos srityje. Didelė garbė _.
taip pat priklauso choris- nes Pfr.mes . at&avon^e 
tams, kurie su tokiu pasi- ‘ . 
šventimu ir ištverme daly- 
vau ja praktikose ir lavina
si taip gražiai giedoti. Be 
jų geros valios žinoma, Jū
sų pastangos būtų be vai
sių. Tat, bravo Jums ir 
Jiems! ir linkiu, kad aug
tumėte ir stiprėtumėte, o

dėtį. Linkime jei greit gutienė ragina moteris at- 
sveikti. A. Barštytė papa- naujinti siuvimo ratelius, 
šakojo apie jaunamečių 
skyrių ir jų veikimą. O. 
Banionienė išreiškė Fede
racijos gražius veikimus ir 
užsimojimus. A. Baronie
nė išdavė atskaitą ir dėko
jo visoms už prisidėjimą 
prie Šv. Jurgio parapijos 
bazaro, nes M. S. 54 kp. 
uždirbo $234.26 parapijai. 
Fin. Rašt. M. Stankienė 
metinę kuopos atskaitą 
raportavo sekančiai: Per vesti paprotį, nupirkti už- 
1939 metus į Centrą išsiųs- uojautos dovaną sergan- 
ta
tus iš Centro pašelpų gau- ji priklauso prie apsvietos, 
ta — $370.00; narių apšvie- ar apdraudos skyriaus.
tos skyriuje — 26; narių Pirm, ir Mich. Valst. Di- 
pirmame pašalpos skyrių- rektorė O. Kratavičienė ir 
je — 97; narių antrame pa- O. Jūrgutienė ragina mo- 
šalpos skyriuje — 2. Suau- teris pasidarbuoti vajuje, 
gūsių narių — 125. Jauna- O. Y. koresp.
mečių — 16. Iš viso narių 
141. Per metus buvo 12 
sergančių — nė viena ne
mirė. Iždininkė p. P. Medo- 
nienė raportavo kuopos pa
jamų ir išlaidų per metus 
atskaitą. M. Kasevičienė 
patvirtina dar pridėdama, 
kad dabar kasoje randasi 
$156.26. Delnų plojimas iš
reiškė narių džiaugsmą, 
kad kuopa gerai gyvena, 

į Indų prižiūrėtoja, M. šal- 
tienė raportavo, kad už 
nuomavimą indų gavo $7.
60. Kp. koresp. O. Jurgu- 
tienė už popierą, pašto žen
klelius ir typewriter rib- 
bon $3.48 per metus. Jinai 
per metus rašė apie kuopos 
veikimą “Moterų Dirvoje”, 
“Drauge”, “Lietuvių žinio
se”, “Pasaulio Lietuviui”, 
“Darbininke” ir anglų kal
boj — Detroit News, Det- 
roit Free Press, Detroit 
Times ir Michigan Catho- 
lic.

Sekančios apsiėmė į ko
misiją sausio 25 d. vakarui

ir kurios nori mokytis mu
zikos; ragino skaityti lie
tuviškas knygas. Jeigu, 
kurios nori užsisakyti lie
tuviškų knygų — koresp. 
turi “Draugo” ir neseniai 
gauta iš Lietuvos Sakalo 
knygų katalogą. O. Jurgu- 
tienė patarė ateityj skirti 
nors 10 arba 15 minutų re- 
kriacijai arba pamokoms. 
M. Kasevičienė ragino į-

I

$828.96; per 1939 me- čiai nariai be skirtumo, ar

v •

i 
I

I

I
i

kun. J. Bakšys, A. ir

• vGertrūda Krembliūtė iš!„; 
East Vandergrift, Pa. sve
čiavosi per šventes pas sa
vo 1 
Kremblius.

savo teises prieiti prie jū- 
, Vienas turtuolis už

grobė nuo mūsų teises, o 
kadangi mes tiktai iš jūrių 
padarome savo pragyveni
mą, tai sulaikymas mūs 
nuo jūrių, sulaiko visą mū
sų pragyvenimą ir turime 
badu mirti”.

■■ •• Y y Z"\ LLlllivJLC IX OLlpX CLlUHCLv, v .broli Vincą ir Oną maldingu giedojimu -He nemokyti pagonys.

Gavėniai artinantis dr- 
jos rengia įvairius balius.

Dėl nepastovaus 
daug žmonių serga.

oro

sū-Našlės Zareckienės 
nūs, Rev. Francis Zarett, 
Gate of Heaven airių par. 
vikaras serga antra savai
tė. Linkime jaunam kuni
gui pasveikti.

keltumėte žmonių širdis aPtureJ§ malonę per sv. 
prie Dievo, žadame atsi- JYoza^° Paro"

ilankyti Jūsų parapijon Ju- savo dėkingumą,
•biliejaus metu. Tada galiu Katalikai esame
(būti užtikrinta, kad išgir- *okl dekm^ mes da^ “ 
sim chorą visoje galybėje ^aUg^ aP?Tnr?L^a!?,nįU 
ir grožyje. Girdėjau, kad 
žada atvažiuoti ir daugiau 
svečių iš Pittsburgo. Pas
tebėjau, kad choristai pri
klauso prie Vardo Jėzaus 

' draugijos ir kad laike ank
styvųjų šv. Mišių priėmė 
šv. Komuniją “in corpore”.

nuo Dievo ir Jo Šventųjų ?
Todėl būkime visuomet 

dėkingi Dįevui ir eikime 
prie Šv. Juozapo. J. V. S.

KORTAVIMO 
VAKARĖLIS

Štai jau pradėtas didis 
sesučių darbas — Akade-

ov. ±11 ,į
J°nas ir grįžo į bažnyčią giedoti____ ________ _____

Trilikaitis, 25 metų am- sumos Pasigerėjau girtinu ■ mijos statyba. Džiaugs- 
* _ j ŠIOS Lu d U£iJvro mao v 101^1110 nvi.

žiuojant vidurnaktį iš dar-1 bendrai kalbėti Vardo Jė-' mūsų apylinkės

Praeitą mėnesį

žiaus tapo užmuštas va

Gruodžio 17 ir 24 d.d., vietinė
je lietuvių parapijoje Vilnijos 
lietuvių šelpimui aukavo šie: — 
Po $5.00
šeimyna Kundrotų: po $3.00 — 
F. šlapelis; po $2.00 — J. Juš
ka, K. Šilinis; po $1.00 — P. 
Norkeliūnas, A. Žiemys, M. Pa- 
lorinkis, P. Pečkus, J. Tamaške- 
vičius. V. Zagaraviėius, T. Bele- 
ckis, J. Šūkis, S. Valiukas, Žaga- 
ravičius, M. Urmalaitė, A. Vai
tonis. J. Karalius, P. Šūkis, M. 
Ventys, K. Stašaitis, J. Brak-' pagelbėti Kratavičienei ir 
nys, A. Vamavičius, M. Senkus, 
S. Baranauskas, M. Kanopickas, 
K. Zlotkus, P. Mocejūnas, K.
Kairys, J. Voicekevičius, M. Ur- E. Raubienė ir M. Užda- 
bonas, E. Voleska, J. Margelis, vinienė vardu Šv. Jurgio 
S. Butrimas, A. Butrimas: po parap. rėmėjų klubo kvie- 
50c. — V. Polšiūnienė, A. Tarno- tė visas atsilankyti'į vaka- 
šauskas, A. Kazlauskas, V. Kir- rienę ir šokius vasario 3 d. i 
čius, J. Jušuras, T. Dauda, F. jr prašė prisidėt medžiagi- 
Puluikis, T. Staugaitė, M. Va- ne arba pinigine auka. Ne- 
leskienė, S. Brazys, S. Navickas, mažai bilietų išdalyta. 
S. Sidleckas, K. E. Žmantas. p. 
Žemaitienė. J. Levanavičienė, A. 1 
Balaišis, p. Kazakevičienė, V, 
Puluikiūtė, J. Dauda, A. Ski-

l linskas. J. Stušinsk, A. Ešmont, 
• A. Rumbutis, A. Patažinskas, 
J. Motulis, E. Kazlauskaitė, B.

- «- 1
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tei Farkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuliOtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mara. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Cnlumhia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI. —Marijona AukštikalnlenB.

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

antra utarninka mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytjnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininku.

i

šios

*V. JONO EV. BL. PASALPIN£S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckis.
J5 Thomas Pk„ So. Bostcn, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas irę 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po platų, Parapijos salėj. 49/ 
E. 7tn St., So. Boston, Masa.

Kremblienei — Medonienė, 
Kaminskienė, Kasevičienė 
ir Džiakobienė.

vinienė vardu Šv. Jurgio

bo savo automobiliu. Poli
cijos raportas parodo, kad 
kitas automobilis, pasisu
kęs ne ton pusėn, įvažia
vo į Trilikaičio karą ir dar 
kitus du karu. Reiškiame 
užuojautą Lietuvos Dukte
rų ir Moterų Sąjungos na
rei A. Barštienei ir jos šel
mei, netekus mylimo pus
brolio. Taipgi M. S. narei, 
S. Sabonienei ir jos šei
mai gili užuojauta staigiai 
mirusiam pusbroliui, Jo
nui Trilikaičiui.

Per metines šventes ne
mažai svečių lankėsi Det
roite, tarp kurių buvo Vin
cas ir Jonas Rakauskai — 
(Rock, magikai). Jų ma- 

, mytė sužinojo nemažai į- 
! domių atsitikimų, nes jie

draugijos papročiu mas visiems lietuviams ir 
(ir kitų 
valstybių. Lietuviai ne
snaudžia, bet stipriai varo
si pirmyn.

Kad palengvinti sesučių 
sunkią naštą, Šv. Pranciš
kaus Rėmėjai rengia ‘Card 
Party’ ir deda visas pas
tangas, kad pelnas būtų 
kuodidžiausias. Bet nėra a- 

'bejonės! Juk Lietuvių Pi- 
ma; visa pabrango ir kai- liečiu Klubo nariai be jokio 
kurių prekių trūkumas.! atlyginimo duoda mums 
Bet šiaip Lietuvoj ramu,! salę ir uoliai remia mūsų 
gera! Kad tik Dievulis už- darbą. Didžiai Gerbiamoji 
laikytų Lietuvą visados. dvasiški ja ragina savo pa-
taip. Atgavus Vilnių, vai- rapijiečius, duoda patari- 
diški mokesčiai padidėjo. Į mus, kad tik pelnas padidė- 
Aš mokesnių už vargoni- tų. 
ninkavimą nemokėdavau, 
o dabar moku daugokai. 
Lietuvoj vargų netrūksta, 
bet kaip mūsų kaimyninė
se valstybėse bloga, tai 
Lietuvoj esama labai gera!
— Linksmų linkėjimų gi
minėms ir pažįstamiems”.

O. Y. koresp.

v •zaus Litaniją bažnyčioje.
Teatlygina Jums Vieš

pats!
Jums viso geriausio lin

kinti,
Motina M. Aloyza.

Šv. Pranciškaus 
Vienuolynas 
Pittsburg, Pa.

Svarstyta apie M. S. žen
klelius. Prašomos narės 
nusipirkti, kad galėtume 
su Centru atsilygint kai- ■ domių atsitikimų, nes jie 
na tik 40 centų. Nepamirš- beveik kiekvieną valstybę 
kime, kad artinasi Motinos Amerikoj, dalį Kanados irkime, kad artinasi Motinos -___
diena, ir ženkleliai bus var- Meksikos rodydami magiš- 

žiemytė, J. žemaitis, A. Mas- tojami. Dar randasi jubi- kas štukas aplankė, 
tauskas. A. Benner, A. Mašaus- liejaus knygų galima nusi- _______
kas, J. P. Levickas, P. Gribaitis, 
J. Čepas, P. Dusevičienė, V. j 
Butrimas, J. Yokšas, D. Bartu- 
lienė, M. Grižienė. A. Gudelienė,

|P. Andruškienė, J. Caplin. K.
j šlevas.

Gerbiamieji aukotojai, jei ke-[ 
no vardas iškraipytas ar nepa
rašytas dovanokite, kaip para
šytus vardus nuo rinkėjų ga
vom, taip ir paduodant.

Aukų iš viso surinkta $91.43.

pirkt už $1.00. Pirm, ir Fin. Agnė Visockytė ir Home- 
. ! stead, Pa. svečiavosi pas 

nmką pasiliko, o tris dol. pali- gegutę jr švogerį Medonius. 
kome skyriaus raštinės lėšų pa-| __________
dengimui. i Qautas laiškas nuo kom-

Ant. žiemys, !pOZįtoriaus vargonininko 
Skyriaus rast. Stasio Jurgučio iš Lauku- 

"—“T___ tvos, Lietuvos. Jis rašo: —
RcddkCIJOS Atsakymas (“Dabar, dėlei pašaly nera-

---------- mumų ir laiškai užtrunka 
p. M. Digimienei, Water- 21 d. kol ateina. O šiiap ra- 

jbury, Conn. — Apie Vaiz- miu laiku ateidavo į 13 d.
Kleb. kun. J. Bakšys pasiuntė bos Būto vakarą jau tilpo Įvairūs. neramumai mūsų 

pinigus į Federacijos centrą'kito korespondento žinutė, kaimyninėse valstybėse ir 
$87.00. Vienas doleris pas iždi-Į TamstOs netilps.------------- i pas mus Lietuvoj jaučia-

<

Tai yra viena tokia diena 
metuose — Vasario 4 d. 
Piliečių klube. Prašom vi
sų dalyvauti. Kvieslys.

Prieš viešuosius tiesos 
priešus kiekvienas žmo
gus turi būti kareivis.

Tertulijonas.

įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir < 

Priedermes •
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
* jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą < 

anglą ir lietuvių kalboje. !

Kaina Tik 25c. !
Siųskite užsakymus: i

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass. ;
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Intrigų Pasaulis
ŽINUTES

Bažnyčios Vienumo Ok
tavos pamaldos, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kurias ve
da Tėvas J. Jakaitis, MIC., 
gražiai yra lankomos. Va
karais atsilanko daug žmo
nių, rytais kiek mažiau 
Vietiniai 1

Surinko J. K-pa

Lapkričio mėnesyj J. V. Statė 
departamentas išdavė leidimus 
karo reikmenų eksportui į užkie- 

. nį už $119,812,042.20. Iš tos su- 
telis. Seimelio rengime nu-!mos i Prancūziją eina už $95,1 
tarė turėti viešus pietus, 579’366 04- Prancūzai perkasi 
salėje. Pietą gaminto jos jbemaž tik karo °rlaivininkystei. 
btiš: ponios Vasiliėnė, Jės-

adv. A. Jankauskas, ir kiti. 
Pamarginimais kviečiami 
parapijos choras ir Maria- 
najtolio kolegijos meno ra-

o «

Kanados Lietuvių Sąjun
ga surengė Montrealo vai
kučiams Kalėdų eglutę 
sausio 7-tą, parapijos salė
je. Atsilankė virš 160 vai
kučių su tėvais ir daug sve
čių. Tame vakare nebuvo ’ Bobinas, Petronėlė Ban- 
pamiršti broliai vilniečiai, kiuvienė, Jonas Juotkus, 
Sąjungos vice - pirminin- Alfonsas Ponešius, Sofija

jų per { 

supratę

mes nepamiršome
19-ką metų.

Atsilankiusieji, 
reikalą, aukavo šie asme
nys:

I Po $1.00 — Kun. Jonas

nių, rytais kiek mažiau, kėvlčiėnė, Čiurlionienė, I Kalbama, kad Stalinas ir Hit- 
...........i kunigai Dadeda Bemotonifenė, Jankauskie- le, ls susirūpinę, surasti tokį 
misionieriui klausuti išpa-iBė, panelė M. Kilmoniūtė, k-tumerį, kurį galėtų abu peš- 

zincių. šeštadieni, rytą,!1* Ritos.
pagelbėjo ir kun. J. Daužtoms kviečiamas Dr. K. PirmoJ! ™pi’kwt

i Bučkis nevisur ir nevisuomet

W • v • zincių.

jami, o jei kas tai darytų, tai į 
būtų taip pajuoktas ir pasmerk
tas, kaip kad Amerikoj su Ado
mo ir Ievos kostiumu sutiktas 
didžiojoj gatvėj. Bet pas japo-

: nūs nebūtų nusikaltimas prieš1 
jokius jų papročius bei įsaky
mus jei nuogas pasirodytų gat
vėj. Kartą Japonijoj buvo ren- _

■ giama meno paroda iš Paryžiaus kas, p. V. Sirvydas pasakė Vilimienė, Antanas Saka- 
atgabentų įvairių stovylų, tai kalbą, primindamas, kad las.
----- a—»„ x—meg ir mūsų šeimynos Po 50c. — Kastancija Je-

Vakarę prakal- Spėjama, kati Rumunija bus

nis, pirmadienį kun. P. I Pakštas.
Lunskis. I -----------

Kun. P. Lunskis lankėsi Sausio 21 d-, po mišparų, 
“Darbininke”. Į bažnytinėje salėje Tėvas

■ Jakaitis pasakė ilgą ir įdo
mią prakalbą apie Argen
tinos lietuvius.

I

Sausio 19 d., vakarė, po 
pamaldų, Federacijos sky
rius laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Raportuose 
pasirodė; kad Municipa! 
salė tapo užimta Nepri
klausomybės apvaikščioji- 
mui, kuris įvyksta vasario 
11 d., 3 vai. p.p. Kalbėto
jais pakviesti kun. K. Ur
bonavičius, kun. j. Jakai
tis, MIC., kun. J. švagždyS,

Tą dieną tapo pakrikšty
ta Felciija Margareta Ed
vardo - Bronislavos Am- 
brozų. Kūmai buvo Juozas 
Ambtozas ir Ona Rudienė.

yra populiarus simpatiškumo 
pareiškimo ženklas. Aną dieną 
atėjo žinutė iš Italijos, kad tū
las italas savo draugui sumušė 
tas ‘saldžiąsias’ už tai, kam jis 
išdrįso pabučiuoti jo moterį, j 
Prie to dalykas atsidūręs teis
me, kur teismas nubaudė irgi 
pridečku, $50.00 bausmės. ---- .
žinoma ir Japonijoj, kad ten pa- į 
pročiai bučkio nėra praktikuo-

DAKTARAI

Athol, Gardner, Cambrid
ge, Norwood, Brockton, na i 
ir South Bostono. Pasta
rieji buvo šeimininkai —

Tel. Kirkianti 7119

Pauline Lundas, MD.,
(Lietuve gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Tėvo J. Navicko MIC.; 
D.D., provinciolo rūpesčiu, 
Chicagoje, Apaštališkas 
Delegatas švęs į kunigus! rengėjai. Buvo ir iš kitų 

' kolonijų choristai. Jauni
mas linksmai praleido lai
ką.

Šokių rengimo komisija, 
kurios pirmininku buvo p. 
Kleponis, tikrai gražiai pa
sidarbavo.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Andriejų Naudžiūną, MIC., 
ir Mykolą Šmigelskį, MIC., 
South Bostoniečius, kovo 
6 d., 1940. Jų Šv. Primici
jos bus, Šv. Petro par. baž
nyčioje, kovo 10 d., ir kovo 
17 d. Žinoma, pirmos su
puola su 40 valandų atlai
dais, antros keliamos į Ver
bų Sekmadienį.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Su balomis, nuo 9 iki 6 vai. vakare 
NedėUomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)
i i ■ ■■ i

nu

Tel. TROwbridge 6330.

nina Staniulytė, Antanas 
Šaltenis, Kastantas Ivoš- 
kevičius* Ona Sakalienė, 
Adelė Paulauskaitė.

Su smulkiomis aukomis 
ir pridėjus įžangą bendrai 
sudarė $29.00. Pinigai pa
siųsti į New Yorką per Lie
tuvos gen. Konsulą. Vi
siems aukavusiems Kana
dos Lietuvių Sąjunga ta
ria širdingą ačiū.

A. Sakalas.

I {VAROS SKELBIMAI 
f

I

I

tos stovyios, kurios žymėjo buč
kį buvo neleista iškelti netgi iš linksmai praleidžiame tas sutienė, Marė Ivaškevičie- 
laivo. 
užsienis apie japonus atsiliepia, 
būk tai jie esą bučkių mylėtojai 
ir vaidindami iš japonų gyveni
mo veikalus, bučkių padažo ne
sigaili.

e « *

šie metai yra taip vadinami — 
i “Leap Year”. Pastebėta, kad tai 
tnri sa4*> ypatingą reikšmę. Esą 
tai merginos gali klaustis vaiki- 

Yra nų apsivesti, kaip kitais metais 
esti atvirkščiai. Jau turima ži- 

i nių, kad merginos naudojasi pri- 
■ vifegijomis it klausia. Tam įro
dymas bus geriausia, kad pa
vyzdžiui per pirmas dešimts die
nų šių metų Bostone prie license 
stalo gavo leidimus 201 kaltasis.

♦ ♦ *

Prieš kiek laiko Prancūzija ir 
Anglija pramatydamos, kad 
Turkija su savo Dardaneliais 
bus lemiantis dalykas šiame ka
re. Ji tuo jaus užfiksavo turkus 
suteikdamos jiems milžinišką 
paskolą ir sudarydamos tam ti
krą sutartį nukreiptą prieš Vo
kiečius. Bet čia įvyko visai kas 
kita. Visas sunkumas ir svar
bumas karo veiksmų nusviro į 
Pabaltįjį. Suomija atsirado Dar
dančiai pro kuriuos Sovietai 
negali persiristi. Tik suomiai 
duoda suprasti Anglijai ir Pran- vaikučiams, kurie linksmai Vilimas Sabas. Visi kiti 
cūzijai, kad jeigu norite, kad 
mūsų Dardanelisfl'stiprūs būtų, 
tai savo įvairią pagalbą duokite 
mums. Anglija sakosi, kad nu
sprendė skubėti su pagelba.

• ♦ ♦

Europos kare skandinimas lai-. 
į vų atrodo jūreiviams toks ma- 
į loniis sportas, kaip kad ančių 
i šaudymas.

• «

Besiartinant rinkimams į val-i 
stybės Viršininkų vietas ir visą 
eilę tam panašių labai daug dis- 
kušuojama tais klausimais. Bet 
svarbiausias klausimas, ar da
bartinis J. V. Prezidentas kan
didatuos trečiu kartu į presi- 
dentus? Jis pats tilo klausimu 
nieko nekalba ir todėl erzina vi
sus tuos, kurie norėtų būtinai 
žinoti. Yrą bendra nuomonė tai 
tokią, kad jeigu Valstybėje atsi
rastų tam rimtų priežasčių, tai 
dabattihis prezidentas kandida
tuotų. O dabartiniais laikais tų 
rimtų priežasčių netrūksta. Par
tijų vadai į tai nėkaip žiūri ir { 
jie beveik nenorėtų kad jų par-i 
tijdš rihktų trečiu kartu į pre-! 
zidentus tą patį asmenį, nes tai i 
esą prieš šios šalies tradicijas. 
Bet politikieriai žino ir tą. kad 
visuomet išrenkami asmenys į 
aukštąsias vietas ne sulig parti-

Kas įdomiausia, tai kad brangias šventes, tai turi- nė, Barbora Pondžiuvienė, 
me atsiminti ir brolius vii- Jonas Pondžius, Kazys Ži- 

! niečius, kad jie sunkiomis žiūnas, Mike Juotkus, Pra- 
karo dienomis turėjo daug nas Gričkūnas, Petras Bo- 
▼argo pakelti. Prašė paau- binas, Kazys Verbyla, Vy- 
koti kas kiek išgali, kad tautas Sirvydas, Juozas 
jie suprastų, kad brolis Paznokaitis, Jonas Leske- 
brolį varge atjaučia, ir kad vičius, Pranas Fileris, Je-!

Juozas K Dilh
Laikrodininkai

r'Hf'IUodU | vairiausiom rūšie* . ■ 
tintus ir Sdabnniu* rlaiki>>-

' alpgl u palui*.

«•» WES7 8ROADW« 
So Bostcn Man f

I

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAi. Sav

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

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston. Mass

OiieenAmLaundry.Inc. 
7—9 Ellery Si., 

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite. Kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite i| darbų mum»

“MINSTREL SH0W”
j

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos didysis choras, ga
bioje vadovybėje muz. Ma
merto Karbausko, surengė 
labai juokingą “Minstrel 
Show” sausio 21 dieną, pa
rapijos svetainėje. Kadan
gi visas šio vakaro pelnas 
skiriamas parapijai, žmo
nės parodė geras širdis ir 
gausiai atsilankė, kad ir 
stovinčių buvo daug. O iš 
savo pusės choristai atsi
dėkojo prijuokindami pu
bliką taip, kad buvo girdėt labai juokinga grupelė — 
kalbant, jog “tokio juokų keturi “Mountain Boys”, 
vakaro niekuomet nema- būtent, Eduardas Šakalys, 
tė”. i Jonas Kapčius, Steponas

I Trečią valandą po pietų Jakutis ir Vilius Jasins- 
Minstrel buvo išpildyta kas. Vakaro vedėju buvo

I

Margareta Ditčkiūtė, Pet- 
! ras Kiršlys, Sophija Basiū- 
tė, Pranas Radziukynas, 
Konstantas Samalis (vi
siems žinomas gabus dai
nininkas) ir Vilius Jasins- 
kas. Pamarginimuose daly
vavo šie: Broliai Petras ir 
Juozas Remeikai, kurie a- 
kordionais pagrojo; “tap” 

, šokį šoko ir dainavo Lili- 
, joną Mikalauskaitė; mažy- 
, tė jaunametė Florencija 
’ George padainavo.

Net tris kartus pasirodė

f

. šeštadienį, sausio 20 d., 
3 vai. po pietų, Šv. Petro 
lietuvių parapijos svetainė
je įvyko Chorų Sąjungos 
provincijos suvažiavimas. 
Pirm. J. žemaitis, Šv. Kazi
miero parapijos (Worces- 
ter, Mąss.) vargonininkas 
vedė suvažiavimą. Dalyva
vo So. Boston,o Worceste- 
rio (Šv. Kazimiero ir Aus

tę. 8:30 vai. ryte, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kur bus 
giedamos Blaivininkų in
tencijai šv. mišios, sako
mas pamokslas ir daromi 
Blaivybės įžadai. Po miš
parų, bažnytinėje salėje į- 
vyks Blaivininkų prakal
bos. Svarbiuoju kalbėtoju 
bus Tėvas Jakaitis.

Sausio 23 d., prie Okta
vos pamaldų, kurios baig
sis sausio 25 d., bus laiko
mos ir šv. Teresėlės Novė- 
nos pamaldos.

Sausio 28 d., Blaivininkai 
švenčia savo metinę šven-

PeterP. Ptevack
(PLEVOKAS)

Į Septyniais būdais stogų dengOjas ,
Į Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokė jim u

TURI 26 METŲ PATYRIME 
Taiso ir stato kaminui

ieras Darbas - Kainos* Zem—

3241 Si., So. Bostor*
TEl ŠOU 1462

■vpakalt liavimai ir paUnnuu dy*-

praleido laiką. ! choristai sėdėjo scenoje,
Prie progos dera pami- gražiai senų laikų rūbais 

nėti vardus tų, kurie tikrai apsivelkę, ir karts nuo kar- 
artistiškai savo roles atli- to sudainavo rinktiniau- 
ko. i sias daineles.

Muzikos profesoriaus ro- Kad šis vakaras buvo 
lę puikiai atliko gabus cho- msekmingas, tai visa padė- 
ritas Alphonsas Jakutis, ka mūsų jaunam, darbš- 
Panelė Julijona Sutkiūtė čiam vargonininkui, muz. 
buvo jojo kukli ir rūpės- Mamertui Karbauskui. Ge
ringa žmona. Toliau sekė ros kloties jam ir lai bus 
eilė neva studentų, kurie visi sekantieji metai mūsų 
pasirodė scenoje norėdami tarpe kupini visokio pasi- 
įsirašyti į šią Profesoriaus sekimo.
vedamą muzikos akademi- Labai dėkui tiems atsi
ją. Iš eilės prijuokino žmo- lankusiems, kurie atjautė 
nes Jonas Gylys (tikra- mūsų jaunimą, o mes Jūsų 
komikas), Alena Mockevi- neužmiršime.
čiūtė, Stanislovas Gūdis, CHOROspondentas.
Vilis Samalis (jis ir dainar 

!vo), Paulina Gylytė, Jokū- 
’ bas Samalis (šposininkas),1
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ros Vartų), Norwoodo, 
Cambridge, Brocktono pa
rapijų ehorų atstovai.

Padaryta konstitucijos 
pataisos; nutarta rengti 
chorų sąjungos provincijos 
išvažiavimas liepos 20 d. 
Išklausyta šokių raportas, 
kurį išdavė p. Kleponis. 
Šokiai visais atžvilgiais pa
vyko. Liko nemažai pelno. 
Suvažiavimas dėkojo So. 
Bostono Chorui, jo vadui p. 
Rapolui Juškai, p. Klepo- 
niui ir visiems kitiems, ku- 

_____  __  _ j rie buvo šokių rengimo ko- 
ViHtą ?rAtfdlfinąŠepdčiusEmisijose ir darbavosi šo- 
ir lihkime ilgiausių dietų— kiuose. Kitas suvažiavimas 

Juožžš ir Ona Smilgiai. I įvyks balandžio 13 d.,
-_______ - Brocktone.

Uetuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY

Nelauk vasaros — taisyk dabai 
kol kainos yra žemos

Atlieku visus plumbeno darbiu- 
greitai ir pigiai Gas ir steam

322 Dorchester Si. >
SO. BOSTON, MASS
Namų tel ŠOU 0346

Shapoj adresas — 193 flroad’-d,

Mm
(REP5YS) 

lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET.

Kampas Inman arti CentrAl SU4
Cambridge, Masu.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — B

r 
k

f

i

SVEIKINAME

IVAlRB ytOHAi
biotlt PrtboA

25-kių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro- 
gi, huoširdži&i švėifcihame

PARŠiDUOt>A bučemc ir gro-l 
sėmė su vėliausios mados įren
gimais. Parsiduoda už žemą 
kainą. Savininkas išvyksta į Cš- 
lifornią. Biznis tarjfe lietuvių. 
96 Hampshire St., Cambridge, 
Mass. (19-23-26)

Hktfai ilhijiiir fefavflttiiAc Suvažiavimui užsibaigus,UWrU **** So‘ ®ostono parapi jos cho"

grauoria.

RElkALINGAS pastovus var
gonininkas, mokantis savo ama
tą, geras katalikas, kuris moka 
vesti chorą, paruošti kokius vei
kalėlius, nors kada dėl parapi
jos, kas padidina jam pačiam 
algą. Vieta graži, parapija vidu
tinė ir palei parapiją yra skiria
ma alga, geras žmogus gali ge
rai gyventi. Kreipkitės į “Dar
bininką”. (5-9-12)

Penktądienį, sausio 19 d., 
Parker fiouse, Bostone į-; 
vyko Naujos Anglijos Lie-: 
tuvių Parapijų Chorų Są
jungos Provincijos šokiai. 
Dalyvavo daug jaunimo, 
dauguinojfe choristai ir 
chbristės su savo vadais 
muzikais. Choristai atvy- i 
ko autobusais ir automo-! 
biliais iš šių kolonijų: Wor-! 
efester (abiejų parapijų), i

ristės pavaišino visus ska
niais užkandžiais. Rap.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Yorko mieste buvo sulaikytas 
tūlas čeverykų valytojas pas ku
rį rasta pora tūkstančių dolerių 
jo kišenėje. Apskaičiuojama, 
kad jis per visą savo gyvenimą 
turėjo čeverykus valyti taip vi
kriai, kaip bitė rinkdama medų.

9 « 4

Šalta ir šilta. Tai du kontras
tai, kurie vienas kitam priešin-, 
gi. o vienok abu duoda lygaus 
malonumo. Pavyzdžiui, Kalifor-

LDS 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas . įvyks 
sausio 23 d., š. m., 7:30 vai. 
vakare, Darbininko salėje, jų griežtų fanatikų, bet taip va- niečiai šiuo laiku džiūgauja, kad
330 Ė Št., So .Bostone. Vi
si nariai kviečiami daly
vauti šiame metiniame su
sirinkime. Valdyba.

gamta

I

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

VALGOMOM! BAIKty lWtiV8
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėjf | bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų įkalbintų 
matėte “Darbininke”.

Nckentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip .rau
menų skaudėjimų vien išsitrindarrii su 
Pain-Expelleriu.šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs boukųtc 
Rain-ExpeI1erio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio iu inkaru ant dėžutės.

Ponias Budimams
48 CRESCKNT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas 
91d te. broaUwXy, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau tCE CRfcAMĄ Ir užklA- 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkirs Markei
*. Baltružiūnas ir p. Klinga, Ssv. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, prorikmln 
kai, kurie skelbias! “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos. /

VM skelbkite* “I>»rt<ilMkr*.

dinamųjų trečiųjų, kurie nesi- pas juos šilta ir gražiai 
laiko griežtai nei vienos nei k i- pasipuošus vasariškai. O Suo- 
tos partijos, o balsuoja už tinka- miai džiaugiasi, kad pas juos 
miausį asmenį, bet kurios parti- siaučiąs šaltis jiems padeda ka- 
jos ir jie laimi. Taigi dabar ir y- i riauti su užpuolikais, 
ra tikras galvosūkis, už ką pa- į • • •
norės balsuoti tie tretieji?... ; Aną dieną versdamas skelbi-

I mus patėmijau, kad geriausias
Dažnai pasitaiko automobilių i būdas storoms moterims sulie- 

nelaimėse, kad ir iš paskui va-j sėti, tai vartoti ‘Grape Juice. Sa- 
žiuojantis automobilis užvažiuo- ko, jeigu vartosi ‘Grape Juice’ 
ja ant savo aukos pirmiau jo va- kaip patariama, tai į mėnesį ga
šlavusios. Taigi dabar pramato- lesi numesti apie septynis sva- 
ma daryti automobilius, kad jie . rus’ riebalų ir prie to niekuomet 
trūbuotų ne vien iš priešakio, Į 
bet ir iš užpakalio...

Aną dieną didžiajame New

S. Barase vičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBIŲ 

LIETUVIŲ GRA8ORIU6 •' ,
BALSAMUOTOJAB

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
so. BOSTON, MASS. i
Tel. ŠOU doston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avs.
TeL COLumbia 2637.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway i 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskss F. E. ZaletsKss
Graborial ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2609

JosephV.Casper
IKasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS W 
BALSAMUOTOJAB 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Rcsidencc: 198 M St, So. Bodton. 

Tel. ŠOU Boston 143? 
Tel. ŠOU Boston 3960.

—

Edw. V. Warabew
IWRUBL1AUSKAS»

LIETUVIS GRA8ORIUS i. 
BAL8AMUOTOJA8

1156 Washington Si..
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 FleM St.

Tsl. Brockton 2005i

| nesijausi, kad badauji bei pas
ninkauji. Riebiosioms moterims 
šis pasiūlymas ar nebus tik tik
ra pagunda.

ĮpTj- AKUNEVICH ir SONuTI
j! ------ ---- ------------- ’

i
it

v.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dienį ir naktj. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110

♦J



Antradienis, Sausio 23, 1940

—Spausdintas žodis — rodąs 
gyvenimo pažinimą ir kryptį.

DARBININKAS 8

Spausdintas žodis popie- 
ry yra savotiškai galingas 
ir aštrus ginklas, kuris val
do visą žomniją ir jos sie
kimus.

Kur žmogus negali priei
ti, tai visuomet gali pada
ryti spauda ir jos apašta
lai. Kuo kultūringesnė tau
ta, tuo daugiau rūpinasi 
geros spaudos reikalu ir ją 
palaiko. Senų senovėje 
žmonės neturėjo kito gink
lo, kaip lazdą, peilį, ietį ir 
kitas primityvias kovos 
priemones.

Vėliau jau atsiranda pa
tobulinti kovai ginklai, 
kaip šautuvai, patrankos ir 
kt. Laikui bėgant ir kei
čiantis gyvenimo apysto-

viešpatavimas pasauliui 
bus tik svajonė (“Pop. gin
klai”, J. Gylys, M.I.C., 8. 
p.).

Štai kitas pavyzdys. Vie
name Šveicarijos mieste 
misionierius laikė misijas, 
kurias klausė ne tik kata
likai, bet ir žydai. Iš jų vie
nas, eidamas namo, su 
žmona dalinasi mintimis: 
“Kad jis savo kalba gali 
pakenkti ir mūsų tautie
čiams, pastebėjo jo žmona. 
Nebijok, jis yra misijonie- 
rius, bet ne žurnalistas”.

Taip. Spauda vartojama

čionišku. Iš šito paskirsty
mo, mums, katalikams, la
bai aišku, kokio fronto pu
sėn turim stoti. Mes pasi
renkame krikščionišką — 
katalikišką frontą ir kovo
jame ryžtingą, smarkią ir 
nenugalimą kovą. Būdami 
šiame fronte garbingais 
kariais, kovokime prieš 
geltonąją ir neutralią 
spaudą, kuri yra lyg prie
šas, kuris puola iš pasalų.

Pasaulis ginkluojasi, net 
kraują lieja, nuo apsaugos 
neatsiliekame ir mes. Au
kojame ginklų fondams, 
šelpiame karius, bet ir ne
užmirškime tos galingos 
ginklų rūšies — spausdin
to žodžio, katalikiško 
spaudos žodžio.

v •

Supraskime ir įvertinki
me spaudos didžią reikš
mę, savo pinigus ir san
taupas aukokime knygų 
fondams. Neduokime nei 
cento neutraliai ar gelto
na jai spaudai, kas mums

1 turėtų būti gėda.
Pasaulis kovoja dviem Tad visi į krikščionišką 

frontais: krikščionišku------ katalikišką frontą!
katalikišku ir prieškrikš- “P. G.”

dvejopu keliu. Yra moky-f 
to jas gero ir pikto; vieną 
kartą kiršina, kitą — tai
ko. Taigi, spaudai turint 

_ tokią galią, reikia į ją at- 
voms, pakito ir patobulėjo ’ kreipti ypatingą dėmesį ir 
ginklai. Moderniais laikais, į rūpestį, 
prie kulkosvaidžio, grana-[ 
tos, tankų, orlaivių, nuo-' 
dingų dujų, vartojamas ir 
spausdintas žodis — laik
raščiai, knygos.

Šiuo laiku spaustuvės ir 
laikraščių redakcijos vai
dina svarbią rolę, kaip ir į 
generaliai štabai, duodami 
įsakymus kovotojams ka- ’ 
ro lauke.

Štai, kad ir dabartiniame 
kare galime paminėti 
spaudos reikšmę. Anglai 
daugiau kovoja su įvairios 
rūšies atsišaukimais, kad 
paveiktų priešo nervus. 
Tai nėra keistas ir vaikiš
kas kovos būdas, bet turįs 
gilų ir aliarmuojantį įspū
dį priešo dvasioje.

Napoleonas I savo gen. 
Touche’i, siunčiamam su 

‘ armija į mūšį, pasakė: — 
“Tamsta būk atsargus su 
laikraščiais ir jų redakci
jomis; nes vienas, turįs 
daug skaitytojų, laikraštis 
daugiau reiškia, negu tam
stos gerai išmiklintos ar
mijos du korpusai”.

Spaudos galybės niekas 
taip gerai neįvertina, kaip 
žydai. 1840 m. Krokuvoje, dvejais dalykais: 
įvykusiame pasaulio žydų nuo pamatinės teisybės, 
suvažiavime, Mozė Moute- kad visi žmonės lygiai turi 
fijore, kalbėdamas apie teisę gyventi, laisvę ir kū- 
spaudos įtaką žmogui ir jo ■ rybingumą prie laimės; an- 
gyvenimui, štai ką pasakė: 
“Kol mes nepaimsime į sa
vo rankas viso pasaulio 
spaudos, kad su ja apgau- 
tume ir apkurtintume go
jus (ne žydus), tol mūsų

^£^^£^£^£^£^£^£^£^5^

Tikras Amerikonizmas
Louis D. Brandeis

(Teisėjas Brandeis, kuris 
sulaukęs 82 m. amžiaus, pra
sišalino nuo urėdo, ilgiau dvi
dešimts metų buvo vienas iš 
atsižymėjusių narių Jung. 
Valstybių Aukščiausio Teis
mo. Jis visada stovėjo už so- 
ciališką teisybę, šis jo dabar
tinis straipsnis yra dalis jo 
liepos 4 d. 1915 m. prakalbos, 
apie “True Americanism”. 
Kad nors gana seniai tas 
straipsnis buvo parašytas, p. 
Brandeis rašo, kad 
reiškia mano 
Straipsnis yra 
eilėje straipsnių 
kratiją, kuriuos
vietiniai ir kitur gimę ameri
kiečiai, dėl Foreign Language 
Information Service. Pareikš
tos nuomonės yra rašytojų).

“vis pa- 
nuomonę”. 

penkioliktas 
apie demo- 
rašo garsūs

Demokratija remiasi 
viena, i

tra, nuo persitikrinimo, 
kad tokios lygios teisės la
biausia pastūmės civiliza
ciją.

Mūsų valdžios forma, 
kaip ir žmonija, verčia

I 
I lKaip Futbolą Žaidė Senovėje

tarp savęs ims atkakliai 
kariauti. Suprantama, run
gtynių vieton suplūdo la-

ninkas privalo turėti liuos- 
laiko.

Toliau, pilietis pasek
mingoj demokratijoj, ne
tik privalo būti mokintu, 
bet ir laisvu. Žmonės nėra 
laisvi, jeigu puola po kito 
sauvališku noru. Prirengti 
amerikietį prie jo darbo, 
kaip valdytoju, apart ap- 
švietos ir industrinės lais
vės, jo įeigos turi būti pa- j 
kankamos. Mūsų dabarti
nė industrialinė sistema 
didėja vis augantį nuošim
tį mūsų gyventojų skai
čiaus atlyginimo uždirbė
jus; patyrimas mums ro
do, jog didesnę dalį šitų, Į 
vienu laiku ar kitu, grąsi- 
na pinigų trūkumas, ar už
puola ligos, nelaimingi at
sitikimai, senatvė, pabėgi
mas, bedarbė ar nelaimin
gos šeimynos galvos mir
tis. Šitie dalykai, kairiuos 
paprastai vadiname, nelai
mėmis, dabar pripažinti 
kaip paprasti darbininko 
gyvenime įvykiai. Turime 
parūpinti kokį atlyginimą 
prieš tokius finansiškus 
nuostolius.

Nevien mūsų tauta suri
ša laisvės meile su demo
kratijos praktika ir socia- 
liškos teisybės troškimais. 
Bet yra viena ypatybė mū
sų idealuose ir praktikoj, 
kuri tipiškai amerikoniš
ka. Tai apimanti brolystė.

Kitos šalys, vystydamos 
asmenišką žmogų, mano, 
kad jų pilietybės privilegi
joms gali naudotis tik vie
tiniai, arba asmenys ypa
tingos tautos. Amerika 
žiūri kitaip, ji visuomet 
pareiškė, kad visos tautos 
yra lygios, ir visi asmenys 
lygūs. Ji pripažįsta rasinį 
lygumą, kaipo svarbiausią 
dalį pilnos Žmoniškos lais
vės ir tikros brolybės, ir 
kad rasinis lygumas yra 
demokratijos dalis. Ameri
ka, maloniai priėmė visus 
Europos žmones.

“E plurihus unum” — iš 
daugybės, vienas — mūsų 
respublikos įsteigėjai su
tverdami vieną tautą iš 
trylikos valstybių, priėmė 
tą prasmežodį. Įsteigėjai 
matė, kaip ir mes matome, 
kad vienybė įsteigs stiprią 
tautą. Jie taipgi tikėjo, 
kaip ir mes, jog Amerikoje 
po laisva valdžia, daug 
žmonių sudarys vieną tau
tą. Per visus šituos metus 
mes įleidome į mūsų šalį ir 
prie mūsų pilietystės, imi
grantus iš įvairių Europos 
šalių. Mes tikėjome, kad 
taip darydami geriausia 
patarnausime sau ir žmo
nijai. Ir taip išsipildė.

Jung. Valstybės išsivys
tė į milžinišką tautą. Imi
grantai, ir jų ainiai, tapo 
toki ištikimi piliečiai šios 
šalies, kaip ir čia gimę. 
Laisvė sumezgė mus ar
čiau kaipo amerikiečius.

Tautos turi nemažiau in
dividuališkumo už pavienį 
žmogų. Naujas nacionaliz
mas, kurį Amerika priėmė, 
duoda teisę ir pareigą 
kiekvienai tautai, ir kiek
vienam žmogui, vystytis ir 
tik su šitokiu įvairiu vys
tymu aukšta civilizacija 
bus atsiekta. Ir tik kada 
šitie nacionalizmo pama
tai, kaip demokratijos, bus 
visų priimti, tada laisvė 
bus pilnai atsiekta ir ma
žumos bus apsaugotos sa
vo teisėmis. Ir tik tada bus 
galima pradėti įkūrimą 
tvirtos taikos tarpe žmo
nių. .. FLIS.

VIETOJ KAMUOLIO — 
ŽMOGAUS GALVA. 

FUTBOLININKAI Į KA- i

rrof. K. raKSfo rraKaioy
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.
Pagal ligšiol gautus pa* 

kvietimus Prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. 
numatomos sekamuose 
miestuose:

Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

Vasario 6 d. antradienį 
Waukegano lietuvių para
pijai;

Vasario 7 d. trečiadienį 
Waukegano Rotary klu
bui;

Vasario 8 d. ketvirtadie
nį Grand Rapids lietu
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

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

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

r/c Sisters of St. Casimir, 
105 E. Mathews St.,

Roswall, New Mexico

LĖJIMĄ. RUNGTYNES bai daug žmonių, kurie ti- 
KAPŠTATE jkėjosi kažko nepaprasto.

(XX) Esame linkę many- Tiesa,
ti, kad vienas populiariau- bet vis tiek buvo įdomu ir 
šių pasaulyje žaidimų, fut- nauja. Komandos išskubė- 
bolas, yra ne taip jau senų 
laikų padaras. Vis dėlto ši 
nuomonė, pasirodo, yra 
klaidinga. Mat, futbolas 
turi didelę praeitį ir jo tė
vynė nieku būdu nėra An
glija, nors ten jau seniai 
buvo rengiamos savotiškos 
rungtynės tarp kaimų. 
Spartiečiai jau 500 metais 
prieš Kristų žaidė pirmuti
nį futbolą, vadinamą — 
“harpston”. Praslinkus ke
liems šimtams metų romė
nai perėmė šią sporto šaką 
ir jau davė naują pavadi
nimą, būtent “follis”. Žai
dimas, atrodo, visiems pa
tiko, ir Cezario narsieji le
gionai jį įdiegė ir dabarti
nėje Anglijoje. Čia per 
daugelį šimtmečių žaidi
mas labai ištobulėjo ir taip 
išsilukšteno dabartinis 
futbolas.

Pirmykščiuose futbolo.__________,___
žaidimuose paprastai ko-kyti. Pasigirdo laukiniai 
vodavo kaimas prieš kai- ............
mą. Dalyvaudavo du, trys 
tūkstančiai žmonių, ne 
vien tik vyrų, bet taip pat 
moterų ir vaikų. Sugrieb
davę kamuolį, visi be jo
kios padoresnės tvarkos ir 
ypatingų taisyklių, pasi
leisdavo per gatves ir lau
kus. Žaidikai nesukdavo 
galvų, kur nuspirs kamuo
lį. Tai jiems nerūpėjo, nes 
kartais, ugningo entuziaz
mo pagauti, įsibraudavo į 
privačius namus, kurie po 
šėlsmo atrodydavo, lyg 
bombarduoti dabartinių 
lėktuvų. Namų savininkai^ 
turėdavo didelių nuostolių. I

Kaip atrodė pats komuo- 
lys? Neverta aiškinti, jog 
tai nebuvo dabartinės ma
dos sviediniai su oru pripu
čiama kamera. Paprastai 
žaidimui naudodavo tamp
riai surištus odos gabalus, 
iš kurių pasistengdavo su
daryti šiokį tokį apskriti
mą. Tik Chesterio miesto 
piliečiai žaisdavo paprasta 
žmogaus galva.

Komandomis, be miestų 
ir kaimų dvikovių, taip pat 
savotiškai pasiskirstydavo. 
Kai kuriuose Anglijos mie- 

; stuose, kaip Scone ir Mel- 
rose, kovodavo vedusieji 

, vyrai prieš nevedusius, o 
. Invemesse rungtyniauda

vo ištekėjusios moterys 
prieš mergaites. Kaip kro
nikininkas pažymi, papras
tai rungtynes laimėdavo 
ištekėjusios.

Kadangi siaučiant žiau
riems papročiams, vyrai 
per futbolo susitikimus 
dažnai itin smarkiai susi- 
žeisdavo, valdovai kėlė su
sirūpinimo ir bijojo, kad il
gainiui daugelis vyriškių 
taps paliegėliais ir tuo bū
du nebus galima sudaryti 
tinkamos ir pajėgios ka
riuomenės. Dėl to futbolo 
kovos Anglijoj buvo griež
tai uždraustos net trims 
šimtmečiams ir nepaklus
nieji gaudavo sėsti į kalė
jimą.

Kai 1883 m. Kapštate, 
Pietų Afrikoje, dviejų bri
tų laivų įgulos pirmą kartą 
sumetė mintį pademons
truoti futbolo žaidimą tarp 
čiabuvių, žaibo greitumu iš 
plito gandas, jog baltieji

iki peilių nepriėjo,

jo į aikštę su maudykli- 
niais kostiumais, vartai 
buvo padaryti iš irklų, o 
kamuolį atstojo jaučio pū
slė. Žaidikai taip buvo įsi
gilinę į savo darbą, jog ne
pastebėjo, kai užėjo pot
vynis ir apsėmė aikštę. Žai
dimas nebuvo pertrauktas 
nė tada, kai vanduo sporti
ninkams siekė iki blauzdų. 
Susidomėję čiabuviai sekė 
mirtingą kovą ir didžiai 
stebėjosi įvykiais aikštėje. 
Jie, tačiau rodė nusivylimo 
žymes, kai nė vienas žaidi- 
kų nebuvo užmuštas. Neg
rams tai nepatiko. Kamuo
lys turi būti labai vertin
gas, galvojo čiabuviai, ki
taip visi taip ant jo nepul
tų ir nelakstytų iš paskos.

Kaip žaidimas pasibaigė, 
vienas britas numetę ka
muolį į žiūrovų tarpą. Kas 
dabar darėsi, sunku nusa-
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Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart A Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

mus siekti dėl atskiro žmo
gaus auklėjimosi. Su rin
kimų teisėmis kiekvienas 
balsuotojas yra, iš dalies, 
valstybės valdytoju. Jeigu 
mūsų valdytojai neturi 
mokslo ir doriškų ypaty
bių ir laisvės, mūsų didžiu
lis pabandymas demokra
tijoj nepasiseks. Tad vals
tybė turi prirengti vyrus 
prie jų darbo, ji turi reika
lauti užlaikymo to, ką mes 
neaiškiai vadiname ameri
konišku gyvenimo stan- 
dardu.

Ką tas standardas reiš
kia? Reiškia naudojimą tų 
teisių, kurias mūsų Kons
titucija garantuoja — tei
sę gyventi ,būti laisvais ir 
ieškoti laimės. Gyventi 
reiškia gyvenimą, ne eg
zistavimą; laisvė, reiškia 
laisvę industriališkuose 
dalykuose kaip ir politiš
kuose; laimė, tarp kitko, 
reiškia tą patenkinimą, 
kuris seka pilną išvystymą 
ir vartojimą žmogaus ga
bumų. Žmogui gyventi, ne
tik egzistuoti, kad išvyš- 
čius jo gabumus, jis priva
lo turėti tinkamų įeigų, 
džiaugtis sveikata ir liuos- 
laikiu. Aukštos algos daug 
nereiškia, jeigu darbas nė
ra regulariškas. Aukščiau
sios algos negali užimti il
gų darbo valandų ir nete
kimą sveikatos. Ir darba 
aplinkybės gali būti tokios 
blogos, kad jos sunaikina

• v
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.
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i' aukštų algų ir trumpų va- 
j ■ landų geras pasekmes. 
! į i Svarbiausi Amerikos pilie- 
• Į tystės pamatai nepaten
ki kinti su aprūpinimu tik 
i I medžiaginių reikalavimų 
iii 
i!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

darbininkui.
Kiekvienam piliečiui 

švietimas būtinai reikalin
ga. Per visą jo gyvenimą 
reikia stengeis mokintis. 
Nepaisant ar vėlesniais 
metais darbininkai pasi
mokina klasėje, iš prakal- 

i bų, draugystės susirinki
mų diskusijoms, ar amatų 
unijoj, iš laikraščių, žur
nalų, knygų, .kaip ten ne
būtų, sveikas, šviežias pro
tas būtinai reikalingas. 
Šviežiam protui trumpa 
darbo diena taip reikalin
ga, kaip tinkamas maistas, 

i ir tinkamos darbo ir gyve- 
1 nimo aplinkybės. Darbi-

t *

šūkiai, ir visi žmonės šoko 
prie pūslės. Kilo tikras mū
šis. Į apyvartą buvo paleis
ta ne tiktai kumštys, bet ir 
peiliai, net revolveriai. 
Daug čiabuvių buvo už
muštų. Nustebę ir kartu 
išsigandę tokio vaizdo, ma
trosai nuskubėjo į laivus.

Taip futbolą žaidė pir
miau. Dabar vaizdas ki
toks, nors taip pat kartais ■ 
pareikalaujama žmonių 
aukų, bet labai retais atsi
tikimais, ko negalima pa
sakyti apie amerikoniškąjį 
futbolą, kur aukų tikrai 
daug. J. k. č.

"Gpojo Rožančiaus 
Paslaptys"

DABAR 
$1J5 

PAINTĖ

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slaDČių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir °rražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

Puikiausia Dovana 
Sūnui Ar Dukteriai 

ROYAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi

mokei imais.
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DARBININKAS
366 W .Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2680


