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Sekmadienį, vasario 18 
d., 1 vai. po pietų, kun. A- 
hern, S. J. vedamoje kata
likų programoje giedos 
Knights of Columbus Glee 
Club, vadovaaujant muzi
kui P. Sakui, Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. (Law- 
rence, Mass.) vargoninin
kui. Katalikų programa 
transliuojama iš WNAC 
radio stoties, Boston, 
Mass.
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Lietuvių Radio Programa Pasauliuil
Serga Kun. Dambrauskas, 

MIC.
Chicago, III.

gas” praneša, kad vasario 
8 d. kun. Juozui Dambrau
skui, MIC., Marijonų Ben
dradarbių draugijos dva
sios vadui, padaryta sunki 
vidurių operacija. Ligonis 
esą jaučiasi gerai. Prisi
minkime ligonį savo mal
dose, kad Dievulis leistų 
jam pasveikti.

“Drau-

į

Sudegė Lietuvio Krautuvė I

Norwood, Mass., vasario 
12 — Vakar apie 9 vai. ry
te p. Adolfo Kavaliausko, 
1216 Washington St., kilo 
gaisras. Kadangi sekma
dienį krautuvė uždaryta, 
tai gaisras padarė daug 
nuostolių. Gaisrininkai sa
ko, kad gaisras kilo nuo 
elektros vielių. pp. Kava
liauskams reiškiame už
uojautą.

... ir,->

Farley-Kandidatas 
Į Prezidentus

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

16,000 Japonę Žuvo 
Mūšiuose Lietuvos Nepriklausomybės Šventės Proga

Vėl Reikalauja Nutraukti 
Santykius Su Sovietais

Roosevelt Siunčia Kitę Atstovą

Chungkrn, Kinija, vas. 12
— Kiniečiai praneša, kad 
jų kariuomenė nužudė 16, 
000 japonų mūšiuose, ku
rie įvyko Kwangsi provin
cijoje per pastarąsias tris 
dienas. Mūšiai toje provin
cijoje baigėsi I ’ 
naudai, sako kiniečių mili- išgelbai Suomiją ir kitas 
tanai vadai. į valstybes nuo ko-

Užsienių korespondentai munizmo. Prez. Roosevel- 
sako, kad kiniečių prane- to kalba prieš sovietus ir 
Šimai gal kiek perdėti, bet kratos komunistų įstaigo- 
vis tiek jų laimėjimas yra se Švedijoje sudaro naują 
svarbus. orientaciją.

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 17 d.Anti-Sovietinis Frontas 
Gelbėti Suomiją

Copenhagen, vas. 12 — 
Skandinavijos valstybių 

(sostinėse eina pasitarimai 
. .. i sudaryti pasaulinį prieš- 

kimecių komunįstinį frontą, kad

Lai Skamba Lietuviška Daina 
Visame Pasaulyj!

Darbininkų Radio programos vadovybės iniciaty
va ir pastangomis, WCOP radio stoties viršininkai pa
sirūpino. kad Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo Darbininkų Radio programa — lietuviškos pa
triotinės dainos, muzika ir kalbos pasiektų ne tik Nau
jos Anglijos lietuvių kolonijas, bet ir visą pasaulį, į- 
imant ir Lietuvą.

Darbininkų Radio programa, kaip paprastai, Įvyks 
šeštadieni, vasario 17 dieną, 2 valandą po pietų ir tę
sis iki 3 valandos. Pusvalandis tos programos bus. kaip 
paprastai, o kitas pusvalandis, būtent, nuo 2:30 vai. iki 
3 po pietų skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimui.

Antroji Darbininkų Radio Programos dalis: lietu
viškos dainos, muzika ir patriotinės kalbos bus trans
liuojamos ne tik iš WCOP radio stoties, 1120 kilocycles, 
bet tosios programos pusvalandis, būtent, nuo 2:30 iki 
3 vai. p. p., bus perduodama ir trumpomis bangomis 
(short - wave) iš radio stočių WRUL, 15-13 (19.8 met
rų banga) ir WRUW, 11 *— 79 (25 — 4 metrų banga). 
Trumpomis bangomis Darbininkų Radio programą ga
lės gauti visi, kurie negauna ilgomis bangomis iš

Boston, Mass. — Jung. 
Valstybių pašto viršinin
kas James A. Farley suti
ko, kad jo vardas būtų į- 
trauktas į Maassachusetts 
Demokratų pirminius bal
savimus, kaipo kandidatas 
į Jung. Valstybių preziden
tus.

Prez. Rooseveltas dar ne
pasisakė ar jis kandida
tuosiąs trečiam terminui į 
prezidentus, ar ne. Politi
kieriai suka galvas ir neži
no iš kurio galo pradėti 
rinkimų kampaniją. Res
publikonų partijai taip pat 
sudaro galvosūkį Roose- 
velto tylėjimas.

Hitleris - Mussolini Svarsto 
Roosevelto Taikos Planą

Berlynas, vas. 12 — Pra
nešama, kad Vokietijos 
diktatorius Hitleris ir Mu
ssolini kalbėjosi telephonu 
apie atvykstantį prez. 
Roosevelto specialų atsto
vą taikos reikalu. Ką jiedu 
nutarė dar nėra žinių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
laivakordą

P
GRIAUSI

Washington, D. C., vas.
12 — Prez. Roosevelt, pa
sitaręs. su Jung. Valstybių 
sekretorium, siunčia į Eu
ropą savo specialų atstovą 
'— valstybės pasekretorių 
Sumner Welles dirbti už 
taiką Europoje.

i
Prezidento specialus ats

tovas lankysis Italijoj, Vo- 
Prancūzijoj ir

i Sumner Welles laivu 
“Rex” išvykstąs Europon 
šio mėn., vasario 17 d.

Kaip žinoma, kiek laiko 
McCarran atgal prez. Rooseveltas

Čia parodo tradicijines apeigas Romoje, Italijoj, wcop stotie^ Boston, Mass. 
kur Šv. Antano šventėje, patrono paukščių ir galvijų, 
prie Šv. Antano par. bažnyčios laiminami galvijai.

Washington, D. C., vas.
12 — Senatorius Noiris 
(Ind., Neb.) pataria, kad 
valstybės administracija 
moralę embargo prieš ka
ro orlaivių siuntimą Japo
nijai ir Rusijai praplėstų,
būtent, kad uždraustų kietijoj, 
siųsti ne tik karo oriai- Anglijoj taikos reikalu, 
vius, bet ir kitokius pro
duktus ir išdirbinius. Be 
to, pataria amerikiečiams ..J 
nepirkti Japonijos ir Rusi- 
jos gaminių.

Senatorius McCarran atgal prez. Rooseveltas 
(D., Nevada) pataria, kad pasiuntė savo specialų at- 
Jung. Valstybės nutrauk- stovą į Vatikaną, kuris pa
tų diplomatinius santy- gelbės Popiežiui Pijui XII 
kius su sovietų Rusija, vykinti taiką Europoje. j 
kurios vyriausybė nesilai- Prez Roosevelt yra įsiti- 
ko duotų pažadėjimų, už
mezgant santykius.

Išrodo, kad prezidentas su
Rusija visiškai nesiskaito, I heim eilės tvirtovių. 
nes jo atstovas nėra dele- tas ginį^ ..........
guojamas į sovietų Rusiją, i 
Bet jeigu taikos vadams 
pavyktų sutaikinti Vokie- ,_
tiją, Angliją ir Prancūziją, donarmječių jėgos atmuš- Ladoga 
tai sovietai būtų priversti 
nutraukti karą prieš Suo
miją, nes Amerika, kaip 
prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, 98 nuoš. yra už 
Suomiją.

Anglija Pasiuntė Gausią 
Kariuomenę Į Artimuosius 

Rytus

•9

16 Tvirtovių

I

Suez, Egyptas, vas. 12 — 
Anglijos savanoriai karei
viai, kurie dalyvavo pasau
liniame kare, iš Australi
jos ir Naujosios Zelandi
jos laivais nuvyko į Arti
muosius Rytus, kur jie su
sijungė su Anglijos - Pran
cūzijos kariuomene.

Iš to galima daryti išva
dą, kad Anglija ir Prancū
zija smarkiai ruošiasi ka
rui prieš Vokietiją, jeigu ji 
pultų Turkiją.

Skandinavą Valstybės 
Prašo Paskolą

Lietuvos gyventojai, kurie tik turi trumpųjų ban
gų radio priimtuvus, o kurie neturi, tai tikimės, kad 
Lietuvos radio stotis pertransliuos, gaus Darbininkų 
Radio programos vadovybės ruošiamą Lietuvos Nepri
klausomybės šventę minėti programą.

Ši Darbininkų Radio programa, nuo jos įsikūrimo, 
bus antra transliuojama trumpomis bangomis visam 
pasauliui, įimant ir Lietuvą. Pirmoji programa trum
pomis bangomis buvo pertransliuojama iš WAAB.

Raudonarmiečiai Sako Užėmę Dar Boston, 1935 m. Tai buvo be jokio specialaus susitari
mo padarytas bandymas. Gauta radio žinių, kad tą 
programą labai gerai gavo visa Centralinė Europa.

Šį kartą iš anksto pranešame visiems, kad visi tu- 
Helsinki, Suomija, vasa-Irios yra pavojingiausios retų progą klausytis. Kablegrama pranešame ir Lietu- 

rio 12 — Sovietų Rusijos raudonarmiečiams. , vai.
žinios praneša, kad sovietų Raudonarmiečiai naudo- “Darbininko” skaitytojai ir Darbininkų Radio

kinęs, kad Europoje yra sunkįojj artilerija smar- ja didelius plieninius tan- programos klausytojai gali pasidžiaugti, kad Lietuvos 
j taiką. Rįaį pUoja SUomių tvirto- kus, bet ir jais mažai ką Nepriklausomybės šventė bus taip iškilmingai minima

ves. Paėmę vėl 16 Manner- gali padaryti. Suomiai su- per radio. Darbininkų Radio vadovybė specialių aukų 
Bet naikino 5 sovietų didžiu- neprašo nei iš biznierių, nei iš plačiosios visuomenės 

užginčija šuo- liūs tankus ir vėl atmušė šią Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo pro- 
miai ir Amerikos korės- raudonarmiečių pėstinin- gramą perduoti visam pasauliui, nes toji programa, 
pondentai. Suomiai prane- kų pulkus. Taipgi nušovė kuri bus transliuojama trumpomis bangomis, nėra 
ša, kad visos sovietų rau- du sovietų karo orlaiviu, komercijinė. Jokių apmokamų skelbimų antroje Dar- 

_ . ežero 
tos. Suomių žinias patvir- dalyje vėl 
tina Amerikos korespon- j smarkūs mūšiai.
dentai. Sovietai deda visas Sovietai koncentruoja 
pastangas sunaikinti šuo- ^ar didesnes karo jėgas 
... , , prie Ladoga ežero. Rau-mių lauko kanuoles, ku- \__________________ donarmieciai karo medžia

gą bandė arkliais, pakin- 
‘ kytais rogėmis atvežti, bet 
suomiai apsupo ir viską 

‘sunaikino. Rusų divizija, 
Į kuri dvi savaitės atgal bu
vo suomių sulaikyta Aitto- 
joki šiaurėje, tarp Souper- 
vi ir Tolvajervi, atnaujino 
mūšius. Rusijos divizija 

į buvo pasivarius vieną ki
lometrą pirmyn, bet suo
mių jėgos juos atmušė ir 
nustūmė atgal į originalę 
poziciją.

i Raudonarmiečiai iš or
laivių bombardavo Viipuri

šiaurinėje bininkų Radio programos dalyje nebus. Jeigu kas nori 
atsinaujino skelbtis Darbininkų Radio programoje, tai paskelbsi

me pirmoje dalyje, būtent, nuo 2 iki 2:30 vai. po pietų, 
kaip paprastai šeštadieniais.

Rooseveltas Pasmerkė Sovietus
Jung. Valstybės yra linku
sios teikti Suomijai finan
sinę pagalbą.

Ragino jaunimą veikti 
pagal Jung. Valstybių 
principų ir neieškoti sve
timų idėjų.

Washington, D. C., vas.
12 — Pereitą šeštadienį 
prie Baltųjų Rūmų susi
rinko Tautinio Jaunimo 
Kongreso atstovai, kur 
juos pasveikino prez. Roo
seveltas ir pasakė jauni-

Washington, D. C.—Kaip mui pamokinančią kalbą.
jau buvo pranešta Norve- Dabartinę sovietų Rusijos i 
gija gavo 10 milijonų dole- vyriausybę pripažino, kai- Į 
rių kredito Jung. Valsty- po diktatorišką, I 
bėse ir prašo daugiau, šve- pritaikoma Amerikos gy- ti vargonininkų mokyklą, 
dija taip pat kreipėsi į venimui. Priminės Suomi- Tai bus 4 metų kursai, ku- miestelį ir sunaikino ' se- 
Jung. Valstybes prašymu jos užpuolimą, ir kad Jung. riuose bus paruošiami ne niausią bažnyčią ir kelius 
paskolinti 20 milijonų do- Valstybių 98 nuošimtis gy- tik geri vargonininkai, bet namus. Taipgi apdraskė ir 
leriU- ventojų stoja už Suomiją, ir dūdų orkestrų vedėjai, į padegė Kajaną miestelį.

Lietuvos Muzikų Draugi- 
kuri ne- ja rūpinasi Vilniuje įsteig- . ... ...

_ •

Belfast, šiaurinė Airija, darė kareivinėse kratą ir 
vasario 12 — Čia kilo riau- paėmė 30 šautuvų ir pavo- 
šės tarp Airijos Respubli- gė vieną kareivį, 
konų armijos simpatizato- Ginkluota policija pada- 
rių ir policijos. Riaušėse rė kratą respublikonų ar- 
dalyvavo apie 1,000 žmo- mijos narių namuose ir 
nių ir tęsėsi per valandą, ieškojo pavogtų šautuvų ir 
Riaušininkai panaudojo kareivio. Rado apie 100 
bonkas, akmenis ir kito- šautuvų ir kulkosvaidį.' 
kius įrankius prieš polici- Valdžia išleido proklama- 
ją. Policija areštavo apie ciją draudžiant laikyti 
20 riaušininkų. Keletas viešus susirinkimus. Bet 
lengvai sužeista. Airijos Respublikonų ar-

Airijos Respublikonų ar- mijos simpatizatoriai, ne- 
mijos simpatizatoriai no- paisydami valdžios prok- 
rėjo padaryti susirinkimą lamacijos, 
Belfasto apylinkėje. Iš va- rinkimą, 
karo kraštutinieji respu- laikyti, todėl ir kilo riau- 
blikonų armijos nariai pa-įšės.

sušaukė susi- 
Policija neleido



Antradienis. Vasario 13, 1940 
jų ■ . J*i -Liai_________ —

DAĮtBININKAB

ĮVAIRIOS ŽINIOS Tėvai Marijonai Argentinoje
I

Sidabrinei MarSūniii Orga
nizacija Pritš Žydus

Washington, D. C. —Šio-' 
mis dienomis Jung. Vals-; 
tybių kongrese buvo kilęs 
skandalas dėl suklastūotų 
laiškų prieš Dies ir jo ko
mitetą. Klastuotais laiš
kais norėta sukompromi
tuoti Dies, bet nepavyko. 
Klasta iškilo viešumon.

Dabar Dies komitetas 
pakvietė Sidabrinių Marš
kinių organizacijos orga
nizatorių paaiškinti apie 
tos organizacijos veiklą. 
Dudley Pelley pareiškė, 
kad jo suorganizuota or
ganizacija esanti antise
mitinio ir militarinio po
būdžio, bet niekad neturė
ję ginklų. Prieš žydus jis 
esą nusiteikęs panašiai, 
kaip Hitleris, bet tik jis 
nemanąs naudoti tokių 
priemonių prieš žydus, ko
kias naudojęs Hitleris. 
Pelley sako, kad jo organi
zacija esą suorganizuota 
veikti prieš visus antivals
tybinius elementus Jung. 
Valstybėse.

Sidabrinių Marškinių or
ganizacija turį 25 tūkstan
čius narių.

Volde maras—Vilniaus 
Universiteto Profesorius

.____________ 2

RASYKIMES į MOTERŲ 
SĄJUNGA

Mūsų durių skambutis 
dažnai skamba; — ne tai, 
kad lietuviai lankėsi (jie 
jau pratinasi), bet ženk
las, kad koks išdykęs ber
niukas, ar suaugęs jaunuo- ! i • i* i • x•

bet “ubagai negali būti 
karaliais”. Vieta randasi 
prie kampo, kur trys gat
vės sueina. Tad įvairių su- 
isitrukdymų pasitaiko pa
maldų metu. Pavyzdžiui, 
vieną sekmadienį Tėvui lių būrelis nori paerzinti, 

l misijonieriui sakant pa- nori pažiūrėti, kaip atrodo 
i “eura” —r kunigas. Ar

* a. ..-.n.- . „ nr <

—Kiekviena organizacija 
paskiria tam tikrą laiką, 
kuriame ji lyg ir atdaro 
savo duris ir su lengvato
mis priima naujus narius. 
Šiuo laiku kaip tik tas ir 
įvyksta Moterų Sąjungos 
organizaeijoj. Nuo Naujų 
metų iki birželio mėnesio 
pabaigos eina naujų narių 
vajus. Norinčioms įstoti 
Sąjungon dabar nėra jo
kio įstojimo mokesčio. Tad 
narėms itk lieka mėginti 
bei raginti savo drauges 
bei pažįstamas rašytis jon. 
Tegul tuo palengvinimu 
pasinaudoja, dabar įsto- 
damos Sąjungom 

Kad Moterų Sąjunga yra 
atsakominga, tą liudija 
jos dvidešimts penkių me
tų gyvavimas bei turtas, 
kuris siekia virš $70,000. 
Ji taip gi per tuos 25 me
tus išmokėjo $110,010.00 
pašelpoins ir $33,150.00 
pomirtinėms.

Įsirašyti į bile apdraudą 
yra gal ir neblogai, bet 
kam rašytis į svetimtau
čių, kada mes lietuvės mo
terys turime savo vienin
telę organizaciją, kuri ap
rūpina savo nares su lan
kyto jomsi ligoje ir pašel- 
pa bei mirus pasirūpina 
nulydėti kūną į kapus ir su 
pomirtine paveldėtojams.

Vajaus laike kuopoms ir 
narėms Centras skiria do
vanas. Rašykime, ugdyki
me savo Moterų Sąjungos 
organizaciją. Juk jos atei
tis, tai naujose narėse, o 
Jūs kurios norėtumėte jon 
įsirašyti, paprašykite savo 
pažįstamų bei draugių, 
kad jumis nusivestų į su
sirinkimą ir įrašytų, o jei
gu neturite Šąjungietės 
pažįstamos, tai pačios at
silankykite į susirinkimą, 
ir būsite nuoširdžiai pri- 

Į imtos. Kuopų randasi be
veik visose Amerikos lie
tuvių kolonijose. Rašyki- 
mės kolei metų amžius 
mums leidžia. Taip dary
damos palaikysime lietu
vybę Amerikoje ilgesniam 
laikui.

Albina A. Poškienė, 
Liter. Komis. Narė. 

I Chicago, III.
Tf n i r ■

sandėlio negavo, jos labai 
įširdo ir marmurinėmis 
“kortelėmis” ėmė daužyti 
valdininkams galvas. Net 
prisiųstus moterų maištui 
malšinti karius jos gero- 

• kai apkūlė sunkiomis “kor- 
Šiuo metu įvai- 

maisto kiekį ir datą. Bet * ridose Europos kraštuose 
.“kortelės” buvo taip sun-^maisto ir prekių kortelės 
kios, kad šeimininkės vos' nieko nestebina. Žibalui 
pajėgdavo jas panešti. Kai Į gauti kortelės įvestos ir 
kartą moterys maisto iš Lietuvoje. “M. L.”

iPotvyniai Ir IMai
Pavasarį, per dvi savai

tes mūsų namukas buvo

Maž daug, jau metai lai
ko, kaip Tėvai Marijonai 
dirba misijų darbą Bue- 

Kaunas — Jau išbandyti nos Aires lietuvių tarpe, 
visi nupirktieji Škodos fa- Argentinoje. Ir, per tą 
brikuose 6 greitieji garve- trumpą laiką, vos šis tas 
žiai, skirti greitiesiems atlikta labai kietoje misi- ; 
traukiniams vežti Lietuvo- jų dirvoje. Štai, kas atlik- 
je. Bandomasis traukinys ta trumpais bruožais. Lie-' 
iš Kauno į Virbaliu buvo tuviškų vestuvių buvo a- 
paleistas 130 kilometrų per pie 25. Pakrikštyta apie 
valandą greičiu ir kelionę 30 vaikų. Prie pirmos Ko- 
atliko puikiausiai. Susisie- munijos priėjo 51 vaikas, 
kimo Ministerijos buvo su- Aplankyta 30 ligonių. Per- 
sitarta mokėti Škodai už sižegnoti išmoko tikybos, 
garvežius anglų svarais, Į apie 150 vaikų. Be to, kas Gerai, kad potvynis yra la
kas užsakymo metu reiškė' sekmadienį per devynius < bai retas svečias mūsų a- 
po 240,000 litų už garvežį., mėnesius su viršum, lietu- ( 
Tačiau angių svarui nukri-' viai Buenos Aires apylin- ‘ 
tus, o litui pasilikus pašto- kėse, dviejose vietose tu
viam, už garvežius bereikė-, 
jo mokėti tik po 176,000.

Greitieji Garvežiai

v •

Tėvai hriaBno Lenkus 
Mokytojus

I

į
Į

į Vilniaus krašto jaunuo-

i

paskendęs vandenyje. Gy-
vūnėliai, mažos žuvytės; mokslą kaz- as sudavė ) tas
plaukiojo kambariuose bei>“«- Jfį0 ^knstijonas jis piktas ir panašiai?! 
koplyčioje, trukdė mums 
basiems vaikščioti. Kuni
gas, kuris kasdien važiuo
davo į miestą, šv. mišių . .
laikyti, basas brido (van- k«?.laukan ^knątijonas nas ir lietingas, 
dens gerokai virš kelių) ir/ 
apsiaudavo savo batais tik paaugusius 1 
tramvajuje. (Street car). Tokl sutramdymai papra-

rėjo lietuviškas pamaldas^ 
išgirdo lietuviškai Evan
geliją ir džiugina jųjų šir
dį lietuviškos giesmės.

Sv. Mištos
* čionykščiai lietuviai ge- 

lenkų rokai aPsileide> paskendę,
4 vien tiktai savo asmeninių;Vilnius — Nors

mokyklos per 19 metų la- . a „ R .
bai didelės įtakos padarė relkah» kiaute' Selmadie- 

niais retai ateina sv. mi-j 
šių klausyti. Ir, tik dides
nė šventė, patraukia juos 

daug" kur mokinių tavai; ^nyėioin Tiesa, mūsų

menę, jos išauklėjimą ir 
pačius gyventojus, tačiau

pasirodo, nelaukdami, kol kuį telPa aPia du:
naujoji valdžia įves naująislmtal ,zm“anb ^lk du kar*
tvarką, išprašė lenkus mo
kytojus iš mokyklų ir pa-

tu prisipyldė žmonėmis — 
vaikų pirmosios Komuni-

pylinkėse.
Atėjus vasarai čia reikia 

gintis nuo begalės krauge
rių uodų. Ypač nakties 
metu uodai kankina, ne
duoda miegoti. Jų kariuo
menė puola žmogų iš visų 
kampų. Mat, pelkių ir ba
lų čionais netrūksta, tad ir 
veisimosi vietų uodams į 
apsčiai. Pasitaikius vėsiai 

' nakčiai, uodai kaž-kur 
slaptingai išnyksta — ga
lima saldžiai užmigti. Tik
tų, kalbėti apie musių ei
bes, bet palikime tai. Nes 
mūsų virėjui — Juozui Jo- 
vaišiui daugiau bėdos, ne
gu mums.

Papočial i
Argentiniečiai, kaip is-

ištirti dalyką. Jis nieko Oras Argentinos keistas, 
nerado. Tęsiant pamokslą, labai keistas. Vieną dieną 
smarkiau kas nors sudavė neapsomas karštis, čia 
į langą. Tada, veikiau išlė- šalta, kaip ruduo, vėl dreg- 

..........  .......... . Nesisau- 
spėjo sutramdyti kelius gojant, lengva persišaldy-

> berniukus... ti bei susirgti.
Taip slenka pilkos misi- 

stas dalykas mūsų kasdie- jonieriaus dienos atogrą- 
niniame gyvenime. žų šalyje — Argentinoje,

Kalėdų dieną, per vidur- dirbant Kristaus malonų, 
nakčio mišias užklydo pas bet kartu ir labai sunkų 
mus tūlas argintinietis su darbą. Dirva yra ariama, 
dviem šunim. Šunys pasis- ir Dievui laiminant, reikia 
lėpė po suolu. Supranta- tikėtis, kad čionykštis su
ma, kad greitai kilo truks- klydęs lietuvis tikybiniuo- 
mas... Gerai, kad dar pa
maldos nebuvo prasidėju
sios. Šiaip taip po ilgų de
rybų, iškrapštėme ir žmo
gų ir šunis. Pamaldas su- 

i sikaupusiai praleidome. 
Toje apylinkėje pirmą 
kartą pasigirdo lietuviš
kos kalėdinės giesmės.

t

se dalykuose, atsigrįš į 
Saulę, matys tą pačią švie
są, ką lietuvis išeivis šiau
rės Amerikoje matė... Die
ve, padėk Argentinos lie
tuviams!

Kun. K. Vengras 
Sausio 17 d., 1940 

Buenos Aires, Argentina

siuntė juos ten, iš kur av j°s dienoJe ir Kalėdų vi- . _
vykę, o patys pasikvietė reshes ,PatalPas — savas panai, mėgsta dideles lais 
lietuvius mokytojus. Pa- ^u^nakU- 
vyzdžiui, Švenčionėlių aps
krityje iš 90 lenkų moky
tojų liko tik apie 30. Net

Vilnius, Lietuva — Vii* 
niaus Universiteto rėkto- loJų 11RO UR aple w „„ 
i*ius pakvietė prof. Augus- |anaį sulenkintose vietose 
tiną Voldemarą profeso- tėvai iš g mokyklų 
riauti tame universitete. 
Voldemaras kvietimą pri-. 
ėmė. Kaip žinoma, prof. 
Voldemaras yra stambus 
mokslininkas ir politikas. 
Tik tautininkų vyriausybė 
jį buvo visai išstūmusi iš 
gyvenimo ir veikimo, net 
duvo į kalėjimą įbrukusi 
ilgiems metams, neva už 
priešvalstybinį veikimą.

Sveikiname prof. Volde
marą. grįžusį į mokslinį 
darbą!

vės visame kame. Ypač 
___ v___,___o r__ turi pamėgimą savotiškos 
tų. Be to, čia ir klimatas laisvės tramvajuose. Prieš 
veikia: vieną dieną per jų akis kabo persergėji- 
karštą eiti bažnyčion (va- mas: 
saros metu), kitą dieną bei spiaudyti. Tačiau, pasi- 
per saitą — lyja (žiemos žiūrėjus į iškabą, jis nusi
metu). Didelis darbas, lie- spiaus vieną kartą ant 
tuviams vėl įsąmoninti, a- grindų — Užsisvajos arba 
pie pareigą klausyti šv., užsikalbės ir tėkš dar kar- 
mišių, sekmadieniais ir tą grindyse. Bendrais at

žvilgiais argentiniečiai yra 
labai mandagūs žmonės, 
net kartais įkyrimas pai
ma.

Didžiausias jų paprotys 
pavaišinti svečią su “ma
tė”. Tai yra savotiškas gė
rimas, kaip arbata. Geria-

Gal, turint ge- 
bažnyčias, daug ką padė-

lenkus mokytojus.
— Nustatyta, kad prie 

lenkų vaidinėse pradžios 
mokyklose dirbo 1027 ir 
privatinėse 300 mokytojų, 
pačiame Vilniaus mieste 
dirbo 450 mokytojų valdi
nėse ir apie 300 privatinė
se. Apie 60
tų mokytojų buvo atkelti 
iš buvusios Lenkijos gilu
mos. Daug kur provincijoje 
buvo tokių mokyklų, kur 
vienas mokytojas turėjo po

70 nuošimčių

I V i100 ar daugi*“ mokinių,
J. f. jcImTIS ncHM dUviHljl taigi dirbo dviem pakaito-

-------- — . j mis arba padieniui, tad ne-
VVashington, D. Č. —J. nuostabu, kad mokiniai 

Valstybių senatas 65 bai- vieną skyrių tegalėdavo 
sais prieš 3 ragina valdiš- baigti vos per kelis metus, 
ką bonų ir biržos komisiją' Mokyklų patalpos net pa
teikti langvatas Suomijos; čiame Vilniuje labai pras- 
valdžiai pardavinėjant j tos, apie mokyklas provin-
suomių karo bonus Ame-; ei joje nebegalima ir kalbė- 
rikoje. Prez. Roosevelt rū- ti. Lenkų valdžia mokyklų 
pinasi išgauti Suomijai 20 (statyba nesirūpino, remon- 
milijonų dolerių paskolą,; to nedarė ir patiems moky- 
kuri būtų naudojama šel-j tojams algas mokėjo tik 
pimui suomių, nukentėju- j pradedant nuo 130 zlotų, ir 
šių nuo karo. —*«-—- a--

Vilnius
gardos pramonės inspek
cijoje iki Naujų Metų įsi
registravo apie 300 įvairių 
įmonių.
— Valkininkų apskrityje 

Steigiamos dvi ligoninės: 
viena bus Valkininkuose, 
antra Eišiškė je. Be to viso
je Valkininkų apskrityje 
steigiami sveikatos punk
tai kiekviename valsčiuje, 
kuriuose dirbs jo gydytoją 
ir akušerę.

Vilniaus apy-

draudžiama rūkyti mažiau už

mišių, sekmadieniais 
šventadieniais.

"Išpažintys".
Lietuviai labai atviri šiuo 

klausimu. Jie patys pasi
sako, 10 metų, retkarčiais 
30 metų kaip “nebuvau iš
pažinties”. Vieniems trūk
sta drąsos, kiti per daug-ma bendrai iš mažų puo- 

’ 1 siurbiamas iš 
neprisiverčia tam tikrų bambyžių - ei-, 

i vamz- 
deliai). “Matė” yra labai 
kartus nealkoholinis gėri
mas. Tačiau čia gyvenan
tieji lietuviai spėjo pripra
sti prie “matės”. Jie geria 
ją rytą ir vakarą, arbatos 
ar kavos vietoje.

Įdomybės
Mūsų laikinoji vieta, 

■ sai netinka koplyčiai

dideliai nusikaltę kuomi dūkų bei siurbiamas 
nors — tad, i 
atlikti išpažintį. Tačiau, bukų (ploni neilgi 
pasitaiko lietuviai, kurie 
pasiryžta, gerai atlieka iš
pažintį ir pataiso savo dva
sinį gyvenimą. Jau nema
žas būrelis vaikų pratina
si prie dažnos mėnesinės 
išpažinties. Ir, jei lapas 
prie lapo padaro medį, tai 
ateityje, vaikas prie vaiko 
turi sudaryti parapijos 
mazgą.

i ilgą, laiką ištarnavęs mo
kytojas išlaikęs visus eg
zaminus tegaudavo algos, 
kiek gauna Lietuvoje že
miausios kategorijos (VI- 
VII) tarnautojas. Supran
tama, kad prie tokios tvar
kos, mokykla Vilniaus i 
krašte turėjo žemai stove-Į 
ti.

ROOSEVELTIENE KEBLIOJE 
PADĖTYJE

/i Uįjaucta Suomius, Bet Gina 
Jaunimo Kongresą

Daugelis mano, kad kon- siems vienodai, pagal sąra- 
trolines korteles, pagal ku- šus. Bet jauni, stiprūs vy
rias išdavinėja aprėžtą rai, tinkami kautynėms, 
maisto produktų ir įvairių gaudavo daugiau maisto, 
prekių kiekį, pirmieji pra- O stipruoliai, geriausi 
dėjo vartoti vokiečiai Didž. sportininkai gaudavo dvi- 
karo metu, o paskui jau gubą davinį. Mažiau gau- 
anglai, prancūzai ir rusai davo moterys ir vaikai, o 
pilietinio karo metu. Ta- silpni seniai
čiau tos kortelės nėra vo- visus, nes Spartoje silpnie- 
kiečių išradimas, jos buvo ji nebuvo gerbiami, 
žinomos net labai gilioje 
senovėje. .. ‘

Pirmieji maisto korteles 
pradėjo vartoti kiniečiai a- 
pie 1100 metų prieš Kristų.

Kai po baisių potvynių 
Kinijoj kilo badas, Kinijos 
valdžia kiekvienai šeimai 
išdalino šilkines juosteles 
su imperatoriaus parašu. 
Kai kuriam piliečiui valdi
niam sandėly ar krautuvėj 
išduodavo ryžių, druskos 
ar pupų tam tiktą kiekį, 

, nuo šilko juostos nukirp
davo atatinkamo ilgumo 
gabaliuką. Taip buvo kon
troliuojamas maisto pa
skirstymas.

Senuose raštuose randa
ma žinių, kad 672 m. prieš 
Kristų Egipto faraonas 
Psametichas I buvo įvedęs 
korteles maisto prodūk- 

vl_ tams ir audiniams. Kiek- 
_ vienas egiptietis turėjo 

valdžios duotą papiruso la
pą, į kurį farono valdinin
kai nustatytos spalvos ra
šalu įrašydavo jam išduoto 

kį ir audinių ma
ldų visi gauč

Senovės kimbrai* visą 
derlių, medžioklės bei žūk
lės grobį kraudavo į ben
drus sandėlius, iš kurių da
lindavo visiems lygiai pa
gal reikalą. Kiekviena šei
ma turėjo savo šventą me
dį su savu ženklu. Seniū
nai, kurie saugojo sandė
lius ir dalino maistą, į šei
mos medžio kamieną įkirs- 
davo tiek rėželių, kiek mai
sto normų buvo šeimai 
duota. O likusį sandėly 
perteklių išdalindavo kare 
pasižymėjusiems vyrams 
ir daugiausia vaikų turin
čioms motinoms. Tokiu bū
du niekas negalėjo susida
ryti atsargų, ir visi būdavo 
aprūpinti. Kortelės buvo 
vartojamos senovės Grai
kijoj Peloponeso karų me
tu. Bet tos “kortelės” buvo 
padarytos iš marmuro, len
tos storumo, į jas valdi
ninkai iškaldavo parduoto i tėtėmis”.

• « • « • • i ■ . Ilk zL. ___
I

iš
I

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

nistines mintis 
kongreso. Tas 
kad Tautinio 
Kongresas turi 
komunistinio arba komu
nistams simpatizuojančio 

j elemento, kurio taip bijo-

Seimininkių Dėmesiui

maisto kiel
tą. Tuo būdu visi gaudavo 

j vienodą kiekį reikalingų 
prekių. Už papiruso parda
vimą kitam asmeniui ar 
suklastojimą buvo bau
džiama mirtimi. Apie 530 
m. prieš Kristų, kai persų 
kariuomenė apgulė Babilo
niją ir atkirto įvežimo ke
lius, valdovas Naboliedas 
įvedė kortelių sistetną. Gy
ventojai gaudavo medines 
lenteles, į kurias įrašyda
vo išduoto maisto, audinių, 
siūlų ir kitokių reikmenų 
kiekį. Drabužius išduodavo 
tik tada, kai pilietis įrody- 
davo, jog senieji jau sudė
vėti. Senovės Spartoje, kai 
ją buvo apgulę persai, val
dovas Leonidas išleido įsa
kymą, kad maistas žmo
nėms būtų dalinamas grie
žtai aprėžtais kiekiais, vi-

ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

k EVANGELIJOS

Washington, D. C., vasa
rio 12 — Prez. Roosevelto 
žmona, atsakydama į savo 
giminaičio laišką, palaiko 
Amerikos Jaunimo Kon
gresą dėl jo nenoro pa
smerkti sovietų Rusiją už 
tai, kad ji užpuolė Suomi-;si įžeisti aukštosios da- 
ją. Ji neva užjaučia Šuo- mos. 
mius, bet tuo pačiu sykiu' 
nenori, kad Jaunimo Kon-i 
gresas priimtų rezoliuciją 
prieš tai, ką jie netiki arba■ 
nenori.

Tautinio Jaunimo Kon- 
i grėsė yra ir anti-komunis- 
tinis elementas, bet jį su- 

i silpnino, kada vieną kitą

išmetė 
parodo, 

Jauhimo 
daugiau

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

DARBININKAS”
South Boston, Mass, ■ už pareikštas anti-komu-866 Best Broadsvay,

Prez. Roosevelto žmona 
labai nuoširdžiai sveikino 
kongresą, rūpinosi kon
greso atstovais, kad jie 
būtų aprūpinti nakvynė
mis, valgiu, pasilinksmi
nimu. Ką visą tai reiškia? 
Priežodis sako: “Dviem 
poharh negalima tarnau
ti”.

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.

3.

“DARBININKAS”
: 366 Broadway, So. Boston, Mass. i
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Antradienis, Vasario 13, 1940

Iškelti Lietuvius Kunigus Iš Lietuviškų Parapijų

$4.ec

v •

Nepriklausomybė tas įstatymas, įjungiant į

vincijos sritį) vykdo lietu-
džiaugsmas pavirto į tau-’viai kunigai.

i Į

v •

v •

• v

Abrahomas Linkolnas Argi

• v

padaugins

4 ir 5 sav. 259 N. Fifth

6 sav. 147 Montgomery
mažų pabliškusių vaikų.

(Vasario 12 d. 1809 — 
balandžio 15 d. 1865)

Visos į Generalinį Konsu
latą patekusios aukos yra

Šalis neteko Lincolno, bet 
I jo darbai prezervuoti. Ver

tais galvoti apie savaran 
kiškumą

Iš netolimos praeities 
dokumentų.

(Lietuvos Gen. Konsulato 
Pranešimas)

Kaip parodė ligšiolinis atžvilgiu ir palaipsniui

vaivados
vasario mėn. 11 d. šie veiksmai:

1. Iš šios apylinkės greit 
kurį jis įteikė ir nedarant išimčių iškelti 

Dokumentas visus lietuvius kunigus,
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metams
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___ ________ $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South Boston, Mai
Telephone SOUth Bostoi. 2680.

Kun. J. Kidykas, S. J.

to šiame pasaulyje neatsi
tiks!...”

Kieno žodžiuose slepiasi 
tiesa?

risdikcija”.
Ir nuo to laiko pietinės ir 

ir kruvino naminio! šiaurinės valstybės gyve- 
Ino ramiai. FLIS.

1 ir 2 savaitę 10809 S. 
kiekvienas dėl Statė Str., Chicago, III.

3 savaitę 36 St. George

vardą. Jo motina kilus iš 
vargingos šeimos, buvo 
intelektuališka ir puikiau-

ir kontro- 
Be abejo, 

duos visos i 
ir šelpimo

Ramybė Jums!
(Rytiečių pasisveikinimas).

Eina karas. Ir vėl... O dar 
tik dvidešimt metų tepra-’

DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Enlered aa second-claas matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston. 
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DARBININKAS

Par vieni nepriklausomybės metai. Šiais laikais, 
kada Austrija, Čekoslovakija, Lenkija nustojo buvu
sios kaipo valstybės; kada Suomija veda žūtbūtinę 
kovą už savo gyvybę — minėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį iš tiesų tai didelė laimė, kurios mums 
Apveizda nepaskūpėjo. Ir tai laimė dar su netikėtu 
pridėčku — Vilniumi. Atrodė, kad per 20 metų bergž
džiai bedainuojam “Mes be Vilniaus nenurimsim”. Ir 
juo ilgiau laikas bėgo, juo mažiau teturėdavom vilties, 
kad kada nors išsipildys šie dainos žodžiai: “Senas Vil
nius buvo, mūsų bus!” Lenkai vis stipriau Vilniuj įsi- 
gyvendino, jų kultūra vis giliau šaknis ten leido, lietu
vybė vis žiauriau buvo smaugiama — tai kada gi “se
nas Vilnius mūsų bus”? Jei tą klausimą tiesioginiai 
pastatydavom ar tai eiliniam Lietuvos piliečiui, ar ko
kiam valstybės vyrui, tai nuo visų susilaukdavom vie
nodo atsakymo: patrauks, būdavo, pečiais ir kažkaip 
neaiškiai suniurnės: “gal ateis koks perversmas, gal 
susidarys mums palanki politinė situacija”... Tą po
sakį visi jau žinojom atmintinai, visiems jis nusibodo 
ir nieks jam širdyje netikėjo, nors lūpomis ir pritar
davo. Vilties kaip ir nebuvo, bet mes vis vien nesilio- 
vėm balsu šaukę, kad be Vilniaus nenurimsim. Na, ir 
atėjo perversmas ir tai toks staigus ir griežtas, kad ir 
sapne būtų atrodęs netikėtinu. Daina nepamelavo — 
Vilnius mūsų.

Tačiau kai kas užsiduoda sau klausimą: Vilnius 
mūsų tai mūsų, bet kaip ilgam? Ir, iš viso, ar nepri
klausomybę tebeturim? Įsileidom svetimos šalies įgu
lą — juk tai neužginčyjamas suvereniteto sulaužy
mas? Formaliai žiūrint, tas rusų įgulos įsileidimas ant 
popierio blogai atrodo. Bet — būkime kiek gaspado- 
riškesni ir palyginkime naudą su nuostoliais, kurių 
būtume susilaukę,'jei lenkų pavyždžiu eidami, būtu
me statę savo ‘unarą’ ant kardo ašmens. Dabar turim 
Vilnių ir — sovietų įgulą, tai tiesa, bet sovietų kariai 
sakoma užsilaiką kaip peliukės po šluota. Kaip jie už
silaikys toliau, tai priklausys nuo to, kokia bus karo 
su Suomija užbaiga. Kad ir sovietai laimėtų, vis dėlto 
bus labai pailsę. Be to, yra dar Rumunijos frontas. Ir 
ten rusai turės nemaža darbo, gal daugiau, kaip Suo
mijoj. Atrodo, kad ši nepriklausomybės šventė dar ne
bus paskutinė. O Vilnių vis dėlto turime ir manome 
jame rimtai įsikurti. Gaila, labai gaila, kad ne visą 
Vilniaus kraštą. K.

laiku agitavo visą šalį. I 
Pietinės valstybės augino 
vatą ir tabaką didžiulėse 
plantacijose ir vergija bu
vo jų ekonomiško gyveni
mo pamatu. Šiaurinės val
stybės neturėjo . vergų. 
Daug žmonių šiaurėje rei
kalavo išbaigimo vergijos 
žmoniškais ir ekonomiš
kais pagrindais, sakyda
mi, kad pietinės valstybės 
plantacijos gyvenimas 
trukdė ekonomišką viso 
krašto augimą.

Kiekvieną sykį nauja 
valstybė 'prašė prisidėti 
prie Jungt. Valstybių są
ryšio. Vyko aštrios kovos 
Kongrese nuspręsti ar ta 
nauja valstybė gali turėti 
vergų ar ne.

Lincolnas tapo kalbėto
ju prieš vergijo spartijas. 
Buvo kandidatas į Jungt. 
Valstybių Senatą 1858 m., 
jo priešas buvo Stephen 
Douglas. Vieši ginčai -su 
jo priešu padarė Lincolną tono teatre, 
tautiška figūra, nors Dou
glas ir laimėjo.

Dviem metais vėliau re- • gija ant visados išnaikinta 
publikonų partija išrinko (13-tu priedu prie konsti- 
Lincolną jų kandidatu į tucijos). Tas priedas sako: 
prezidentus ir jis tapo iš- i “Jokia vergija, nei pri
rinktas. į verstinoji tarnystė, iši-

Jo laimėjimas buvo sig- mant nubaudimą už pikta- 
nalu pietinėms valstybėms dėjystes, ir kada žmogus 
atsitraukti. Jos atšaukė yra teisingai tam pasmer- 
savo kongresmenus ir į- ktas, neprivalo būti Jungt. 
steigė savo valdžią su Jef- Valstybėse, ar bile kokioje 
ferson Davis jos preziden- vietoje esančioje po jų ju
tu.

Sekė keturi metai bai
saus 
karo

Sausio 1 d., 1863 m. Lin
colnas išleido jo garsiąją 
“Emansipation Proclama- 
tion” paliuosuodamas vi
sus vergus.

Tų pačių metų liepos 
mėn. įvyko baisi kova Get- 
tysburge, Pa. ir užsibaigė 
su apveikimu konfederatų 
armijos. Pietiečiai pralai
mėjo.

1864 m. Lincolnas vėl iš
rinktas milžiniška daugu
ma, kas aiškiai parodė, 
kad žmonės už jį stovėjo. 
Balandžio mėnesį konfe
deratų armija generolo 
Lee vadovystėj pasidavė.' 
'Karas užbaigtas.

Vergija išnaikinta ir u- 
: nija pasiliko išgelbėta. 
'Šiaurė džiaugėsi. Bet tas 
I ly

tišką nuliūdimą, kuomet 
vakare, balandžio 14, 1867 
m., žudytojas nušovė my
limą prezidentą Washing-

IŠVADOS 
» *

Siekiant artimiausiu lai- 
čia yra ištrauka iš buv. Vii- ku sunormuoti šią sritį, 

niaus vaivados Bocianskio mano nuomone, reikalingi 
1936 m. maAm 11 <1 i 1. >> n i •

slapto memorialo su 2 prie
dais 1938 m., 
lenkų valdžiai. I 
vaizdžiai parodo, kokie buvo vargonininkus, zakristijo- 
tarp lenkų vyriausybės, vai- nus ir t. p., neturinčius 
vados santykiai su dvasinin- Lenkijos pilietybės, 
kais, kaip žiūrėta į lietuvių1 2. Tarp lietuvių kunigų
kunigų veiklą etc. (XX>-

'būtina yra neatidėliojant 
išleisti tam įstatymui vyk
dyti taisykles.

4. Kas liečia Vilniaus 
miestą, kuriame dirba eilė 
lietuvių kunigų, o su jais 
bendradarbiauja kunigai 
baltgudžiai, būtinai reikia 
visu pilnumu pasinaudoti 
nuostatais apie pasienio

j sritis. Ta proga praktiš
kais sumetimais laikyčiau

'turinčių Lenkijos pilietybę tikslingu dalyku žymiai is- 
pravesti selekciją politiniu Plėsti sritis, kuriose veiktų 

r..™. ..s».........,Lz.v..s.u ir palaipsniui, tas Matymas, Įjungiant t
patyrimas, labiausiai žalin-1 sistematingai juos perkelti Jas 35. artĮmiausias vietas 
gą priešvalstybinę veiklą į kitas vietas. Pirmas to su dl(^esmu procentu lietu- 
(ypač turint galvoje pro- darbo etapas turi būti iš- V1^

J. MAŽEIKA.

Taikos Problema

ėjo, kaip Europos pasaulis Į„S 
išėjęs buvo iš nepaprastos 
pirties. Buvo baisu, skur
du ir alkana. Visi, tarytum, 
pabūgo ir susimąstė. Sukū
rė Genevoje Tautų Rūmus. 
Tiesos Tribunolą. Ir jau 
pradėjo visi manyti ir sva-' žemės rutulio tautų tarpe 
joti — apie Amžinąją tai-' 
ką.

O gyvenimas ėjo, tary
tum, paprasta vaga, bet 
karo žaizda tebuvo apgau
lingai prislopinta, tačiau

!dėl to, kad vieni ir kiti nė
ra visai atviri ir nuoširdūs. 
Jie daug ko bijo, nedrįsta 
pasakyti.

Viena tegalima apytik
riai tvirtinti: — nėra ant

kėlimas labiausiai pavojin
gų asmenų, o paskutiniu— 
iškėlimas visų lietuvių ku
nigų iš visų parapijų, tu
rinčių tam tikrą procentą 
lietuvių. Į iškeltųjų kunigų 
vietą atkeltini kunigai len
kai, mokantieji lietuvių 
kalbą ir galintieji betarpiai 
palaikyti ryšį su parapijie
čiais.

3. Atsižvelgiant į reikalą 
šį dalyką tvarkant remtis

Abrahomo Linkolno, 16-to gio charakterio žmona, ji 
Jungtinių Valstybių prezi-' mokėjo skaityti, bet ne 
dento gyvenime įvyko rašyti. Jaunasis Lincolnas 
svarbiausi ir jaudinantys iankė mokyklą tik vieną 
Amerikos istorijos atsiti- metą, bet daug jis pramo- 
kimai. Jis sėkmingai kovo- ko tuo metu. Ūkio darbas 
jo išbaigti žmonišką veęgi- buvo labai ilgas ir sunkus, 
ją, kuri suvirš šimtmetį bet jis kiekvieną valandą 
viešpatavo šioje šalyje, ir nuo darbo praleido beskai- 
kas visai nesutiko su pa- tydamas.
grindiniais nepriklausomy-> Sulaukęs 20 metų, Lin- 
bės deklaracijos principais, i cOlnas aukšto ūgio, be- 
Jis kovojo ir sėkmingai Veik 6 pėdų ir 4 colių, buvo 
užlaikė uniją, kuomet tau- labai stiprus. Jis bandė vi- 
tiška vienybė buvo suar- sokių užsiėmimų, kol galų 
dyta baisiu ir kruvinu na-'igaie kreipėsi prie teisių 
miniu karu. mokslo ir politikos. Įvai-

nė lygybės, nė teisybės!
— “Mums reikia pragy

venimo, reikia erdvės, nes 
mūsų milijonai, 
mes neturime teisės gy
venti?” Atsakymą rasime 

ji neužgyjo. Iš Genevos besidairydami kitur, nors 
tautų atstovai, tai vienas, Čia pat, kur mažesnis mili- 
tai kitos tautos — ėmė iš- jonų skaičius — valdo šim- 
važinėti — ir tepraslinkus tus milijonų kitų tautų, 
keliolikai metų Taikos Rū- žmonės ir jei jie drįsta kar
mai pasiliko tušti.

Kas atsitiko?
Ir vėl eina karas, žūt-bū- grieštai

miniu karu.
Jo dramatiškas pakili- riais laikais jis buvo me- 

mas nuo tamsumo, jo rė- džių kirtėju ir plukdytoju, 
mimas tautiškos vieny- krautuvės tarnu, kareiviu, 
bes, jo liberališka sociališ- Apsistodamas Springfiel- 
ka filosofija, ir galų gale,; de jis ėmėsi advokatystės 
jo tragiška mirtis nuo žu-|ir sulaukęs 27 metų buvo 
dytojo kulkos, visi padarė :
Lincolną vienu iš garsiau
sių visti laikų amerikiečių.

Lincolnas gimė Hardin 
apskrityje, Kentucky vals
tybėj.

Jo tėvas buvo ūkinin
kas, pionerius, bet beveik 
visai nemokytas — jis 
mokėjo pasirašyti tik savo

Kaip dažnai pastebėta, 
dėka lietuvio kunigo kele- 
rių metų veiklos tam tikro
je vietoje, klebonija pavir
sta Į prolietuviškosios pro
pagandos židinį, o parapi
jiečių nusistatymai ryžtin
gai pasikeičia aiškiai nepa
lankia kryptimi lenkų val
stybei.

Čia tenka pastebėti, kad 
paskiri kunigai lietuviai, sienų apsaugos įstatymu, 
užimdami etatines vietas 
(klebonų ir vikarų) ligi! 
šiol neturi lenkų piliety
bės.

Ypač tai ryšku kitų baž
nyčios tarnų — zakristijo
nų, vargoninkų ir k. padė
tyje.

Neaišku, kurios valsty
bės piliečiai jie yra, vieto- paskelbtos per visą J. A. 
mis net aiškiai Lietuvos pi- Valstybių lietuvių spaudą 
liečiai. su nurodymu per ką jos

Dėl to, pagal mano direk- gautos. Visos sumos per- 
tyvas, Vaivadijos įstaiga siųstos Vyriausiam Vil- 
ėmėsi galutinai nustatyti niaus Kraštui Remti Komi- 
pilietybę kaip paskirų lie- tetų i, kuris užsiima vilnie- 
tuvių kunigų, taip ir baž- čių šelpimu. Lietuvos Rau- 
nyčios tarnų, o taip pat — donasis Kryžius dabar tu- 
ėmėsi ir pagrindinio jų ri kitą užduotį, būtent, ko- 
perdirbimo, kas liečia jų operacija su tarptautinė- 
lojalumą santykiuose su mis organizacijomis ir rū- 
lenkų valstybe. pinasi internuotais kariais

Tuo reikalu suėjau į be- ir kitataučiais pabėgėliais, 
tarpį kontaktą su kun. Me- Jis turi ir specialų žydams 
tropolitu Jalbrzykovskiu, šelpti subkomitetą. Vyr. 
iš kurio gavau patikrintą Vilniaus Kraštui šelpti 
bendradarbiavimą. Komitetas susideda iš vi-

Kadangi kanonų teisės ir sų, be išimties, srovių žy- 
konkordato nuostatai dau- mių visuomenės veikėjų, 
gely atvejų yra gal dabar, “ 
iškeliant paskirus kunigus 
iš tam tikrų vietų — pasi
naudoti nuostatais įstaty
mo apie sienų apsaugą. 
Trūkstant taisyklių tam į- 
statymui vykdyti, įsaky- į 
muose buvo remiamasi pa
čiu įstatymo tekstu ir nu- 

, sistovėjusia praktika.

• valdovai taria 
“sukilimas turi! 

tinis karas?... į būti numalšintas!” —Ir
O per tą dvidešimtį metų turtas duonos, žaliavų ir 

apie taiką labai daug pri- aukso pavidalu teka ir 
kalbėta; daugiau, kaip bile plaukia metropolijon. Mili-! 
kada. Apie taiką kalbėjo jonai, — šimtai milijonų 
nugalėtojai - laimėtojai, a- žmonių ir milijonai kva- 
pie taiką kalbėjo, kurie sto- dratinių kilometrų žemės 
vėjo nuošaliai, apie taiką plotų vienos tautos globo- 
svajojo rašytojai, moksli- je...
ninkai ir poetai. Apie taiką čia kalbama apie koloni- 
prasitardavo generolai ir jas.
apie ją galvojo eiliniai ka-, 
reiviai...

priimtas į advokatus.
Jis niekad nebuvo mo

kytu advokatu. Jis mėgo 
sakyti kalbas. Nuolat 
skaitė, studijavo istoriją ir 
politišką ekonomiją. Nuo- 
lata praktikuodamas kal
bėti jis tapo puikiu ir įti
kinančiu kalbėtoju.

Vergijos klausimas šiuo

5. Ligi šiol praktikuotas 
lietuvių kunigų perkėlimas 
iš vienos parapijos į kitą 
tos pat diecezijos parapiją 
nors ir susilpnina jų poli
tinės veiklos efektą, vis dėl 
to visiškai jo neniveliuoja; 
reikia tuos lietuvius kuni
gus, Lenkijos piliečius, kel
ti i krašto gilumą, eventua

liai net Į kitas diecezijas, 
neprasilenkiant su konkor
dato nuostatais.

Iš “XX Amž.

jautrumu, kuris nuolat 
tenka patirti svarbiais Lie
tuvai gyvenimo momen
tais, Vyriausiojo Komite
to ir Šelpiamųjų vardu dė- 

: kojame už gautą per Tam
stą 1,000 dol. aukų ir pra
šome padėkoti visiems ge- 

; ros valios lietuviams, nuo
širdžiai paaukotais ir daž
nai nuo savo reikalų nu
trauktais skatikais, prisi- 
dėjusiems prie sumažini
mo vilniečių vargo. Komi
teto pirmininkas — Nava
kas, iždininkas — M. Ku- 
biliūtė”. Ir iš gruodžio 18 
d. kvitas Nr. 798 — kitam 
1,000 dol.

Kaip ir iki šiol, kituose 
reikaluose (Apsigynimo 
Fondui, Klaipėdos reika
lams) gauti iš atatinkamų 
organizacijų Lietuvoje ori
ginalūs kvitai yra iš Kon
sulato persiųsti toms orga
nizacijoms ar asmenims, 
kurie tas aukas atsiuntė— 
taigi, kas aukavo, tas ir ži
no. Mes esame dėkingi A- 
merikos lietuvių spaudai, 
kad ji talpina aukotojų są
rašus, bet apsunkinti ją 
dar daugiau, prašant spau
sdinti atskirus gautus 
kvitus kiekvienai organi
zacijai, nedrįstame.

Aišku, kad ir mūsų kon
sulatas Chicagoje prisilai- 

i ko tos pačios tvarkos ir ly- 
; giai kaip ir mes yra vals- 

j įstaigų 
Konsulate priimta kontroliuojamas, būtent— Rrkf įnloiilril™1 .pajamų knygos gaunamos 

su kontrolės antspaudomis 
ir, metams pasibaigus, 

Ir Ame- drauge su sąrasu tilpusiu trolės istaigon patikrinti.

Turi savo kontrolės komi
siją, kuri seka visas įplau
kusias sumas 
liuoja išlaidas, 
tas Komitetas 
savo darbuotės 
apyskaitą visuomenei. Da
bar, kuomet eina didelis 
šelpimo darbas, iš jo rei-: 
kalauti smulkmenų būtų 
nereikalingas apsunkini
mas. Užtenka susipažinti 
su ateinančia iš Lietuvos 
spauda, kad pamatyti to 

ir kad nebegalėtų visuomenės komiteto dar
buotę. Kauno spaudoje bu 
vo paminėtos ir sumos, ku 
rios gautos iš Amerikos, tybės kontrolės 
Gen. T-----
tvarka bet kokios įplauku
sios sumos, už ką jos bebū
tų, taigi ir aukos, patenka

žemės rutulio; kad tie plo
tai tektų proporcingai apy
lygiai visoms pasaulio tau
toms, 
skustis dėl to, tos didelės
tautos, kurios šiuo metu • 
“dūsta” dėl stokos “erdvės 
ir oro”.

Bet tasai “žemės” tvar
kytojas dar neatėjo... 

Sąmoningas tautų kurs
tymas, dėl tam tikrų sume- į kasos žurnalą. Vėliau, 
timų — tebeina. 7

Kolonijų turi ir net ma- rikos J. V. pakeitė savo ne- kokiam nors laikraštyje, 
žos tautos, ir turi nemažai, utralumo įstatymą. Dėl siunčiamos Vyr. Komite-h ntiiiazai. utraiumo jstatymą. uei siunčiamos vyr. nomite- vc i |u|icHn 

Tačiau apie taiką atvirai O yra ir didesnių tautų, tik ką paminėto žygio, žy- tui. Dabartinėse sąlygose *• *• MISIJŲ
skalbėjo viena didelė Eu- kurios be jų dūsta vietoje, mus Reicho politikas paša- ; korespondencija iš Lietu- MdTŠTUtdSnekalbėjo viena didelė Eu

ropos tauta. Ji tik dirbo, 
■ tylėjo ir laukė. Laukė, kaž
ko? — ir sulaukė vado...

Prasidėjo, tarytum “iš 
netyčių”, — karas.- Ir vėl 
nauji vieni kitų kaltinimai: 
“žodžio laužytojas”. “Jo 
žodis nėra vertas ir to po
piergalio, ant kurio jis pa
rašytas!” — O antra pusė 
sako: “Jie nori uždusyti 
gyvą didelę tautą, tautą 
ryžtingą ir kultūringą —

O jei kas yra dusinamas, kė: “Dabar aišku, kad. vos ateina pavėluotai, taigi 
tai tatai, vis dėlto, turi Jungtinėse Valstybėse, i ir atskiri aukotojai dar ne- i 
trūkti ar sprogti. : 1 •

Gi pasaulio dauguma ii- ščiau, už principus 
gisi taikos ir ramybės.

Ko gi, ištikro, labiausia 
reiktų? — Reiktų šiokios 
tokios lygybės. Reiktų pa
saulio tautų tarpe, taria
mos “Žemės reformos”, ku
ri paskirstytų bent kiek ly
giau, mažai naudojamus, 
žemės plotus, esančius ant

r----- ----------------------------------- ------------------ U - | ----------------J---------- ------------------

biznis ir pinigai, stovi auk-; galėjo gauti padėkos ir pa- gavėnios metu skelbs mi- 
ščiau, už principus”. Ir ži- kvitavimo iš Komiteto. Bet sijas šių kolonijų parapi-
noma, iš karo, kai kas, ge
rai pasipelnys. Ginklų fa
brikantai savo sąskaitas 
bankuose, 
naujais milijonais, o tuo 
pat metu šals apkasuose____________ _.____
milijonai kareivių, ir toli tuvos Gen. Konsului p. J. Str., Brooklyn, N. Y. 
užpakaly — alks milijonai Budriui. Giliai sujaudinti

brolių Amerikos lietuvių Str., Paterson, N. J.

Gen. Konsulatas tuo tarpu jose: 
gavo du pakvitavimus po 
1,000 dol. 
pirmų kabeliu pasiųstų su
mų, kaip tai Nr. 687 kvitu, Avė., Norwood, Mass. 
kuris skamba: “D. G. Lie-
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BLAIVININKŲ SUSIViENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. M1C-, Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonwęalth 
Avė.. Worcester. Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

WORCESTEB, MASS.
BLAIVININKŲ ŠVENTĖ

Vasario 4-ta įvyko metinė 
Blaivininkų 25-tos kuopos šven
tė. Po šv. mišių, laike kurių 
kuopos nariai “in corpore” ėjo 
prie komunijos, nariai atnauji
no blaivybės įžadus.

Vakare, bažnytinėje svetainė
je įvyko viešas pasikalbėjimas. 
Turiningą kalbą apie blaivybės 
reikalingumą žmogaus gyveni
me pasakė klebonas, kun. A. 
Petraitis.

♦

Sekė gražios deklamacijos, 
kurias išpildė dvi mergaitės; 
piano solo ir kelios dainos, ku
rias sudainavo vaikučių grupė, 
gražiai išlavintų ir paruoštų Se
selių Kazimieriečių.

Dar kalbėjo apie blaivybę 
kun. J. Padvaiskis, p. V. Bla- 
veckas ir neseniai apsigyvenę 
mūsų mieste p. Bugnaitis. Jo 
kalba aiški ir juokingais prieti
kiais išmarginta visiems labai 
patiko.

Energingas, gražių sumany
mų pilnas, p. Bugnaitis beabejo 
bus veikli jėga mūsų visuome
nės gyvenime. Nors iš amato p. 
Bugnaitis yra plaukų kirpikas, 
bet matyti, kad mėgsta ir mu
ziką, nes davė sumanymą ir 
pats pasižadėjo pamokyti jau
nuolius skambinti mandalinas.

Geras sumanymas ir vertėtų 
juo pasinaudoti, tuomet ir wor- 
cesteriečiai gal įsitaisytų stygų 
orkestrą.

Dar buvo iššaukti ir blaivyljdfe 
klausimais kalbėjo p. Juozas 
Svirskas, p-lė J. Steponkaitė, p. 
Ona Sidabrienė ir U. T. Dau
kantiene. Rutvilč^

NAUJOS SLAUGĖS
Vasario 4, Šv. Vincento ligo

ninėje baigė slaugės mokslus 
iarp kitų ir dvi lietuvaitės, tai 
panelės Adelė Žiukaitė ir Aldo
na Urmonaitė.

P-lė Aldona, duktė p. Leono ir 
Magdalenos Urmonų, gyv. 53 
Barcley St., žada toliau gilintis 
savo pasirinktoje profesijoje, 
lankydama specialius kursus. 
Sveikindami p-lę Aldoną, kartu 
sveikiname ir jos tėvelius, kurie 
nesigailėjo triūso ir išlaidų, kad 
tik davus aukštesnį mokslą sa
vo dukrelei. Ponia Urmonienė 
yra aktyvi ir uoli lietuviškų or
ganizacijų veikėja. Tikimės, 
kad ir jos dukrelė paseks savo 
mamytę ir tampriai susiriš su 
lietuvių visuomeniniu veikimu.

NAUJAS KAPAS
Su naujais 1940 metais didis 

būrys lietuvių išsiskyrė iš šio 
pasaulio. Šiandien ir vėl naujas 
kapas. Vasario 6, mirė ar tik 
neseniausias Worcesterio lietu
vių gyventojas, tai Vincentas P. 
Tamkus, (žinomas dar William 
F. Thompson), 75 metų am
žiaus. Atkeliavo į šį kraštą 55 
metai atgal; pirmiausia apsigy
veno Hardwick, Mass., kur iš
buvo apie 7 metus, o iš ten at
važiavo į Worcester, kur per vi
są laiką ir gyveno.

Kada jis atvyko į šį miestą, 
tai lietuvių tebuvo tik trys šei
mos; jis *su savo šeima sudarė 
ketvirtą. Kaip pas velionį taip 
ir pas kitus pirmuosius lietu
vius plaukte plaukė ateiviai iš 
Lietuvos, rasdami prieglaudą
ir patarimą. Apsigyvenus čia ramybėje!

Kanados Lietuvių sąjunga 
ruošiasi Vasario 6-tai, kurios 
minėjimas įvyks vasario 25-tą, 
parapijos salėje. Mokytoja Ele
na Bandžiūtė jau režisuoja vei
kalą “Po 20 metų”, kurio pir
mas aktas paimtas iš Antano 
Kryžanausko “Nebaigtas žy
gis”, o antras aktas parašytas 
Vyt. Sirvydo. Vaidylos bus: A. 
Šaltenis, Ą. Sakalas, V. Bubelis 
ir Marė Žinaitytė. Be vaidinimo, 
dar norima pakviesti kalbėtojas 
amerikietis.

Žmonės dar ir dabar kalbasi 
apie Juozo Olšaūsko koncertą 
sausio 21-ą. Jo dainavimas pali
ko visiems gilų ir malonų įspū
dį. O apie parapijos choro vai
kinų suvaidintus du veikaliuku, 
visi paginančiai kalba. Dauge
lis apgailestauja, kad neatėjo. 
Tegul kaltina save — nes buvo 
koncertas skelbiamas ir spau
doje, ir lapeliais. Dabar norima 
kitą panašų suruošti. Muzikos 
dalį šiame koncerte prižiūrėjo 
varg. K. Zižiūnas, o vaidinimo 
— p-lė E. Bandžiūtė.

Vas. 3, įvyko parapijos choro 
ir Merginų sodaliečių dr-jos me
tiniai šokiai, kurie gerai pavy
ko ir paliko pelno šioms organi-

zacijoms. Merginų dr-ja ruošia
si minėti 20 metų sukaktuves, 
todėl pinigai iždui reikalingi, 
nes norima sukaktuves įžymiau 
paminėti.

Parapijos chore dabar yrą sti
prių muzikos ir vaidinimo spė
kų, todėl kyla nauja energija 
pradėti smarkesnį parengimų 
darbą.

Vytauto klubas Vasario 16-tą 
rengia* minėti vasario 18-tą. 
Vas. 4, klube įvyko vakarienė 
pagerbti buvusius klubo pirmi
ninkus. Iš dvylikos buvusių pir
mininkų, tik penki dalyvavo, 
nes kiti, ar naięg, ar Amerikoje.

Jonui Leskevičiui prižiūrint, 
ir daugiausia dirbant, taisomos

grįndys parapijos salėje, ir šiek 
tiik padidinama scena. Norima 
salė padaryti jaukesnė ir tinka
mesnė gausėjančiam parengi
mų skaičiui.

Vaikučių lietuviškos kalbos 
kursams jau susirašė apie 46 ir 
mokytoja Elena Ęandęjūtė, tur 
būt, turės pasikviesti pagalbi
ninką. Perpildytą ir merginų 
bei moterų anglų kalbos kursai, 
kuriuos trys vakarus savaitėje, 
veda ta pati mokytoja Elena. 
Veikia ir anglų kalbos kursai 
vyrams, kur mokytojauja Taut
kus. Rcp.

NORWICH, CONN. j
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THE CALLĄHAN OILCO.
White Flash Gazoline 

High Film Strength Motor Oils 
Atlantic Range and Fuel Oils

Norwich, Conn.

1
l

THE CASE INSURANCE AGENCY, Ine. 
PAUL W. FRANKLIN, President

“We Solicit a Share of Your Business"

40 Shetucket St., Tel. 875 Norvvich, Conn.

II

Ką tik sravome iš Lietu 
os Gyvojo Rožančiaus Pa 
ančių lapelius. Kįekvienr 

i įlius 
atvaizduota pa-

:nkąmai ir gražiai 
•uotą 
tikslais. Kaina tik 25c.

NORWICH,CQNN

iAIRLIE MILL STORE
Fine Woolens... Men’s and VVomen’s Wear 

The Angus Park W>olęn Company, Ine.

Hanover, Conn. Route 97 '<

NORVVICH GRAIN COMPANY
Wirtlimorc •

Poultry and Dairy Feeds

35—37 Water St., Nonvich, Conn. «

SPICER ICE&COAL C0„ INC.
Anthracite Bituminous COAL 
General Electric H ome Appliance 

Fuel Oils Ran^e Oils
19 Thames St., Grotėn, Conn.______ I

di PROVIDENCE BAKĘRY
Brcad — Cakc — Bastį y

82—84 Frankljn St-, Norvvich, Conn.
>

i

I
> f

i_ I

GEDULDIG’S GREENHOUSE8
“On The Hill Bui On the Level’’ 

Florists and Nurscrymen
Tel. 868 Norvvich, Conn. ■

<Į

SACHEM CHEVROLĘT CO., INC. 
“A Good Placc to Do Business"

25 Water Street Norvvich. Conn.
Tel. 203

didesniam skaičiui lietuvių, ve
lionis V. Tamkus buvo vienas 
iš steigėjų ir uolių rėmėjų Šv. 
Kazimiero draugijos ir Šv. Ka
zimiero parapijos.

Velionis paliko didžiame liū
desyje sūnų Joną, Worcesteryj, 
dukterį Marijoną, mokytoją ak
lųjų įstaigoje, Melrose, Mass. ir 
kitas gimines. Trejos laidotuvių 
šv. mišios įvyko penktadienio 
rytą, 9 vai., Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioj, iš kur palaidotas šv. 
Jono kapuose.

Tardami gilios užuojautos j 
žodį likusiai šeimai, kartu ta
riame: a. a. Vincentai ilsėkis 

Rutvilė.
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SCHWARTZ BRO8. INC. 
(vairūs Baldai — Baldai visam gyvenimui 

76—82 Main St. Norvvich, Conn.

DAIRYLAND FARMS
Try Our Fine Fountain Servicc 

“The popular eating Place of Discriminating People” 
Ice Crearti Dinners
60 Town Street Norwich Town

THE LEE & OSGOOP CO. '|
Norvvich, Conn. Jį J

?K
Į.

VVILLIAM E.SHANLEY |
Plumbing — Heating 2

Air Conditionjng Sheet Metai Work
499 Main Street, Phonc 140-R t

Horvrich Savin? Sodely
BROADVVAY * MAIN

Jewetl City Savin? Banį
MAIN st.. jewett city

Binte Savin? Bank of Norvrich
BROADWAY NORVVICH,

Chelsea Savinos Bank
MAIN & CLIFF, NORVVICH

J. K.TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

(Tęsinys)

ANTROJI STOTIS
Jėzus Kristus ant Savo Pečių Ima Kryžių.
Kristus ant savo sužeistų pečių kaipo žen

klą išganymo ima sunkų medžio kryžių. Pa
gal Amžinos Išminties plano, kryžius turėjo 
pergalėti pasaulį, šėtoną ir nuodėmę. Kry
žius tapo smūgiu žmogaus išdidumui ir kūno 
pageidimams. Ant kryžiaus visų turtų Vieš
pats iš visų turtų apiplėštas ir apnuogintas 
nušvito šviesa neturto, dorybėmis, nuolanku
mo ir spinduliais karžygiškos garbės. Ant 
kryžiaus pakybo švenčiausias Jėzaus Kūnas 
žaizdomis suraižytas, kraujais aptaškytas, 
kad gašlumo ir kūniškumo pojūčius pasmer
kus.

Taip Dievui patiko, kad per kryžių pano
rėjo žmoniją išganyti. Nuodėmingas žmogus 
kitaip savo sielą išganyti negali, kaip tik nu
kryžiuodamas savo blogus pojūčius. Kryžius 
kaltes naikina, žmogaus sielą iš nelaisvės pa
geidimų išlaisvina, jo širdį apvalo, atitrau
kia nuo išimtinai žemiškų dalykų ir kelia prie 
Dievo, stiprina valią ir jame auklėja prakilnu
mo būdą, žodžiu sakant, kentėjimai pergali 
visokius neleistinus pageidimus. Kryžius yra 
geriausia gyvenimo mokykla.

Kryžių nešti yra gana sunku, gana skau
džiai jis mūsų pečius spaudžia, bet jo nešime 
pasireiškia didvyriškumas, būdo tvirtumas ir 
sielos galybė. Pasaulis nenori pripažinti, kad 
kryžiuje glūdi išmintis, ir išganymas. Vienok 
nėra nė vieno tikrai didelio žmogaus, kurio 
kryžiaus mokykla nebūtų išauklėjus. Kada 
žmogus, kryžiaus kentėjimais spaudžiamas, 
dėl savo blogų pageidimų apmiršta, iš tokios 
mirties išauga tikrai nemirtinas gyvenimas.

Tačiau, tą stebėtiną galybę kryžius teturi 
tik tuomet, kada mes, sekdami Kristaus 
mums duotą pavyzdį, savo kryžių, gal Dievo 
leidimu ant mūs uždėtą, su Jo šventa valia 

sutikdami, su meile ir tikėjimu į jo išganingą 
galę imame ant savo pečių ir noriai nešame. 
Tik taip nešamas kryžius tampa gausus pa
laima ir našus malonėmis.

Jeigu dieviškoji nekaltybė neišvengė 
kryžiaus, tai kaip nuodėmingas žmogus bei 
tauta gali norėti jo išvengti. Kryžius yra įro
dymu, kaip Dievas numylėjo žmogų. Dievo 
Sūnus atėjo į šį pasaulį, kad pertvarkius žmo
nijos gyvenimo surėdymą meilės dėsniais. 
Kas kryžiaus neapkenčia, tas niekiną meilę. 
O kas niekina meilę, tas didina savyje savy- 
meilę, sėja neapykantą ir skleidžia visokią 
neteisybę.

Visi einame kryžiaus keliu jo sunkenybę 
nešdami. Mūsų tauta per šimtmetį su virš ėjo 
labai sunkiu kryžiaus keliu, nešdama sunkų 
priespaudos kryžių, bet ėjo su viltimi, kad 
tas kelias veda į kalną pilnos laisvės ir nepri
klausomybės. Ar tas mūsų tautos kryžius bus 
jos išganymu, ar jis ją apvalys nuo dvasinio 
puvimo ir užgrūdins pasiryžime eiti keliu tau
tinės garbės ir didybės? Ar jis mūsų tautos 
sielą pagydys iš tautas žudančių nedorybių? 
Taip, jeigu tąjį kryžių mes nešime su Jėzu
mi ir Kristaus dvasioje, tai tikrai jis atneš 
mūsų suvargusiai tautai garbės ir laimės ry
tojų.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai per šven

tą kryžių ir kryžiaus kančią atpirkai šį pa
saulį, duok mūsų tautai gerai suprasti kry
žiaus kentėjimų galę ir nuopelnus. Juk sun
kiausias kryžius, kokį tauta ant savęs gali už
sidėti, tai žmonių gyvenimo surėdymas be 
kryžiaus. Kryžius yra meilės ženklas, o kū
jis ir piąutuvas. tai neapykantos ir keršto. 
Duok Viešpatie mūsų tautos vadams supra-„ 
timą, kad jie tąjį kryžių, Tavo švenčiausiu 
krauju pašventyta, kaipo Dievo ir artimo mei
lės ženklą, atgal į parlamentą, teismo ir mo
kyklos rūmus sugrąžintų. Leisk mums vi
siems gerai suprasti, kad meilė kryžiaus 

įpums liepia visą širdimi mylėti Dievą, arti
mą ir tėvynę!

TREČIOJI STOTIS
4ėzus Kristus Pirmą Kartą Puola Po Kryžium

Kryžius parodo mūsų negalę ir silpnybę. 
Kryžiaus nešimas išsemia mūsų jėgas. Tik 
paėmus kryžių nešti, jo sunkumo dar pilnai 
nejaučiame. Bet ilgiau su kryžiumi paėjus 
kaskart skaudžiau jo sunkumą pradedame 
atjausti. Kvapo pradeda mums pritrūkti, sun
kiau alsuojame, kojos pinasi, pradedame svy
ruoti ir po sunkumu puolame. Tai ne kryžius, 
po kurio sunkenybe nereikia pulti. Puolime 
po kryžium glūdi jėga, kuri gydo mūsų išdi
dumo ir perdidelio savo jėgomis pasitikėjimo 
ligas.

Nepakeliama žmonių apgaulės našta ap
sunkintas Kristus pirmą kartą puola po kry
žium. Žmonės garbino Jį lūpomis, bet jų šir
dys buvo toli nuo Jo. Judas paskutinėje va
karienėje prieteliškumo ženklu prie vieno 
stalo su Kristumi laužė duoną. Vėliaus, po 
priedanga nakties, slapta nuėjo pas žydų vy
resniuosius ir Jį pardavė už trisdešimtį sida
brinių. Kristui besimeldžiant alyvų darželyje, 
Judas su Kristaus priešų gauja atėjo ten ir 
sveikinančiu žodžiu “prieteliau” ir pabučia
vimu Kristų išdavė ir į Jo priešų rankas ati
davė.

Tuo pirmu po kryžiaus sunkenybe puoli
mu Kristus pepnaldąuja Dievo teisybės rūs
tybę už žmonijos apgaulę ir išdidumą. Ma
žai kas puolančio Jėzaus gailisi ir veik niekas 
Jam nerodė užuojautos. Daugelio pašiepian
ti kvatojimai, burnojimai ir būdelių išniekini
mai ir mušimas pripildė Kristaus kentėjimų 
saiką iki sklidinumo. Po kryžiaus sunkumo 
našta puolęs Jėzus įtempia visas savo liku
sias jėgas, kąd tąjį kryžių nunešus ant kal- 
varįjos kalno viršūnės, ko trokštančiai tos 
valandos troško.

Mūsų tauta per arti pusantro šimtmečio 
metų nešė sunkų nelaisvės ir priespaudos 
kryžių. Po to kryžiaus sunkybe puolė dvasio
je, jos tautinio susipratimo jėgos silpnėjo, 
mūsų žiaurūs priešai rusai ir vokiečiai nuo 

mūs mūsų tautinės dvasios rūbus — kalbą ir 
papročius plėšė, draskė, o mūs neva priete- 
liai, kurie bus broliais vadino iš mūs silpny
bės juokėsi, mūs papročius savinosi, mūsų g 
kalbą niekino. Bet mūsų tautos pranašai, I 
Kristaus pavyzdžiu stiprinami, sutelkė visas g 
savo dvasios jėgas ir tąjį sunkios priespaudos 
kryžių nešė, šaukdami į savo brolius tautie
čius, kad ir jie keltųsi iš tautinio apsnūdimo. 
Tauta prisikėlė ir tąjį kryžių ištvermingai su 
stipria viltimi nešė į naują rytojų. Laike di
džiojo 1914 — 1918 m. karo pasiekė kalvari- g 
jos kalną ir ten nekaltai, bet už laisvę pralie- | 
jo savo kraują. Po karo dieviška galybe mū
sų tauta prisikėlė iš numirusių. Lietuva at- | 
gavo laisvę.

Kaip ilgai tą laisvę išlaikys priklausys nuo 
to, kaip ištikima laisvės davėjui — Dievui pa- j 
siliks. Didžiausios priespaudos laikais tiky- į 
bą buvo mūsų tautai vienatinė išganymo len
telė. Tikėjimas į kryžių apsaugojo ją nuo juo- > 
do nusiminimo, pridavė jėgų nešti priespau
dos kryžių, maitino viltimi ir karžygiška 
drąsa. Tas pats tikėjimas į kryžių ir šiandien 
yra mums palengvinimu skausmuose, para- į 
ma silpnėjime ir suraminimu nuliūdime.

MALDA.
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai kryžiaus | 

sunkumu nuvargintas puolei ant žemės, Ta
vęs meldžiame prikelk mūsų tautą iš svetimų 
priespaudos, iš tautinio ir religinio apsnūdi- . 
mo. Apšviesk jos protą, kąd ji gerai suprastų ' 
savo pasiuntinybę. Saugok mus nuo prietelių, 
kurie Dievo buvimo nepripažįsta ir mums sa
ko, kad jie mūsų šventyklų neišniekins, mūsų 
bažnyčių nedegins ir mūsų žmonių nežudys. 
Ęet, Viešpatie, mūsų širdis jaučia, kad jų tie 
žodžiai yra kaip Judo pabučiavimas, kad jų 
gestas taikos yra iki kol jie prie karo prisi
rengs; kad jų laužymas duonos prie mūsų 
stalo tik iki kol jie prisitaikys tą duoną nuo 
mūs pavogti. Išmokyk mus Viešpatie, juos 
savo pieteliais vadinti net ir tuomet, kada 
jie mus apgaudinėja įr mes tampame jų suk- j 
tybių auka, kad pasaulis mus pažintų, jog 
mes ne kerštu, bet meile gyvename.

(Bus Daugiau)

i
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Veda — P. Kupraitis

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

Antradienis, Vasario 13, 1940 ŲKKBININKAP

MOTINAI
< Sį eilėraštį skiriu savo motinai.
E. Ramanauskienei, gyvenančiai 

Lietuvoje >.
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Jaunimas Ir Chorai
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Mano padarytos trumpos ' 
“Drauge” pastabėlės dėl ' 
pašalinimo šešių Vyčių I 
chorisčių iš vieno Chicagos 
parapijos choro vien tik to
dėl, kad jos priklauso Chi
cagos Lietuvos Vyčių cho
rui, sukėlė nemaža disku
sijų. (“Drauge”, “Jauni
me”, “Muzikos Žiniose”). 
Kadangi besiginčijant pa
aiškėjo daug principinių ir 
gana svąrbių kląusimų, lie
čiančių jaunimo organiza
cijas, todėl aš noriu tąį per
duoti ir Naujosios Anglijos 
lietuviams.

Ginčo esmė štai kokia. 
1933 m. vargonininkų sei
me buvę nutarta, kad para
pijų choristai nęgąlį pFi- 
klausyti jokiam kitam cho
rui. Tą vykdė keletas var
gonininkų ir kildavo nesu
sipratimų tarp kitų kat. 
chorų ir organizacijų.

Juozas Poška “Jaunime”• • 
ir aš “Drauge” griežtai pa
sisakėme prieš to nutarimo 
vykdymą, nes įžiūrėjome, 
kad tai neduoda jokių vai
sių parapijų chorams ir pa
kenkia kitoms lietuvių ka
talikiškoms organizaci
joms. .... <

Čia trumpai sutrauksiu 
“Muzikos Žinių” argumen
tus ir mūsų tam priešin
gus argumentus.

“MUZIKOS ŽINIŲ” 
NUOMONĖ

1940 m. sausio numerio 
pirmame ir antrame pusla
py “M. Ž.” redaktorius
duoda straipsnį “Dvi auk
lės — vaikas be galvos”, iš 
kurio aišku šie jo teigimai:

1) kiti chorai pasinaudo
ja geriausiais parapijų 
choristais,

2) vyčiai, priklausydami 
kuopoms ir lankydami jų 
parengimus, negali atlikti 
parapijos chorų visų dar
bų,

3) sodalietės choristės 
eidamos bendros komuni
jos trukdo choro giedojimą 
bažnyčioj,

4) choristams reikia duo
ti laiko keletą vakariu ir sa
vo asmeniškiems bei pasi
linksminimo reikalams,

5) par. chorai, o taip pat 
ir kitos org. turi savaitėje 
po 2—4 kokius nors užsiė
mimus, kas esą nesuderi
nama,

6) parapijinių chorų eg
zistencija esanti vargoni-

’ ninku idėja.
MŪSŲ KRITIKA —

1) Tas nutarimas daugu- 
!! mos vargonininkų nėra 

vykdomas, nes pamatė, 
kad neleidžiant prie kitų 

1 chorų dainuoti, visai iš pa- 
i rapijos choro išstoja ir rei- 
1 -kia juos atgal prašyti. Gra

sinimai pašalinimui ir pet 
pašalinimai kitų likusių 
choristų nė kiek nepabau
gina, bet dar priešingai 
nustato prieš valdybą ir 
vargonininką. Choristai 
jau ne vaikai (turiu gal
voj ir ginu tik suaugusius

tvirtinant, kad priklau
sant organizacijai ar chp-L 
ruį esą reikąliųga 2 — 3; 
vakarų per savaitę. Chorai 
normaliai daro tik 1—2 
praktikas per savaitę, o or- ] 
ganizacijos 1 — 2 susirin
kimus per mėnesį. Sportas, 
ir savęs lavinimo pajuokos 
bei paskaitos pareina nųp! 
individų atskirai. To nega
lima primesti kiekvienam 
choristui. Mano nuomone 
reikia stengtis jaunimą la
biau užimti lietuviškais su
sirinkimais, parengimais, 
sportu, nes tuo jis bus la
biau atitrauktas nuo ne
naudingų fĮĮnąų, nuo saliū- 
nų, kortavimo ir “vidur- 
miesčio” pasilinksminimų. 

6) “Kiti" visi chorai pa
kriks daug kartų, bet para
pijiniai chorai tol bus, kol 
bus parapijos. Dėl tos idė
jos mes dirbame ir dirbsi- 

linio ip visuomeninio gyve- me”. Pirma, chorų egzis- 
nus- tencija nėra jokia idėja, o 

tik gyvenimo realybė, ant
ra, dėl idėjų nedirbame. 
Galima savo vaizduotėje, 
protavimu susidaryti tam 
tikras idėjas (koncepcijas, 
abstrakčius principus). 
Gerai, kad vargonininkai 
atsidėję dirba savo profe
sijoje, (nėra sveika ati
trūkti nuo platesnio lietu- 

įvių visuomeninio gyveni
mo), tačiau visai nepatei-

Joks kelias man netolimas.
Joks vargas nesunkus.—
Gulbe tebeplaukčiau. kregžde te- 

I beskrisčiau
Į Tėviškės laukus.

■ Čia, žilgalve mylima.
Vėl — “mama”, kaip seniau

' Už žavinčias simboli jas.

Į Meilesnis Tau sūnus...

Į Rankelės Tavo — nešiotojos . I
J Aplaistytos ašaromis —
l O kaip sunku šaly svečioj
Be laimės vasaros...

į
Tik vieną žodį pasakyk —

i Tik kartą per metus.
I —Kaip tuščias be Tavęs, mamyt. 
Pasaulis šis platus.

Vytautas Ra m u nelis,
Loveli. Mass.

MŪSŲ JAUNIMAS

i

“nei rykštės, nei auklės”. 
Geriau leisti pasinaudoti 
kitiems chorams parapijų 
choristais, negu jų ir jų 
draugų visai netekti. Vi
siškas paviliojimų išvengi
mas ir sulaikymas nuo iš
stojimo nėra įmanomas.

2) Chorai negali paten
kinti visų socialinio žmo
gaus reikąląvimų. Jauni- 

[ mas tokių reikalavimų tu
ri daugiau negu |dti —jaųi 
reikia sporto, savęs lavini
mo, lietuviško darbo, savo 
draugų suėjimo. Tų visų 
reikąląvimų negali paten
kinti parapijų chorai. Ar 
chorai drausdami priklau
syti vyčiams, nori jaunuo
lį visai izoliuoti iš sporto., 
lietuvybės darbo, sociali-

Koks didelis yra šeimos 
liūdesys, koks didelis siel
vartas, kada ji praranda 

[ Vieną ar daugiau iš savo 
! narių. Ir jei tas narys pra- 
randama pačioj jaunys
tėj, pačiame tvirtume,

nimo, ar tik labiau i 
tumti pas svetimtaučius, 
man dar neaišku. (Atrodo, 
kad to tik vien “M. Ž.” red. 
pageidauja, kiti vargoni
ninkai tam yra visai prie
šingi).

3) Katalikui jaunuoliui 
ir jaunuolei negana giedoti 
bažnyčioj, reikia atlikti ir 
religinę praktiką. Juk gie
dojimai nėra choristo auk-j 
ščiausiąs tiksiąs. Chorve-I 
džiai turi toleruoti sodalie- Į sinama būtų jaunuolį vers- 
čių ar kitų kat- organizacį- ti vien parapijos chorui pa
jų bendrą komuniją, nors slšvęsti, išstoti iš kitų 
ir sumažėtų tą dieną jo draugijų ir chorų. Tai būtų 
choras keletą choristų.

4) Jaunimo į kinus ir te
atrus nereikia skatinti, nes 
dauguma filmų nėra auklė
jamo turinio. Pasilinksmi
nimus ir kitus užsiėmi
mus geriau turėtų tarp 
lietuviškojo jaunimo (su 
vyčiais), nes tas būtų daug 
naudingiau lietuvių tautai.

5) Didelis perdėjimas,

kiančias kuopas daugiau 
naujų narių; 3. kur vyčių 
kuopos dabar neveikia, dė
ti pastangas jos ten atgai
vinti.

Lietuvių tauta džiaugiasi LZJ, _ 1 1________ , jei atgavus dali Vilniaus kraš-
iš jo buvo tikėtasi labai, I to su savo istorine sostine.: 
labai daug, šeimai tas nuo
stolis yra tiesiog nepake
liamas.

Šis pąlygipimas labai 
primena mūsų tautą ir A- 
merikos lietuvius.

Beveik ištisas trečdalis 
visos mūsų tautos gyvena 
Amerikoje. Šios šalies lie
tuvių nuopelnai Lietuvos 
nepriklausomybės kovose 
yra neįkainuojami. Kiek iš 
čia mųsų tėvynė gavo ma- 
terialės įr moralės para
mos! Dar ir dabar visoke
riopa šios šalies lietuvių 
parama Lietuvai yra tei-' 
kiama.

Kokia tad mūsų tautai , 
būtų katastrofa, jei šis 
trečdalis jai žūtų! O taip iš 
tikro įvyks, jei nebus rim
tai rūpinamasi šios šalies 
jaunimu, jei nebus užker- į 
tarnas ištautėjimui kelias.! 
Visi gerai matome, jog jau į 
ganą didelė šios šalies jau-1 
riimo dalis yra 
vus.

Neįtraukimas 
višką veikimą, 
kas jaunimo draugijas, ir 
galop, mišrios vedybos, lyg 
kokia liga, maras naikina 
Amerikos lįetuvių ateities 
spindulius. Ypač jau apsi
vedusių su svetimtaučiais-;

mno inn rloiinrioi, c-o_

Alumnu Ir Profesi jonalų Pabaigiau teis*ir med‘ciną’
’ VaMaa * Ką reiks daryti, Dievulis žino.

Šiam krizės laike
Mokslo nereikia.

Sunku gyventi žmogui ant svieto i Nes ir su mokslais nėra kas vei- 
' Sunku surasti valdišką vietą. • | kia.
! Šlapias kaip grybas • . . _
, , ,. . Baisiai nenoriu vėl žemę arti.Lankau valdybas — i

l„. " . , ‘ 1 . i Geriau jau eiti ir sau bomautiVisur atsako—nėra tarnybos. | J
į __į Imsiu špagatą — 
tvėrė vos pusė metų atgal, turi j L»l žmonės mato.
jau virš 30 narių ir pajėgė su-I KaiP su^kūs čėsai dėl adv<>ka^- 

į ruošti tokį gražų balių, kuris bei
abejo duos jaunutei kuopai gra
žaus pelno. Mes džiaugiamės tu-

Į rėję progos dalyvauti jūsų ba
liuje ir linkime New Haveno
kuopai ir toliau gražiai darbuo-

1 i tis. Petras Bernotą.'

Virgai

mums zu

Mūsų tautos šūkis — “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”, 
dalinai jau atsiekta. Ar tik 
ne laikas paskelbti naują, 
kiekvienai Amerikos lietu
vių kolonijai pritaikintą 
šūkį: “Mes be organizuoto 
jaunimo, mes be jaunimo 
organizacijų, mes be vyčių, 
nenurimsim”.

Taigi stokim visi į darbą. 
Traukime lietuvių jauni
mą į organizacijas. Rem
kime vyčių kuopas. Kur 

; vyčių nėra, dėkime pastan- 
i gas kuopas ten atgaivinti. 
! Kada mūsų jaunimas bus 
; gerai suorganizuotas, kada 
vyčiai visur gyvuos, tada 
bus užtikrinta šios šalies 

Į lietuvių ateitis, ir tada “A- 
merikos Lietuva” gyvuos!

A. J. Mažeika.

Rytoj vėl eisiu pas referentą. 
Tarsiu, paguoski inteligentą. 
Duoki man vietą
Ant šio parkieto 
O ne—pavirsit jūs į katlietą.

Pagaliau eisiu pas kokį vadą— 
Gal jis išgelbės mane nuo bado:

; Vekselių krūva.
So. Bostono Vyčių 17 kuopos Talentas žūva, 

parengimas (šokiai) Vilniaus! Pasigailėki vargšo. Tėvyne! 
reikalams. Užgavėnių vakare. I Sušvelninta “Kuntaplynas'’, 
labai gerai pavyko. Reikia nuo-.
širdžiai sveikinti So. Bostono • 
kuopos vyčius, kurie savo tau-,
tiečius labai gerai atjaučia ir 
jiems pagelbsti suruošti jau an
trą parengimą. Gautas pelnas 
bus paskelbtas vėliąų-

Pašalietis. I
I

NORWICH, CONN.

REO TAG LAUNDRY 
and

DRY CLEANERS
Tel. 29-W

jo į lietu- 
į lietuvis-

j prasižengimas lietuvybei, 
katalikybei, visuomeni
niam ir kultūriniam dar
bui.

Būtų naudinga, kad var
gonininkai atšauktų 1933 
m. nutarimą arba nukreip-1 temis mes jau daugiau sa- 
tų vien prieš priešingų vo tarpe nesitikėkime pa- 
principų (antį religines ir 
anti lietuviškas) draugijas

, ir chorus. A. Svirius.

APŽVALGA
“Draugas” savo “Jauni-|k>j panaikinti mokesčiai už mok- 

mo” skyriuje patalpino|«kl- Tai pirmas gražus reiški- 
vieno bendradarbio pasi
kalbėjime jaunimo klausi
mu su kun. J. Paškausku, 
Visų Šventų parap. klebo
nu, Roseland, Chicago. 
Tarp kitų klausimų iškel
tas ir lietuvių parapijinių 
mokyklų stovis, o ypač 
mokinių mažėjimo priežas
tys. Šiuo klausimu kun. J. 
Paškąuskas “Draugo” ben
dradarbiui taip išsitaria:

Parapijos vadovybė — klebo- 
' nas Jurgis Paškauskas ir kun. 
| Viktoras Cernauskas .pradėjo

nys Chicagoj. ,
— O ar tas mėginimas jlavė ( 

tinkamų rezultatų? — susido
mėjęs paklausiau klebono kun. 
J. Paškąusko.

“Aišku! Iš pirmųjų metų re
zultatas gana gražus. Štai, vie
toj sumažėjimo 5—7 mokiniais, 
dabar padidėjo penkiais. Esu 
tikras, kad kitais metais padidė- 
jimas bus žymiai didesnis”.
— Po kiek paprastai yra ima

ma iš vaikų už mokslą?
“Čia būna skirtingi parapijų 

nutarimai. Žinau, kur mokestis 
imamas po $0.50. $0.75 ir pet 
$1.00, — per mėnesį. Tikrai 
toms šeimoms, kurios leidžia 
mokyklon po kelis vaikučius, 
jau be knygų ir aprengimo dar 
sudaro žymias išlaidas mokes
čiams už mokslą.

“Jei Intos parapijos, ypač di
džiosios, kurios ir šiaip ekono- 
miškąi yra stiprios, panaikintų 

vaikus leisti į j tenai nebūtų mokinių skaičius

studijuoti, kurios priežastys yra 
to mokinių skaičiaus mažėjimo. 
Ir be mano jau minėtų praėju
siuose “M. M.” puslapiuose mo
kinių skaičiaus mažėjimo prie
žasčių (bendras ekonominis 
stovis, vaikų gimimų mažėjimas, 
mišrios vedybos, artumas val
džios mokyklų) kun. J. Paškau
skas išaiškino, kad ėmimas nuo 
mokinių mokesčių, daugelį tėvų I mokesčius už mokslą tikrai ir 
priverčia savo ' 
viešąsias mokyklas ar net ir mažėjantis”. 
svetimtaučių parapijines moky
klas.

Todėl nuo 1939 metų rudens' iškėlimas vertas dėmesio 
chorus) juos x\Qp3.T(\okys'Visų Šventųjų parapijos mokyk- ir rimtesnių studijų.

Nors šis klausimas ir bū
tų diskusuotinąs, tačiau jo

Pe.
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RECRĘATION BILLIARDS
Thę Aętpa Bowling Alleys 4

Sixteen Re^ulation Alleys «
55 Shetucket St.. Tel- 1912 »
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THE UNITED SUPER
M*BKĘT

F r? n kilta Sguare 
Nęngich, Conn.

{ LOUIS ORTMANN

j x Contractor and BuilderĮ 
i
į

Inaurapcę In Ali Forma 
Ėst. 1810

155 Main Street

90 Orchard St.. Norvvich. Conn. |Į

1

The Glasgo Finishing Co
Cotton — Textile Printers — Rayon

Glasgo, ConnecticutKAS-KUR?
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p. G. WĄTERS I
I

į

SQ. BOSTONO STUPĘN 
TŲ SUSIRINKIMAS

So. Bostono Studentų ir Pro
fesionalų kuopos susirinkimas 
įvyks vasario (February) 13 d., 

)7:30 vai. vakare, parapijos sve-
matyti! Jie mums yra vi
sai mirę! Įcov vai. vaKare. parapijos syę-i

Visam tam kelias žymiai I tainėje. 7-je gatvėje. Visi stu-1 
galėtų būti užkirstas tik dentai-ės prašomi skaitlingai 
tada, kada mes rimtai su- susirinkime dalyvauti, 
sirūpinę savo tautos atei
timi Amerikoje ištiesime! 
jaunimui paramos ranką,' Lietuvių Katalikų Studentų ir 
-kada mes sutrauksime šios Profesionalų Sąjungos Wątar- 
šalies jaunimą į organiza- buric kuopa 
cijas.

Šios šalies seniausia ir vai. po pietų, iš WĄTR radio 
tvirčiausia centralinė jau-1 stoties, šita lietuviška radio 
nimo organizacija yra Lie- į programa yra skirta paminėji- 
tuvos Vyčiai. Lietuvos Vy-imui Lietuvos 22 metų Nepri- 
čių kuopos randasi daugu-klausomybės ir susidės iš lietu- 
moj lietuvių kolonijų; turi viškų dainų, muzikos ir patrijo- 
savo Žurnalą “Vytį”. Ši or- tiško vaidinimo — “1918 Me- 
ganizacija jungia didelę 
šios šalies jaunimo dalį ir 
yra daug nusipelnius mūsų 
tautai. Nors šips organiza
cijos tikslai ir yra labai kil
nūs, vienok ji be nuošir
džios visuomenės hei vadų! 
paramos savo užsibrėžto 
tikslo negali atsiekti, bū
tent: įsteigti vyčių kuopas 
visose didesnėse lietuvių 
kolonijose, sutraukti į jas 
šios šalies lietuvių jauni-j 
mą.

Tam siekti Lietuvos Vy
čiai nuo sausio 1 d. pradė
jo naujų narių vajų, kuris 
tęsis iki liepos 1 4- To va
jaus tikslas yra trejopas: 
1. susilaukti savo organi
zacijoj daugiau vadų bei 
patyrusių veikėjų para
mos; 2. įtraukti į dabar vei-

General Insurance and Reaal Estatc

39 Frapklin Street. Norwich. Conn.

Kuopos Valdybą.

ruošia lietuvišką
radio programą, vasario 18 (i., 5

■

•VAVV.VAV.V.

tyORMAN’S DAIRY 

Own Made Ice Cream 
prade "A” Pasteurized Milk 

Jewett City. Conn.

ty,-.-.S1 

? OR. CHA S. A. HADDAD ;

C DENTIST
J Room 305 Thaycr Bldg.

S Norwich, Mass.

1PONEMAH MILLS
Fine Cotton and Rayon Cloth

Norvvich. Conn. 
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P. F. SVVEENEY
(įęperal Contractor and Builder Mason Materials and Paints 

Certainteed Asphalt Shingles & Roofing
Norvvich. Conn. i
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A. L. NICHOL§CQ.
BALpĄI

121 m^iq St. Norwich. Conn.
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“1918 Me
tais Lietuvoje", kurį suvaidins 
vietinės kuopos nariai. Jokių! 
garsinimų ar komercinių skeįty-1 
mų nebus, todėl kiekvienam bus 
malonu klausytis minėtos radio 

; programos. Petrąs Bernotą.

Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos New Ha- 
ven kuopos iniciatyva buvo su-Į 
ruoštas balius, kuris įvyko va
sario 2 d.. Vaverly Inn Chesire.! 

■ Conn. Dalyvavo 75 poros gra- 
Į žiausio lietuvių jaunimo, vien 
tik iš Waterbury. Conn. atsilan-, 
kė 20 porų, kas parodė gražų 
bendradarbiavimą ir rėmimą 
vieni kitų. Laike baliaus kalbas 
pasakė p. f*. Taragaųskas. pane
le M. Jokubaitė iš New Haven ir 
p. Dr. F. Hill iš Waterbur. Visi 
palinkėjo geriausio pasisekimo 
New Haven'o kuopai, kuri susi-

Shetucket Coal & Lumber Co
M3 H. Main St., Nenrich, Conn.

K

***%»»»% W*VxTI»**NPR^'x''****'Vx>Vx*xxxxxxv* j 
LEVINĘ BROS.. INC. i

Wholesale Fruit and Produce 
Ųi-rtributor? of A ged Alės That Arę Famous lot Their 

* Distinctive Taste 
Norwich, Connecticut 1
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ATHOL, MASS.

NORWICH, CONN.

Kratavičienei,

LONGO’S INC.

Nemažai kalbėta apie Motinos 
Dieną. Nutarta turėti pramogė
lę parapijos svetainėje Motinos

■■

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^,
INLAND PAPER BOARDCOMPANY INC.,

. Versailles, Conn. 
ANDERSON SUPPLY CO.

VVhoiesale Plumbing, Heating and Mill Supplies
11—17 Chestnut Street Norwich, Conn.

žurnalą. I z
“ * £

DARBININKAS

k

Antradienis. Vasario 13, 1940

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS.
____________ ______ z

Sekmadieni, sausio 28 d. mirė 
Jonas V. Ardzevičius. gyv. West 
Deerfielde. Jis sirgo per kelius 
mėnesius. Palaidotas su iškil
mingomis šv. mišiomis iš Švč. 
Trejybės par. bažnyčios Kalvari
jos kapuose, sausio 31 d. Paliko 
nuliūdime žmoną Ievą (Kup- 
tunkaitę) Ardzevičienę. penkias 
dukteris ir vieną sūnų.

Velionis priklausė prie Susi- per 15 metų įvyko daug permai- 
vienymo Lietuvių Romos Kata- nų. Pamačiau daug naujų, man 
likų Amerikoje ir Šv. Kazimiero 
draugijos. Karstą nešė Šv. Kaži-! 
miero draugijos nariai: Jas-. 
tromskas. Dėdinas. Bagdonas,' 
Kvajauskas, Manevska. Zukai- 
tis. Velionis Jonas buvo doras ir 
sąmoningas katalikas ir lietu
vis. Velionio šeimai reiškiame 
užuojautą, b jo vėlei amžiną at
ilsi. A. Dėdinas. Vedėja M. Stankienė raporta-

____________ vo, kad jaunametės gražiai vei
kia. M. Vaičiūnaitė pranešė a- 
pie Federacijos veiklą. Sąjun
gietės dalyvaus Prof. Pakšto 
prakalbose ir laukia Chicagos 
Vyčių choro balandžio mėnesyj. 
O Kremblienė išdavė atskaitą 
iš Bunco ir pinockle vakarėlio, 

j Komisijai

llluuuiiJuiiiinimu,Junuiuū?T=žzr--iiūrr—- rr—rr

’ nystės dienose praleidome daug . 
' metų. Nuvykus, teko nueiti su ;
giminaite j Šv. Pranciškaus lie-, 
tuvių parapijos bažnyčią, kur j- į anksto 
vyko mišparai. Po mišparų įvy
ko komisijos susirinkimas Vil
niaus reikalais. Kadangi p. M. 
Karoblytė, mano giminaitė, tu
rėjo tame susirinkime dalyvau
ti. tai ir man buvo proga su ki
tais pasimatyti ir pažintis at
naujinti. Turiu pasakyti, kad 

i .

nepažystamų veidų. Senesnieji 
veikėjai taip pat tebesidarbuoja, ;

Tame susirinkime svarstė ko
kius valgius gaminti, kaip ge
riau priimti ir pavaišinti publi
ką vakarėlyj, vasario 5 d. Nuta
rė daryti labai mažą įžangą. 
Gaila, kad tame vakarėlyje ne
galėjau dalyvauti. Girdėjau, kad 
daug tikietų buvo parduota iš 
______  Tai galėjo būti daug 
žmonių. Pelnas paskirtas Vil
niečių šelpimui.

Taigi iš to matome, kad Atho- 
liečiai veikia, tik apie jų veiki- i 
mą niekas nerašo laikraščiuose. 
Pageidaujama, kad Atholiečiai, 
kurie tik gali kiek plunksną vai- i 
dyti, parašytų žinučių i laikraš-: 
tį “Darbininką”, kuris plačiai 
skaitomas. Viešnia.

Praeityje ši maža kolonija bu
vo garsi savo veikimu. Kiekvie
nas jvykis būdavo aprašomas 
laikraščiuose. Veikimo yra ir 
dabar, tik niekas apie tą veiki
mą nerašo laikraščiuose.

Štai sekmadieni, vasario 4 d. Medonienei. Kaminskienei, Ka
su šeima turėjome progą nuvyk
ti į Athol pas gimines, kur jau-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Šeštadieni, Kovo-March 30,1940

Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.
Vasario 1 d. jvyko M. S. 54 narę, nes ji persikėlė iš jauna- 

kps. susirinkimas Šv. Jurgio pa- mečių skyriaus į augusiųjų. 
rapijos mokyklos svetainėje, ku- Malonu turėti jauną, energingą 
r| vedė pirm. O. Kratavičienė. narę. Lankytojos Matonikienė

■ ir Balkienė pranešė, kad ligonė 
O. Rutkienė dar tebeserga. Lan
kytojos A. Petrauskienė ir Ba- 
levičienė raportavo, kad ligonė 
J. Astrauskienė yra kritiškoje 
padėtyje. Lankytojos Dainaus- 
kienė ir Stankiūtė pranešė, kad 
ligonė V. Mikauskienė sunkiai 
serga. Linkime kuogreičiausiai 
visoms pasveikti. Apšvietos 
skyrius — J. Blazevičiūtė per,
dvi savaites sunkiai sirgo, bet Dienoj, Gegužes mėn. 3 vai. po 
motinėlė pranešė, kad jau svei- pietų. O. Banionienė vardu Se
ka. Lankytojos ligonių karut su: serų Pranciškiečių Rėmėjų dr- 
Stankiene ir Blaževičiene išrei-, j°s kvietė sąjungietės prisidėt 
škė didžiausią padėką ligonių prie rėmėjų vakaro, Vasario 27 
vardu už gėles, kuopos užuojau-' 
ta. Taigi matome, kad Moterų1' 
Sąjunga yra tikrai naudinga or-, 
ganiazcija. Vajaus laiku lietu-, 
vės moterys ir merginos turėtų 
prisirašyti.

i <
t

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 40c
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

sevičienei. Jakubienei, Kremb- 
lienei už extra rankų darbeli dėl 
laimėjimo. Astrauskienei už 
pirmą dovaną — kaldrą ir vi
soms narėms, kurios tik kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio va
karėlio priklauso nuoširdžiau
sia padėka. Šimtinė uždirbta ir 
nutarta su laiškeliu pasiųsti 
Seserims Pranciškietėms, Pitts- 
burgh, statybos fondui. prisirasyri. i - - - -

' M. Stankienė perstatė savo O. Kremblienė apsiėmė būti sos kviečiamos dalyvauti, 

dukrelę Frances. kaipo naują jaunamečių globėja.

“Muzikos Žinių” red. p. Kuliui 
už siuntinėjimą “Muzikos Žinių” 
pasižiūrėjimui. Manoma, kad 7 
........ IJ nemažai narių uzsirasys sj nau- J 

dingą muzikališką žurnalą.! ✓ 
Džiaugiamės, kad mūsų narės /

d. Kasevičienė. Mičiutienė ir 
Vaičiūnaitė apsiėmė pasidar
buoti. Bridžvaitienė pranešė, 
kad Apaštalavimo draugija ren
gia kauliukų vakarą, kovo 3 d.,

; Šv. Jurgio parapijos naudai. Vi- šė “Draugą”. Kelios narės ne
užilgo pasižadėjo ir kitus laik
raščius užsirašyt Girtinas da-

tikrai myli dainuot, nes korės- ixxxx%xx*xxxxx%xxxxxM%iM4%%x%x’x%x.'xxx%%w%%x'xxx%xxxxxxx^ 
pondentė pardavė septynioliką

. £%XXXX%X%X%X%%XXXXXXXW%XXWXX*XXXXXXXXXXXXXXX%XXXXX%%  ̂
, 8 i «

Garso” >

Sąjungietės dėkingos )ykas.

Lith. American Song list, .
riuos turi užsakius iš į
knygyno. Kitos pasižadėjo nu- < 
sipirkt ateinančiame susirinki
me. M. ir S. Uždaviniai užsira-

Į
i

I
Prašyta nepamiršt atsivest 

naujų narių j ateinanti susirin
kimą. O. Y. koresp.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
r — - • ’

HENRY D. JOHNSON į
;; INSURANCE i
11 Thayer Bldg., Norvvich, Conn. J

«

► c
[ SMITH & FYFE <

10 Brown Street Tel. 4353 t

i Treat’s—Ice Cream—Dairimaid J

jixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

VVALTER H. VVIBBERLEYPereitais metais nemažas / 
skaičius lietuvių statėsi arba /

. , . —. • C General Contractorpirko sau naujus namus. Det-!« j
roit Times, sausio 18 d. laidoje ' į 34 Summer Street Tet 3207 J
tilpo anglų kalboje straipsnelis ^V****X%****%V**'********%*M***'*%*%%%'*'*V*%%%*%***%'*< 

kurj čia paduodu.

“PASITIKĖJIMAS DETROI
TU. — Detroitas yra iš pirmųjų 
trečias miestas Amerikoj, kurį 
yra pastatyta daugiausia naujų : 
namų. Detroitas pastatė 8,442 Į 
naujų namų. Žmonės, kurie pir
ko šiuos namus, turėjo vilti — 
pasitikėjimą Detroito ateičiai. 
Jie nekokie “riff raff”. ne ko
munistai. Jie yra vidutiniai 
gaspadoriai, kurie sunkiai už
dirbtus ir sutaupytus dolerius 
turėjo drąsos investuoti — įsi
gyti namą dėl savo šeimos.

“Nauji savininkai yra geri pi
liečiai. Dauguma yra fabrikų 
darbininkai. Jie paėmė drąsos 
kontraktuoti namus išsimokė- 
jimui net per 25 metus. Tas pa
rodo,, 1 
rytojum.

“Finansinės institucijos, ku
rios skolino jiems pinigus sta
tybai parodė tą patį pasitikėji
mą, kaip ir federalinė valdžia, 
kuri apdraudžia daugumą sko
lų. Bet kad šie lojalūs Detroito 
darbininkai išpildytų kontrak
tus, tai jie turi turėti (steady) 
nuolatinį darbą.

| “Tai yra darbų davėjų, darbi
ninkų vadų pareiga stengtis, 
kaip galima apdrausti darbinin
kus nuolatiniu darbu.

“Jie turėjo pasitikėjimą Det
roitu. Mes turime parodyti, kad 
jų pasitikėjimas yra nuoširdus”. 

O. Y.

/

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.
ę%xxxxxxxx%%%%xxxxxx%%%%%%x%%xx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxx* iUNCASMOTORS, INC.

Pontiac Cars Also Good Used Cars

175 No. Main St., Norwich, Conn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXV 

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. C. WILLIAMS£SON.
Plumbing and Heating

21 Chestnut St., Norvvich, Conn.
4im«xxxx%xx%xx%xmx%x%%%x*xm%xxxxw%.%xxxxxxxxxxxxxx%xx^

t
iet per a metus, ras pa- 
kad jie pasitiki Detroito J

profesionalai. biznieriai, prnmonln 
kai. tnirle nkelblnM “r»arhlnlnkr‘' 
rM verti rknitymh) pnrannm 

Visi t kr It, kilai “D*rtlnlnte”.

į R. H. SNOW
£ Makers of Good Monuments

Bean Hill Green

Tel. 2120 Norwich Town

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>f 
.XXXXXXXXX%XXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 

THE GROTON LUMBER CO.
Lumber Mason Supplies 

Interior Flnish Paint
/ Mill Work Builders’ Hardware

Groton, Conn.lxxx*

PAUL H. ZAHN

Contractor and Builder

Norvvich, Conn.

A. VVERMAN & SONS, INC.

✓xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1
COTTAGE DAIRY
Ice Cream — Luncheonette 

Home of the Famous 
Circusburgers and Cottageburgers 

West Thames Street 
<X<XXXX%XXX'XXXXXXXXX.'XXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.X« 

^M’XXXXXXXXX%%XXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXX>

FRANKLIN PACKAGE STORE
Wine« — Liquors — Beers

Prompt Delivery Tel. 2100 44 Franklln St., Norwich, Conn.

į
I
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VIETINĖS ŽINIOSI LIETUVOS “ELT0S” 2INI0S Nau,’0S Anglii0S Lietuviy ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ZINUTĖS Švagždžiui, atsiklausdama ar 
negalima permainyti mūsų pa
rapijos išvažiavimą iš birž. 16 
d., į birž. 23 d. Atsakymas gau
tas, kad birž. 23 d., rengiamas 
Legionierių išvažiavimas, 
taus birž. 16 d., Romuvos 
kas užrenduotas per visą 
rą. Komisija ieškojo dar 
vietos. Negavo. Tuo būdu ji y- 
ra priversta rengti parapijos iš
važiavimą Romuvos parke, bir
želio 16 d., 1940, nors tuo pačiu 
laiku Susivienymo apskritys už
ėmė Kęstučio parką savo išva-

I

i šlavimui tą pačią dieną birž. 16 
.Gausio 10 d., tapo pakrikštyta j

Joana - Liudvika Prano ir Joa-!__________' L. ’ |
nos (Agurkytės) Šančiūnų. Kū-l . . .° . . Vas. 14 d., kun yra metų her
mai buvo Juozapas Ruscckas iri . . .... ..., , _ taminis piknikas (kaip ir j
Antanina Agurkyte. : , t ,. . . . ». ..penktadieni ir seštadienj), 4:15 

j vai. p. p., i 
. Gavėnios ir Šv. Teresės Novė- 
nos pamaldų bus rodomi nauji 
V. J. Kristaus Kančios paveiks
lai GALGOTHA. Tai vienintė- 

i liai garsiniai paveikslai apie 
! Kristaus Kančią. įžanga 25c. 
į Vaikams 10c.

Sausio 9 d., mirė, Mass. Gene
ral ligoninėje, Kazimieras Gla- 
zauskas, 62 metų, pasirgęs mė
nesį, gyv. 427 E. 7th St. Jis pa- 
[ėjo Kurtuvėnų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 40 metų. Pali
ko žmoną, Stanislavą (Mažri
maitę) ir du išmokslintu sūnų: 
Kazimierą 
vas. 12 d., 
Petro par. 
Kalvarijos
už mirusius!

ir Jurgį. Palaidotas 
9 vai. ryte, iš šv. 
bažnyčios, Naujos 

kapuose. Melskimės

... 1940.

Sausio 11 d., buvo pakrikšty
tas sūnus Juozo ir Alenos (Ča- 

Jpaitčs) Gcniočių vardais Ri- 
jehardas Povilas. Kūmais buvo 
į Albertas Tarosas ir Pranciška 
T Capaitė.
<

Šv. Petro parapijos veikimo 
komisija rašė laišką kun. J.

1
1
1
f
<

DAKTARAI

I na

I

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)
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JohnRep$hK,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inrnan arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

(VAIRŪS SKELBIMAI
Telcf. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kontrakterius
Statau naujus 
ir taisau se

nus namus.
Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

Katalikų SeimelisDanija ir Olandija. Užjūrio 
ir Vakarų valstybės tiek 
importui, tiek eksportui y- 
ra veik visiškai nebepasie
kiamos. Todėl šiaurės Eu
ropos neutralios valstybės 
yra priverstos pertvarkyti 
savo gamybą ir suvaržyti 
tas pramonės šakas, kurios 
perdirba iš užjūrių gauna
mas žaliavas ir atatinka
mai suvaržyti jų vartoji-

Kaunas — Lietuvoje bu
vo įsisteigęs ir kurį laiką 
veikė tabako fabrikantų 
sindikatas ir speciali ben
drovė, kuriai fabrikai pri
statydavo savo gaminius 
ir ta bendrovė juos skirs- 

i tydavo rinkai savo nuožiū
ra, būtent, nustatydavo 
kiek kurio fabriko gami
nių krautuvininkai turi pa
imti ir išparduoti. Tokiu 
būdu atsitikdavo, kad la-jiną. 
biau mėgiamųjų tabako; ------- ~
dirbinių markių pritruk- 21 Lietuvis Gydytojas
davo ir jų nebūdavo galima . .------- .
gauti tol, kol neišpirkdavo ■ Vilnius — Sveikatos ins- 
mažiau mėgiamąsias mar- pekcijoje įsiregistravo 440 
kės. Kainų tvarkytojas ta-j mc^c^n.os gydytojų, iš ku- 
bako sindikatą, o dabar ir 21 lietuvis, 250 lenkų, 
tą bendrovę likvidavo. Vii- rusų, 10 gudų, 135 žydai 
niuj pradėjęs veikti vals- ir ® kitų tautybių. Dantų 
tybinis tabako fabrikas tu-i gydytoju yra 3 lietuviai, 

.c------------ .<z,----rį didelį rūkytojų pritari- 38 lenkai, 3 rusai, 67 žydai,
iš vakare, po trumpų mą ir daugelis rūkytojų 2 karaimai. Medicinos pa- 

*" = pradeda mieliau palaikyti gobinio personalo įsiregis-
r travo 667.

IŠė- 
par- 

vasa- 
kitur

savo valstybinę gamybą, 
kuri, tiesa, iš pat pradžių

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta-.......jdienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į-
vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

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

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimely j bus skaitomi du referatai: — Apie Blai- 

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

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 

j Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
' Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy- 
; viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečįa:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.

i

Kaunas — Susisiekimo
užsirekomendavo geromis ministerija Lietuvos pre-

i rusimis. kybiniam laivynui ruošia
30 naujų jūrininkų, ku-

Latvių “Jaun., riems duodamos stipendi-
Ir o H riol 4111*11 ____

— Ryga
Žinąs” rašo, kad dėl jūrų' jos. Daugumas busimųjų 
karo ir blokados ypatingai jūrininkų mokosi Latvijos 
yra apsunkintas prekių ga- jūrininkų mokykloje, į ku- 
benimas Baltijos ir šiau- rįą priimami turi nemažiau 
res jūromis, dėl ko nuken- Į kajp g klases gimnazijos 
čia Baltijos ir Skandinavi- mokslo cenzą. Mokslas toje 
jos valstybės. Bent kiek mokykloje trunka 4 metus.

Vas. 18 d., po vakarinių pa
maldų bus laikomas mėnesinis 
Federacijos 3 skyriaus svarbus 
susirinkimas, po bažnyčia. Visi 
praeitų ir šių metų draugijų at
stovai prašomi atsilankyti.

----- ; ; į normalesnis susisiekimas 
"‘jūra toms valstybėms yra 
Įgalimas tik savo tarpe, su i 
i Vokietija, Sov. Sąjunga,

I i

I

Mažo Namelio Motinų klubas 
rengia “Whist Party” antradie
nį. vasario 13 d., 8 vai. vakare, 
The Little House, 73 A St., So. 
Bostone. Pelnas skiriamas išlai
kymui žaismavietės Sixth St.

mas įvyks “Darbininko” salėje, 
kovo 3 d. po pietų.

Korespondentė.

Nuskendo Jūrininkas

3,723 Lietuviai Atbėgėtai

Ligi sausio 8 d. Vilniuje 
ir Vilniaus srityje buvo į- 
registruoti 23,749 atbėgė- 
liai, jų tarpe 3,723 lietu
viai. Lietuvių atbėgėlių 
skaičius auga. Lenkų, gu
dų ir rusų įregistruota 10, i 
785, šių absoliučių daugu-! 
mą sudaro lenkai. Žydų at-' 
bėgėlių įregistruota 9,241. 
Šių įregistruotų atbėgėlių 
yra 14,762 vyrai, 6,203 mo- 

iterys ir 2,283 vaikai.

ti. Sodų savininkai susirū
pinę, ar išlaikys šią žiemą 
vaisiniai medeliai, kadangi 
1928 metais labai daug so
dų išgaišo, nepakėlę dide
lių šalčių.

Tėvų Marijonų Misijos 
Gavėnioje

Vasario 7 — 11 dd. — Ches- 
ter, Pa. — kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis.

Naujos Anglijos Lietuvių 
> Katalikų Organizacijos 

Susirinkimas

SUSIRINKIMAS

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

, Jei norite, kad Jūsų drabužiai 1 
i būtų tvariai Išplauti,

paveskite ii darbą mums

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų de ilgėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemo* 

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

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Vasario 9 — 11 dd. — Keno- 
sha, Wis. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas.

IKaunas — “Lietuvos Bal
tijos Lloydo” laivui “Šau
liai” beplaukiant iš Klaipė- 

i dos į Štetiną sausio 6 d 
' nuskendo vyresnysis jūri- 
!, ninkas Alfonsas Babars- kordą: Kaune — 20, Vil
kis, kilęs nuo Marijampo- niuj — 27 laipsnius žemiau 
lės. Jis kažką dirbo gelbė-

I Kaunas — Nuo gruodžio 
10 d. prasidėję šalčiai didė
jo iki pat Naujųjų Metų ir 
sausio 1—2 d. pasiekė kaž
kuriose vietose ikšiolinį re-

Vasario 12 — 25 dd. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, Philadel- 
phia. Pa. — kun. dr. K. Matu
laitis.

17 Algirdo jimo valtyje, kuri dėl ap-
kucpos mėnesinis susirinkimas šalimo kiek atsileido nuo

Lietuvos Vyčių

Naujos Anglijos Lietuvių Ka- iv^ks vasario *8, 2:30 vai. p.p„ prisįtvirtinimo ir Barbars- 
talikų Alumnų Organizacijos savo kambaryje. Emersoon St.. kis įkrito į jūrą. Nors buvo 
mėnesinis susirinkimas įvyko S°‘ Bostone. Kviečiami visi vy- dedamos pastangos jį iš-

čiai dalyvauti. Valdyba

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius pluniberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą. ir 

t. t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

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

Vasario 19 — 25 dd. — West- 
ficld, Mass. — kun. Petras Ma
linauskas.nulio. Sniego iki šiol buvo 

nedaug. Tik nuo sausio 2— 
3 d. šaltis atleido, bet labai 
giliai pasnigo. Spėjama 
šiemet būsiant gilios ir šal
tos žiemos.

) ___I
Klaipėda

čiaus radio stotis ir su juo 
sujungta Klaipėdos radio 

j stotis kasdien tris kartus 
! duoda pranešimus ir lietu
vių kalba, o sausio 10 d. 
numatyta informacija lie- 

! tuvių kalba net 4 kartus.

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, III. — kun. Juozas Dam
brauskas.

Profeslonalal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- . 
<ai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbki tčs ‘‘Darbininke1*.

dd. — 
dr. K.gelbėti, tačiau nebepavykosekmadienį, vas. 4 d., po pietų ' 

“Darbininko” salėje, South Bos
tone. Kalbą pasakė svečias kal
bėtojas ponas Everts iš Paine. 
Webber and Co.. tema — “In- 

j vestments”. Po to svarstyta 
’ svarbūs organizacijos projektai 
ateityje, būtent, turėti viešą su
sirinkimą į kurį jau yra pakvie
stas ir sutiko kalbėti Senatorius 
David I. Walsh; taipgi rengti 
metinį bankietą, kuris įvyks po 
Velykų.

Padidėjo organizacijos veda-; 
mas, neseniai įkurtas, kalbėtojų’ 
biuras. į kurį įstojo adv. Julė 
Jakavonytė ir adv. Cūnys. šis savo -susirinkimus laiko kasw nf ornml/'i r? c ir* 7‘-.(i xral
Biuras jau pradėjo aktyviai 
veikti. Kalbėtojai važinėdami į 
lietuvių kolonijas su prakalbo
mis. Sausio 21 d., Vilniečių šel-; 
pimo vakare. Montelliečiai ture-

. I jo progos išgirsti du energingu 
kalbėtoju, būtent, pirmininką T. 
Stočkų ir adv. F. Petriką. Jie 
padarė gražų įspūdį. Girdėti,

• kad pirm. Stočkus yra pakvies
tas ir sutiko kalbėti Lowellio ir 

‘ Lawrence parapijose šį sekma-; 
1 dienį.
i
į Susirinkime dalyvavo keletas 
Į naujų narių, kurie buvo gražiai 

priimti aplodismentais.
Organizacijos kitas susirinki-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St.. Rosiindale, 

Te’. Farkway 0558-W 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlen6,

111 H St., So. Boston. Mass.

SV. JONO EV. 8L. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevio ra,
! 16 Winfieki St.. So. Boston, Mass.
• Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 
Maršalka, Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas. Andrius Zaleskas,

702 Fifth St., So. Boston, Mass.

I

Karaliau-

Žiema Lietuvoje

dd. — GRABORIAI

Vasario 26 — kovo 3 
L< >well, Mass. — kun. 
Matulaitis.

Vasario 26 — kovo 3
Šv. Kazimiero parapijoje, Phi- 
ladelphia, Pa. — kun. Jonas 
Vosylius.

Kovo 3 — 5 dd. — Pittston, 
Pa. — kun. dr. Juozas Vaškas.

Kovo 4 — 10 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. — kun. dr. K. Matulaitis.

Kovo 4 — 10 dd. — Athol, 
Mass. — kun. dr. Juozas Pau- 
liukonis.

Kovo 11 — 17 dd.
parapijoje.

S. tarasevičius Ir Sūnus I 

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES ' 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Į Kaunas — šaltos žiemos 
pas mus kartojasi maž
daug vienodais eikliais. 
Pamenama šaltoji žiema 
1916 m., kita tokia 1928 
metais, o trečioji iš eilės, 

I jei dar kiek nusitęs, yra ši 
žiema. Taigi šaltieji metai 
seka po vienas kito 12 me
tų laikotarpiais.

Iki šiol šalčiausioji diena' 
buvo sausio 10 d., kada 
“šilčiausia” temperatūra 
buvo nuo 20 iki 25 laipsnių 
Celsijaus šalčio, o šalčiau
sioji — nuo 24 iki 37 laips
nių žemiau nulio. Sausio 
10 d. Vilniuje buvo 37 laip
sniai šalčio, Ukmergėje 34, 
Alytuje 32, Lazdijuose 31, 
Kaune, Zarasuose, Dotnu
voje po 30, Panevėžyje 29, 
Biržuose 28, Tauragėje 27, 
Šiauliuose 25, Joniškyje 24, 
Telšiuose 22, Palangoje 21. 
Metereologijos stotys skel
bia. kad oras neužilgo tu
rės kiek sušvelnėti.

Nuo didžių šalčių kenčia 
netik žmonės, bet ir paukš- 

. čiai ir miškų žvėrys. Ka- 
| dar. gi anglių kurui vis dar* 
i trūksta, tai miestuose su

IŠv. Jur
gio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. — kun. J. Vosylius.

Kovo 10 — 12 dd. •— Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chicago, 
III. — kun. dr. A. Jagminas.

Kovo 11 — 24 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje. Brooklyn, N. Y. 
— kun. Adomas Morkūnas.

Kovo 11 — 24 dd. 
peth, N. Y. 
driuška.

Kovo 11 — 24 dd. — Bayon- 
ne, N. J. — kun. dr. K. Matu
laitis.

Kovo 11 — 24 dd. — Newark, 
N. J. — kun. J. Dambrauskas.

Kovo 16 — 24 dd. — Šv. Jur
gio parapijoje. Detroit, Mich.— 
kun. dr. J. Pauliukonis.

Kovo 17 — 21 dd. — Maria- 
napolio kolegijoje — kun. P. 
Malinauskas.

Josephf.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Naktj. 
Recddence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
r>s»s nrotoknlu raštininke

Z

DYKAI KANDI MAS 
NUO REUMATIZMO

Mos turim pulkų Me- 
imta nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiusime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tlngę, arba labai 
sius; jrigu turit 
tėti kožnoje oro 
maino J, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo ?ina- 

pasiųsim jums PIENĄ 
i DYKAI IšBĄN-

o pigi, Metodą,
“itams.

3119- 
jau- 
kcn- 
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Mes noriu 1 ,----
‘Pakelį, 7 klienoms
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
<iuugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kušlus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kas
inis. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
it»tejnn j
Į KOKSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
■27'18 W. Farwell Avė. Chieago. IR.r-

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES |
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuri* , 

•kclbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- i 
km lai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A V E.V VE, 
Telephone COLumbia 9702

29 SAVIN HILE AVENUE* 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAM,) ir užkan
džiu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

3 PeridiK Markei
ęr f. Baltruiiūnat Ir p. Klinga. Sav. 

753 8h>adway. Tel. ŠOU 3170 
ĄO. BOrrON, MASS.

Profestonalat, biznieriai, pramonių 
kai. karte skelbiasi “Darbininke" 
tai verti skaitytoji! paramos. 

] V tai skelbki tė« "Durbinlnke".

tik

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 49 
E. 7tn SL. So. Boston. Mass

Mas-
— kun. Vincas An-

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zalctskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

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

i P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS »
; J ---------- ---------------------------

X 

š 
$

ii
■A

*
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktį. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
kų ir durpių, kurių kartais $ Tel. Brockton 4110 į
nebespėjamą net pristaty-.........

IĮ 
rūksta, tai miestuose su-į 5 

vartojama labai daug mal-ię 
kų ir durpių, kurių kartais įĮ4. 
nehespėiama net pristatyk



Rytinių Valstybių Žinios
!»

PAGERBĖ KUN: PANKŲ

Vas. 1 d. Tamulevičiai ir Nor-

Butelyje

DABAR
$115
PAINT6

LRK Studentų kuopa vas. 2 d. 
suruošė “Diner dance” Vaverly 
Inn. Nors ši kuopa yra ne per- 
seniausiai susitvėrusi, bet jau 
daug kame suspėjo pasižymėti.

“Kur ba-

Antradienis, Vasario 13, 1940

NEW HAVEN, CONN.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart A Tremont Sts. Vakarais

Telefonas
Worcester, 5-4335

džiaugsmo gaunant tokį garbin
gą kunigą. Taipgi pareiškė lin
kėjimus O. Šidlauskaitė, M. Žu
kaitė, p-nai ’Zavorskai, A. Sta- 
dalninkas ir kiti. Baigiantis, 
kun. Pankus dėkojo jaunimui už 
suteiktas dovanas, kartu pasi
žadėdamas, nors ir toliau gy- 

; venant, palaikyti glaudžius 
draugiškumo santykius.

Choras sudainavo keletą dai- 
! nelių iš kurių vieną
kužė samanota”, solo dainavo— 

■ dr. Dubinskaitė. Akompanavo
A. Kripienė.

Sekmadienį, sausio 28 d. klebo
nas kun. M. Pankus, per pamal
das atsisveikindamas, pranešė 
parapijiečiams, kad turi apleisti 
šią parapiją, nes Vyskupo ski
riamas į New Britain.

Parapijos choras drauge su 
LRK Studentų kuopa nedelsda
mi suruošė atsisveikinimo arba
tėlę, kuri įvyko sausio 31 d. pa
rapijos klubo kambariuose. Iš
leistuvėse tarp kitų dalyvavo ir 
kun. J. Kripas iš Hartford, Ct. 
ir kun. Kartonas iš New Britain, 
Conn. Vargonininkei p-niai A. 
Kripienei prašant, kun. Kripas 
sutiko vesti vakaro programą, kūnai surengė atsisveikinimo 
Pirmiausia, pasveikinęs susi
rinkusiuosius, nušvietė kun. 
Pankaus praeities darbuotės 
nuopelnus. Po jo kalbos šv. Ka
zimiero choro pirmininkas (do-į 
vanokit, pavardės neteko suži-1 
noti), choro vardu sveikino kun. ’ 
M. Pankų ir įteikė dovaną, kaipo 
atsidėkojimą už nuveiktus dar
bus. L. R. K. Studentų kuopos 
vardu kalbėjo pirmininkė N. 
Petrulytė. Palinkėjusi daug pa
sekmių naujoje vietoje, kuopos 
vardu įteikė dovaną.

Kun. Kartonas pareiškė daug

1
Neatsižvelgia: Į Kainą

Nėra Geresnės
Degtinės 

Bile Kuriam

darbininkas 8

K ■:
Ls i—

vakarienę parapijos klubo kam
bariuose. Dalyvavo apie šimtas 
žmonių. Vakaro programą vedė 
garsi ir darbšti it bitutė, Mote
rų sąjungos pirmininkė, p. M. 
Jokūbaitė. Ji savo kalboje pa
reiškė daug užuojautos išvyk- 
stančiaam klebonui ir palinkėjo 
geriausių sėkmių naujoje vieto
je. Po to kalbėjo p. Norkūnienė, 
p. Tamulevičienė ir kiti.

Susirinkusių vardu p. V. Nor
kūnas įteikė dovaną “Brevijo
rių”. Kun. Pankus susijaudinęs 
dėkojo už suteiktą dovaną, pasi
žadėdamas maldose atminti sa
vo geradarius.

Suomiai parodė pašau liui, kad pašliūžos yra nau dingos ne tik žieminiam 
sportui, bet ir karėje. Štai ir Jung. Valstybių karo vadovybė įsakė jaunuoliams 
mokintis vartoti pašliūžas.

HARTFORD, CONN.
Vasario 16 čia pat. Šios kolo

nijos Lietuvių Vilniaus Fondas 
smarkiai dirba, kad suruošus 
iškilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimą. Mi
nėjimas įvyks vasario 18 d., 7 
vai. vakare, Švč. Trejybės lietu
vių parapijos mokyklos svetai
nėje, 339 Capitol Avė.

Visi vietiniai ir apylinkės ko
lonijų lietuviai kviečiami daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties iškilmėse minė-. sunkaus vargo, kas dažnai reiš- 
jime. Lietuvos Nepriklausomy- vjagj jų dainose, tenkinasi kurti 
bės šventė yra tas pats mums a- ‘ - - - — - - -
merikiečiams lietuviams, kaip ir; 

i Liepos 4.
. Lietuvių Vilniaus Fondas rūpi-

Vakarėly dalydavoapie 200 kad kuodaugiau;
žmonių. p. J. Taragauskas, pa-j 
sveikinęs susirinkusius, persta
tė p. M. Jokūbaitę vesti vakaro 
programą. Padėkojusi už pasiti
kėjimą, pareiškė gilaus džiaugs
mo, matant taip skaitlingą jau
nimo būrį. Palinkėjo kuopai ir 
toliau sėkmingai darbuotis. Po 
to kalbėjo Petras Bernotas, or
ganizatorius, New Haveno kuo
pos. Taipgi kalbėjo Dr. Hill ir 
Dr. Aukštakalnis (Collney), ir 
pareiškė daug linkėjimų.

Reikia nepamiršti, kad dide
lis kreditas tenka Waterburio 
Studentų kuopai, kuri gausumu 
nustebino visus. Dalyvavo virš

!

Pennsylvanijos Žinios
S. S. PITTSBURGH, PI

ŠV. PRANCIŠKAUS 
AKADEMIJA

Lietuviai, su mažomis išimti
mis, yra lėti, simpatingi, neklas
tingi, ramūs, taikingi, ir sykiu 
ryžtingi žmonės. Ilgų vergovės, 
nelaisvės 'amžių užgrūdinti, jie 

.negreitai pasiduoda išjudinami 
my- prie ko nors naujo. Pratę prie

Itas užsigrūdinimas ateina į pa
galbą.

Laikui bėgant, lietuviams ir jų 
šeimoms besidauginant ir bedi- 
dėjant pradėjo rūpintis savo 
dvasiniais ir tautiniais reikalais, 
lietuviai ir tarp svetimųjų ne
praras savo įgimtųjų, gražiai iš
auklėtų šventų įpročių, nepra- 

! puls svetimtaučių bangose. Juk 
į čia laisvė. Čia pradeda pirmiau
sia nuo sielos — dvasios reika
lų — pradeda tverti nuosavas

vasario 4 d., rėmėjų suruoštą 
kortavimo ir bingo vakarą, lie
tuvių piliečių svetainėje, 1721 
So. Jane St., Pittsburgh, Pa. Šis 
parengimas atsižymėjo žmonių 
gausiu dalyvavimu. Nebus nei 
kiek perdėta jei bus pasakyta,1 
kad dalyvavusių buvo apie 400. ‘ 
Jų tarpe matėsi netik vargo1 vasario 18 d., Šv. Kazimiero par. 
žmonių, bet ir biznierių ir pro-1 svetainėje. Minėjimui vadovauja 
fesionalų, kurių tarpe radosi mū-Į visų trijų parapijų vadai — dva
sų lietuvis advokatas Schultz ir j siškiai ir Federacijos skyriai, 
trys kunigai, būtent: Kun. M.
Kazėnas (South Side) Šv. Kaži-’kvietimas pasiųstas prof. dr. K. 
miero lietuvių parapijos klebo- pokštui 
nas; Kun. J. V. Skripkus, Šv. i 
Pranciškaus Seselių Vienuolyno 
kapelionas, ir svečias, iš toli 
atvažiavęs, Kun. A. M. Karužiš- 
kis. O tų dovanų dovanėlių — 
kokia 150! Didžiulis laimėjimas 
— išleidimas — RADIO — ku
riuo galės vakarais gėrėtis Jo
nas Gilys. Bus gražaus pelno, 
kurs skiriamas Seselių koplytė
lės naujų vargonų apmokėjimui 
ir naujos akademijos statymui. 
Ir kitas malonus reiškinys laike 
kortavimo, bingo ir išleidimo,; 
tai buvo graži tvarka visame ir 
gražus pačių žmonių užsilaiky-' 
mas. Visa tai dėka rėmėjų dar-, 
buotojoms, jų valdybos uolu-J 
mui, prie kurio ypač labai gra
žiai pasižymėjo naujos narės.

Seselės Pranciškietės, matyda
mos tokį pasišventimą ir pasi- 
aukavimą rėmėjų ir parengime 
dalyvavusių, bei dovanų davu
sių, dideliai įvertina, taria ačiū 
ir nuoširdžiai žada Aukščiausią-

PHILADELPHIA, PA.
LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ 

VASARIO ŠEŠIOLIKTA

Šios kolonijos lietuviai ruošia
si minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Minėjimas įvyks 

• ....... j

i---—---u--------y-———ja

Kalbėtojai pakviesti. Specialus

Visi tik laukia prof. 
Pakšto atvykstant.

Tikimės, kad į tos šventės mi
nėjimą suplauks visi iš visur lie4 
tuviai pasidžiaugti Lietuvos lai
mėjimais, pažanga ir jai padėti 
šiame kritingame momente ats
tatyti nualintą Vilniaus kraštą.

Programa susidės iš kalbų, 
patriotinių dainų ir įvairių mar
gumynų. Visi dalyvaukime!

Rup.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumaiiikų Skaasmg

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančio žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatišku skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eapellenu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Eapellerio su inkaru ant dėžutės.

parapijas, statyti nuosavas baž- melsti jiems visokios laimės,
> ar, ■ M ai

sia aukų Vilniaus atstatymui, 
Vilniečių sušelpimui. 1939 m. 
mes pasiuntėme Vilniaus reika
lams $227.64 ir dar turime ižde 
$55.00. Jau buvo skelbta spau
doje, kurios mūsų draugijos au
kavo Vilniaus reikalams. Tiki
mės, kad jos ir ateityje nepa
mirš savųjų Lietuvoje. Kviečia
me visus į darbą.

Girdėjome, kad jau kaikurios 
draugijos yra nutarusios prisi
dėti aukomis vasario 18 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės šven- 

( tės minėjime. Tą dieną bus iš 
New Yorko svečiai kalbėtojai; 
bus ir vietinių kalbėtojų. Kon- 

r^rų7val7o7waterburiškiams certinę Programos dalį išpildys 
i už jų darbštumą ir nuoširdų da- vietinis šv- choras, va-
lyvavimą. ' dovaujant muzikui J. Balsiui,

Kibirkštis solistai, parapijos mokyklos 9 
____________ , skyriaus mokinių benas.

Girtuokliavimas, kūni< Brangieji tautiečiai, visi vie
ko ji meile, pavydas ir vėl- į ningai dalyvaukime Lietuvos 
nias — visi lygus tarp sa Į Nepriklausomybės šventės mi- 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro- nėjime vasario 18d.
tą pražudo.

i savo šeimynas, ieškodamiesi pa- 
' guodos sąjausmingoje gyvenimo 
draugės širdyje, ir tas savo šei
mynas, kasdienine duona, rūbu 
ir pastoge, prakaitu, raumeni
mis ir pūslėtomis rankomis, no
riai aprūpinti. Prie to dar, jų 
širdyse glūdėjo gili meilė, didelis 
prisirišimas prie savo tėvynės. 
Lietuviai jauste jautė, kad lais- 
vės šviesa, kaip koks minkštas 
labai tolimos padangėse žvaigž
dės spindulys, kuria nors dieną 
per dausas prasimus ir laime nu
švies būsimas dienas. Taip die
nomis svajojo, naktimis sapna
vo. Remdamiesi
tomis svajonėmis, tais sapnais, 
kaikurie, lyg tai norėdami pa
greitinti tos dienos atėjimą, va
žiuoja į tolimą, dar mažai žino
mą, naują šalį, kur laisvės sau
lutė buvo neseniausiai prašvi
tus. Čia susiduria su naujomis 
sunkiomis aplinkybėmis — tai: simojimas, nežemas kalnas per- 
naujos kalbos nežinojimas. Ta-; kopti. Ir vėl lietuvių ryžtingu- 

• v. > > a. __ «___ '____

nyčias. Jiems į pagalbą pribūna 
iš Lietuvos pirmieji pionieriai 
kunigai. Sunkios buvo aplinky
bės, tačiau, bažnyčios, toms die
nomis, tų pionierių kunigų ir 
pasaulionių katalikų pastatytos 
yra net ir šiomis dienomis tik
roji pažiba. Taip, didelės tautos 
garbės ir mūsų dėkingumo užsi
pelno tie mūsų pirmieji atėjūnai. 

Atlikę šį garbingą darbą, ar 
mūsų pirmtakūnai sustoja dir
bę? Visai ne. Juk jie augina šei
mas. Išvydę galimumus savo

■ vaikams šioje šalyje atsiekti
tais jausmais,I mokslą ir juos apsaugoti nuo iš-

' tautėjimo pavojų, jie imasi nau
jo nelengvo darbo — steigia 
vienuolijas, auklėja savas savo 
vaikams mokytojas bei auklė
tojas. Čia irgi didelis pasišven
timas. Čia išnaujo reikia aukų 
ir tai stambių. Tai nemažas už-

!

čiau, jaučia, kad tie sunkumai 
nėra nenugalimi. Čia lietuvių 
ryžtingumas, Lietuvoje patir-

A. J. Mašiotas, 
Hartfordo Vilniaus Fondo

o ypatingai sveikatos ilgiems, il
giems metams. Tikrai dėkingos 
Šv. Pranciškaus Seselės.

Ten Buvęs.1

Remkite tuos profesm
inius ir biznierius, kurie 
<avo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

FEEN-A-MINT
OA8AR — už 10c. galite gauti pa- 
garstjusi FEEN-A-MINT, skonin
ga. patikima čiulpiama guma, ku
ris paliuosuoja Vidurių užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus, nevirškinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats!

DANIELSON, CONN
* > ♦ ■

!

j
į

J.............  ” įį]
J THE DARBIE FURNITURE CO. '

Household Furnishing /.
5 >/ 121 Main St., Danielson, Conn.

THE DAYVILLE GRAIN & FEED CO. £
F i
> Hay. Grain & Feeds J,
C XIDanielson, Conn. X

THE DARBIE FURNITURE CO.

mas gražiai pasireiškia. Slėnis 
ir kalnas lyginasi prieš užgrū
dintus lietuvius — mokslo įstai
gos bei seselių vienuolynai kyla 
aukštyn, ir kuriasi nuosavos 

Ir, štai,

NEW LONDON, CONN.
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darbu, kur yra išrinkta du ga
būs ir sumanūs atstovai Ant. mokyklos parapijose.
Kucis ir adv. Ant. Stokna, kurie kas iš to išeina. Lietuvių patar-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Iždininkas, asmeniškai pasižadėjo kiek iš-' lė dažnai vartojama kalboje —

AMSTERDAM, N. Y.
Vilniaus Šelpimo Komitetas 

pasiskirstė komisijoms. Komisi
ja kreipėsi į visas lietuvių drau
gijas, klubus ir kuopas, kad 
bendromis jėgomis dirbti. Ir iš 
kiekvieno klubo ir draugijos ta
po išrinkta po du atstovus. Be 
to, Vilniaus Šelpimo Komitetas 
kreipėsi prašydamas pinigiškos 
aukos, kurių nei viena neatsisa
kė. Yra išrinkta fėrų komisija, 
kuri labai sąžiningai darbuojasi. 
Be to, dar ir Amsterdamo žydai 
prižadėjo kiek galėdami padėti 
ir remti. Amsterdamo žydai su
rinko 3200 dolerių šelpimui Lie
tuvos žydų ir kitų. Komitetas 
turi kas savaitė susirinkimus, 
kur apsvarstoma svarbiausi ko
miteto reikalai. Sekantieji klu
bai aukavo: Amerikos Lietuvių

į klubas $50.00 ir salę dykai dėl 
, fėrų, kuri kaštuotų randuoti $60. 
i 00, tai viso $110.00; Lietuvių Pi- 
i liečiu klubas $10.00; Lietuvių 
[ Politikos klubas, negalėdamas 

aukoti pinigiškai, tai prisideda

galės leis darbuotis dėl Lietuvos 
ir Vilniaus krašto: Šv. Kazimie
ro Draugija aukavo $25.00. 
Daugelis lietuvių ir kenkia dar
buotis tam komitetui. Jie varo 
griežtą agitaciją prieš rinkimą 
aukų. Bet Jūs Brangūs Tautie
čiai, neužmirškite lietuviškos 
patarlės: “Kas kasa kitam duo
bę, pats į ją puola”. Tad remki
me kiek galėdami, neklausyki
me kas ką sako, nes Vilniaus 
krašte gal ne viena sena motinė
lė paėmusi ant rankų savo kū
dikėlį alpsta iš alkio ir miršta 
dėl skausmų, o čia kaikurie 
žmonės, kiti gyvendami praban
goje, gailisi paaukoti dėl savų
jų. Amerikos Lietuvių klubo 
Sportininkai prižadėjo vieną 
sporto vakaro pelną skirti Vil
niečių šelpimui. Kazys Rapšys 
paaukavo gėrimų dėl fėrų. Šv. 
Jono Draugija $10.00. Tikimės, 
kad ir kitos draugijos nuo to 
garbingo žygia neatsiliks, bet 
aukos kiek galėdamos dėl Vil
niečių. A. J. M.

Vilniaus šelpimo Komiteto 
Korespondentas.L

“Ranka ranką prausia” stojasi 
tikrenybe. Vienuolynai auklėja 
seseles - mokytojas, seselės mo
kytojos auklėja parapijinėse 
mokyklose kandidates prie viso
kių gyvenimo užsiėmimų. Tos 
parapijinės mokyklos duoda ir 
pačioms Seselėms akademikių ir 
naujų seselių, ir taip skaitlius 
vienuolynuose ir akademijose 
didėja, gi vieta jose mažėja. 
Prisieina statytis nauji namai, 
naujos akademijos, kur vėl rei
kalingas pasišventimas ir aukos. 
Tokiam darbui paremti, įvairio
se kolonijose prie įvairių para
pijų atsiranda rėmėjų skyriai. 
Tas rėmėjų skyrių darbavimasis 
apima įvairiausi veikimą, kapi
talo surinkimui, mūsų pirmta- 
kūnų pradėto darbo tęsimui.

šis rėmėjų darbavimasis di
desnėse kolonijose yra gal įvai
resnis ir plačiau laikraščiuose 
aprašomas, tačiau, reikia pripa
žinti, kad ir mūsų kolonijoje šv. 
Pranciškaus Seselių Vienuolyno 
rėmėjų skyrius irgi nesnaudžia. 
Pavyzdžiui, mes turime prieš a- 
kis tik ką įvykusį sekmadienį,

Jf' '

“Mūsų patarnavimas palengvina statybą”

Geležies įrankiai dėl Statybos. — Maliava. — Dengimui plytos.
/ !Asbesto sienos. — Insuliacija /? f

$ Lewis St., Near Riverside Park, New London, Ct. J
/ *

I-----------------------------------------
COMPLIMENTS OF

The Savings Bank, oi

63 Main St., New London, Conn

HENDEL FURNITURE COMPANY INC. f

Gražių Butų Puošėjai J
219 Bank Street New London, Conn. /

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

g

Bottinelli Monumentai Co.
Paminklai ir puoinūs karst^-viržiai 

Akmuo ii geriausių pasauly akmens kasyklų 

(Prie Cedar Grove ir St. Mary'a kapinių)

581 Broad St., New London, Conn.


