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Liet. Darbininkų Są jun
gos Naujosios Anglijos 
apskričio komisijos susi
rinkimas įvyko sekmadie
nį, kovo 31 d., 2:30 vai. p. 
n.. “Darbininko” salėj, 330 
E St., So. Boston, Mass., 
tikslu pasitarti dėl metinio 
išvažiavimo, kuris įvyks 
gegužės 30 d., š. m., Mon
tello, Mass.

Susirinkimą atidarė LDS 
Naujos Anglijos Apskričio 
vice-pirmininkas A. Zavec- 
kas, kun. J. Petrauskas at
kalbėjo maldą. Šios dienos 
nutarimus užrašyti paskir
tas B. Jakutis.

Išrinkta komisija spau
dos: Jonas Kumpa, A. Za- 
veckas ir S. Griganavičius. 
Orkestrai pasamdyti įga
liotas Adomas Česnauskas. 
Į Sporto komisiia pakvies
tas Mykolas Grigas iš 
Montello, Mass., kuris su
darys programa. Susirin
kimas buvo rimtas. Visi 
svarstė katalikybės, tauty
bės ir Katalikiškos Spau
dos reikalus. Visi pasiryžę 
veikti, kad išvažiavimas 
pralenktų praeitus pikni
kus. Kitas komisijos susi
rinkimas įvyks prieš išva- 
žaivimą. Rašt.
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Anglija Svarsto Pasiūlymę
Lenkai Vokietijoje Turi 

Nešioti Ženklus

Antradienį, balandžio 2 
d. prasidėjo cenzas (gy-į 
ventojų surašinėjimas).; 
Būkite atsargūs, kad kokie 
plėšikai ar banditai, pasi
vadinę cenzo rinkėjais, jū
sų neapiplėštų. Kiekvieno, 
kuris ateis ir pasisakys, 
kad jis arba ji yra . cenzo 
rinkėjai pareikalaukite į- 
galiojimo. Jeigu negali pa
rodyti įgaliojimo, tai nė 
neleiskite į namus.

Štai Carver, Mass. 
zui dar neprasidėjus, du 
vyrai atėję pasisakė, kad 
jie yra cenzo rinkėjai. Mo
teris juodu įsileido į vidų. 
Cenzo “rinkėjai” buvo plė
šikai. Jie moterį surišo ir 
paskui pavogę $20.00 pabė
go.

cen-

Anglija Planuoja Sustiprinti 
Blokadą Prieš Vokietiją

_______ ‘
Londonas, bal. 1, — An

glijos vyriausybė planuoja 
sustiprinti blokadą prieš 
Vokietiją ir padidinti kon
trabandos kontrolę Pacifi- 
ko vandenyne. Anglijos 
valdžia spėja, kad sovietų 
Rusija, kuri daug gaminių 
ir produktų importuojasi 
iš Jung. Valstybių, tuos 
gaminius visus arba dalį 
perleidžia Vokietijai.

Sovietų Rusija nuo perei
to spalių mėnesio kas mė
nuo praleido po $10,000, 
000 Jung. Valstybėse. So
vietai daugiausia pirko 
ginklų gaminti reikalingos 
medžiagos, kaip tai: žalva
rio, švino, plieno ir tt.

Sovietai gaminius ir pro
duktus importuojasi iš 
Jung. Valstybių per Pacifi- 
ko vandenyne į Vladivosto-

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus! ką. Anglija nori sutrukdy-
Reginys iš Gedimino pilies kalno Vilniuje į Trijų Kryžių kalną gilios žiemos metu, sovietų importą. 
Priešakyje matyti Gedimino pilies rytinio fasado griuvėsiai, toliau - kitapus Vil
nelės upės slėnio — Trijų Kryžių kalnas ir Trys Kryžiai (dešiniame kampe viršu
je). Toje vietoje rusai žudė 1865 metų sukilimo dalyvius. “Elta”

KATALIKYBE PRIPAŽINTA 
VALSTYBES RELIGIJA 

ISPANIJOJE
M ad ridas, Ispanija, bal. 1 ’ PotVVniai Peiinsvlvaoiioi

— Gen. Franco vyriausybė 1
Katalikų Bažnyčiai grąži
no visas teises. Jėzuitų or
dinui grąžino nuosavybes, 
kurias buvo užgrobę socia
listų - komunistų vyriau
sybė. Visoje šalyje pripa
žinta religijos laisvė.

Kaunas — Iš buv. lenkų 
Stepono Batoro universi
teto Vilniuje priimta į Vy
tauto Didž. universitetą 
Kaune, tuos fakultetus, 
kurių Vilniaus universitete 
nėra, šie studentų skaičiai:

Lietuvos "Elta" Apie Radio 
Programą Lietuvai

Londonas, bal. 1 — So
vietų Rusija pasiūlė Angli
jai pasirašyti prekybos su
tartį. Pasiūlymą įteikė An
glijos vyriausybei sovietų 
ambasadorius Londone I- 
van Maiski. Sovietų komi
sarai nori įrodyti Anglijai, 
kad jie esą neutralūs. An
glija nuo sutarties nesi- 
purto, nes jai taip pat no
risi atitraukti Rusiją nuo 
Vokieitjos.

Anglijos vyriausybė kol 
kas nepasakė ar ji priims 
Rusijos pasiūlymą, ar re. 
Bet italai įžiūri, kad Angli
jos diplomatai groja viso
kiais instrumentais, kad 
prisiviliojus sovietus.

Kadangi Turkija sutiko 
leisti alijantų laivams

Kaunas — Amerikos lie
tuvių bostoniškių sumany-1 
mas Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą pertrans
liuoti per radio, kad ir Lie
tuva gautų išgirsti, labai 
giliai buvo Lietuvoje įver-

Berlynas, bal. 1 — Visi 
lenkai, kurie yra atvežti į 
Vokietiją dirbti lauko dar
bus ar ką kitą, turi nešioti 
prisisegę prie švarko atla
po geltoną su raide “P” 
ženklą. Jeigu kuris to ne
padarytų, tai baudžiamas 
kalėjimu. Statistinės ži
nios paduoda, kad 140,000 
lenkų dirba Vokietijoje ū- 
kyse ir dar 10 tūkstančių 
daugiau jų atveža iš Len
kijos.
70,000 LONDONO VAIKŲ 

GRJŽO 1 MOKYKLAS

Londonas, kovo 1 d. —Iš
Londono praneša, kad apie plaukioti . Dardaneliuose, 
70,000 vaikų, tarp 8 ir 11 tai Anglija galėtų pasiusti 
metų amžiaus, sugrįžo į savo laivus ir trukdyti Ru- 
mokyklas, kurie nuo pat sijos susisiekimą su Vokie- 
prasidėjimo karo buvo nuo tija, bet kol kas delsia ir 
mokyklų išvežti. ‘ nieko nedaro.

Vatikanui Neleidžia Padary
ti Kontaktą Su Lenkija

į Vatikano Miestas, bal. 1,
Dies Komitetas Atnaujino —vokieti jos vyriausybė 

€ atsisakė duoti leidimą
j3V0 AKCIJA šventojo Sosto įgalioti-

----------- niams turėti pasikalbėji-

Į

---- r —— ~------------------- ------------------------ vMvvr uivvuvvjv. f'v. 
į teologijos -^/Mosofijos fa-1 tintas. Prieš vasario 18 d.

____  kultetą C
Philadelphia, Pa., bal. 1, Kaune, neišsikelęs Vilniun, lis kartus paskelbus; kad 

— Susųuehanna upei įssi- 
liejus, šiaurytinėje ir cen- 
tralinėje Pennsylvania da
lyje susidarė rimtas pavo
jus tūkstančiams gyvento
jų. Iš Wilkes-Barre žemes
niųjų gyvenimo vietų apie' 
12 šimtų šeimynų turėjo 
išsikelti į saugesnes vie
tas. Vanduo pakilo jau apie 
30 pėdų. Raudonasis Kry
žius nukentė jusiems teikia 
pagalbą.

ii kultetą (kurs pasiliko per spaudą ir radio po ke- 

kaip pradžioj buvo skelbta vasario 17 d. vakare minė- 
(4 — visi lenkų tautybės, į jimą transliuos Bostono 
matematikos - gamtos fa- šv. Juozapo darbininkų 
kultetą 50 — 2 lietuviai, 44 draugija (Amerikos Lietu- 
žydai ir 4 kitų tautybių, į vių R. K. šv. Juozapo Dar- 
medicinos fak. 84: — 18 T 
lietuvių, 55 žydai, 12 len- vasario 18 d p.
kų, 17 gu^ų, 2 rusai ir po 1 jmtuvus įš anksto pasiren

bininkų Sąjunga. Red.), o 
_, Minkaus 

grupė, turintieji radio pri- 
_______1____I__  x ’ i- 

ukrainietį ir karaimą, ir į tomis valandomis nuo 
technikos fakultetą 3 stu- radio nepasitraukti. Ir iš 
dentai: po 1 lietuvį, lenką tikrųjų, Lietuvos radiofo- 
ir žydą.
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Naciai Nušovė 7 Prancūzų 
Orlaivius

Washington, D. C. — mą su lenkais kunigais ir 
Dies komitetas vėl prade- pasaulioniais katalikais 
jo veikti. Bostone padarė vakarinėje Lenkijoje. Tas 
kratĄ komunistų centre, parodo, kad katalikų būk-! 
paėmė jų knygas. Pitts- 
burghe ir kitur taip pat 
Dies komiteto agentai vei
kia. Komunistų vadai, pa
šaukti liudyti, atsisako iš
duoti savo narių sąrašus. 
Dies komitetas reikalau
siąs kai kuriuos įtariamus 
komunistų vadus areštuo
ti.

ROOSEVELTAS PAŽADĖJĘS 
ALIJANTAMS PAGALBĄ, 

SAKO NACIAI
lė Vokietijoje yra vargin
ga, jeigu naciai bijosi įsi
leisti katalikų Bažnyčios 
atstovų.

Vatikanas negali gauti 
leidimo pasiųsti pašalpų 
kaikuriems asmenims pa
vergtoje Lenkijoje, ku- ____ ____ _____
riems pašalpos būtinai rei- jantams (Anglijai ir Pran-Į 
kalingos. < ~

no pertransliuoti abudu 
bostoniškių minėjimai bu
vo girdimi, tik su skirtu
mu: juozapiečių minėji
mas, kurs buvo patrans- 
liuotas vėlesniu laiku, gir
dėjosi beveik visiškai ge
rai, o sekmadienio, vas. 18 

Į d. 16 valandos (Kauno lai
ku) transliacija buvo gir-

• v

Lietuvos Laivas Bostono
Vandenyne

_________________________________ •------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Berlynas, balandžio 1 — dijos policija areštavo tū- 
; Vakar įvyko smarkūs mū- lą Bror Nystroem, sovietų 
šiai ore prancūzų su vokie- Rusijos šnipą, kuris dirbęs 
čiais. Dvidešimts penki Norvegijoje ir Švedijoje, 

i vokiečių nacių orlaiviai Jis į Švediją atvykęs iš 
kariavo su 36 prancūzų 

Į karo orlaiviais. Arti Puett- 
lingen, vokiečių žinios pra
neša, susikirto 8 vokiečių 
orlaiviai prieš 8 prancūzų 
orlaivius ir vokiečiai nu- vimo aparatą. Sovietų šni- 
mušė du prancūzų oriai- pas gimė Haparanda, bet 
viu. Kitose trijose vietose yra Rusijos pilietis. Sovie- 
taip pat įvyko susikirti- tų šnipų organizacija pra- 
mas, ir vokiečiai naciai nu- nešdinėjo žinias per radio 
kirto 6 prancūzų orlaivius, kasdien Leningradui. 
Mūšiai ėjo 30 mylių karo „ _. x . .
fronte. ! Kaunas — Lietuvoje jau

_________ yra 24 amatų mokyklos,
• v, • . . s, . kuriose mokosi per 3000
ArCStdVO RaildoniįjŲ Snip^ būsimų amatininkų. Be to 

apie 2000 jaunuolių moko
si įvairiuose amatų kur- 

Copenhagen, Danija, bal. suose, kurių šiuo metu Lie- 
1 — Pranešama, kad Šve- tuvoje veikia apie 40.

Murmansko kartu su Suo
mijos pabėgėliais. Raudo
nųjų šnipas tuojau susida
rė organizaciją, įsitaisė 
trumpųjų bangų translia-

v •

Berlynas, Vokietija, bal. rašo, kad prez. Roosevelto , „ „
1, — Pereitos savaitės pa- pažiūros esą, buvę, reika- dima žymiai silpniau, ka- 
baigoje Vokietijos naciai lui esant Amerikai jungtis dangi tai buvo dar dienos 
savo “baltoje knygoje” iš- prie Anglijos ir Prancūzi- metas, kada oras dar pil- 
kėlė sensaci ją. Naciai įro- jos prieš Vokietiją; teikti nas įvairių įvairiausių 
dinėja, kad prez. Roose- visokeriopą pagalbą ali- (trukdymų.
veltas yra pažadėjęs ali- jantams. į Lietuvos radio klausyto-
jcMivcMuo u xxau-' Jung. Valstybių prezi- jų jausmus, manome, ge-
cūzijai) pagalbą prieš Vo- dentas, valstybės sekreto- riausiai bus nusakęs kan. 
kietija. Naciai Varšuvoje rius Hull griežtai užginei- P- Dogelis, parašęs “XX 
pagrobę lenkų buvusios jo nacių pranešimus ir do- Amžiuje”.
vyriausybės archivus ir kumentų tikrumą. Taip Kan. P. Dogelio straipsnį 
juose suradę Lenkijos am- pat užginčijo ir lenkų am- A~'x ”
basadoriaus Amerikai, basadorius Potocki. 
grafo Potockio iš Wa-| Vokietijos naciai duoda 
shingtono diplomatinius suprasti, kad jie turį dau- 
pranešimus savo vyriausy-J giau įrodymų, kurie pa- 
bei. Sakoma, kad tie pra- tvirtina, kad prez. Roose- 
nešimai rašyti 1939 m. J veltas tikrai kišasi į Euro- 
pradžioie.

Vokietijos naciai savo

Lietuvos Konsulas Bos- tuvą. Gavę daugiau žinių 
tonui, adv. Shallna prane- apie šio laivo įgulą ir iš- 
ša, kad Lietuvos bendrovės plaukimą parašysime kita- 
laivas “Denny” jau Bosto- me “Darbininko” numeryj. 
no pakraštyje, bet į uostą 
neplaukia, kad nesusidary-. 
tų perdidelės išlaidos. Ant 
laivo “Denny“ plevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Bosto
niečiams gal ir neteks pa
matyti Lietuvos bendrovės 
laivo, atplaukusio pasiimti 
krovinių, nors jis stovįs la- 
’^ai arti prieplaukų. Iš Bos-

iš “XX Amž.” perspausdi
nome “Darbininke”, kovo 
26 d. laidoje.

Džiaugiamės, kad Darbi
ninkų Radio programa, 

'transliuotą vasario 17 d. 
■ visa Lietuva gavo gerai.

Švedijoje

Dies Ruošiasi Paskelbti Komu 
nistų Sąrašą

Washington, D. C., bal. 1 
— Atstovas Martin Dies, 
Kongreso Prieš-ameriko- 
ninės Veiklos Komiteto 
pirmininkas, griežtai pa-

nė partija, bet yra užsienio 
konspiracija”, sako Martin 
Dies. “Komunistų partijos 
nariai, kurie turi pildyti ir 
laikytis partijos discipli
nos ir įsakymų visame sa-smerkė komunistų partiją, nos ir įsakymų visame sa- 

kaipo “papildytoją įvairių vo veikime yra užsienio są- 
kriminališkų darbų”. mokslininkai, kurie negali 

Martin Dies pareiškė, garbingai ir teisingai tar- 
kad jis pasinaudodamas nauti Amerikos valdžiai”, 
visomis konstitucijos tei- jis pažymėjo.
sėmis bandys išgauti ir Komunistai atsisaką iš- 
paskelbti komunistų parti- duoti partijos narių vardus 
jos nariu sąrašą, kad visi laikosi įsakymo iš užsie- 
žinotų. Jis taipgi pareiškė, nio. Jie nori pasidaryti 
kad tą patį padarys su A- kankiniais..
merikos Vokiečių bundos Dies komitetas atnaujins 
narių sąrašu ir kitų prieš- komunistų veiklos tyrinė- 

___ r___ . amerikoninės veiklos orga- jimą trečiadienį, balandžio 
kad ilgai nebe- nizacijų sąrašais. 3 d. Liudininkais bus ko-

kalas netrukus pradeda- trukus galės pradėti vaik- “Komunistų partija nė- munistų vadai iš Bostono 
iščioti. i ra tik taip sau kita politi- apylinkės.

pos karą.
Kaunas — Generolas Na-

-v. r__ j ■fc-flul i “balto je knygoje” (diplo- Vilnius. — Vilniaus uni- gius (Nagevičius), žino-
rdryZIdUS jpdlKkl neikdlBU* matinių dokumentų rinki- versiteto rektorius prof. I masis Karo muziejaus stei- 
ja Nutraukti Santykius Su "vpj atspausdinę grafo Mykolas Biržiška baigė gėjas ir ilgametis virši-

Potockio kai kurių doku- tvarkyti savo naujosios ninkas, kurs žiemos pra-
mentų originalus, kad ne- knygos “Vilniaus reikalu džioje buvo nusilaužęs ko-
galėtų abejoti aDie jų tik-' Amerikos Lietuvoje” rank- ją, nors dar tebėra ligoni-

— ruma. Naciai įvelia ir Bul- raštį ir atidavė Spaudos nėję, bet sparčiai gija ir
1 atlieka 

sovietu Rusija atšaukė sa- basadorių Prancūzijai, vai parašyta, gausių įdo- savo, kaip Karo muziejaus
vo ambasadorių. Visa Pa-, kurs esą išdėstęs prez. mių faktų ir daug iliustra- viršininko ir Karo sanita-

Rusija

Paryžius, kovo 28 ------- -------------.------------------ , ______________ _____ -~j~, ___________
j Prancūzi jai pareikalavus, litą, Jung. Valstybių am-' Fondui išleisti. Knyga gy- kad ir sirgdamas ca. Kasama.;.. a « A -4 4 a 4 ' aa.ra b-aCa Vaaa a

tono laivas plauks į New ryjįaug spauda reikalauja, | Roosevelto pažiūras į Eu- ei jų (apie 130 fotografinių riios viršininko pareigas. 
Yorką, kur pasiims^ dau- vyriausybė nutrauktų ropos krizę Lenkijos am- vaizdų). Šis stambus vei- Tikimasi, kad ilgai nebe-
giau krovinių, 
plauks per Atlantiką į Lie-

• vo iš ten santykius su sovietų Rusi-įbasadoriui Potockiui. I
.•i__ i r i- “Baltoje knygoje” naciai mas spausdinti.ja. «•
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Antradienis, Balandžio 2, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
CYA ORGANIZATORIUS 

LAWRENCE
|*awrence, Mass. — Sek- bės pagrindinių dalykų, 

x madienį, kovo 31 d., š. m., nes pati vadovybė organi- 
or lai vi u iš New Yorko ats- zacijos susideda iš Tary- 
krido Federacijos įgalioti- bos, kuri susideda iš ketu- 
nis kun. Vaclovas Masiulis, 
organizuoti jaunimo į Šv. 
Pranciškaus lietuvių para
piją, Lawrence, Mass. Va
kare įvyko jaunimo susi
rinkimas. Dalyvavo ir sve
čių iš Brocktono: kun. Jo
nas Švagždys, kun. Norbu- 
tas; iš So. Bostono: Prabas 
Razvadauskas su žmona, Dvasios Vadas. “ 
p-lė F. Grendelytė, p-lė O. šešių mėnesių jau rasis ir 
Razvadauskaitė, p. Anta- neorganizuoto jaunimo na- 
nas Gaputis, p. Jonas rių, tai ir iš jų veiklesnių 
Kumpa; iš Norwoodo: p. išrenkama atstovai. Tai 
Bronis Kudirka. Taipgi pagrindinis organizacijos 
vietiniai kunigai: klėbo- šūsitvėrimas. Veikimas of- 
nas kun. P. M. Juras, kun. gahizaėijoje paremtas ant 
J. Skalandis, taipgi Vyčių keturių dalykų (kaip kons- 
organizatorius M. Norkū- titiicija nusako): religinio, 
nas, varg. P. Sakas ir So- kultūrinio, pašilinksmini- 
dalicijos, choro bei šv. Var- mų ir socialio veikimo.
do organizacijų nariai. Organizacija neišeina iš 

Kada kun. V. Masiulis iš- savo parapijos veikimo ri- 
aiškino dalykų stovį, tai 
paaiškėjo, kad šios naujas 
organizacijos tikslas: su- įvairių paklausimų iš pu- 
traukti į organizacijas ne- sės vyčių, kas liečia tauti- 
organizuotą jaunimą. O nius dalykus. Organižato- 
tai naujai organizacijai rius paaiškino, kad tie da- 
duodamas vardas: CYA — lykai kaip tik paliekami ta- 
Catholic Youth Associa- rybai, kuri nustato vėiki- 
tion. i mo programą ir dienotvar-

Susirinkime pasireiškė kę. Nėra abejonės, kad pa- 
mintis, kad ši peršiamoji našių klausimų orgahiza- 
jaunimo organizacija ateis (torius susilauks ir kitose 
į pagalbą sustiprinti jau• kolonijose. Beabejo, laikas 
esamas organizacijas: So-; daugiausiai mums pasakys 
daliciją, chorą, Šv. Vardo apie naudingumą panašių 
ir Vyčius. Anot pačio orga- organizacijų kolonijose, 
nizatoriaus kun. V. Masių- bet ir tas reiktų atminti, 
lio, esą pavyzdžiui tokie jog ši organizacija tikrai 
atstovai organizacijoje, paims nuo gatvės nemažai 
kaip vyčiai, įnešią lietuvy- palaido jaunimo. Buvęs.

rių komisijų. Kiekviena Į 
vietinė jaunimo draugija! 
ar kuopa: vyčiai, Šv. Var
do, sodalicija ir choras iš
renka į Tarybos komisijas 
po du atstovu ir įeina kiek-. 
vienos draugijos ar kuopos 
pirmininkas. Reiškia tary- J 
bą sudaro 36 asmenys ir 

Kada po i• • '

Organižacija neišeina iš

biį.
Pačiame susirinkime kilo

kolonijose,

-J-t-L±=L-S<------- a—
Buvęs.

Raudonieji Sudarė Naują

Maskva, Rusija, bai. 1 —darbą “Eeonomic Recons- 
Sovietų Rusijos komisarai jtruction of Lithuania after 
padidino apsigynimo fon
dą. Taipgi nutarė sudaryti 
naują valstybę Suomijos 
šalyje, toje teritorijoje, 
kurią atplėšė nuo Suomi
jos ir prisijungė prie Rusi
jos. Karelijos - Suomijos 
Sovietų Socialistinė res
publika bus dvyliktoji.

1940 m. apsigynimo rei
kalams sovietų komisarai 
paskyrė 57,000,000,000 ru
blių (nominaliai apie $11, 
400,000,000). Pereitais me
tais tam pačiam tikslui bu
vo paskirta 40,885,000,000 
rublių.

Sovietai atplėšė nuo Suo
mijos 13,900 ketvirtainių 
mylių žemės.

Draudžia "Inkviziciją"
Darant Cenzą

the World War”, kuris su
darys 160 puslapių knygą. 
(Vienam kitam laiškais 
pranešta, kad knyga suda
lys 330 puslapių. Tai yra 
nemaloni klaida, kuri įvy
ko ne dėl pranešėjų kal
tės.) Knygos kaina bus ne 
$1.50, kaip ankščiau buvo 
pranešta, bet $2.00. Ji bus 
gražiai išleista — kietuose 
viršeliuose su keliais isto
riniais Lietuvos žemėla
piais, kurią turėtų įsigyti 
kiekvienas Amerikos lietu
vis. Kadangi bus spausdi
nama labai nedidelis skai
čius, tai, norintieji ją įsi
gyti, prašomi užsisakyti iš 
anksto. Užsakymus ir če
kius reikia siųsti: Mr. A. 
Simutis, 16 West 75 St., 
New York, N. Y.
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Jungtinių Valstybių Arinijbš, Ooro korpušb Majbfas Uafbld L. Geofgė; k&lfėjė; priiifiš Gbium- 
bian taurę už atsižymėjidiūš kritrojė bombardubtejų grupėje. Khitejė, teiki* tetif-ę 
rolas Deloes Emmons, taėtaiittib štabo, Ufb Ldlvyhb komaridferitiš if teiidūš į dėšihė §tevi brifft- 
dos Kenerolas Arnold Kfbgštadj Įledydamas M® įteikta Lartgiėy Mg Va.

Vietoj Raudam; Vėliavas
■M__ s-___u —neTKuos Amerikos vėliava

Gėife-

Washingtno, D. C., bai. 1, 
— Sekretorius Hopkins, 
kurio žinioje yra 120,000 
surašinėtojų įsakė visiems, 
darant cenzą, būti manda
giems su visais, nes yra su
klaidintų žmonių, kurie į 
cenzą žiūri, kaip į kokį 
priešingą darbą. Pataria 
visiems cenzo vykdyto
jams į kiekvieną klausimą 
atsakyti maloniai, išaiš
kinti, kad nekiltų nesusi
pratimai.

Kffistiltidjos Riedąs Auto
rizavo taksus Alit jeigu

Leidinys Apie Lietuvi 
Angly Kalba

New York — šiomis die
nomis “Columbia Univer- 
sity Press” pranešė, kad ji 
išleis A. Simučio mokslinį

Klausimas — Kaikurie 
žmonės šioje šalyje laiko, 
kad mokėjimas taksų ant 
jeigu nėr konstitucinis. 
Kuo remdamasi valdžia 
renka tuos taksus?

Atsakymas — Buvo vi
sokių pasipriešinimų kas- 
link jeigu taksų, pakol 16- 
tas priedas prie Konstitu
cijos buvo užgirtas 1909 
m. šitas priedas duoda 
Kongresui teisę nustatyti 
ir rinkti taksus nuo jeigu, 
nepaisant, kaip jeigos gau
tos, valstybes negali reika
lauti tų pinigų, ir tas prie
das nesiskaito su cenzais 
ir suskaitymais. FLIS.

World’s Fair, New York, 
— Toje vietoje, kur stovė
jo sovietų Rusijos paviljo
nas, VVorld’s Fair 1940 ad
ministracija stato didelę 
auditoriją, kur galės su
sėsti 5,000 žmonių. Tą vie
tą pavadino “Amerifcan 
Commoh”. Ant tos vietos 
bus ruošiama įvairus tau
tiniai bazarai, patriotihiai 
susirinkimai, dainų šven
tės. Pačiame centre “Ame
rican Common” plevėsuos 
Amerikos vėliava. Prie Vė
liavos stulpo bus pastaty
tos grindys šokiams. Ap
linkui bu/ pastatytos kios- 
kos, kur įvairios tautinės 
grupės galės išdėti paro
dai įvairius tautinius daik
tus.

Per visą vasarą .vyks į- 
vairių tautų parodos, kon
certai ir tt.

p. Robeft D. Kohn, Fair 
Vice President and Chaib- 
man, pareiškia, kad įvairių 
taiitų parengimai ir daly
vavimas neturės jokių ry
šių su užsienių valdžių am
basadoriais. Tai bus Ame
rikos organizacijų, kurias 
sudaro vieną iš 24 princi
pinių grupių.

“Aiherican Common” y- 
i ra skiriama tik dėl Ameri
kos piliečių su Amerikos 
idealais ir politiniais įsiti
kinimais”, sako p. Kohn.

Tai bus taip sakant įvai- 
rių gbupių parodos paro
doje.

Pirma iš 24 parodų įvyks 
■gegužės 14 d.

■ Pasaulinė Paroda skirs 
tarp 15 ir 20 kioskų bazare 
ir tikisi, kad kiekviena bus 
užimta organizacijos, kuri 
išdės įvairius daiktus pa
rodai, tą savaitę* Parodos 
korporacija tas kioskas 
skirs grupėms visiškai dy
kai. Tik pačios grupės tu
rės tas kioskas papuošti.

Tautinių grupių parodos 
prasidės antradiem ir tesis 
iki sekmadienio. Tai bus 
penkių dienų “Paroda Pa
rodoje”, kuri prasidėtų pa
radu su benais ir Vaikų 
chorais.

“American Cottnhon” 
programa bus visiškai 
skirtinga nuo pereitų me
tų parodos”; sako p. Kohn.

Tautinės grupės, kurios 
nori dalyvauti gali kreiptis 
pas “American Common” 
direktorių, c/c World’s 
Fair, New York. •
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kaimas — Nuo pereito 
rudens įiriė Kūh6 Kultū
ros Kūmų yra įsteigta 
Tautiškųjų Šokių 1F fcLidi- 
ftiU Komisija, kUHbS 
tiksiąs jrta skatifiti moky
klinę ff hėffidkyltiihę jau
nuomenę pamėgti tautiš
kus šokius ir žaidimus, jų 
mokytis ir mokyti kitus.— 
Tam tikslui Vilniuje, Tel
šiuose, Ukmergėje, Pane
vėžyje, Šiauliuose ir Mari
jampolėje steigiamos ko- Į 
misijos. Jau pradėtas ruo
šti tautiškų šokių leidinys 
su 15 ar 16 šokių aprašy
mais, schemomis ir foto- 
grafijomis, lietuvių ir, 
greičiausia, anglų kalbo
mis. Leidiųys išeis apie ba
landžio mėnesį. Steigiama 
reprežentaėinė tautiškų 
šokių šventė. Dar šį vasa
rio mėnesį šaukiamas tau
tiškų šokių bei žaidimų 
komisijų if organizacijų
atstovų suvažiavimas ir 
ruošiami tautiškų šokių 
kursai.

Maskva, Rusija, tai. 1 — . Aiijaatai e-
Sovietų Rusijos premjeras!fa ieško kabliuko paskelb- 
Molotov pereitą penktadienį kąrą Rusijai uz tai, kad 
nį padare pranešimą 3ovie-'?ualJa gedanti vokie-

atsišaukimą labai gerai supran
tate lietuviškos katalikiškos 
spaudos reikšmę.

Šiais laikais mums reikalinga 
vieningai dirbti, kad išlaikyti 
mūsų draugijas, organizacijas, 
o ypač spaudą- Mūsų pareiga 
gausiai dalyvauti parengimuo
se, kuriuos rengia organizacijos 
ir kurių pelną skiria kilniems 
reikalams. Darbininkų Radio 
koneerto pelnas skiriamas ne 
asmeniui, he kokiai bizniškai 
korporacijai, kuri neturi jokių 
idėjinių ar visuomeninių siekių, 
bet spaudai — “Darbininkui”, 
kuris tarnauja mūsų išeivijai 

i per 25 metus.

Laikraštis “Darbininkas” y- 
i ra tai lietuvių darbininkų laik- 
į rastis, tarnauja lietuviams dar- 
įbininkams. Pelnas, kurį gauna 
(“Darbininkas” iš parengimų ar 
'kitokių šaltinių neina dividen- 
tams, niekas asmeniai negauna 

I iŠ tų pajamų sau dalies, bet yra 
i tai visų, kiltie tik priklauso prie 
j Lietuvių Darbininkų organizaci- 
Ijos, bendras turtas.

Nuoširdžiai prašome visų ge
raširdžių lietuvių įsigyti rėmė
jo ženklą įmokant dolerį ar dau
giau arba nors nusipirkti už 40 
centų įžangos tikietą į Darbi
ninkų Radio programos koncer
tą ir jame dalyvauti. Dalyvau
dami koncerte įvertinsime mūsų 
jaunimą, kuris tas dainas dai
nuoja ir tuo pačiu paremsime 
laikraštį “Darbininką” ir Dar
bininkų Radio programą.

Balandžio - April 21 d. lai visi 
keliai veda į So. Bostoną!

tų abiejų rūmų posėdyje,;clams-

Molotovaspareiškė, kad 
.priešingą Rusijai

bar nori atidėti reikalavi- es^ iššaukė :—--------
mą pilnos hepriklauSomy- • Ii Ai imperialistai. Suomijoj 
bės ir pasitenkinti vien pa- i žuvę 48,795 rusai, o sužeis- 
našia i 
kokią turi Canada.

• v

joj esą iššaukė svetimša-

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Meti

nis Snvažiaviina$

nepriklAusoniybeJta 158,863; suomių žuvę 
160,000, o sužeista 250,000.

nirikas” turi daug rėmėjų, kurie 
tame koncerte dalyvaus. Rėmė
jų skaičius kasdien auga. Rėmė
jais gali būti visi, kurie tik įmo
ka dolerį ar daugiau. Ateikite 
asmeniai į “Darbininką” arba 
prisiųskite dolerį ar daugiau 
“Darbiainko” administracijai 
arba Darbininkų Radio vadovy-

<-■

Londonas, Anglija — Čia 
įvyko Indijos reikalais su
sirinkimas. Tame sūsirih- 
kime Indijos teroristas nu
šovė buvusį Pundžabo ad
ministratorių Sir Miehael 
O’Dwyer, kuris 1919 m. 
buvo Indijos administra
torium. Tais mfetais įvyko 
sukilimas Indijoj. Anglijos 
kariuomenė, malšindama 
sukilėlius, jų hušbvė 400, 
sužeidė 1,200.

Indų teroristas ne tik nu
šovė O’Dwyer’į, bet taip 
pat sužeidė Žetlando Mar- 
kyžą, ministrą Indijai ir 
buvusius Indijos adminis
tratorius Lamingtoną ir 
bailė.

Anglijai toki įvykiai la
bai nemalonūs, ypač šiais 
laikais, bažyttlėtiha, kad 
Indijoje taip pat yra indų 
bruzdėjimas dėl nepriklau
somybės. indų vadas Gan- 
dhi šiais karo laikais laiko
si nuošaliai^ bet iškilo ki
tas vadas, būtent, Subhas 
Chandra Bose, buvęs Indi
jos kongreso partijos pir
mininkas, kuris paruošė 
trijų punktų programą 
prieš Gandhi politiką. Jis 
tikisi gauti didžiumos 
kongreso narių pritarimą. 
Bose savo programoje rei
kalauja visiškos nepri
klausomybės, o Gandhi da-

Jau visiems gerai žinoma, kad 
sekmadienį, balandžio-April 21 
d., §. m., 7 vai. vakare, Munici- 
pal Building svetainėje, Broad- 
way, So. Bbstdne įvyks Darbi- 
nihkų Radio koncertas paminė
ti 5 metą radio programos gyva
vimo sukakti.

Visiems, kurie klausėsi per . . . A ..■ «... ! be1 ir gausite rėmėjo pažymėji
mą. Siųskite adresu: Darbinin
kas, 366 W. Broadvvay, So. Bos- 

iton, Mass.
j Darbininkų Radio it “Darbi-1 
ninko” rėmėjai, kurie tik įsirašo! 
į rėmėjų sąTašą įnešdami dolerį i 
ar daugiau atėję į koncertą gaus 
rezervuotą sėdynę pirmose ėi-i 
lėse. Rėmėjai skelbiami laikraš-' 
tyj “Darbininke” ir per radio j 
šeštadieniais. Kviečiame visus [ 
įsirašyti rėmėjais.

Brangieji! Darbininkų Radio{ 
koncertas rengiamas ne asme
niniai naudai, bet spaudai pa-! 
remti, kuriai būtinai rfeifcalinga 
visuomeninė parama. Spaudos 
reikšmė mūsų išeivijai labai ge
rai žinoma, nes apie tai mūsų į- 
žymieji rašytojai yra prirašę 
daugybę straipsnių ir tomus 
knygų. . Jūs, brangieji, kurie 
skaitote šį mūsų pranešimą ir

tuos penkius su virš metus ra-ij, 
dio programų yra tai maloni 
pramoga; maloni todėl, kad lie-1 
tuviška daina oro bangomis pa- ', 
siekia jūsų namus. Susirinkę į 
svetainę turėsite progą išklau
syti gražios koncertinės progra
mos ir pamatysite veik visas ra
dio grupes, kurios dalyvavo ra
dio programose. Programa susi
dės iš dainų ir muzikos.

Naujos Anglijos Vargoninin
kų sūvažiavimė, Cambridge, 
Mass., visi dalyvaujantieji mu
zikai - vkrgbninihkai pasižadė
jo sU savo gfUpėmis dalyvauti. 
Kitos grupės, kurių vadai tą 
dieną nedalyvavo, taip pat kvie
čiamos dalyvauti.

Iš Latvtence atvyksta vytų 
choras ir solistai; iš Gardner — 
Aušros Choras; iš Worcester a- 
biejų parapijų, iš Cambridge, iš 
Norwood, iš Broektott, iš So. 
Bostoft it kitų atvyksta grupės 
ir solistai. Dalyvaus ir orkes
tre®. Taipgi pakviestos grupės 
iš NaShua, N. H., PrOvidence, 
R. I., Lotffeil. Tikimės gauti gru
pes iš Waterbury ir Hartford, 
Conn.

Programa buk Vedama pana
šiai, kaip radio Studijoje. Bus ir 
radio “mikę”.

Iš td viso kas pasakyta galima 
užsitikrinta kad Darbininkų Ra
dio koncerto programa bus įvai
ri, įaomi ir turininga.

Dabar belieka tik visiems įsi
gyti tikietus it tą vakarą daly
vauti.

Tikietų kaina 40 centų. Darbi
ninkų Radio programa ir ‘Darbi-

i

įvyks balandžio 21 d. š. m., 
§v. Petro liet, parapijos sa
lėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų. 
Visos Federacijos kuopos 
prašomos išrinkti kuodau- 
gįausiai atstovų iš visos 
Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Federacijos suva
žiavimą. Kviečiame daly- 
vauti'Dvasiškius, profesio
nalus ir visus veikėjus, ku
riems rūpi katalikų veiki
mas.

Visiis nuoširdžiai kvie
čią apskričio valdyba:

Kun. Ė.. Vasys, Dvasios Vadas 
A. t. Zaveckds, pirm.

J. Kumpa, vice-pirm.
K. Pinelis, ižd.

B. Jakutis, rašt.

Juozas Kasinskas
Bė.

LardotuviŲ Direktdrius
Patarnavimas tJieną ir Naktį

602 VžShiftgton Bivd.
BALTIMORE, Md.

Tfelephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTlNG

Brafc Kuproms
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282 

Baltimore, Md.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Plrmlhinkš — kva MArfcstenS, 

So. Bouton, Masu.
1298 

iicfėnS,
564 E. BroaL—__ Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Wašhlngton SL, RosUndale, 

Tfel F%rkway 0558- W 
Iždininkė —,Ona StaniuJiūtš.

105 Sth SL. So. Boston. Masė. 
Fvkrkdirt — Oha MUgitdlenė. 
, 1512 Colunibii Rd., So. Boston. 
KAsoa GL—Mari jotai Aukltlkalnltail,

111 H SL, So. Boston, Mam. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėheMo. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

rm. —

•V. JONO tV. 8L. 0A8ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas dvagždys, 
601 Bth St., So. Boston, Mass.

Vlee-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fta. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mate 

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

ttdininkas, Andrius ŽaleskaA,
702 Fiftli St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tte- 
čiį nedėldien} kiekvieno mėnesio. 
« v>L po pietų. Parapijos saiSj, 493 
B. 7th st, So. Boston, Masu.

i >
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Seniausias Lietuviškas 
Miestelis

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ... .............. $4.U

Užsieny metams .......... .... $5.0

366 We»t Broadvvay. South Boston. Mass
Telephone SOUth Boctcr. 2680

Paryžiaus Komuna Jiems 
Pavyzdys
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Bolševikų oficiozas “Pravda”, ryšiumi su kilstan- 
čia Prancūzijoj reakcija prieš komunizmą, išgiria 1871 
m. Paryžiaus Komuną, kaipo tikrojo komunizmo pa
vyzdį. Esą ten buvo padaryta daug klaidų, bet šiaip 
jau Paryžiaus Komunos dalyviai parodę daug heroiško 
pasiryžimo, už ką juos galima vadinti didvjn*iškais ko
munistų pirmtakais. Didžiausia klaida, kurią jie pada
rė, buvusi ta, kad būk tai parodę perdaug liberalizmo 
bei nuolaidumo “žmonių neprieteliams”, t. y. taip va
dinamiems buržujams.

Čia reikia nustebusiai paklausti, ką bolševikų 
laikraštis vadina nuolaidumu. Komunistų žodynas pa
prastus žmonių vartojamus žodžius tur būt ima at
virkščiai, nes yra žinomi faktai, kad 1871 metų Pary
žiaus Komuna pasižymėjo laukiniu barbarizmu ir ne
žmoniškais žiaurumais, teikiamais “žmonių nepriete
liams”, t. y. visiems ne komunistams. Faktai yra štai 
kokie.

Pralaimėję vokiečiams 1870-71 metų karą, pran
cūzai užsidarė Paryžiuj, kurį labai ryžtingai gynė per 
keturis mėnesius. Galų gale, sausio mėn. 1871 m. Pa
ryžius dėl bado buvo priverstas kapituliuoti. Kovo 1 
pasirašyta su vokiečiais taika. Vokiečių armijai pasi
traukus, Paryžius laikinai pasiliko be stiprios atsakin
gos vyriausybės. Tuo pasinaudojo komunistų agitato
riai ir greituoju sudarė savotišką valdžią, pasigriebė 
iš arsenalų ginklus ir užvedė mieste kruviną terorą, 
kurs tęsėsi nuo kovo 18 iki geg. 20. Tada atvyko regu
liari prancūzų armija, maršalo MacMahono vedama, ir 
komunistinį terorą likvidavo. Bet kautynės buvo sun
kios ir ilgos — geg. 20—30..— kuriose žuvo 6500 komu
nistų ir 38,578 jų pasidavė.

Per dešimtį savaičių savo viešpatavimo Komuna 
elgėsi kaip tinkama, vadinasi. Paryžiaus miestas buvo 
atiduotas įsiutusios kriminalistų minios sauvaliai. Ne 
visi, žinoma, ten buvo kriminalistai, bet Komunos va
dai davė jiems pilną valia. Gi kur kriminliškas elemen
tas paima viršų, ten plėšimai, padegimai, žudynės įei
na į eilinę dienotvarke. Nereikia nė minėti, kad tikėji
mas ir bažnyčios turėjo išnykti — tai pirmasai komu
nistų programos paragrafas. Tik kad laiko tam netu
rėjo, nes prancūzu tauta paskubomis organizavo ar- 

. miją tiems galvažudžiams numalšinti. Tai nujusdami, 
jie skubotai darė miestui tiek žalos, kiek išgalėjo.

Komunistai juos vadina heroiškais savo prote- ranijose: 
viais ir jų “žygdarbius” pavyždžiu sau stato. Mes juos1 . Shenandoah— kovo 31 d. 
vadinam eiliniais piktadariais. Sunku dėl žodžių susi- Philadelphia, Šv. Kazimie- 
tarti, nes mūsų žodynas daug kuo nuo bolševikiškoio ro^par. 
skiriasi.
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Lietuvos nepriklausomybės šventė pirmą kartą laisvai švenčiama sostinėje Vilniuje. Vasario 16 dienos iškil
mingojo akto Vilniaus miesto teatre prezidiYimas: iš kairės į dešinę: žydų ir stačiatikių rusų vyriausieji dva
sininkai, 1. e. p. Vilniaus rinktinės vadas gen. Černius, žemės ūkio ministras Audėnas, vidaus reikalų minis
tras gen. Skučas, švietimo ministras dr. Jokantas, ministras pirmininkas A. Merkys, Vilniaus miesto bur-| 
mistras Stašys, vyriausybės įgaliotinis ministras Bizauskas, vyskupas Matulionis, krašto apsaugos minis
tras gen. Musteikis, totorių vyriausiasis dvasininkas—muftis.

iprieglaudas prie vietinių 
ispanų katalikų. Tačiau, 
neturint savos bažnyčios, 
o vietos lietuviams nega
lint jos pasistatyti, vienas 
misijonierių, kun. Jakai
tis, grįžo į Ameriką prašy
ti šios šalies lietuvių pagel
bėti savo tautiečiams pasi
statyti nors nedidelę baž
nytėlę Argentinoje.

Lig šiol rinkliava pirma
jai lietuvių bažnyčiai Ar
gentinoje buvo padaryta

Cenzo Biuras Vartoja Vertėjus, Kai Reikalinga
“Kuomet jie lankys apy- atsakymai bus konfiden- 

linkes, kur gyventojai ma- ciališkai laikomi, ir nebus 
žai tekalba angliškai, tai 
beabejonės, kalbos klausi
mas bus didžiausia proble
ma Cenzo suskaitytojams, 
kurie surašinės 1940 m. 
gyventojus”, pareiškia Dr. 
Leon R. Truesdell, vyriau
sias statistikos Gyventojų 

sekančiose lietuvių parapi- Skyriaus prie Jung. Vals- 
jose Amerikoje: Chicago tybių cenzo niuro. •Apart mo svetimų seimų, cenzo umtaucių patriotų, kurie 
visose lietuvių parapijose,1 to, netikime, kad bus sun- Biuras paskirs daug iš jo gyveno ir mirė už Jung.

“ ' ‘ .......................... suskaityto jų Valstybes, ir šiandien, kaip
l----- >__ii— profesionalai žmonės —

artistai, agrikultūristai ir 
“vyrai, kurie ratus suka” 
industrijoj ir komercijoj— 
svetimtaučiai vyrai ir mo
terys ir jų vaikai, žymiai 
prisideda prie tautos žen
gimo pirmyn.

Cenzo faktai ir skaitlinės 
nupiešė šituos jų prisidė
jimus. Po 1930 m. Gyven
tojų Cenzu, Cenzo Biuras 
išleido kelis atsakomus lei
dinius. Vienas iš tų — “So
čiai - Eeonomic Grouping 

i-|Of the Gainful Workers of 
viskas ką jie sakė, veikė ir zo autorizuotas vyras, pa- the United Statės” parodo, 
net galvoje, papuolė po sikviesti pagėlbon vaikus kad iš 2,945,797 ašmenių 
varžinga valdiška kontro- ar kitus šeimos narius, ku- prie visokių rūšių profesi- 
le. Jie egzaminuoti apie rie kalba angliškai, kaip jonalinių užsiėmimų per 
dalykus daug asmeniškes- vertėjas, arba jie galės visą šalį, 287,243 buvo sve- 
nius ir gilesnius ir toliau vartoti oficiališkus vertė- timtaučiai - balti. Iš 9,665, 
siekiančius už Cenzo klau- jus biuro paskirtus, kurie 
simus šioje šalyje. Jie pra- lygiai, kaip suskaitytojai, 
tę prie visokių klausimų, prisiegdinti neišduoti Cen-

“Ir todėl, pripažindami zo informacijų, 
mūsų Cenzo klausimų ab- “Lai žmonės nesirūpina,

— gegužės 19 d.; 'soliutišką neypatiškumą ir kad jų asmeniški reikalai 
AR7ir7DTV’TT7/5’T AT RCTT Philadelphia, Šv. Jurgio gaudami nuo mūsų vai-bus išduoti visuomenei”,

UCLD311 par. — geg. 26 d.; Brook-1 džios patikrinimą, kad jų užtikrina Dr. Truesdell,
ADCENTTNOC T TT7TT 7VT Karalienės Angelų pa-! “Cenzo Biuras nenori kiš-

1IINV/O LIE 1 UV 1/AlVlo rapijoj — bai. 14 d.; Brook-yra prašomi patys tą rink- tis į kitų reikalus ir intere- 
; lyn, Apreiškimo švč. Mari- i liavą padaryti. suotis asmeniškais

• v

v •

I
išduoti net nei kitoms val
džios įstaigoms taksavimo, 
tyrinėjimo arba sutvarky- 

j mo tikslams, jie džiaugiasi 
turėdami progą dalyvauti

duoti kaikuriuos faktus a- 
pie save ir jo veikimą.

Svetimtaučiai ir piliečiai 
svetimos kilmės turi tei-j 
singą vietą šiose Amerikos 
Jung. Valstybėse. Jie daug 
nuveikė tautos labui, ir'

I prie šio Dėdės Šamo darbo tauta už tai dėkinga, ir už 
suskaityti jo turtą“. ! jų norą už ją kovoti ir ken- 

i Apsiveikti su kalbos tėti. Amerikos istorijos
klausimu kaslink suskaity- ■ puslapiai pilni vardų sve- 

jose Amerikoje: Chicago‘tybių Cenzo Biuro. “Apart mo svetimų šeimų, Cenzo timtaučių patriotų, kurie 
• A • • • i A. 1 1 T> • 1 • J • I *' —

išėmus Marųuette Park ir ku gauti reikalingų infor- (120,000) l-----------
South Chicago, Cicero, macijų, atsakant oficialius mokančių svetimas kalbas 
Rockford, Waukeegan, Cenzo klausimus. , Sakykime, ’.1_——?
Kenosha, Racine, St. Lou-

j Sakykime, kad viename 
“Faktas”, jis pridėjo, distrikte yra daug vokiš-

I

•
is, Rochester, N. Y., Ams- “kad mes galime tikėti su- kai kalbančių gyventojų, 
terdam, Westfield, Mass., laukti didesnės ir palan- ten suskaitytojas bus vo-

kesnės paramos nuo sve- kiečių kilmės ar galės ge- 
timtaučių grupių, daugu- rai kalbėti vokiškai. Ir taip 
moj atsitikimų ' negu nuo su kitais distriktais, kur 
kaikurių vietinių ameri- daugumas gyventojų pri- 
kiečių. Per paskutinius ke- guli prie vienos kalbos 
lis metus, pavyzdžiui, kuo- grupės.
met skaičius asmenų, ku- Suprantama, kad maišy- 
rie atvyko iš svetimų šalių tose apylinkėse, vienas su- 
apsigyvenimui šioje šaly skaitytojas negalės varto- 

I resnysis kun. Jakaitis, ir buvo mažas, daugumas at- ti visas kalbas. Ten, Dr. 
kai kur jį pavadavo kitas!vyko iš vietų, kur beveik Truesdell paaiškina, Cen

• _ _ __ _ • _____ ___ - * - - - I •• — •_ ____ ______±____ !___ _  j___ _______ _ _ __ _
į

i

Athol, Worcester (tiktai 
Šv; Kazimiero .parapijoje), 
Cambridge/' Brocktone, 
Bostone, New Britain, Ct., 
Ansonia, Providence, R. I., 
Girardville, Mahanoy City. 
— Visose tose parapijose 
aukas rinko Argentinos 
lietuvių misijonierių vy
resnysis kun. Jakaitis, ir

marijonas — kun. Bronius 
Vitkus.

Artimoje ateityje kun. 
Jakaitis dar rinks Argenti
nos lietuvių bažnyčiai au- 

i kas sekančiose lietuvių pa- 
j X <XUXJV2Ot.:

' i . — bai. 7 d.; Phila- 
K. delphia, Šv. Andriejaus pa- 
— (rapi jo j •

Philadelphia, Šv.
i par. — geg. 26 d.;

Valkininkai, (Vilniaus 
sritis). Prie pat didžiosios 
Rūdninkų girios, pušynų 
apsuptas, Merkio, Šalčios 
ir Gelužos upių vingyje 
stovi seniausias lietuviš
kas Valkininkų miestelis, 
minimas senovės Lietuvos 
dokumentuose, randamas 
senuose žemėlapiuose ir ‘ 
turįs savo herbą — ant pa
starųjų kojų stovintį liūtą 
po karališku vainiku.

Senovėje per Valkinin- 
! kus ėjo didysis vieškelis 
Vilnius — Krokuva. Čia su- 

i stodavo pravažiuodami ka
raliai, karvedžiai; čia 1551 
m. sustojęs, lydėdamas į 
Vilnių savo mirusios žmo
nos Barboros Radvilaitės 
palaikus, karalius Zigman
tas Augustas paskyrė jos 
brolį kunigaikštį Mykalo- 
ju Rudąjį Radvilą Trakų ir 
jos pusbrolį kun. Mykalojų 
Juodąjį Radvilą Vilniaus 

j vaivadomis. Žygyje į Mas
kvą 1912 metais Valkinin- 

j kuose buvo apsistojęs 
! prancūzų imperatorius Na
poleonas, kurio paliktą 
žydų sinagogoje pobalninį 
divonėlį su karališkais ini
cialais ir šiandien Valki
ninkų žydai tebesaugo kaip 
didelę relikviją. Prie Val
kininkų yra vykę dideli 
mūšiai: 1700 m. tarp kuni
gaikščių Sapiegų ir Viš- 
nioveckių šalininkų ir 1706 
m. tarp rusų ir švedų.

I

j

540 “savininkų, užveizdė- 
, tojų ir oficialų” (inimant 
■iūkių savininkus ir nuomo- 

i tojus, didelio skaičiaus ir 
smulkmeniško pardavinė
jimo pirklius ir kitus) 1, 
263,289 buvo svetimtau
čiai. Iš klerkų ir panašių 
tautos darbininkų, beveik 
vienas iš kiekvienos vie- 

' nuolika buvo svetimtautis; 
Visas aukas skirtas sta- tais, bet tik tiek, kiek tie iš prityrusių darbininkų ir

fak9
> —.j,. .  ------------- --  - .

Amerikos lietuviai suži-kun. A. Baltutis, ir vysku- jos par.—bai. 28 d.; Brook-j .__ ..._ _____ ..
noję, kad Argentinoje esą- pas Tarnas O’Brien paau- lyn, šv. Jurgio par. — geg. tybai pirmosios lietuvių faktai sudaro pamatą sta- darbo vedėjų (dirbtuvėse). 
ma apie trisdešimts penki ko jo $600. Be to. Amerikos 5 d.; Maspeth — bai. 21 d.; bažnyčios Argentinoje ga- tistikoms, 1— “ —’’—’ '  
tūkstančiai lietuvių, gyve- lietuviai kunigai savo me- Elizabeth — geg. 12 d.

, kurios nupieš 
į Įima siųsti adresu: Marian tikrą tautos ir jos žmonių 

nančių labai dideliame var- tiniame seime nutarė, pa- Bendrai, aukų rinkimas Fathers Mission, Mariana-padėjimą. Vardai ir adre-i 
ge, ir kad jie nepajėgią pa- rėmimui atidarytos mari- eina sunkokai, kadangi pa-! polis College, Thompson, sai niekad nepridėti prie 
sistatyti bažnyčios ir net jonų misijos Argentinoje, į čių amerikiečių ekonomi-' Conn. arba pasiųsti tiesiog Cenzo statistikų. Suskai- 
negali išlaikyti sau kuni- padaryti savo parapijose nė padėtis nėra labai tvir- j Argentiną adresu: Padres tytojai ir vertėjai kaip ir 
gų, sukruto savo tautiečių rinkliavą. ta. Taip jau ne visiems pa- Marianos, Bno. Rivadavia kiti prie Cenzo Biuro Wa-
gelbėti, įprašydami mari-J Nuvykę misijonieriai į rapijiečiams ir jų klebo- 2199, Valentin Alsina, A-shingtone darbininkai ir
jonų misionierių tenai ap- Argentiną rado tikrai daug nams baisi Argentinos lie- vali., Buenos Aires, Argen- darbininkai lauke, prisieg-

i sigyventi ir finansiškai 
| remdami sumanymą pa- 
| statyti ne didelę misijų 
j bažnyčia. Daugiausia tam 

tikslui darbavosi prelatas 
|| M. L. Krušas ir kun. J. 
I
i

Paškauskas, kuriuodu at
lankė Argentinos lietuvius 
ir vietoje patyrė jų skau
džią būklę.

Kiurių misijonierių ke
lionės išlaidų padengimui 
(vien tik laivakortė turis
tinė iš New Yorko į Argen
tiną kainuoja pustrečio 
šimto doleriu), sekantieji 
Ghicago klebonai sudėjo 
pk $300: prelatas M. L.

lietuvių, bet jie neturėjo tuvių religinė ir ekonomi- tina, 
nei vienos savos bažnyčios nė padėtis yra supranta- ’ 

tai mūsų klebonams ir jų parapijie- 
jau keletą čiams nuoširdžiai argenti- 

| niečius remiant, veikiai iš- 
J. Jakaitis kiltų pirmoji lietuvių baž- 
metų pa- nyčia Argentinoje. Atjaus- 

savo tautiečių

Dabar Valkininkuose yra 
2,367 gyventojai, valsčiuje 
yra 11,432 gyventojai, iš 
kurių 9,722 lietuviai, 1088 
žydai, 410 gudų, 190 lenkų 
ir keletas rusų ir totorių. 
Yra sena bažnyčia su buv. 
pranciškonų vienuolynu, 
veikia gerai suorganizuo
tas lietuviškas bažnytinis 
choras. Nuo 1888 metų čia 
kunigavo poetą klebonas 
kun. Silvestras Gimžaus
kas, įvedęs bažnyčioje gry
nai lietuviškas pamaldas ir 
didžiajame altoriuje iška
lęs įrašą “Asz esmi duona 
gyva”. Valkininkiečiai iki 
šiol išlaikė ne tik gryną 
gražią dzūkų kalbą, bet ir 
senuosius lietuviškus pa
pročius. Čia tebėra nepa
miršti šimtai padavimų, 
raudų, dainų, pasakų, pa
pročių ir apeigų. Valkinin- 
kietis tebedėvi tautiškais 
rūbais ir skepetaitėmis, o 
vyrai gražiai išaustus na
minius drabužius. Vienas 
buv. Lenkijos valdininkas 
savo raporte apie valkinin- 
kiečius taip atsiliepė: “Vie
tos lietuviai yra aiškūs 
Kauno valdžios šalininkai 
ir kovoja su visu tuo, kas 
lenkiška, taip pat atkakliai 
reiškia pretenzijas į Vilnių 
ir jo sritis, kurios, jų nuo
mone, priklausančios Kau
no Lietuvai. Dėl to valki
ninkiečiai simpatizuoja e- 
sančiai už administracijos 
linijos Vilniaus vadavimo 
sąjungai.

beveik vienas iš kiekvieno 
penkių; iš pusiau - prityru- 

! šių apie vienas iš penkių, ir 
iš neprityrusių darbinin
kų, ūkės darbininkų, fabri
kų ir pastatymo darbinin
kų, namų tarnų, ir pan., a- 
pie vienas iš kiekvieno še
šių.

Iš 48,829,920 naudingai 
samdomų darbininkų Jun
gtinėse Valstybėse 1930 m. 
(vietiniai balti, svetimtau
čiai balti ir negrai) 7,411, 

! 127 buvo svetimtaučiai 
' balti. Tai yra beveik vienas 
iš kiekvieno septynių.

Su parama milijonų ame
rikiečių, gimusių užjūryje, 
arba kurie yra sūnūs ir 
dukterys ateivių, 1940 m. 
Cenzas parodys dabartinį 
stovį Amerikos svetimtau
čių gyventojų.

C. of C.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
iaiminga senatvė.

3

dinti, kad niekad n'eišduos 
Visiems amerikiečiams'nei jokioj formoj, konfi- 

l_*---------s- ~----------denciališkus faktus, ku
riuos jie surenka. Įstaty
mas deda sunkias bausmes 
už neužlaikymą prisiegos”. 

1940 m. Gyventojų Sus- 
; kaitymas, arba Cenzas, pa-

ir nerado tenai nei vieno ma... nors apie 
lietuvio kunigo. Vietos lie- spaudoje buvo 
tuvių medžiaginė būklė bu-j kartų aiškinta.

Kun. Jonas
jau virš pusės 
šventė aukų rinkimui Ar- kime visi ___ ______
gentinos lietuvių bažny- argentiniečių skaudžią bū- i imtas kaipo dalis dešimt- 

mūsų ateiviai, gyvendami čiai, bet jo tiesioginės pa-. klę, gyvenančių po 15 ir metinio Jung. Valstybių 
Argentinoje be pastoviai reigos, kaipo misijonie- daugiau metų be sakra- Cenzo, daugumoj apylin-1 
gyvenančių dvasios vadų ir rių vyresniojo Argentino- mentų, be savos bažnyčios, !kių per šalį prasidės ba-Į 
be lietuviškų bažnyčių, jų je, jį verčia dar šią vasarą su visomis iš to liūdnomis landžio mėn. 2-trą dieną, 
daugelis taip toli^ nutolo grįžti tenai. Tačiau bažny-' pasėkomis. Jei mes Ameri- Kiekvienas žmogus kiek- 
nuo tikėjimo, kad žymi da- čios statybai nei trečios kos lietuviai jų nepasigai- viename name, kiekvienas 
lis virto tikėjimo priešais, dalies dar nesurinkta rei- lėsime, kurie esame lai- • gyventojas kiekvienoj į-! 

Nepaisant sunkios būk- kalingos sumos. Todėl kle- mingiausiame krašte viso staigoj, kiekvienas karei- 
lės, marijonų misijonieriai bonai, kurių parapijose pasaulio, tai kas tais varg- vis, jūreivis ir kiekvienas 

iš skaitomų 132,000,000 i

tuvių medžiaginė būklė bu
vo taip sunki, kad jie nega
lėjo duoti nei užlaikymo 
atvykusiems misijonie- 
riams. Per daugel metų

i

Argentinoje be pastoviai
• v

nuo tikėjimo, kad žymi da- čios statybai

lės, marijonų misijonieriai bonai, kurių
Krušas, kun. Jurgis Paš- nusprendė pasilikti Argen- Argentinos lietuvių misi- šais susirūpins?... iš skaitomų 132,000,000!1

.............. _ ’ ............................... '.j Kun. J. Jakaitis, MIC. gyventojų šioj šaly turės1 ikauskas, kun. J. Vaičiūnas, tinoje, laikinai gaudami jai dar kolektos nebuvo,

Aš skelbiu visur opti
mizmą, ir šito optimizmo 
pasisemiu tyriame šv. 
Pranciškaus dvasios šalti
nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuomet 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea
lo”.
Kard. Verdier, Paryžiaus Arkiv.
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

----------------

Veda — P. Kupraitis

Vadai Ir
Kartas nuo karto spau

doje ir šiaip praktikoje gy
venime kyla daug įvairių 
ginčių ir nesusipratimų 
tarp jaunųjų ir vyresnių
jų, arba aiškiau pasakius 
tarp jaunimo ir jojo vadų. 
Čia visai neminėsiu atski
rų pavyzdžių: kolonijų, 
jaunimo organizacijų, jų 
grupių ar pavienių vadų,i 
bet norisi pakalbėti šiuo 
klausimu visai bendrai ir 
atvirai, nieko nesmerkiant 
ir neaukštinant. Užtenka 
tik paminėti, kad mūsų vi
suomeniniame ir organiza
ciniame gyvenime nesusi
pratimų iš jaunimo tarpo 
ir vyresniųjų yra buvę ga
na daug, jų yra ir šiandien, 
jų bus ir ateityje. Tačiau 
reikia stengtis ir eiti prie 
to, kad sugyvenimas vi
suomeniniame ir organiza
ciniame gyvenime būtų 
darniausias ir harmonin- 
giausias.

Kodėl nesusipratimai 
kyla ir kodėl kartais para- 
ližuojamas organizacinis 
darbas? Organizacinių ne-, 
susipratimų priežastys 
tarp jaunųjų ir vyresniųjų 
yra grynai vidujinės ir 
dažniausia asmeninės, ego
istinės. Šio egoizmo yra 
pakankamai pas kaiku- 
riuos jaunimo vadus, jo 
nestinga ir kaikuriose jau
nimo organizacijose ir at
skiruose organizacijų na
riuose. Štai pasireiškia 
spaudoje, susirinkime ar

-• v

mų bei nuoširdžiu elgesiu, 
išmintingu ų? nuoširdžiu 

J -- Jąųniiųas 
daro 

ps valios 
jąunimo

Melsvai pražysta pirma* žiedas, 
Kaip atspindys dangau* m#lynšs. 
O meldžia* viskas, meldžiau, gieda 
Ir šventą vardą saulšj mini.

Jaunyste alpsta viso* gčlšs, 
Visi upeliai tvindo klaną.
O gi j Tave prisikčlč 
Mani keliai, o Dieve mano!

P. PETRAUSKAS,
“Ateit. Spind.”

Suklupo kalvos ir pailaitts, 
O kilis sauli ryto giesmei.
Ir mes—linksmi ir mes—našlaičiai 
Rankas j vaiskų žydrį tiesiam.

xhwarisM|Mi

Gražiai skardena paukščio balsas.
< Pavasario vanduo čiurlena. 

J r kam taip gieda garsiai, garsiai, 
Argi ne Tau, o Dieve mano?

•'nr' . j* v

“Taip mūsų tėvai gyveno, 
taip gyvenkime ir mes”. į 
Kodėl kartais taip bijome 
kritikos, kritikos dažnai 
nekaltos, be blogos valios? 
Kodėl savo autoritetu pa
smerkiame spaudoje ar 
privačiai skirtingas nuo
mos ir tą laikraštį, spaudą, ! 
kurioje skirtingos mintys; 
buvo pareikštos. Jei skir-' 
tingai galvojate, kodėl ne 
nuoširdžiai išreikšti savo 
mintis? Mes trokštame jū
sų visuomet ir visur jų

vadovavimų, 
darniausia &ystą

ne iš blpgor - 
ar pagiežos, ne. ® 
pusės pasipriešinimas dau
giausia kylą dėl jo veikimo 
varžymo, dėl nedavimo; 
jam laisvai pasireikšti, į 
veikti savotiškiaū, kitpniš- ’ 
kiau negu ligi šiol buvo nuoširdaus bendradarbia-

H) I r
------ I —

I

i veikiama. Jis neri savo c- vimo, jūsų patarimų, jūsų
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nergiją panaudoti kitose kritikos, bet ne pagiežos ir 
formose ir jos pąnaudoji- pažeminimo! Jūsų kartais 
mui ieško dažnai savotiš- nenuoširdus, išdidus ar net 
kesnių būdų. Į organizaci- į egoistinis bei pažeminan- 
ją jis rašosi savo noru ar į tis išsireiškimas papiktina 
vyresniųjų bei draugų pa- ir atstumia mus visiškai iš 
raginamas. Jeigu jam or- j organizacinio veikimo. Vi- 
ganizacinis veikimas pa- sai tai sakau jums nuošir- 
tinka jis pradeda reikšti; džiausiai, nes žinau jūsų 
savo energiją, bet štai daž-! sunkų uždavinį ir darbą! 
nai savo energijos, išreiški- vadovauti jaunimui, kuris 
mui jis sutinka kliūčių, dažnai yra nedėkingas ir 
nors turėtų ir geriausius neįįvertina jūsų sunkaus

• v

norus, kilniausius troški
mus. Vado įsikišimas ir 
pastabos jam palaužia 
sparnus, jis apsivilia. Ge
rai jei šios vado pastabos 
būna nuoširdžios, teisin
gos, tačiau jei jos neteisin
gos, ir pareikštos nenuo-! 
širdžioje formoje, jos vi-!troškimus, parodykime
siškai pakerta jaunuolių ar! vieni kitiems didžiausią 
organizacijos kilniausius nuoširdumą ir pašalinkime 
siekius. Dažnai jaunuoliai asmeniškumą, didybę bei 

!net nesupranta, kodėl egoizmą — savaimė dar- 
jiems pastojamas kelias, nūs ir harmoningas visuo- 
kodėl jiems uždaromos du- meninis bei organizacinis 

kodėl jie pavadinami gyvenimas bus visuomet.

darbo. Daugumas jūsų at- 
viriausia širdimi atiduoda 
visas jėgas organizaciniam 
darbui ir nedėkingai girdi 
jaunimo priekaištus. Ras
kime išeitį: supraskime 
vieni kitus, įvertinkime 
vieni kitų norus, darbus, 

, parodykime

• v

privačiuose pasitarimuose 
nuomonių ______ 2_
prasideda kova. Žinoma

rys, į „ _____
“organizacijų ardytojais , 
“komunistais”, “triukš- 

~i” ir L t. ir t t.

P. Kupraitis.

skirtumas ir žinomą tai vis vieno ar ki-

i
i salios, nes mes pirmą kartą 
girdom Lietuvos istoriją ir 
kultūros lygį pasaulyj.

Kad ir daugiau jaunimo iš-' 
girstų ar'pasiskaitytų apie mū
sų tėvynės senovinius žygius, ir' 
jie tada susidomėtų mūsų dar
bu platinti lietuvybę.

Yra daug Lietuvos istorijos 
vadovėlių ,kuriuose galime pa
siskaityti ir sužinoti įvairius 
naujus faktus apie mūsų tėvy
nės didvyrius. Mūsų jaunimas, 
deja, tingi surasti šias skaity
mo knygeles, ir todėl maža žino 
apie savo tėvų gimtinę žemę.

Pirm negu jaunuolis pasiims 
skaityti istorijos vadovėlį, jį 
būtinai reikia suįdominti tuo 
darbu ir uždegti jame norą pla
tinti lietuvybės idėją ir kuo 
daugiau sužinoti apie Lietuvą. 
Žmogus, kuris atšąląs nuo viso
kio mokslo, gyvena žiauriai ir 
be jokios prieglaudos.

- - * Mūsų draugai dažniausiai yra 
viliotojai prie gero ar prie blo
go tikslo. Blogi draugai priveda 
žmogų prie prapulties. Geri 
draugai pdtraukia žmogų prie 
kilnių darbų ir padeda jam tuos 
darbus atlikti.

Petras, mūsų mokytojas, kaip 
tik ir suįdomino Marytę ir ma
ne paaukoti savo laisvą laiką — 
išmokti ir platinti lietuvybę. 

' Petras mums davė daugiau nau
jų faktų, kalbėdamas apie Ųie- 

' tu vos senovės istoriją. Jis pa
sakojo apie Lietuvos didvyrius 
Rimgaudą, kuris suvienino vi
sus Lietuvos žmones ir laimin
gai nukariavo slavų tautas; a- 
pie Ardivilą,. Rimgaudo įpėdinį; 
apie Mindaugą, per kuri Lietu
va priėmė krikštą 1252 metais.

Petras taip žavingai kalbėjo 
apie didžiuosius kunigaikščius 
— Gediminą, Algirdą, Kęstutį ir 
apie Vytautą Didįjį, kad šiur
pulys apėmė visą mano kūną. 
Lietuva, vadovaujant Gedimi
nui, Algirdui, Kęstučiui, ir Vy
tautui, pasiekė patį gražiausią

Gamtos idiliškas vaizdas paruoštas Gėlių parodoj Philadelphia, Pa. 
Atbundantį pavasarį pavaizduoti matosi ir baltuose drabužiuose anksty
boji žibuoklė.

PASLAPČIŲ SESELIUOSE
(In the *haoėws of the secrets)

0, Atsimenu Nemeli (III tome: “Iš Mažosios* 
Lietuvos Tautosakos”, vi-' 

, sas IV tomas “Vilniaus 
krašto lietuvių tautosaka”, ‘ 
visas V tomas “Lietuvių 
liaundies melodijos”, VI 
tomas bus “Iš klaipėdiškių 
tautosakos”). Dabar Tau
tosakos Archyvas pradėjo 
leisti naują leidinį, pava
dintą “Lietuvių Tautosa-! 

‘ ka”. Leidinys turės šias! 
serijas: A — sakmės, B —' 
pasakos, C — dainos, D — 
melodijos, E — patarlės ir 
priežodžiai, F — mįslės/ 
G — tikėjimai (burtai ir! 
prietarai), H — papročiai. 
Serijos A pirmasis tomas, 
pavadintas “Lietuvių liau-į 
dies sakmės”, jau spausdi
namas ir po maždaug trijų 

' mėn. pasirodys. “Lietuvių
Tautosakos” bus spausdi
nama didesnis egzempl. 
skaičius ir kaina bus ne
aukšta: apie 400 pusi, di
desnio formato knyga kaš
tuos apie 5 litus.

V. Nemunėlis

O atsimenu namelį 
Aš gimtinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė, 
Ta daina motulės, 
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėlį, 
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį 
Platų, begalinį, 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulužę,
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą, 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

Vakar aš mačiau “Little Red 
Riding Hood”. Iš tikrųjų! Tūla 
vytė atsilankė į vyčių kėglių 
kambarius, dėvėdama raudonus 
bątus, kojines ir raudoną suk
nelę. Turbūt turėjo ir raudoną 
kepuraitę. Mat B?G. sako, kad 
naujas “stylas”. Pelėda.

g "T.
Aną dieną Onutė pasigyrė, 

kad ji vėl palenkė Petro širdelę.
— Kodėl taip darai, Onute? — 

užklausė jos, nugirdęs.
— Todėl, kad “leap-year”...
Ištikrųjų tie “leap-year” me

tai gali nevieną drąsuolį per
gąsdinti taip, kaip zuikis aveles, 
iš ko sau turėjo dideliausio ma
lonumo ir juoko-net ligi saldžio- mi^tukasTurf dėip‘ V.

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTISto nuomonių skirtumo 

," J ir organizaci
nis veikimąs jau paraližuo-

pradėtoji kova reikia tęsti, klausimėlis

nių skirtumas yra buvo ir j tas- Pavyzdžių šiuo kląusi- 
bus amžinai, jos išplaukia turiu pakankamai, ta-t 
iš skirtingai galvojančių Čiau kam jie bereikalingai x___ i-- zx x___ - ___ :_:_ minSti Mvlitrn vaHai yTiq

reikia ją laimėti. Nuomo

iŠ !
žmonių, iš žmonių prigim
ties ir nuomonių skirtu
mas žmonijos gyvenime y- 
ra būtinas. Tačiau kam dėl 
nuomonių skirtumo ugdy
ti savo egoizmą, parodyti 
savo galią ar didybę. Auto
ritetui išlaikyti ?! Autori
tetas egoizmu, galia ar di
dybe negrindžiamas. Jūs 
labai klystate. Autoritetas 
remiasi protingu, doru, kil-

(Tęsinys)

Mūsų pamoka sklandžiai 
kėši ir mes pasididžiavome dau
gybe naujienų, kurias mūsų 
mokytojas Petras mums paaiš
kino šioj mūsų pirmoj pamokoj. 
Petro susidomėjimas mūsų dar
bu ir pasiryžimu buvo didelis.

Marytės švelnus būdas mus

Kokį patraukimą Atholio

se- siąs nukentėjo... AŠ

minėti. Mylimi vadai, jūs 
visuomet kartojate: jau
nimas tautos žiedas, tau
tos ateitis, . kodėl kartais! 
nekaltai ir netikėtai paker
tate jaunimui kelią. Jei 
traukiame jaunimą į orga
nizacijas, ' '" 
me jam plačiau pasireikš
ti, ar nuo to sugrius pasau
lis. Meskime netinkamą kas pasaką kalba. 
Šiems lai kaip? paprotį: Petro žodžiai skambėjo, kai pa-

= -j j padrąsino ir ragino tęsti mūsų ir garibngiausią valstybės laiko-
KOOfil neduoda- pradėtą darbą. Marytė apsvars- tarpį

tė kiekvieną žodį, kurį mokyto
jas ištarė, manydama, kad jai 

Iš tikrųjų

Lietuvos žemės, keturioliktam 
ir penkioliktam šimtmętyj, sie
kė nuo Baltijos ligi Juodųjų jū
rų, jose dabar gyvena visos sla
vų tautos.

(Bus daugiau)
Janas.

- San Francisco Pasaulinėje parodoje gražuolės demonstruoja Valentine.

SAVYJAUTA ŠOKIŲ 
SŪKURIUOSE

Alfonsas J. — Studentų mei-, “blushing”, 
lė... kliuku, kliuku, kliuka-ka, 
gražus buvo stikliukas...

-4------------
Jonas B. — muzika, muzika— 

sukasi poros, aš tave myliu la
bai karštai...

Kodėl panelė “Vai” apleido So. 
Bostoną, ir savo senuosius drau
gus?

Kad E. Z. neužilgo bus gal 
bet ne “bashfull”

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

bride?
♦ 

Vanagas.

VANAGO AKLAI

“Vanago Akis” — nors širdis 
karšta, jausmai nerimsta — nė
ra čia vietos mudviem abiem... 
Reikia man sekti pasaulį mar
gą, tavęs negaliu niekam paves
ti...

Gerbiamasis malonėk būtinai 
artimiausiu laiku pranešti savo 

18, dabartinės vietos apsigyvenimo 
P- ’__A_ X-antrašą.

“J. A” redakcija.

MĖGINK BALSIAI IŠTARTI:

SPORTAS
VYČIAI LAIMĖJO

Mūsų vyčių kuopos krepšia- 
sviedžio ratelis vėl laimėjo ko- 
vo 27 d. supliekdamas “Hough- 
ton’s” ratelį, resultatu 29—23. 
Gausus būrys atsilankiusiųjų 

I savo šūkiais ir raginimais padė
jo mūsų rateliui. Ypatingai pa
sižymėjo sekantieji žaidikai: — 
P. Grigas, G. Serafinas, A. Ja- 
kavonis, K. Petrauskas, ir kiti, 
kurių vardų neteko sužinoti. Ki
ti žaidimai bus greitai pranešti 
vėliau. Vytis.I * *■I 

I I
PASIBAIGT LIĘTUVIŲ 

PAMOKOS
Lietuvių kalbos painokos, ku

rios truko 5 mėnesius, jau pasi
baigė. Pamokos vyko So. Bosto
ne, 492 7th St., parapijos sve
tainės skaitykloje. Jas vedė stu- 

' dentas P. Kupraitis. Lietuvių 
kalbos kursantai šia proga no
riai pasinaudojo ir pamokas 
stropiai lankė.* * r , • ' f r

iš Norwood — Man 
kelios jau seka, 

iš čia...

PRO VANAGO AKĮ
Nėr per mažame miestuke, ne

toli Bostono, gyvena jaunimas, 
kuris vacįina vienas kitą “cou- 
sins’. Toks susiprątimąs, tokia 
užuojauta, ir meilė gyvena jų 
širdyse, kad negalima ne apra
šyti. Ah, žinau, kad liūdi tos 
širdys, kurios yra pažinę, o ap
leidę tą rojaus vietelę!

Kaip gėlė gali be vandens nu
vysti, taip gali ir meilė tarpe 
dviejų meilužių atšalti, jei ku
rios negaus. “Ruduk”, ar ne per 
ilgai lauki? O gal iš nedrąsumo 
“leap year” laukia? Hannah 
štai proga naują žiedą gauti, 
senas jau gal nudilo?

Paklauskite savo draugus, ar 
jie galėtų ištarti balsiai sekan
čius sakinius:

“Geri 
girą 
rai __

“šešios žąsys su šešiais žąsiu
kais”. J. B.

giroj, gerą 
gerdami ją ge-

RiokiiVdi
• • s

Kaunąs — Ą. Smetonos 
Lituanistikos Instituto
Tautosakos Archyve jau y- 
rą 442,084 įvairių tautosa-*
kos rūšių varijantai, jų 
tarpe 8,328 užrašyti fono
grafu. Iš esamos medžią-' 
gos, panaudojant dar Lie
tuvių Mokslo Draugijos 
Vilniuje turimus rinkinius, 
galima sudaryti ir išleisti 
stambius mūsų tautosakos 
rinkinius. — Keletą ma
žesnių tautosakos antolo
gijų archyvas jau yra da-
:__ • ■_ • 1 • JI •

Ar tinote f —

Kodėl S.B.L.C.C. sportininkai > vęs visuomenei savo leidi- 
vis nugali Vyčių sportininkus?)nyje “Tautosakos Darbai”

Marie Green, CBS daini
ninkė, fotografo pagauta 
žaidimo uniformoje.
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METRIKAI
Šiandien, su senatvės 

pensijoms, kaip ir viso
kioms kitoms pensijoms ir 
socialės apsaugos įstaty
mo aprūpinimais, kiekvie
nas žmogus privalo turėti 
gimimo certifikatą. Yra 
neišpasakytai sunku kai- 
kurių tautų žmonėms gau
ti kokį nors metų paliudi
jimą iš savo šalies.

Mums pranešta atsitiki
mas seno vyro Illinois val
stybėje. Prašydamas se
natvės pensijos padavė 
metus — 67. Bet tyrinėji
mai parodė, kad jis tris 
syk padavė jaunesnius me
tus ir sykį senesnius. Pa
gal jo į Jung. Valstybes į- 
leidimo rekordą jis turėjo 
69 m. Jo asekuracijos po- 
pieros parodė 63 m. Apsi- 
vedant jis numušė 10 me
tų nuo amžiaus. Tad pagal 
jo duotas informacijas nėr 
stebėtina, kad jo pensijos 
aplikaciją buvo atidėta dėl 
tikresnių informacijų. Gir
dėdami apie šitą visą, ase
kuracijos kompanija pra
dėjo kištis į šito žmogaus 
reikalą, ir jeigu tik pasi
rodys, kad jis padavė klai
dingas informacijas apie 
metus, kompanija atsisa
kys išmokėti pinigus.

Bet šiandien viskas ki
taip stovi negu praeityje. 
Darbdaviai nenori samdy
ti vidutinio amžiaus darbi
ninkų, ir todėl daug žmo
nių paduoda jaunesnius 
metus. Gal tuo tarpu pa
gelbsti gauti darbo, bet y- 
ra tikra kliūtis, kada jau
nimas pražydi ir senatvėj 
visokia pagelba teikiama. 
Kiekvienas paduoda me
tus, kada atvyksta į Jung. 
Valstybes. Prieš 1918 m. a- 
teivis tik pasakė metus. 
Bet nuo 1918 m. pasai rei
kalaujami nuo ateivio, ir

i

tie turi parodyti ateivio 
tikrus metus. Tikri metai 
reikalaujami nuo žmonių, 
kada Cenzas gyventojus 
suskaito, kas dešimt metų. 
Kad nors nėr jokios baus
mės už padavimą neteisin
gų metų, bet gali vesti prie 
begalinio vargo.

Bet galų gale, metrikai 
atsako visus klausimus. 
Bet nevisuomet galima 
gauti tokį paliudijimą. Tas 
ypatingai liečia šalis, ku
rios įsteigtos po pasaulinio 
karo, arba po revoliucijų.

Daugumoje atsitikimų 
seni rekordai sunaikinti 
ar perkelti į kitas vietas.

Bet vistiek kiekviename 
atsitikime, kur svetimtau
tis turi pristatyti metų 
raštą jis turi bandyti iš
gauti gimimo certifikatą 
iš savo šalies. Reikia nors 
kartą dėti pastangas juos 
išgauti. Pasiųsk registruo
tą laišką, prašydamas to
kio certifikato su tinkamu 
mokesčiu. Laikyk kopiją 
tokio laiško. Jeigu į gerą 
laiką atsakymo negauta, 
arba jeigu atsakymas nėra 
tinkamas, tai korespon
dencija parodys, kad tams
ta bandei išgauti gimimo 
certifikatą. Afideivitai ta
da turi būti pristatyti 
kaslink tikrų metų pagal 
darodymus, kuriuos turi, 
ir liudijimų teisingų liudi
ninkų.

Tie visoki keblumai su
rišti su išgavimu gimimo 
certifikatų parodo, kaip y- 
ra svarbu užregistruoti vi
sus gimimus Jung. Valsty
bėse. Kada vaikas pirmą 
kartą lanko mokyklą turi 
parodyti gimimo certifika
tą. Vaikai, ieškodami dar
bo, irgi turi neštis metri
kus, naujas Fair Labor 
Standąrds įstatymas, pa-

prastai žinomas Va- 
ymąs, 
inuo

kurie i*ško 
jose ir ama

tuose. Balsavimo teisė 
kartais nuspręsta metri* 
kais ir daugumoj atsitiki- 
nrn darodymas metų rei
kalaujamas. k«da jaunieji 
nori arba bando apsivesti. 
Galų gale gimimo certifi- 
katas turi būti pristatytas 
kuomet žmogus nori atsi
statyti iš darbo ir noripra- 
šyti pensijos. FįJS.

Lietuvos Konsenitoriji

ATHOL, MASS. ATHOL, MASS.

DR. DU ANE L. TALCOTT
5 DENTIST

S Athol, Mass. ; į

DR. J. G. BASSOW, M. D.

Athol, Mass.
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DR. ROGER B. BARTON
DENTIST

Athol, Mass.

4

Athol Savings Bank

Main St., Mass.

1

Nevienas Amerikos lietuvis į* 
doinaujasi apie Lietuvos aukš
tąją muzikos mokyklą- Pradžio
je, turiu pasakyti, kad vargiai 
kurioje nors kitoje valstybėje 
suteikiamas tokios lenevatos. 
voatineai A m w* ir jočiam, lietu- 
viams, kaip Lietuvoje studijuo
ja# muziką.

Stenesiuos aDibudinti nir-1 • -■.I- *TTT -J M '

miausia vargetų ir dainavimo 
kursą, nes tuose Kursuose teko 
daugiausia dalyvauti. U| vieną 
specialybe mokėti tenka vos 35 
dol. Amerikoje vien vargonų 
specialybė kainuoja 375 dol. O 
kur privalumai? Kur instru
mentų vartojimas? Visa suma 
siektų virš 600 dol. Tuo tarpu 
Lietuvoje tereikia mokėti 35 
dol. Kaip matome sumos skirtu
mas gali padengti kelionės išlai
das ir dalį pragyvenimo išlaidų. 
Bet jei studentas neišgali tos 
sumos sumokėti, tai padavus 
prašymą, jis atleidžiamas ir 
nuo to mokesčio arba jo dalies.

Į šios specialybės privalomų 
dalykus įeina: fortepijonas, (6 
metų) teorija, solfedžio, bažny
tinis choralas, ir liturgika, spe
ciali harmonija, choro rėdyba, 
formos, istorija, fuga, preliudi
ja, karo kapeliacija ir kt.

Vargonų mokytojai yra mok
slus baigę Paryžiuje pas įžymų 
pasaulinį vargonų meisterį, bū
tent, Dupres, aukščiausiais laip
sniais. Jie būdami patys koncer- 
tantai, atydžiai seka savo moki
nių pažangą ir stropiai dėsto 
pamokas. Visas vargonų kursas 
reikalauja septynių metų. Bet 
jeigu mokinys gabus ir negai
lės jėgų nei laiko darbui, tai ga
li baigti ir nakščiau. Studen
tams teikiamos nepaprastos len
gvatos. Beveik kiekvieną dieną 
nemokamai galima lankyti sim
foninius koncertus, dramas, o- 
peras ir kitas pramogas. Tokio
je atmosferoje studijuodamas 
gali puikiai išvystyti muzikali- 
nį skonį. O baigęs teoretinius 
dalykus gali drąsiai konkuruo
ti bet kurioje Amerikos konser
vatorijoje, ar kur kitur. Į tą 
skyrių priimami visi nuo 14 me
tų amžiaus. Žinoma suaugu
siems didesni reikalavimai for-• 4 * ■* ' *. i 
tepi jono ir vargonų žinyboje.

Dainavimo skyriuje griežtai 
atsižvelgiama į studento balsą 
ir padaromą pažangą. Kartais 
dėl nepakankamos pažangos as
muo prašalinamas.

Deja, daugumas jaunuolių, 
nestipriais, bet ypatingais bal
sais, įstoję į dainavimo skyrių 
laikosi idėjos, kad kada nors 
bus operos dainininkai. Tiesa, 
yra sakoma: nėra to kareivio, 
kuris nenorėtų būti Napoleo
nu. Tad kartais baigus kursą 
ir tenka nusivilti, kai nepate
kus į operą reikia savo laimės 
ieškoti kitose srityse. Dainavi
mo skyriuje privalomi yra šie 
dalykai: fortepijonas, teorija, 
harmonija, solfedžio, formos, is
torija, instrumentącija, plasti
ka, vaidybos technika, ir operos 
klasė. Priimami nuo 20 metų 
amžiaus ir 30 metų. Bet dau
giausia atsižvelgiama į balso 
kokybę. Konservatorijoje ren
giami mėnesiniai koncertai ir 
spektakliai, kuriuose studentai

ir studentės dalyvauja.
Trumpai apie fortepijono sky

rių.

Šis skyrius yra labai puikiai 
pastatytas, jame daugiausia 
mokinių ir studijuoja. Visi mo
kytojai gabūs pianistai, žymūs 
profesoriai, koncertavę ir tebe- 
koncertuoja po visą Europą. 
Todėl baigęs šį skyrių mokinys 
yra geras pianistas ir su puikia 
technika. Į šį skyrių priimami 
jaunamečiai, kurie stropiai pri
žiūru#.

Atskirai nuo muzikos.

Čia uorių pakalbėti apie pra
gyvenimų Kaune. Bendrai pra
gyvenimas kainuoja nebrangiai. 
Mąį#as šviežias ir pigus. Pui
kus pietūs galimu gauti už 25 
ąmerikoniškus centus; pusry
čiui, vakarienė, priklausys kuri 
valgysi. Valgant namuose te-! 
kainuoja 10 centų (amerikoniš
kai). Maiątųi daugiausia išeina 
1? Seterių J»feęsiui. Kambarys 
mėa^įųi kamuoja 7 dol. ir dau- 
fia»- B vigo matome, prągyven- 
ti ir studijuoti Lietuvoje labai 
palMkio. «»»“■ Nekalbant ^o^įf.^Month-aub’ 
apie kitas svarbias reikšmes. Uz• . 
tą pačią sumą, kurią tenka čia 
praleisti per metus, ten galima 
studijuoti puikiose sąlygose net 
kelerius metus. Ten Amerikos 
lietuviais studentais visi labai 
rūpinasi ir globoja, suteikdami 
įvairių progų, kurių niekur ki
tur sąvo gyvenime negalėtum 
sulaukti.

Pranykus karo šmėklai, vi-

Knygų Skaitytojams 
Priminimas

Štai trumpa ištrauka iš naujo
sios iš Lietuvos knygos, kurią 
skaitytojų klubas dabar reko
menduoja.

“Sumanė tėvas Julijoną į 
mokslus pavedėti: urėdu ar ap- 
tiekorium padaryti. Išvežęs 
miestan, po trijų metų atsivežė 
atbulą ratuose sėdintį ir taba
luojantį kojomis. Pirmon klasėn 
įstojęs išmoko kojos pirštu pa
rodyti Kaukazo kalnus. Raudo
nąją jūrą, Rymą. Atsigulęs 
kniūpsčias žemėlapyje surasda
vo koja ir tardavo: “Atraskit 
jūs, duosiu kepurę”.

Ši ištrauka iš Liūdo Dovydė
no “Broliai Domeikos” parodo, 
kad šioj knygoj galima tikėtis 
smagaus pasiskaitymo. Pirma
sis užsikymas jau neužilgo ke
liaus į Kaimą, dėlto neatidėlio
jant reikia dabar sau šią kny- 

Be jokių extra 
i mokesčių reikia pasiųsti 55 cen
tus čekiu ar money orderiu se
kančiu adresu: Lithuanian

... . ,______ _ , 129
West 88th Street, New York 
City.

siems, kurie domisi muzika ir 
nori studijuoti, nuo širdies pa
tariu vykti į Lietuvą. Ten bus 
proga pažinti tėvų kraštą, 
smarkiai žengiantį kultūros ke
liu.

Studijavęs —
B. Voveris.

Clark’s Reliable Pharmacy
‘In Drugs the Prime Essential is Quality, 

In the Druggist it is Reliability”.

479 Main St., Athol, Mass.SS. >

.MAXMAXXXXViWVXXXXXXX\XW\X\XXVAV

,XXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXX>

Paige-Kimball Agency Ine

INSURANCE OF ALL KINDS

466 Main St. Tel. 271 Athol, Mass.

X%X%3X^VSSSX3XXSSM3k*»k3bX*1X3XX’VXVXVVKVXX.XVV>VVX.VVXXXXAV’X*'£

| ATHOL CO-OPERATIVE STORE

GROCERIES A PROVISIONS

3S7 South St., Tel. 829 Athol, Mass.

Main St.,

W. T. GRANT CO.

Athol, Mass

ATHOL, MASS. ATHOL, MASS.

DR. C. F. BA$SQW, M. D.

^>awwwip»xx%yx^xMtxxxw%xxxxx%x%xx<%5^'Xxx%xxxx<xxxx^

<X%XX^XX%^X%*.%XMIX%K%»3^%*%**X%X,*X%XXX%*X%XXXX!
!0W«jaSS8«»CSWSX«XXXXXXXXXXX3»Sa»SXXX3OeSSJSMXXK^^

COMPLIMENTS OF A FRIEND

Mass.

Plotkin Furnitūra Co.

J. EDWARD MURPHY
FUNERAL DIRECTOR

Athol, Mass.

408 South St., Athol, Mass.

KIMBAL & COOKE
INSURANCE OF ALL KINDS 

Athol, Mass.

ny ■■f jw> Jti

DVVYER’S MARKET

Athol, Mass.

Athol, Mass.

Men and Boys
and

Athol, Mass.

Athol, Mass.

XXAk\\\A\A>A\\SAA Athol Clothing Co.

DR. S. I.GLASER
DENTIST

Athol, Mass.

DR. RAYMOND H, WAT$0N
DENTIST

Athol, Mass.

Depratti s rackage Store
Imported and Domestic Liquors

ALĖS —LAGERS — Wl N ES

536 South St., Tel. 936 
Athol, Mass.

DR. M. J. GROSSMAN, M. D.

M*SSXXSSWSXXXXXXX«5«^^

GIRARDI’S CAFE

Bowling Alleys

Clothing and Furnishings for
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

—!5~

NASHUA, N. H.

I Centro svarbus suvažiavimas. 
'Sesijos prasidės 10-tą vai. rytą. 
Į Dalyvaus visa Centro valdyba, 
Vaizbos Būtų, Verslininkų ir 
Profesionalų Sąryšių ir t. p. 
delegatai. Kviečiami dalyvauti 
įvairaus verslo, amato ir profe-

LDS 65 kuopa, laike savo me
tinio susirinkimo, kovo 17 d., 
nutarė iškilmingai švęsti savo 
organizacijos patrono šventę.

Nutarta 8 vai. ryte užprašyti 
šv. mišias ir per jas visiems 
bendrai eiti prie šv. Komunijos. 
Po mišių įvyks bendri pusryčiai.

Daug kalbėta ir apie veikimą 
vasaros metu, tam reikalui iš
rinkta komisija. Ją sudaro K. 
Nadzeika ir S. Ulcickas. Prie 
kuopos prisirašė nauja narė — 
Uršulė Grauslienė.

I nėmis iškilmėmis iš parapijos sijos lietuviai. Taipgi dalyvaus 
bažnyčios. Velionės šeimai_reiš-jLietuvos valdžios asmuo. Bus 
kiame užuojautą. Dzūkelis priėmimas Lietuvių Ekonominio 

Centro statuto ir Vaizbos Būtų 
bei Profesionalų Sąjungų įsta
tai. Išgirsime daug naujų daly
kų ir patvarkymų, geresnei A- 
merikos Lietuvių ekonominei 
naudai. — F. P.

MOKTEilO, MASS

Šv. Roko Parapijos Salės 
Atidarymas Ir Pašventini

mas

Šv. Roko parapija tikrai gali 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti 

■gražia ir erdvia sale, kurios vi
dus bus galutinai baigtas prieš 
balandžio 28 d. Prie pastatymo 
salės labai daug prisidėjo šios 
parapijos vikaras kun. Juozas 
Petrauskas. Šiam pastatymui jis 

-----....----- ~------- —, _ — buvo arkitektas, mūrininkas, 
dalyvavo labai daug žmonių, j dailydė ir prižiūrėtojas. Nema- 
Altoriai buvo gražiai papuošti,, žai jam teko pavargti, rengiant 
choras, orkestrui pritariant,' 
puikiai išpildė Velykų bažnyti
nes giesmes. Už tai parapijie
čiai dėkingi dvasios vadams, 
chorvedžiui, ir panelei vargoni
ninkei.

Velykų šventės praėjo labai 
iškilmingai, nors buvo šaltokos. 
Prisikėlimo mišiose, 6 vai. ryte,

I

Redakcijos prierašas. Ameri
kos Lietuvių Ekonominis Cent
ras šaukia suvažiavimą 10 vai. 
rytą. Ekonomistai turėtų žinoti, 
kad tuo laiku vyksta pamaldos 
bažnyčiose. O gal ekonomistai 
iš Centro tyčia taip daro, kad 
suvažiavime negalėtų dalyvauti 
tie, kurie eina j bažnyčią?

vakarus, vakarienes ir pikni
kus sukėlimui salei statyti lėšų. 
Ačiū jo energijai ir pasiaukoji
mui salė tuojau bus baigta ir 
balandžio 28 d. įvyks iškilmin
gas jos atidarymas ir pašventi
nimas.

Pašventinimo ceremonijos 
prasidės Šv. Roko par. bažny
čioje 3:30 su pamaldomis, pa
mokslu ir palaiminimu Švč. Sa
kramentu. 5 ir 6 valandą įvyks 
puiki vakarienė. Kun. F. Nor-

Kovo 25 d. mirė Marijona Kar- buto vadovystėje bus suvaidin- 
sokienė. Palaidota su bažnyti- juokinga komedija.

II 
I 
I

Balandžio 20 d., Šv. Kazimie
ro parap. jaunimas, vadovau
jant dvasios vadams, rengia So
čiai Party ir šokius parapijos 
naudai.

Boston, Worce$ter & 
Hew York Street 

RaihreyCo.
Fast, Freųuent and Economical 

Service to

BOSTON
FRAMINGHAM 

WORCESTER 
SPRINGFIELD 

NEW YORK 
WELLESLEY 

NATICK 
WESTON 

MARLBORO 
HUDSON

r)

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

7 vai. 
viršutinėje salėje, muz. J. Vai
čaičiui vadovaujant, par. choras 
išpildys gražų vodevilių ir dainų

Į programą. Taigi visi brockto- 
niečiai ir iš kitų kolonijų yra 
kviečiami dalyvauti. Rap.

PHILADELPHIA, PA.

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

VALGFŲ GAMINIMAS

s LIETUVIŲ EKONOMINIO 
CENTRO KONFERENCIJA

• ■

Sekmadienį, balandžio 7 d., 
š. m., Lorraine Hotel (Keystone 
Room), Broad St. Ridge & Fair- 
mount Avės., Philadelphia, Pa., 
įvyks Lietuvių Ekonominio 

j

PAVVTUCKET, RHODE ISLAND
S5MSXV%%.%X*%XXX%W%V%%%XXXXXKXXVXXXXXXVXXX%.XXXN%X%X%%>

SHARTENBERG’S
Visit Our New Bargain Basement

McCARTHY’S
DEPARTMENT STORE

%X%%X%XX%XS»XX%XX%X%XX%X%%X%%XX%%XVXVXX%X.XXXV

M«»X%%XXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXX'XX<

Textile Dyeing — Bleaching & Finishing

Jewett City

Accounts by Mail Receive Prompt Attention
One dollar Will Start An Account

191 Main St., Tel. Woon. 3820

VVoonsocket, R. I.

s

WORCESTER, MASS.

PEHR G. HOLMES

rXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXX'*,

į
Holmes Electrotype Foundry

» XXXXXXX'XXX3^XXXXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy 

F. D. PERRY COAL CO.
g Dealer of D. & H. Coal ■'
£ 965 Millbury St., Tel. 3-6307

/ Worcester, Mass. £
4 5>^XXXXXXXXXXXX%XXXXX%XXJCX%3SXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXX?l3

CHARRON RADIO COMPANY

Electric Radios — Refrigerators — Rangės

20 Trumbull Street Dial 4-9430 -
Worcester, Mass.

167 Commercial St., VVorcester, Mass.

I
^SSS£9SSB£3W6X3SSSX3£XXXXXXXX34XX%XXXX%XSCS6X»SSCS£SCMC%3£1CW£3WtSCSX3l^Karas ar ne karas, dantys vistiek reikia tai

syti. Čia vienam Vokietijos kareiviui taiso dantis, 
kuriuos gal išmušė karo lauke. Beveik galima 
spėti, kad minimas kareivis geriau norėtų būti 
karo lauke, kaip dantisto kėdėje.

Gyvenimas — tai privile- VVORCESTER, MASS. 
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti. i

O. S. Marden.

Z«WZZdVAWWhWVWWWl|

I
 THE VALHALLA <!

RESTAURANT INC. !j

8 Summer SL Tel. 2-9702 ' i

Worcester, Mass. i[

VVORCESTER CITY DELIVERY

į 16 Gertrude Avė. Tel. 4-6503

HARR MOTOR CO.

5 265 Pleasant St. Tel. 2-6751 Worcester, Mass. /
* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXX*

SKą tik išėjo iš spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
rigaminti iš įvairių vaisių vyną 
Jos
223

kaina tik $1.00. Knyga turi 
puslapius.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 

So. Boston. Mass.

Jaučiasi Geriau Šian
dien Kaip Kad Per 

Ilgus Metus Po Nau
dojimo Herbtex

Clayesville Gyventojas Turėjo Už
kietėjimą, Kentėjo nuo Surūgusių 
Vidurių, Suvaržymo ir Sunkaus 
jausmo. Buvo Aitrus ir Jautė Gal
vos Sukimą. Sako Herbtex yra Ti
krai Geras.

VVORCESTER MUTUAL FIRE INSURANCE CO.

29 Elm Street Phone 4-3271

DENHOLM & McKAY CO.
l

<CW%XXXXXXXXXXX9S9SXXXXXKXXXSVCXXXXXXKX9t9atX9^^

Worcester, Mass.

NATIONALSHOE MFG.CO., INC.
Women’s Hard Soled Slippers

142 Green St. Tel. 6-1581

Marble—Nye Company
PAINT

WORCESTER SAND&GRAVEL CO
JOHN TROTTO, Pres.

Readymixed Cement-meeting City, Statė and Govemment 
Specifications

p
214 Holden St., Shrewsbury, Mass.

t Business First Established 1773

18 Foster St., Worcester, Mass.

A'VVSVV

Pawtucket, R. I.
«%%3S%M3SJS3KJ

“Prieš pradedant vartoti Herbtex 
aš ilgus metus kentėjau iš priežasties 
negeros padėties pilvo, jaknų ir vidu
rių”, sako Mr. W. H. Kerns, iš Clays- 
ville. Pa. i

NEW YORKER RESTAURANT:•••'

For Real Savings Eat at Our

AIR-CONDITIONED RESTAURANT

Good food — Low Prices — Cool and Comfortable

702 Main St. Dial 2-9358

'■■f'-;

702 Main St.

RUBIN JOSEPH’S POULTRY MARKET
Ali kinds of Poultry — Fresh Eggs

33 Harrison St. Tel. 3-7107

JEVVETT CITY, CONNECTICUT

]ewett City Savings Bank
Incorporated 1873
Jewett City, Conn.

We Welcome Small Accounts- Dividends Quarterly

Glasgo Finishing Co 
Beachdale Co

■siiįi

HOME SERVICE LAUNDRY
J. A. DeWolfe, Prop.

Complete Laundry Service of the better Kind £
538 Franklin St. Dial 5-6079 $

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

^XXWAWAXV>

FREEMAN’S MODEL BAKERY INC.

Specializing

Wedding — Birthday Cakes — Ali Kinds of Home Pastries

75 Millbury St. Dial 2-9387

MR. W. H. KERNS
“Mano pilvas ėjo prastyn ir priėjo 

prie to, kad let ką galėjau be vargo 
valgyti. Nespėdavau užbaigti valgį ir 
tuojau užeidavo nevirškinimo skaus
mai arba rėmuo, ir viskas viduriuose 
jautėsi kaip gabalas švino. Vis turė- 

i davau užkietėjimą ir jaknos buvo taip 
I tingios, kad jaučiaus aitrus ir pavar
gęs. Neramiai miegodavau ir maistas 
neturėdavo jokio skonio.

“Nervos visados buvo neramios ir 
galvos sukimas kone parblokšdavo 
manę.

“Aš buvau bandęs visokius vaistus, 
bet be jokio palengvinimo ir jau ne- 

j beturėjau vilties pasveikti, bet vienas 
| draugas pasakė man pabandyti Herb- 
■ tex. nes rodos visiems gelbėja, tai aš

,’<5SS«*XXXXXXX5S3«XXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXX3SX34XXXi

WIDOFF’S OUALITY BAKERY
RYE BREADS, ROLLS and PASTRY 

WHOLESALE and RETAIL

109 Water St. Tel. 2-9756
^X<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXStXXXXXXX I

FROM A FRIEND

i Brockerts Brewing Co

“A Lithuanian Institution”“A Lithuanian Institution”iš1 įsigyjau pakelį Herbtex,
kad man pagel-I pradžios netikėjau.

nors

bės. Po kelių dienų pasidarė geriau.
o po trijų savaičių tikrai jaučiaus
gerai. Dabar turiu gerą apetitą ir
viską ką valgau su mano pilvu su
tinka; niekados nejaučiu suvaržymo

I
i

Connecticut

ir nekenčiu nuo geso ar rūgumo.
“Užkietėjimas pergalėtas. Nervos

nusiramino, galvos sukimas sustojo
ir stiprumas sugrįžo. Aš pranešu ma
no patyrimą su Herbtex su viltimi, 
kad kenčiantieji perskaitys ir paban
dys Herbtex”.

SPECIALIS PASIULIJIMAS:
Herbtex reguliariai kainuoja 181-25: 
siųskite tik $1.00 — Money Order. 
Pinigais ar čekį j: Herttex Co., 
Dept. A8 Wheeling, W. Va„ ir gau
site pakelj Herbtex vaistų. Pakelis 
užteks maždaug 2 savaitėm.

(Skelbimas)

*£%VXXXXXXXXWXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXX<

FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'Z

CITY BUILDERS SUPPLY CO.
For Reasonable prices on Mason Building Supplies. Lime. Cement and 

Sand. Gravel. Brick, Plaster, Metai Laths. Sewer Pipe, 
Land Tile or any other Building Supplies

DIAL MAX KATZ AT
96 Armony St. 4-4187

WORCESTER, MASS.

:XX%X%XXXX%XXX%XX«X3tS««f
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VIETINĖS ŽINIOS
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LDS ORGANIZACIJOS 
GLOBĖJO ŠVENTĖ

Sekmadienį, balandžio 14 d., 
š. m., pripuola Šv. Juozapo, LDS 
Organizacijos globėjo šventė. 
Visi LDS nariai, visose koloni
jose kasmet užprašo savo inten
cijai šv. mišias ir naudojasi ta 
proga šv. Sakramentais. Vakare 
paprastai parengia kokią nors 
pramogą. LDS 1-ma kuopa irgi;

šai demobštrubja darbo pajėgu
mą ir kasiiiet bendrai susirinkę 

j padėkoja biėvui už jiems su- 
■ teiktą sveikatą ir už jų darbo 
našumą. Lai paakstina kiekvie
ną LDŠ narį tą mintis, kad rei
kia padėkoti Dievui už jam su
teiktą sveikatėlę. Narys.

PADĖKA
Grįžęs seminarijon Velykų

šiais metais turi užprašius šv.1 šventėms ir Bažnyčiaišiais metais turi užprašius šv.1 šventėms ir Bažnyčiai jau gie- 
mišias, kurios įvyks Šv. Petro dant linksmas Alleluja dėl 
liet, parapijos bažnyčioje, 8:30 Kristaus prisikėlimo, ypač la
vai. ryte, kviečiami visi nariai bai pergyvenau nepaprastus į- 
ruoštis tą dieną dalyvauti savo spūdžius, patirtus Primicijų ir
intencijai pamaldose. Prašomi 
ateiti į bažnytinę salę pusvalan
dį ankščiau, kur susitvarkę mar- 
šuosime į bažnyčią. Gražu kada
darbininkai ir darbininkės vie-

’ DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočids

251 W. 8ROADWAV,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nu
1:30 Iki 6 ir nuo 6:36 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dien« 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL diena 

(pagal sutartį)

tel. TROwbrldge 6330.

JohnRepshi$,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

pagerbimo proga.

Šia, tat, proga noriu išreikšti 
mano giliausią padėką visiems, 
kurie kokiu nors būdu pasi
šventė ir prisidėjo, kad šis įvy
kis būtų pilnas pasisekimas.

Ypač esu dėkingas kunigams: 
Virmauskui, Urbonavičiui, Jen- 
kui, Cusick, S. J., Naudžiūnui, 
MIC., Baltrušiūnui, Petrauskui; 
klerikams Jakimavičiui, S.J. ir 

j Vaičaičiui; choristams ir choro 
I vedėjui p. Juškai, tvarkytojams, 
! legionierams, draugijoms, ban- 
kieto rengėjams ir visiems ki
tiems, kurie malonėjo savo do
vanomis, linkėjimais, sveikini
mais ar kokiais patarnavimais 
padaryti tą man brangią dieną 
linksma ir iškilminga.

Primicijų ir bankieto įspūdžiai 
pasiliks mano mintyse giliai ir 
neužmirštami. Prašysiu nuolat 
Dievo laiminti Jus ir apdovano
ti gausiomis malonėmis už Jūsų 
dūosnumą ir gerą širdį.

Kun. Mikas Šmigelskis, MIC.

ŽINUTES

Šie burlaiviai Gulf Stream kairėj ir Good News dešinėj, pasirengę- 
lenktynėms iš St. Petersburgh, Fla., į Havana, Cuba.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA grosernė, lietu
viais apgyventa. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Visi vė
liausios mados įtaisymai. Savi
ninkas turi užsiėmimą kitame 
mieste todėl šį nori skubiai par
duoti. Atsišaukite: Mrs. Annie 
Shimkus, 38 Union St., Cam
bridge, Mass. (26-29-2)

PARSIDUODA Grill — restora
nas, atdaras kiekvieną dieną, 
orkestras groja 5 vakarus į sa
vaitę. Taipgi radio broadcasti- 
na šeštadieniais 2:30 iš stoties 
WBRY, Waterbury. Parsiduoda 
įvairūs likeriai. Vieta puikiai į- 
rengta dėl 250 žmonių. Savinin
kas parduoda dėlei nesveikatos. 
Rašykite Stanley Tiknis, 501 
N. Main St., Waterbury, Conn. 
Parduosiu prieinama kaina.

Kovo 31 d., Juoazs Krukonis 
apsivedė su Ona Butkiūtė, gyv. 
83 Silver St. Liudytojais užsira
šė Alphonsas Jakimavičius ir 
Vareikaitė.

Tą dieną, po mišparų, bažny
tinėje salėje, Marijos Vaikelių 
Draugija turėjo Velykinį paren
gimą. Apart vaikų buvo daug 
ir suaugusių žmonių. Pertrauko
se kalbėjo kun. Masiulis, lietu
vių jaunimo organizatorius, 
Brooklyne, kun. K. Jenkus ir 
kun. Pr. Virmauskis.

Sėkmingajam parengimui, pa
sibaigus, ponios Karčiauskienės 
namuose, moterys iškėlė pager
bimo puotelę Seserims mokyto
joms, — supryzą (suprize par
ty).

REIKALINGA jauna moteris 
namų ruošos darbams. Atsišau
kite pas Mrs. Koenig, 381 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

(29-2)

Tretininkai, kovo 27 d., nuta
rė pagelbėti Mažajam chorui 
parsitraukti iš Pasaulinės Paro
dos magiką Joe Grendol. Šis 
kardų ir pinigų “valgytojas” 
dalyvaus su savo šposais Mažo
jo choro parengime bai. 7 d., 7 
vai. vakare, bažnytinėje salėje.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, žie
dų ir šaknių su nurodymais del- 

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja mūšiuose jų kelių toliai ir tt. Tas 
viskas parodyta spalvuotu žemlapiu. 

Kaina 35c, 3 setai už $1.00.
M. ZUKAITIS
330 Dfean Bld. 

Spencerport, N. Y.

Albertas Helgermanas, kurs 
buvo sunkiai susirgęs, jau sveik
sta. Jis gtėit parvažiuos namon 
iš Mass. General ligoninės.

Bai. 2 d., 7:30 vai. vakare į- 
vyks Moterų Sąjungos kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

iš karto kiekvieniems 
dviem valsčiams skiriama 
po rajono agronomą. Ats-1 
kirai kiekviena apskritis | 
gauna po namų ūkio ins
truktorę, po statybos tech
niką, ir tt.

Daugelyje vietų Vilniaus. 
krašte sėjamoji sėkla yra' 
tiek menka, kad nevertai 
sėklos vardo. Teks parū-! 
pinti Vilniaus krašto ūki- j 

! ninkama tinkamos sėklos,! 
i jų blogąją sėklą dovanai 
j iškeikiant j tinkamą. Drau
ge su sėkla bus duodama 
už pusę kainos mineralinių' 
trąšų, kurią, vartojimas 

■ šiame krašte tebėra labai 
menkas. Pratinti ūkinin
kus vartoti geresnę sėklą 
bus siekiama per vadina-. 
mus propagandinius ban-1 
dymus. Tokie bandymai i 
bus daromi su avižomis, j 
rugiais, miežiais, lubinais, 
žirniais, dobilais, seradė- 
le, linais, bulvėmis ir šak
niavaisiais. Viso tokių ban- 

j dymų dar šiemet numaty
ta įsteigti 380 vietose. Dar 
šiemet bus duodamos dide-' 
lės pašalpos ūkininkams į- 
sigyti plūgą, drapakų, 
kaupikų, kuliamųjų maši
nų, arpų ir tt. Be to, numa
tyta duoti iki 50 litų pašal
pos vienam hektarui už 
krūmų pašalinimą iš pievų 
ir pelkių, iki 30 litų vie
nam ha už pelkių suarimą, 
iki 80 litų vienam ha paša
rinių žolių sėkloms įsigyti, 
iki 75 nuoš. sėklos vertės 
pašalpų trąšoms, pievoms 
tręšti įsigyti.

Kol kaimai išsiskirstys 
vienkiemiais, statybos sri
tyje, ir norint negalima 
daug padaryti. Tuo tarpu 
bus padedama tinkamiau 
išsiplanuoti sodybas, bus 
ruošiami pavyždingų tro
besių projektai, rodomas 
stogų ir sienų dažymas. 
Visiems Vilniaus krašto 
žemės ūkio kultūros kėli
mo darbams dar šiemet 
numatyta per 660,000 litų.

"DARBININKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio-June 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
I
i »

♦

♦ »♦ u

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAV
8o. Boston. Mas*

auk

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.

Iš Lietuvos
vai. p. p. atsibus Marijos Vaike-! - 
lių pamaldos. 7:30 vai. busi 
klausomos suaugusių žmonių iš-; Z 
pažintys, prieš pirmą mėnesio j 
penktadienį. Kaunas — Galutinai ap- “Vilniuje ir krašte pats

_______ ' skaičiuota, kad atgavus sunkiausias laikas varguo- 
Kun. J. Daunis iš Haverhill,1 Vilniaus sritį Lietuvos te- menei užeis pavasary, apie

Mass.. pereitą savaitę leido a-;**hx>rija padidėjo 665,600 kovo - balandžio mėn. Tuo- 
tč.v-lj 1. * hektarais ,kurių tarpe yra met ir daugeliui smulkiųjų

tZ Jo motinėlėgrižo ifiridį i apie 180,000 ha miško ir a- ūkininkų baigsis maistas
tostogas pas savo tėvelį ir sesu- j hektarais ,kurių tarpe yra met ir daugeliui smulkiųjų

kovo 29 d.

LANKĖSI

Pirmadienį, balandžio 
d. “Darbininko” redakci
joj lankėsi kun. V. Masiu
lis iš Brooklyn, N. Y., AL 
RK Federacijos Jaunimo 
Vadovybės narys, kurs 
sekmadienį, kovo 31 d. pa
sakė kalbas So. Bostone ir 
Lawrence. Kun. V. Masiu
lis pirmą kartą lankėsi 
“Darbininke” ir apžiūrėjęs 
namą, redakciją, adminis
traciją ir spaustuvę tikrai; 
džiaugėsi, kad lietuviai ka
talikai darbininkai turi di
delę ir modernišką įstaigą.

Kun. V. Masiulis 4 vai. p. 
p. iš Bostono orlaiviu išvy
ko į namus.

ipie 80,000 vandenų, o visa ir pašarai, o sėklos tikrai 
kita dirbama žemė. Miškų retas beturįs. Daugeliui 
plote apie 60,000 ha yra truks gyvulių, vaikams 
nusavinta iš didžiųjų dva- drabužėlių, našlaičiam glo- 
rų.

1
I I .
nius praeitų metų mene- metus turės visi lietuviai 
sius kainos Lietuvoje ben- kaip Lietuvoje, taip išeivi- 
drai pakilo 23 nuošimčiais. joje dar sykį šokti į pagal- 
Kaikurios kainos yra ir bą broliams vilniečiams su 
aukščiau pakilusios, pav. duosnia auka”.
javų ir lihų iki 38 nuoš., o- 
dų it kailių iki 40, silkių, l 
druskos iki 38, o kieto ir 
skysto kuro net iki 52 nuo
šimčių.

I
i

bos. Teks skubiai organi- ’ 
' zuoti papildomą pagalbos 

Kaunas — Per paskuti- akciją. Bent pirmuosius

Kaunas — šiemetinė val
stybinė literatūros premi
ja paskirta poetui Bernar
dui Brazdžioniui už gies-

laitai imių knygą apie Vilnių- 
VIHUCUMHIi LOMAI “Kunigaikščių Miestas”,

Ateina

Vilkaviškis
YRA JAU NETIK APŠALU
SIŲ, BET IR VISAI SUŠA

LUSIŲ

Iš Šv Jono Evangelisto Bl. 
Paselpines Draugijos Šokių

Vilniečiai vargsta ir var
gas dat nesibaigia. Jiems 
skubi pagalba būtinai rei
kalinga. Apie juos štai 
kaip kalba Vilniaus Kraš
tui Remti Draugijos pir- i 
mininkas Dr. Navakas: —

Bai. 3 d., 7:30 vai. vakare, šv. 
Petro par. bažnyčioje, bus laiko
mos Sodalicijos pamaldos.

Bai. 4 d., 4 vai. p. p., vaikai ir 
mergaitės eis išpažinties. 4:15

VALGOMOJO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m6sę, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Budimi K. Šidlauskas
48 CRESCENT AVENUK 
Telephone COLumbia 67D2 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DdRCHESTES, MASS.

918 E. BROADWAY, 
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džiui piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perklos Marint
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav. 
793 Broadway, Tel. ŠOU 3129

80. BOSTON. MASS.

PnriMoaataL bizhMlal pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkit* “Darbininke”.

Rengtieji Šv. Jono D-jos šo
kiai, kovo 30 d., Municipal Buil
ding, laikraščio “Darbininko” 
Intertype naudai, gana gerai 
pavyko. Šokiuose dalyvavo apie 
300 žmonių. Džiugu buvo maty
ti, kad šokiuose dalyvavo beveik 
tik lietuvių jaunimas: vyčiai, 
studentai, sodalietės, choristai 
ir neorganizuotas jaunimas. Vi
si linksmai sukosi šokių muzi
kos aiduose, visi laimingi, visi 
patenkinti... Senesnieji, matyda
mi besilinksminantį jaunimą, 
jautėsi taip pat linksmai. Visuo
se kampuose girdėjosi pasiten- 
kinimo garsai, kad šį kartą su-Į 
rengtieji senuoju tiksiu šokiai: 
žymiai malonesni ir ] 
tikros pasilinksminimo dvasios 
ir ūpo. Al Stevens orkestras vi
siems patiko, nes griežė malo
niai ir daug. Dovaną laimėjo — 
M. Eukowskas, gyv. 411 Wind- 
sor St., Cambridge.

į šokius bilietus pardavinėjo 
Andrius ir Vincas Zaleckai, prie 
įėjimo bilietus atiminėjo p. Tu- 
leikis ir p. Tamošiūnas. Garde
robe darbavosi: St. Griganavi- 
čius. Jonas Stakutis ir Ona, Ma
rijona ir Paulina Tuleikytės.

Tvarkos bendrai daugiausiai 
prižiūrėjo ir darbavosi p. Sta
kutis.

Šokių rengimo komisiją suda
rė: J. švagdys—pirmininkas, V. 
Stakutis, vice-pirm., J. Glinec
kis — II vice-pirm., V. ir A. Ža- 
leckai — ižd., Alb. P. Neviera. 
sekr., iiariai — Al. Ivaška, Pr. 
Tahiošiūnas, V. Ntedonis, Vincas! 
Valatka, F. Tuleikis.

Šokių rengimo komisija nuo
širdžiausiai dėkoja visiems šo
kių bilietų ir dovanų knygelių 

i platihtojaihs už nuoširdų pasi- 
j darbaviihą. Taip pat komisija 
'nuoširdžiai taria ačiū visiems 

u avinai: g^. darbininkams ir daly- 
pnduodą ., . ’ viams.

Skaudos Fondo premija 
paskirta rašytojui drama
turgui prof. Krėvei Mic
kevičiui už apysaką apie 
vieną Dainavos šalies kai
mą Ramūnus, kuriame gy
veno Jonas Kukis ir Kazys 
Gugis, pavyzdingai mylėję 
savo gimtąją žemelę mai
tintoją. Apysaka pavadin
ta “Raganius”. KVC (Ka
talikų Veikimo Centro) 
premija paskirta poetui 
dramaturgui Petrui Vai
čiūnui už jo veikalą “Var
pų Giesmė”, kuriame vaiz
duojamas XIV amžius Lie
tuvoje, pradėjus kataliky-| 

i bei sklisti.
I 
i

Nuo besi-ęsiančių šalčių dau
gelis žmonių, neskaitant gyvulių 
ir kitų gyvų ir negyvų tvarinių, 
jau gerokai nukentėjo. Nemaža 
yra žmonių, kurie apšalo ran
kas, kojas, nosfc ir ausis, o dau
gelį dėl nušalimo apniko ir kitos 
ligos. Pas gydytojus lankosi žy
miai daugiau žmonių ir gydyto
jai dažniau vėžijami pas ligo
nius į namus. Taip pat ir vaisti
nėse dabar perkama žymiai dau
giau visokių vaistu. Be to, jau 
yra ir vai sušalusių...

Taip, sausio 30 d. Keturvala
kių vl„ Sirvydų km. gyventojas 
Ant. Kreiša su savo kaimynu V. 
Kušliu buvo nuvažiavę Marijam
polėn, kur ilgokai užtruko. Ten 
išgėdę “ant šilimos”, vėlai vaka
re važiavo namo. Tačiau apie 1 
vai. nakties V. Kušlys savo kai
myną A. Kreišą į namus parve
žė jau negyvą.

Vilniaus Krašto Žemės ūkis

Devynioliką

Kretinga
IŠDŽIUVO ŠULINIAI

Pe nelietingo praeitų metų ru
dens, o dabar šalčiams užsitę
sus, šuliniuose pristigo vandens. 
Kur pasitaiko vandeningesnis 
šulinys, vandeniu naudojasi ke-

Sekmadienio Rytą
per radio nugirsta, korporacijos 
programoje L. R. K. įgaliotinės 
tikrai Lietuvai “pasitarnaujanti 
‘kalbelė’,”, ypač Šiuo momentu, 
kada yra vedamas drabužių rin- 
kifno vajus nukentėjusiems vil
niečiams. Būtų pageidaujama 
paskaityti tekstas it spaudoje.

Radio Ausis.

Vilnius
su viršum metų gyvėnda-1 lios dešimtys žmonių, o šiaip na
mas nelaisvės gyvenimą ruošos reikalams tirpomas 
Vilniaus kraštas daugely
je sričių yra gerokai atsili
kęs nuo laisvosios Lietu-

I
i

vos gyvenimo. Atgautame 
Vilniaus krašte dar rasta 
nemaža tokių vietų, kur 
žmonas nežino, kas yra — 
plūgas. t. *

Lietuvos Žemes Ūkio Rū
mų direktorius praneša, 
kad kiekvienai Vilniaus 
krašto apskričiai paskirta 
po apskrities agronomą ir

sniegas. Bijomasi, kad šalčiams 
užsitęsus visai nepristigtų van
dens ir nereikėtų vien sniego 
vandenin naudotis. Išdžiūvo ir 
upeliai.
— Kretingos miesto ir apy

linkės gyventojai skundžiasi, 
kad dažnai pritrūksta žibalo ir 
dėl to negali pasinaudoti nusta
tyta mėnesine žibalo norma. Dėl 
to gyventojai norėtų naudotis 
elektra, bet pabrangus energi
jos KW kainai taip pat ne vi
siems yra prieinama. Dabar už 
KW imama po 1,30 lito, buvo 
1,10 lito. Nežiūrint to, abonentų 
skaičius auga.

PeterP.PIevad
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų d engė Ja*. 
Sodereall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis ra 
3—6—9—12 mėnesių ižsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*

Geras Darbas — Kainos Žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal Ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą it 

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

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

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJA3
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbla 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

Laidotuvių direktorius ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Residence: 198 M St.. So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 396a

ZALETSKAS į
Funera! Home
' 564 E. Broadway 

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

Graboriai ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir nuktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809
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Rytinių Valstybių Žinios
HcW BAVZH, C3UN.

Velykų Šventės Mūsų Parapijoj 
Iškilmingos

Šį metą nepaprastai gražiai ir 
jaukiai buvo papuoštas mūsų 
Išganytojaus karstas daugybe 
žvakių ir lelijomis, kurias paau
kavo geros širdies žmonės ir 
draugijos bei kuopos. Kiekvie
ną metą daugybė svetimtaučių 
aplanko mūsų bažnyčią didįjį 
penktadienį ir šeštadienį, ir šį 
metą minios rinkosi ir gėrėjosi, 
matydami tokias gražias cere
monijas.

Velykų rytą, nors oras buvo 
labai šaltas, bet visi skaitlingai 
rinkosi į prisikėlimo mišias, ku
rios įvyko 6:00 vai. ryte. Prasi
dėjus prisikėlimo apeigoms, 
klebonas kun. J. Jankauskas 
užgiedojo ‘Linksma diena mums 
nušvito’, pasigirdo varpų skam
bėjimas ir skaitlingo choro gie
dojimas. Procesija, kurioje da
lyvavo Marijos Vaikelių draugi
ja, skaitlingoj eisenoj darė ma
lonų vaizdą, kaip malonu ir link
sma, kad ir vėl sulaukėm šios 
Kristaus prisikėlimo šventės. 
Šv. mišias atnašavo taipgi vie
tos klebonas kun. J. Jankaus
kas, kuris pasakė tai dienai 
reikšmingą ir pritaikintą pa
mokslą, taipgi pasveikino visus 
parapijonus, kviesdamas visus 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

Skaitlingai žmonės artinosi 
prie Dievo stalo, kas parodė tik
rą mūsų parapijos žmonių susi
taikymą su Dievu. Šv. Kazimie
ro parapijos choras puikiai gie
dojo mišių metu. Klebonui kun. 
J. Jankauskui reiškiame padėką! 
už jo rūpestingą ir tvarkingą 
priruošimą mūsų parapijos prie 
Šv. Velykų.

Šv. Kasmiero Parapijos Choras 
Rengia Koncertą

Prasidės Misijos Mūsų 
Parapijoje

s { . ' j 1
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Klebonas pranešė, kad mūsų 
bažnyčioj prasidės misijos ba
landžio 1 d., ir tęsis ligi balan
džio 7 d. Misijas ves tėvai Jė
zuitai: kun. Pranas Aukštikal
nis ir kun. Mešlys, abudu yra iš
kalbingi ir geri pamokslininkai, 
taigi visi turėtų pasinaudoti šia 
gražia proga, jų gražiais ir pa
mokinančiais pamokslais ir Die
vo malonėmis.
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Parapijos choras, kuriame y- 
ra susispietęs mūsų kolonijos 
darbštus jaunimas, rengiasi 
prie koncerto, kuris įvyks ba
landžio 14 d. Teko girdėti, kad 
būsimas koncertas tikrai bus 
nepaprastas, nes bus dainuoja
mos naujos dainos, solistai ir 
solistės dalyvaus iš aplinkinių 
kolonijų. Vietinis jaunimas ruo
šiasi taip pat puikiai pasirodyti. 
Koncerte prižadėjo dalyvauti p. i 

į Matas Kripas iš Hartford, Ct. 
;su savo sūneliais, kurie jau ne
kartą yra palinksminę mūsų ko
lonijos žmones savo gražiomis 
dainelėmis ir dialogais.

P-nia A. Kripienė .choro ve
dėja, deda pastangas, kad sėk
mingai išlavinus chorą ir pri- 
ruošus turiningą ir gražią prog
ramą.

Būtų malonu matyti, kad visi 
šios kolonijos lietuviai skaitlin
gai dalyvautų choro koncerte ir 
paremtų jaunimo darbą, nes 
choras niekuomet neatsisako 
pagražinti mūsų rengiamus va
karus savo gražiomis dainelė
mis. M.

I

Leidinys Apie Pasaulio Lietuvius

Trečia Kanadiečių Karo Jėgų Ekspedicija. Čia parodo Kanadiečius kareivius, atvykusius į 
Angliją, kurie bus galutinai paruošti į karo lauką. Jie bus pasiųsti į Prancūziją prieš vokiečius 
Vakariniame fronte. Daug kanadiečių kareivių yra ekspertai orlaivininkystėje ir mechanikai.

f
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Lietuvoje, Vilniaus krašto su
tvarkymą ir tt. Tai svarbiausi 
bendrųjų dviejų kalbų fragmen
tai. Publika sukelia jiems triuk
šmingas ovacijas.

Labai yra svarbu paminėti 
dar ir tas, kad šiam Glasgow’ie- 
čių Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimui, — Užsienių Lietu
viams Remti Draugija, Kaune, 
per p-lę J. Sarafinaitę atsiuntė 
raštu pasveikinimą. Vėliau su
sirinkusieji vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, — pasiųsti išlais
vintiems Vilniečiams lietu
viams, — ypatingai Vilniaus 
krašto lietuvėms moterims, raš
tu pasveikinimą.

5) Pagaliau Blaivybės dr-jos 
choras, p-lės J. Sarafinaitės ga
biai diriguojamas, labai harmo
ningai sudainavo keletą lietuviš
kų dainų, būtent: “Ilgiausių 
Metų” (Lietuvos Nepriklauso
mybei išlaikyti. Ši daina padai
nuota visai publikai pritariant), 
“Jaunoji Lietuvos karta”, “Pa- 
buskim iš miego”, “Jau ilsitės 

j žemėj, mielieji draugai”, “Už
trauksim naują giesmę broliai” 
ir “Lietuva Tėvynė Mūsų”.

Su tomis žavingomis, lietuvio 
dvasią bet kur, kokiame laike ir 
apystovose, taip labai pakelian- 
čiomis ir sustiprinančiomis dai- 

įnomis, šio iškilmingo Lietuvos 
4) Kalbos. Pasibaigus vaidini- Nepriklausomybės paminėjimo, 

buvo pakviesti kalbėtojai. Lietuvių Tautos kon_

Linksmas 22-jų Lietuvos Nepri
klausomybės gyvavimo metų 

paminėjimas Glasgovc’e 
Sekmadienis, 18 d. vasario, 

1940 m. Visi sąmoningi ir gerai 
tautiniu atžvilgiu nusistatę 
Glasgow’o lietuviai, kurie tik 
jaučiasi ir žino, kad jų širdy ir 
gyslose teka tikras lietuviškas

New York, kovo 25 d. — 
Šiomis dienomis gautas iš 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pranešimas, 
kad ji ruošia leidinį apie 
pasaulio lietuvius, kuria
me bus smulkios žinios iš 
įvairiuose kraštuose gyve
nančių lietuvių kultūrinio, 
ekonominio, bei politinio 
gyvenimo.

Neabe jotina, kad šio lei
dinio didžiausią dalį suda
rys Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje gy
venančių lietuvių draugi
jų, profesionalų, bei biz
nierių adresai. Šių žinių 
rinkimui Draugija Užsie- vardės ir adresai; trumpa 
nio Lietuviams Remti yra draugijos cnarakteristika 
prašiusi Generalinio Kon-, (politinė, kultūrinė, ekono-,. ..
sulato kooperacijos. Kon- minė ir religinė ir tt.), ka-; iaiJ° ’ žį • . .
Bulatas teturi žinių tik a- da įkurta ir kiek turi įS|

leidinį. Draugijų vadovy
bių ir veikėjų interesai y- 
ra, kad jų kolonija tame 
leidinyje būtų pilniausiai 
atstovaujama. Generalinis 

įį Konsulatas dės pastangas 
įį gauti galimai pilnesnes ži
li nias apie kiekvieną lietu-

pie svarbiausias organiza
cijas, bet apie smulkesnes 
vietinio pobūdžio organi
zacijas, profesionalus, bei 
biznierius turimos žinios 
yra nepilnos ir tai didžia 
dalimi pasenusios. Norėda
mas duoti apie Amerikos 
lietuvius galimai pilnesnes 
žinias, Generalinis Konsu
latas prašo pačių draugijų

kraujas, kurie džiaugiasi ir di
džiuojasi nepriklausomu Lietu
vos gyvenimu, šįmet su dvigu
bu savo širdyse spinduliuojan
čiu džiaugsmu ir tautiniu entu
ziazmu, apvaikščiojo 22-jų metų 
Lietuvos Nepriklausomybės gy
vavimo sukaktį.

Tam kilniam tikslui, apie 6 v. 
vakare, Glasgow’o Blaivybės dr- 
ja, jungtinėmis su kitomis viso
mis lietuvių draugijų jėgomis, 
erdvioje savo svetainėje, suruo
šė didingą ir iškilmingą tam pa
minėjimui koncertą. Minėjimui 
buvo pritaikintas vaidinimas, 
deklamacijos, kalbos, dainos ir 
k. Publikos atsilankė pilnutėlė, 
erdvi svetainė. Vos tik svetai
nėn įėjus, staiga metasi akysna 
šios svarbios sukakties paminė
jimo svetainės paruošimas ir 
iškilmingumas. Scena tai dienai,

I j

Lietuvių Tautinė Taryba, kaip
atvaduoti iš vokiečių okupantų mui, buvo pakviesti kalbėtojai.1 Lietuvių Tautos šventės, kon- 
Lietuvą. Tariasi gana rimtai. į Nepribuvus dėl silpnos sveika-’ programa užsibaigė ir
Patiekiami ir svarstomi tai ko- tos kun. J. Gutauskui, Škotijos žmonės kupina džiaugsmo širdi- 
vai įvairūs būdai ir sumanymai, lietuvių klebonui, jo vietą pava- 
Kaikurie atmetami. Pasiūloma davo p-nia M. Lebedienė ir p. J. 
atvirai sukilti ir pavartoti tero- Širmulis. Abudu jie pasakė ga
rą. Sumanymas praeina. Per na gražias, patrijotiškas kalbas, 
kaimo mokytojos neatsargumą, I džiaugėsi per 22 metus išlaikyta 
vokiečių šnipui Eymontui pa-. Lietuvos Nepriklausomybe, gė- 
kliūva rankosna visos paslap- ------- -
tys ir žinios. Šnipo bandymas 
šlykščiai su mokytoja pasielgti. 
(Pirmo veiksmo galas). Seka 
p-lės O. Miknevičiūtės deklama
cija: “Ant Nemuno krašto”.

Antro veiksmo pradžia. Lie
tuvė motina pasakoja savo ir sa
vo vyro, knygnešio, vargus ir 
priespaudas, ir pagaliau žiaurių 
rusų žandarų jos vyro nužudy
mą. Motina trokšta sutvarkyti 
savo ūkio reikalus, ir prieš mir
siant sulaukti marčią. Staiga

mi, pilni kilnių pasiryžimų, — 
su pakilusia nuotaika, išsiskyrs- 
tė namon.

Pabaigus koncertą, referentai, 
.artistai, choristai, įvairūs dr-jų 
t pirmininkai, valdybų nariai, ir 
į kiti įvairūs žymesnieji asmenys, 
buvo pavaišinti kuklia paruošta 
arbatėle.

Duok, geriausias V. Dieve, y- 
patingai šiais pavojingais lai
kais, kad dar daug daug, Lietu
vos laisvo ir nepriklausomo gy
venimo metelių mes lietuviai 
galėtume paminint susilaukti!

J. Butkevičius.

rėjosi didelia Lietuvos įvairiose 
srityse padaryta pažanga, o y- 
patingai atgautu Vilniumi, liū
dėjo dėl Klaipėdos netekimo, 
mini protingą Lietuvos elgesį, 
neišeinant į karą Lietuvai su 
Vokietija, kuomet Lietuvą būtų 
patikęs Lenkijos likimas. Pami
ni Lenkijos žlugimą, Vilniaus 
atvadavimą, lenkų pabėgėlius

rių.
n. Lietuvių bažnyčios, jų 

adresai, pastatymo datos 
ir statytojų pavardes, da
bartinių kunigų pavardės 
ir adresai, apytikris para
pijiečių skaičius.

m. Lietuviai profesiona
lai (advokatai, daktarai ir 
kt.), jų vardai, pavardės ir 
adresai. Jei kurie savo pa
vardes yra suamerikonine, 
tai skliaustuose prašoma 
nurodyti ir lietuviškąją.

IV. Ekonominės lietuvių ir mažomis tautinėmis, Lietuvos 
įstaigos (fabrikai, bankai, vėliavomis, šalia kurių kabojo 
didesnės biznio įstaigos), pakabinta d_ldeI®.ir 
jų savininkų vardai, pa- certą per koncertą ir dar jam 
vardes ir adresai. 1 pasibaigus, trys mažos lietuvai-

:: B. Gied- 
pavar- raitytė, Ė. Kubilytė ir O. Mik- 

nevičiūtė, tautiniais Lietuvos 
kostiumais pasipuošusios, visą 
laiką svetainėje publikai parda
vinėjo trispalvius, tautinius Lie
tuvos ženkliukus (mažas, popie
rines vėliavėles), kuriomis visa 
didžiuma lietuvių publikos, pa
puošė savo krūtines. Jos (mer
gaitės) , visos trys atskirai, lai
ke trijų vaidinimo pertraukų, 
jautriai ir gabiai padeklamavo 
po vieną pritaikintą lietuvišką 
eilėraštį.

Visa šio didžiulio parengimo 
programa su mažomis išimtimis, 
buvo išpildyta maždaug šia 
tvarka:

1) Blaivybės Dr-jos pirminin- 
i kui, p. V. Kymantui, trumpai 
į paaiškinus skaitlingai susirin- 

I__— _r__  ------------.— __ .kušiai publikai suruošto šios
vių koloniją, bet jei į .leidi-; dienos koncertinio paminėjimo 
nį kuri nors draugija ne-'tikslą ir reikšmę, sekė p-lės B. 
pateks, tai tik todėl, kad, Giedraitytės deklamacija “Did- 
Konsulatui apie ją nebus 
suteikta žinių.

Vienam kitam veikėjui 
tuo reikalu išsiųsti laiškai 
ir atatinkamos anketos, 
bet jei kas sutiktų padėti 
Konsulatui rinkti žinias, 
pranešus anketos bus tuo
jau pasiųstos. Už koopera
ciją iš anksto dėkojame.

Žinias reikia siųsti: 
Consulate General 

of Lithuania 
16 West 75th Street 

New York, N. Y. .
P. S. Taip pat labai pa

geidaujamos lietuvių baž
nyčių, įstaigų ir įmonių fo
tografijos, tink a n č i o s 
spaudai (ant glancuoto — 
blizgančio popierio).

Lietuvos Generalinis
Konsulatas.

kaip vienai iš svarbiausių ir žy- i pasigirsta vokiečių žandarai a-
miausių kitų visų lietuviams 
dienų, tautiniu žvilgsniu, ypa
tingai buvo papuošta didelėmis

liauta pidsu pavių. draugijų i
' ir vietos visuomenės veikė- į v<?7v,V5- pasibaigus, trys mažo
I jų kooperacijos. I v-^etuvių mokyklos su tės mergaitės, būtent

žinios- g sekancios dėmis ir adresais ir apy-
I. Draugijos pavadinimas 

ir adresas, pirmininko ir , V1’ ų 7 valan
sekretoriaus vardai na-1 dos vedeJ° vardas, pavąr- sekretonaus varnai, pa , d- įr adresas; kiek kartų, 

kokiomis dienomis ir iš 
kokios stoties būna trans-

v •
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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.

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

t

teinant. Paslepiama dokumen
tai ir literatūra. Įsiveržė vidun 
daro kratas ir nieko įtartino 
negalėdami rasti, įvairiomis 
bausmėmis grąsina. Žandarų 
pasityčiojimai. Tąsoma serganti 
motina. Šaudymai. Mirtis. 
Verksmas, baimė ašaros... Visa 
šeima areštuojama. Motina ir 
sūnus surišami ir namai pade
gami... (Antro veiksmo galas). 
Seka p-lės E. Kubilytės dekla
macija: “Tu Paukštyte”, ir sce
nos ilgai negalint permainyti, 
dvi bendros visos publikos dai
nos, choro dirigentei vadovau
jant : “Sėjau Rūtą” ir “Žydėkite 
berneliai, tarsi, darže žiedeliai”.

Trečias veiksmas. Prasideda 
mokytojos aiškinimusi, žanda
rai susekė lietuvių veikimo už
uomazgą. Kalbasi su savo sese
le ir jei aiškinasi. Mokytoja 
desperuoja savo likimu, kai jei 
prisieina su Egmundu Vokieti
jon išvažiuoti. Šnipas taipogi 
bando pateisinti savo niekšišką 
darbą. Apsilanko pavargėlis. 
Pradeda pasakoti bauginančias 
žinia*. Jis pranašauja šnipui už 
žiaurius jo darbus, tragingą li
kimą... Įeina mokytojos seselė. 
Šnipas puolasi su ginklu prie 
durų. Atsiranda Juozas ir jo 
draugai. Šnipas Egmundas a- 
reštuojamas. Veržiasi laukan, 
nebegali išeiti. Pagaliau po ilgų 
kankinimuisi ir baimės, išveda
mas iš buto daržan pakarti. Mo
kytoja taipogi prisipažįsta kal
ta, išdavime. Brolis Juozas, tik-

ORANGE MFG.CO., INC.
Manufacturers of MEN'S CLOTHING

„ 110 East Main Street Orange, Mass.

ADELL MANUFACTURING CO.

Manufacturers of

SHEET METAL STAMPINGS and
HARDWARE SPECIALTIES

4 61 East River Street Orange, Mass.

I
M. H.PARKSCO. $

Manufacturers of j:

SPOOLS AND BOBBINS

30 Brown Street Winchendon, Mass.

GREETINGS FROM

Millbury Savings Bank

ELM STREET MILLBURY, MASS.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

vyriai”;
2) Gabūs Glasgow'o Blaivybės 

dr-jos artistai suvaidino nepa
prastai gražų ir tautiniu žvilgs
niu tikrą, giliai iki ašarų sujau
dinantį iš vokiečių okupacijos 
Lietuvoje laiki^ veikalą, 3-jų 
veiksmų dramą: “Tėvynė Šau
kia”. Tas veikalas daugeliui iš
spaudė iš akių gailias ašaras, 
matant, kaip daug visais žvilgs
niais, lietuviai nuo vokiečių o- 
kupantų nukentėjo, ir kaip be- raj savo seselei atkeršija! Šioje 
galiniai lietuviams buvo sunkus vietoje. „rb veikalo autorius 
ir erskeciuotas kryžiaus kebas i visai
savo nepriklausomybę. Tačiau A x x x .,
kantri lietuvio dvasia, — dar-Jvezių‘ pastato tautą, auks- 
bu, vargais ir įvairiomis prieš- čiau V. Dievo ir šv. Jo Įsaky- 
paudomis, tarsi, plienu užgrū- mų. Vieton krikščioniško atlei- 
dinta, kantriai visa iškentė ir dimo. jis skelbia kruviną kerš- 
pasekmingai nugalėjo! Itą!... Tai žymiausi čia paminėti

Veikalas prasideda bendru vo- veikalo fragmentai. 
kiečių išgyvenusio pobtinio re-, 3 vijj ženkliukų
zimo susmukimu, kaip tai jvyko , . •
dar ir kryžiuočių laikais. Lietu-į PardavmetoJU daina: Xai gy
viai tariasi apie pradžią kovos' vuoja Lietuva, laisva nepriklau- 
su vokiečiais. Tariasi Pirmoji soma”.
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Millbury Cooperative Bank

4

Pres. WARREN B. HARRIS
Treas. EDWARD E. RICE

Shares are now for sale on the June seiles

. «’/2 MjūnSt. Millbury, Mass.


