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nistus Į Afriką

t

sirašys, tai komunistai ir 
naciai bus siunčiami į kon
centracijos stovyklas, ku- kraščius. Tačiau, Norvegi- 
rios yra įsteigtos Afrikoje, jos laivai gali laisvai plau- 
Prancūzijos kolonijoje. kti į savo uostus.

< Naujuoju anti-komunis-1 Minos suieistos ties 
jtiniu įstatymu numatyta stadtlandet pusiasalyj, 
Į mirties bausmė komunis- Bud ir Westjord.

Tik dvylika dienų beliko 
iki Darbininkų Radio Jubi
liejinio koncerto. Per tą 
laiką prašome gerb. Radio 
programos ir laikraščio 
“Darbininko” rėmėjų 
smarkiau pasidarbuoti ti- 
kietų platinime. Kaip jau 
žinote, Darbininkų Radio 
programos rėmėjai, kurie 
įmokės dolerį ar daugiau 
gaus komplimentarinį ti- 
kietą. Visiems rėmėjams 
užtikriname rezervuotas 
sėdynes. Nerezervuotų vie
tų bus daugiausia. Tikietas 
tik 40 centų.

Nuoširdžiai prašome vi
sų iš anksto įsigyti tikietą 
už 40 centų arba įsirašyti 
rėmėju ir gauti nemokamą 
tikietą. Rėmėjų vardus ir 
pavardes paskelbsime laik
raštyj “Darbininke” ir per 
radio prieš koncertą ir ki
tus po koncerto.

Darbininkų Radio kon-
certo programa bus įvairi.j drovė, muitinė ir artelė “Vaga’’. Vėliau dar bus įsteigta Lietuvos Banko skyrius, paštas ir geležinkelio stotis. 
Jau pasižadėjo apie 10 ra- — ............................................. * ’ ----xx-* —
dio chorų dalyvauti; pa
kviesti solistai ir solistės 
— p-lės M. Grybaitė ir mo
kytoja A. Dravinskaitė, 
Dr. Juozas Antanėlis ir ki
ti. Dalyvaus ir orkestros; 
p. Onos Ivąškienės radio 
grupė — jaunamečiai dai
nininkai ir dainininkės, or
kestras, šokikai - šokikės 
ir tt.

Pakvietėme radio grupę, 
kuri dalyvavo radio prog
ramoje iš Waterbury, Ct.

Tikimės, kad Naujos An
glijos lietuvių kolonijų lie
tuviai, iš toli ir arti suva
žiuos į So. Bostoną balan
džio - April 21 d. ir daly
vaus Darbininkų Radio 
pirmame koncerte, kuris 
skiriamas paminėti 5 metų 
sukaktį. Koncerto progra
ma prasidės lygiai 7 vai. 
vakare.

* ■» xM *

LIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS UOSTE —Klaipėdos Uosto bendrovės ir laisvosios zonos muitinės 
i patalpos. 1. Įėjimas į Klaipėdos Uosto bendrovės patalpas. 2. Laisvosios zonos muitininkai ties iškelta Lietu
vos vėliava prie muitinės patalpų. 3. Sargyba prie įėjimo į laisvąją zoną.

Ligi šiol Lietuvos laisvojoje zonoje Klaipėdos uoste veikia dar tik šios lietuviškos įstaigos: Uosto ben-

Mūsų muitininkai ir darbininkai, dirbą zonoje, kasdien atvažiuoja.traukiniu iš Kretingos ir baigę darbą 
grįžta atgal į Kretingą. Kol kas, dėl smarkios žiemos užšalus KlaipėAs uostui ir sustojus laivininkystei, 
nėra judėjimo ir Lietuvos laisvojoje zonoje. Apyvarta čia daroma tik tiek, kiek tai liečia iš anksčiau buvusių 
sandėliuose prekių išdavimą. Kai atgis laivininkystė —zonoje, atrodo, bus nemažas judėjimas, nes per ją Lie
tuvai bus atvežama ir išvežama daug prekių.

HadgPaskeflrti Dokumentai Vokiečiai Nesustoja Atakavę Viesulas Saulė Pietinėje 
Esą AutentHd Prez. Reesevetto ) LonIrianaV^uės Dalyje

Berlynas, bal. 8 — Nacių Amite, Louisiana, bal. 84
— Vakar pietinėje Louisia
na valstybės dalyje siautė 

pavardės neišduoti, tvirti- riais rišo prez. Rooseveltą, smarkus viesulas, kuris 
na, kad vokiečių paskelbti kad būk jis daręs žygius padarė didelius nuostolius, 
“baltojoj knygoj” lenkų prieš Vokietiją, bet atnau- ■ Keturi žmonės žuvo, 27 su- 
diplomatiniai dokumentai jino puolimą prieš prez. žeista. Daug medžių, tele- 
esą tikri. Tas diplomatas Roosevelto atstovą Sum- phono ir telegrafo stulpų 
prieš vokiečių įsiveržimą 
Varšuvon buvęs Lenkijoj.

Berlynas, bal. 8 — Tūlas i
neutralios valstybės di- ' spauda nutraukė skelbusi 
plomatas, kuris prašęs jo Lenkijos dokumentus, ku-

Welles Nieko Nežinąs Apie 
Zemlapius

nėr Welles, kuris neseniai 
grįžo iš Europos.

Naciai dabar puola Wel- 
les dėl to, kad jis buvo nu
fotografuotas su Prancū
zijos žemėlapiu, kuris buvo 
padarytas dabartinio pre-

išversta, daug namų su
griauta.

• ■■■■■■ ■ ■

Sumušė Rekordą

Norvegijos Vandenyno 
_ Pakraščius

Prancūzija Siunčia Komu- i Londonas. t»i. 8 — bh-
i tanijos ir Prancūzijos vy- 
i riausybės praneša, kad į 
tris vietas Norvegijos van
denyno pakraščiuose pri
leido minų. Alijantai nori 
sutrukdyti gabenimą rū
dos iš Skandinavijos į Vo
kietiją.

Britanijos ir Prancūzijos

Paryžius, bal. 8 —Pran
cūzijos vidaus reikalų mi
nistro pastangomis išlei
džiamas griežtas įstaty
mas prieš komunistus ir 
nacius. Įstatymas bus į- 
teiktas prezidentui pasira
šyti. Jeigu prezidentas pa- vyriausybės įspėja kitas 

valstybes, kad jos neleistų 
savo laivų į Norvegijos pa-

; tams ir naciams, kurie bus Vadinasi, Anglija ir Pran- 
, sugauti priešvalstybinia- cQzija nori visiškai atkirs- 
; me veikime. ti Vokietijos susisiekimą

Sovietai - Suomiai Atnaujino 
Diplomatinius Santykius

Maskva, Rusija, bal. 8 — 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė paskyrė Ivaną S. Zoto- 
,vą, buvusį Rusijos minis- 
, trą Rygoje, ministru Suo- 
j mijai. Sovietų komisarai 
paskyrė Vladimirą Dere- 
vianskį ministru Rygai.

Suomijos vyriausybė 
prašė, kad sovietų vyriau
sybė užtvirtintų Juho Paa- 
sikivi, kaipo Suomijos 
nistrą sovietų Rusijai, 
sovietai ir padarė.

me veikime. ų -- - j
Nuteistieji 36 komunis- su pasauliu.

tai, buvę parliamento ats
tovai, tebelaikomi Sante 
kalėjime. Jie apeliavo. Bet1 
vargiai jie nuo bausmės iš
sisuks.

Mirus Motinai Gimė Sūnus

i

mi-
ką

Kaunas — Buvęs Jungti
nių Valstybių konsulatas 
Varšuvoje dabar perdavė 
dokumentus JAV konsula
tui Kaune, kuriais anie 300 
buv. Lenkijos piliečių gali 
išvykti į Jungtines Ameri
kos Valstybes, LenkijosBaltimore, Md. —Prane-: 

šama, kad University ligo- Į kvotos sąskaiton, kadangi 
ninėje, bal. 2 d. mirus Mrs. buvo sužinota, jog tie pi- 
Gertie Hollinger, 37 m.'liečiai yra pabėgę į Lietu- 
amž., dėl širdies atakos, po vą. Taigi, dabar iš Lietu- 
šešių minučių gimė svei-jvos vyks į Ameriką apie 
kas kūdikis. 300 atbėgėlių lenkų.

CIO Nariai Nebeklauso Lewiso
Areštavo Tris Komunisfalus

Girdėt, kad į Darbininkų 
Radio koncertą ruošiasi 
atvykti dainininkės iš 
Hartford, Conn. Kartu su 
dainininkėmis atvyksta 
būrys Darbininkų Radio ir 
“Darbininko” rėmėjų. — 
Lauksime!

Balandžio 21 d. visi ke
liai veda į Darbininkų Ra
dio koncertą! Koncerto pel
nas laikraščiui “Darbinin
kui”.
— Patvirtinti biudžetai 

Vilniaus miesto sumoje 27 
milijonų litų ir Kauno mie
sto —19 mil. litų.

Washington, D.
Valstybės pasekretorius mėlapis parodo šiandieni- 
Sumner Welles griežtai nę Vokietiją padalintą į 
tvirtina, kad jis viesėda-1 dalis; atstatyta didelė Len
inas Paryžiuje niekur ne
matęs žemėlapių, kokius 
iškelia viešumon Vokieti
jos naciai. Bet jeigu ir bū
tų buvę, tai kas čia tokio. 
Visų šalių valdiškose įstai
gose yra žemėlapių. Nacių 
puolimą skaito labai nai
viu. Jie visur įžiūri prie
šus ir juos įvairiais būdais 
puola.

II
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C. — miero Raynaudo. Tas že-

I

Klaipėda — Klaipėdos 
baudžiamasis teismas po 8 
valandų svarstymo nubau
dė vieną Lietuvos pilietį 1 
metais kalėjimo ir 150 
markių baudos ir viena 
klaipėdiškį 1 metais ir 3 
mėnesiais kalėjimo ir 445 
markėmis baudos už tai,

i kija ir Hapsburgų dinasti
ja.

Naciai įrodinėja, kad 
Welles nuotrauka su tuo 
žemėlapiu yra aiškus įro
dymas Amerikos giminia- 

; vimasi su Anglija ir Pran-1 
cūzija. Jung. Valstybės e- 
są lošia veidmainiavimo 
rolę. Nacių spauda sten
giasi sukelti vokiečius 
prieš Jung. Valstybes.

v •

ujon nauKusrain Latvu 
Įsakė Grįžti | Jung.

M-l-U-A---VdisTyDes

Tacoma, balandžio 8 — 
Amerikos prekinis laivas 
“Wildwood” plaukė iš Nor-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakorčių i j •• j i. i • i wuawooa piauxe iš iNor-

kad jiedu be leidimo pirko foik. Virginia su $4,500.000 
is vienos ūkininkes kiau- vertės kr6oviniu Vežė B A. 
ienos mėsos. merikos varį, misingą irmisingą ir

mašinas Rusijos aziatijai.

New York — Kovo 31 d. 
Madison Square Garden į- 
vyko lengvosios atletikos 
lenktynės. Pelnas skirtas 
Suomijai. Lenktynėse lai
mėjo Gregory Rice, buvęs; 
Notre Dame tūzas. Rice at
bėgo tris mylias per 13 mi
nučių 52 sekundas. Rutu
lio stūmime pasižymėjo 
lietuvis sportininkas, bū
tent, Al. Blozis, George- 
town Universiteto studen
tas. Tą vakarą jis 16 svarų; 
rutulį nustūmė 55 pėdas 1 
colį (pasaulinis rekordas 
buvo 53 pėdos V/2 colio); 
12 svarų rutulį jis nustū
mė 65 pėdas; 8 svarų — 78 
pėdas 1—8 colio (paskuti
nis rekordas buvo 70 pė
dų).

Lietuviai visur pasižymi, 
tik mes labai mažai gauna
me apie pasižymėjusius 
sportininkus žinių.

Sveikiname sportininką 
Al. Blozį ir linkime jam 
atsiekti tikslą.
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Sovietu Valdžia Apdovanojo 
11,744 Raudonarmiečius

Washington, D. C., bal. 8 
— Jung. Valstybių kon- 
gresmano Dies vadovauja
ma komisija įsakė areštuo
ti Bostono komunistų par
tijos vadus Philipą Frank- 
fieldą ir Patriką O’Dea iš 
Bostono, ir Dolsoną iš

Vilnius — Komiteto Vii- Laivas jau buvo nuplaukęs 
niaus Kraštui Remti Meš- 
kaičių skyrius surinko iš 
to valsčiaus gyventojų 38,5 
tonus javų ir apie 900 litų 
neturtingiems vilniečiams 
šelpti.

į Pacifiko okeano vidurį, 
į kai gavo įsakymą grįžti at
gal į Jung. Valstybes. Spė
jama, kad laivas grąžintas 
atgal dėl Anglijos sustip
rintos blokados.

— Lenkai atbėgėliai savo 
noru grįžta į tėviškes. Li
kusieji Lietuvoje perkelia
mi į provinciją. Skleidžia
mieji prasimanymai apie 
neva blogą jų traktavimą 
neteisingi.

Maskva, Rusija, bal. 8 — 
Sovietų valdžia apdovano-; 
jo ordenais ir medaliais 11, Į 
744 karininkus ir kareivius Pittsburgho už tai, kad jie| 

atsisakė išduoti komunistų 
partijos narių sąrašą. A- 
reštuoti komunistai laiko
mi po $1,000 kaucijos iki 
teismp.

Komunistų vadukai drą
sūs kol jų niekas nekliudo, 
bet kaip tik kur reikia pa
sisakyti kas jie yra arba 
nurodyti kitus komunis
tus, tai ir nusigąsta. Jeigu 
komunistų partija arba 
komunistinės organizaci
jos nieko priešingo arba 
blogo nedaro šioje šalyje, 
tai ko bijotis? Bet šiandien 
gal būti dauguma žino, kad 
komunizmas yra tai pavo
jingiausia liga. Jung. Vals
tybės nori nuo tos ligos ap
sisaugoti.

Nušovė 8 Karo Orlaivius

raudonosios armijos už 
“pavyzdingus veiksmus iri 
laikymąsi įsakymų” Šuo- 
mijos kare. 119 raudonar-| 
miečių gavo titulus: “did
vyriai sovietų unijos”.

Komunistai sako, kad so
vietų komisarai ir bendrai 
visi komunistai nepripa
žįsta ordenų ir medalių, 
nes tai esą kapitalistinis 
padaras. Bet štai kapitalis
tiniais žvangučiais puošia 
savuosius, kurie užpuolė ir 
žudė ramius ir niekam 
blogo nedarančius suo
mius.

I

Newark, N. J., bal. 8 — 
Čia įvyko Labor’s Non- 
Partisan Lygos iš New 
Yorko seimas. Lygos na
riai 177 prieš 101 pasisakė 
už Rooseveltą, nežiūrint 
to, kad CIO pirmininkas 
Lewis ragino laikytis pa
našiai kaip CIO, kuri nein- 
dorsavo jokio kandidato į 
prezidentus.

Taipgi pasisakė už Roo
seveltą kitos dvi unijos, 
būtent, Amalg a m a t e d 
Clothing unija ir Textile 
Workers unija, kuriom Le- 
wis patarė laikytis neutra
liai.

Vadinasi, CIO unijos ne
beklauso savo vado Lewis.

-1 - -----------------

Aiškiai Matėsi Saulės 
Užtemimas

Sekmadienį, bal. 7 d., a- 
pie 5 vai. po pietų Jung. 
Valstybėse buvo aiškiai 
matomas saulės užtemi
mas. Bostone buvo tik da-

Dainininkas Išrinktas
Milwaukee May oru

Milwaukee, Wisc. — Ba
landžio 2 d. įvyko miesto 
mayoro rinkimai. Daniel 
W. Hoan, socialistas, išbu
vęs mayoru 24 metus, pra
laimėjo jaunam kandida
tui Carl F. Zeidler, buvu
siam prokuroro asistentui.

Naujas mayoras rinki
mus laimėjo 12,115 balsų

Londonas, bal. 8 — Virš perviršiu. Jis yra žymus 
Šiaurės jūros įvyko mūšis visuomenininkas, plačiai 
tarp Anglijos ir Vokietijos žinomas, ir tik 32 metų 

linis užtemimas, o Floridoj karo orlaivių. Nušauta du amžiaus, geras daininin- 
beveik visiškas, matėsi tik1 Anglijos ir šeši Vokietijos kas. Jis rinkimų kampani- 
žiedas. Į orlaiviai. j ją vedė dainuodamas.



Aukos Lietuvai
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> Iš Lietuvos
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Kaunas — Per 21 metus
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J. L Vyskupas MiiuiMs 40 Mėty Kunigu

Dvariį Parceliacija 
Lietuvoje

Prof. P
Karatai

Į 
h

Konsulatas 
krodžhis pavarė vieną va- Chicagai praneša, kad viso 
landą pirmyn. , “

Antradienis, Balandžio 9, 1940 DARBININKAS
Nuo balandžio 1 d. Lietu

va įvedė dienos šviesos _
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Lietuvoje balandžio 1 d. ją, Palestiną ir kitus kraš- 
Elta” minėjo 20 metų gy- tus. Ši pramonė galės būti 

vavimo sukaktį. Lietuvos be didesnių sunkumų at- 
Elta per 20 metų aptarna-1 gaivinta, kadangi, kaip ek- 
vo spaudą vėliausiomis ži- sportininkai praneša, dar 
niomis. Eltos žiniomis nau- yra likę daug prieškarinių 
dojasi ir laikraštis “Darbi- užsakymų ir gaunama 
ninkas”. Prieš 20 metų EI- naujų užsakymų iš Švedi- 
ta įsteigė ir buvo jos pir- jos, Anglijos ir Pietų Afri- 
masis direktorius prof. Dr. kos. 
J. Eretas. Dabartinis Eltos 
direktorius yra p. V. Gus
tainis.

Eltos 20 metų sukakties 
proga sveikiname jos įstei
gėją, dabartinį jos direkto
rių ir jo štabą ir linkime Lietuvos matininkai ir kul- 
geriausių sėkmių. tūrtechnikai išparceliavo

-------------- — 1,443 dvarus ir sudarė 38, 
Odos Fabrikai Vilniuje . i 747 naujus ūkius, miestie- į 

čiams atmatavo 7,918 skli- 
pų, mažažemiams 26,367 
sklipus, išskirstė apie 7,000 
kaimų vienkiemiais ir apie 
160,000 ūkių, nusausino 
458,968 ha balų ir pelkių ir 
įšdrenavo beveik 12,000 ha 
žemės. Be to didelio darbo, 
Lietuvos matininkai atlie
ka ir kitą didelį kultūros 
darbą, rinkdami muzieji
nės vertės senesnius įran
kius, padargus ir papuo
šalus, fotografuoja senąją 

.ir naująją Lietuvą ir tt.
Dabar matininkų ir kul- 
turtechnikų laukia nauji 

? dideli uždaviniai Vilniaus 
srityj.

Vilnius —1938 m. Vilniu
je veikė 6 odos fabrikai, 
kuriuose dirbo 300—350 
darbininkų ir kurių metinė 
apyvarta siekė apie 8 mili
jonus lenkų zlotų. Vilniaus 
odos fabrikai gamina be
maž išimtinai padu odas, 
daugiausiai su užsieninė
mis žaliavomis, žalią odą 
įvežant iš Pietų Amerikos. 
Dėl karo, rekvizicijų ir 
daugeliui skolininkų likus 
vokiečių ir sovietų užim
tose teritorijose, Vilniaus 
odos fabrikų finansinisi 
pajėgumas liko smarkiai 
sukretąs.

Vilniuje esama dar kele- 
tos odos dirbtuvių, kurios 
iš vietinių žaliavų gamina 
juchtas, bet to Vilniuje y- 
ra odos dažymo, 7 odos ap- 
dailinimo ir apie 80 piršti
nių dirbtuvių. Odos apdai- į mas buvo išleistas tuo tik- 
linimo ir pirštinių gamy
boje Vilnius buvo vienas 
didžiųjų šios branžos-cen
trų pasaulyje. Pirštinės 
buvo eksportuojamos į 
Pietų Afriką, Angliją, O- 
landiją, Švediją, Šveicari-

Naujos Anglijos Lietuvių 
KataMy Federacijos Meti

nis Suvažiavimas

Privalomas Darbas

Vilnius — Privalomojo 
darbo įsakymas nuo kovo 
pradžios įsigaliojo. Įsaky-

I 
Į
i
II

įvyks balandžio 21 d. š. m., 
Šv. Petro lieL parapijos sa
lėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų. 
Visos Federacijos kuopos 
prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos

siu, duoti pragyvenimą 
darbininkams ir patraukti 
darban profesionalus be
darbius, kurių Lenkijos 
laikais buvo privisusios 
tikros minios. Profesiona
lams bedarbiams, gyvenu
siems pašalpomis ir išmal
domis šis įsakymas labai 

į nepatinka. Jie turės pra- 
Į gyvenimą užsidirbti. Kad 
j išvengus privalomo darbo, 
į daugelis jų dabar grąžino 
savo bedarbių 
kad nebereiktų 
bedarbiais. Vis 
niaus miestui 
klausimas yra 
aktualus, kadangi yia yra

• v

knygeles, 
figūruoti 
dėlto Vil- 

pašalpų 
labai dar

Naup Autobusai VHttJe
Vilnius— Miesto savi

valdybė užsakė Vokietijo
je 25 autobusus susisieki
mui mieste palaikyti. Už
sienyje užsakyti tik moto
rai ir t?has8i, o patys auto
busai bus sumontuoti Lie
tuvoje, dalis Kauno ir dalis 
Vilniaus dirbtuvėse. Šiuo 
metu keturiomis linijomis 
Vilniuje kursuoja 30 auto
busų, bet jų toli nebeuž
tenka. Nuo pavasario lau
kiama labai gyvo judėjimo 
tarp Vilniaus ir provinci
jos, ypatingai susisiekimo 
su Trakais, Eišiškėmis, 
Medininkais ir kt. istorinė
mis vietomis. Visoje at
gautoje srityje veikia 10 
autobusų susisiekimo lini
jų. Autobusai kursuoja iš 
Vilniaus į širvintus, Gied
raičius. Pabradę, Lavariš- 
kes, Medininkus, Turge- tyti plentų ir autostradų 
liūs, Šalčininkėlius, Eišiš- dirbs ir skaičius lenkų at
kėš, Valkininkus, Trakus, bėgėlių, kurie yra fiziniai 
Dėl gilios žiemos, susisie
kimas autobusais nuo sau
sio pradžios buvo sustojęs.

Kaunas, Lietuva — J. E. 
vyskupas T. Matulionis 
šiais metais, kovo 4 d. (Šv. 
Kazimiero šventėje) minė
jo 40 metų kunigavimo su
kaktį. Jo Ekscelencija ke
lius metus buvo kankina
mas dėl tikėjimo sovietų 
Rusijos Soloveckų stovyk
lose. Lietuvos vyriausybė, 
apsimainydama kaliniais 
su sovietais, J. E. vyskupą 
Matulionį išvadavo iš so- t" 
vietų pragaro.;. Dabkr Joj 
Ekscelencija yra 67 metų 
amžiaus. Jubiliejaus proga, Gar-

Kiek pailsėjęs Lietuvoje, bingąjį Ganytoją, vyskupą 
vyskupas Matulionis atvy-Į Matulionį sveikiname ir 
ko į Ameriką ir lankė lie- linkime ilgaus amželio.

Naujos Anglijos kolonijų į ■ labai daug karo atbėgėlių, 
Katalikų Federacijos šuva-1 jų šeimų, kurias miestui 
žiavimą. Kviečiame daly- Į reikia išlaikyti.
vauti Dvasiškius, profesio-; Dviejų šimtų vyrų darbi
ai113 ir visus veikėjus, ku-, ninku savanorių partija, 
™ms rūpi katalikų veiki- j iaįsva valia stojusių į miš- 

Ikų darbus, jau dirba Vil- 
j niaus ir Trakų apskričių 

Į Rūdiškės gi
rias išsiunčiama apie 600 
vyrų partija. Miškuose jie 
uždirbsią po 8 iki 10 litų 
dienai. *

mas.
Visus nuoširdžiai kvie

čia apskričio valdyba: , ...
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas i miškuose.

A. F. Zaveckas, pirm.
J. Kumpa, vice-pirm. 

K. Pinelis, ižd.
B. Jakutis, rašt.

I
I
I

»
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ŠVENTAS RASTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”I ♦ *

: 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Kaunas — Pernai metais, 
nuo sausio iki gruodžio 
mėn. Lietuvoje buvo 18, 
119 jungtuvių (1938 m. 18, 
705, 1937 m. 17,288), gimė 
54,184 kūdikiai (1938 m. 
gimė 54,694, 1937 m. 53, 
399), mirė 32,983 asm. 
(1938 m. 30,132, 1937 m. 
30,966), priaugo 21,201 as
muo (1938 m. 24,562, 1937 
m. 22,433). Palyginant su 
dviejų prieš tai metų vi
durkiu, padidėjo: jungtu
vės 0,7 nuoš., gimimai 0,3 
nuoš., mirimai 8 nuoš., o 
sumažėjo natūralinis prie
auglis 9,8 nuošimčiais.

šiais metais gauta ir Lietu- 
: von pasiųsta $3,715.08. Už 
; visas aukas Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams ir pasidarba
vusiems.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas iš New Yorko 
praneša, kad bendrai Vil
nijos lietuviams gauta ir 
Lietuvon pasiųsta $10,415. 
95. Šią sumą Konsulatas 
pervedė Vyriausiam Komi
tetui Vilniaus Kraštui 
Remti. Lietuvos Generali
nis Konsulatas visiems au
kavusiems, rinkėjams bei 
šiaię pasidarbavusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

i
Vilnius — Numatyta, 

kad prie planuojamų sta- 
i ir autostradų Balandžio 7 d. prof. K. 

Pakštas išvyko į Kanadą. 
Jį pakvietė Canadian Ins
titute of International Af- 

---- Pirmoji Lietuvoje au- fairs skaityti paskaitas to 
tostrada bus statoma tarp instituto 17 skyrių susirin

kimuose.
I

i Montrealyj, lietuvi 
Jonijoje, prof. Pakštas 
bes balandžio 14 d. Ba ' 

j kalbės Kanados Tarpti 
; nių Reikalų institute 
bal. 16 d. Montreal Gcu- 

; grafijos draugijai.
Vyskupo Valančiaus vei-. Balandžio 26 ir 27 dd. 

kalas: “Antano Tretininko prof. Pakštas kalbės To- 
Pasakojimas”,pirmą kartą 
buvo spausdintas Ameri
koje 1891 metais iš rank
raščio, kurį prof. Volteris 
buvo suradęs ir pasiuntęs 
p. J. Andziulaičiui į Ameri
ką. Nuo to laiko nežinia 
kame tas rankraštis besi
randa. Lietuvoje yra ren
giaus raštų spausdinimo, i Chicagą. 
tat yra labai švarbu ir 
“Tretininko” tekstą patik
rinti sulyg rankraščio. Bū
tų didžiai gaila, jei rank-

pajėgūs dirbti tokius dar
bus. Pirmoji Lietuvoje au-

Vilniaus ir Kauno.
_________

maus umversneio irmt- 
sutte Ieško Vyskupo Va- 

landaus nankrasoo 
Amerikoje

Kaunas — Sąjungos Gin
kluotoms Krašto Pajė
goms Remti centro valdy
ba, suprasdama, kad vals
tybei ginti turi būti pavar
totos visos priemonės, ku
rias tik tauta turi arba ga
li rasti, beieškodama nau
jų būdų Ginklų Fondui sti
printi, nutarė šiemet, per 
antrąjį pusmetį, pravesti 
Ginklų Fondui ypatingą 
pinigų rinkliavą, o per pir
mąjį pusmetį, t. y. iki lie
pos mėnesio pravesti vi
suotinę geležies rinkimo

tuvių kolonijas, dalyvavo 
lietuvių katalikų seimuose, 
suvažiavimuose. Grįžęs į 
Lietuvą labai gražiai ir e- 
nergingai dirba ganytoja
vinio darbą.

J. E. vyskupas T. Matu
lionis eina Kauno arkivys
kupo tribunolo oficialo pa
reigas ir organizuoja Am
žiną Adoraciją Kauno Be
nediktinų bažnyčioje, kuri 
šiuo metu baigiama re
montuoti. '

I
Į
i
I

ronte. Jeigu kas norėtų su
sirašyti su prof. Pakštu, 
tai gali šiaip adresuoti: — 
Prof. K. Pakštas, % Lith
uanian Consulate General, 
110 St. George SL, Toron
to Ontario, Canada.

Kanados prof. Pakš- 
giamasi prie naujo Valan- VY^S i Detroitą, o iš ten

talką. Tokią talką prave- 
dus, susidarys Ginklų 
Fondui nemaža auka. Ge
ležies rinkimas pavedamas 
GF skyriams, pritraukiant 
įvairias organizacijas ir at
skirus asmenis.

Kaunss .—.—-------- -----
Jonas Marcinkevičius rašo raštis prabūtų Bet gal būt 
naują 3 dalių romaną —- rankraštis yra tik kame i 

i trilogiją iš baudžiavos, iš i nors ant lentynos užsime- Į 
! vyskupo M. Valančiaus ir tęs. Prof. J. Balčikonis ir 
iš spaudos draudimo laikų. Valančiaus raštų skaityto- 

____________ i Pirmoji dalis jau parašyta jai bus dėkingi už rankraš- 
Londonas — Lietuvių'draugijos pirmininkui pa-į1*.^a(^naai..upau(^įauiJill'l ^iosura-dimą.

.......... ----
-LO u. švente iJiecuvus 11c- sveinunuKio. a>c w, opvnO įreęjo-jį _ 
priklausomybės sukaktu-' klubo pirmininkas J. gįog dvi dalys baigiamos 

džia Šv. Kaži-

u •

• v

Rašytojas
Uždyką! Vil»on Electric Show 
Stuart & Tremont Sts. Vakarai*

Nepriklausomybės Minėjimas Londone

18 d. šventė Lietuvos ne- sveikinimas. Be to, Sporto

Neatsižvelgia 1 Kainą

— Nėra Geresnės 
Deothes■f |llww

Bile Kuriem 
Bulelyje

Į “Antano Tretininko Pa
pas Motiejus Valančius” ir sakojimo” rankraštis pa- 

Muravjovas”. siųstinas adresu: 
Lithuanian Legation 

2622 — 16th Street, N. W., 
Washington, D. C.
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iį
ves. Ankščiau į tokias jauskas įteikė Lietuvos į-[ 
šventes niekad i 
rinkdavo tiek daug žmo-^čiui 5 svarus, kuriuos pra- 
nių, kaip pastaruoju laiku: ,šė persiųsti, kaip klubo au- mūsų tautos senovės tyri- 
per Vilniaus atvadavimo Į ką, Vilniaus Fondui., 
minėjimą ir dabar. Atrodo, j 
kad karas lietuvius dar la-’ 
biau suglaudė ir artina. Iš’ 
ryto kolonijos bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmin-

. rašyti. Lei<___ __ __ _
neprisi- galiotam ministrui Balu- mįero Draugija, Kaune.

A. Poškuvytis, žemaitis,

Panaikino Elgetavimą 
YHniuje

Dabar...
5145 

kkvorta
■51.25 

»*•

Kaunas — Šių metų pra-j 
džioje Lietuvoje buvo to-j 
kie gyvulių skaičiai: ark-[ 
lių 525,980, galvijų 1,134, Į 
890, tame skaičiuje melžia-! 
mų karvių—744,590; kiau-Į 
lių — 1,197,060, avių —

nėtojas, baigia rašyti vei- 
| kalą, pavadintą “Lietuviai- 
į variagų ainiai”, kurį ati
duoda spaudai.

1 Vilnius — Vidaus reįka-savi- i ..... , ... jUų —- i,iu»,vou, avių •
4 i, _ ,. ..T. mimstenjos patvirtm- 583,140, vištų 4.637,540,’gos pamaldos, o po piet valdybe gali pasigirti, kad tos įr leista veikti šioms žasu —" — ’

vaidinimas n- koncertas J pa jėgė susitvarkyti su pro- niaus Lietuvių Labdaros gyvuiių skaičius padidėjo,
[Lietuvių klubo salėje bū-[fesionaliu elgetavimu, Dr-ja, Lietuvių švietimo avių kiek sumažėjo: a-
itų nesutilpę visi minėjimo; kurs Vilniuje buvo garsus Dr-ja “Rytas” ir Vilniaus sumažėjo apie 22,000, 
' dalyviai. Prisirinko labai nuo senų laikų. Dabar jau žydu “Gmilus Chmesed ’. kiaulių apie 55,000. Vištų 
daug žmonių. Beje, kaip įgalima vaikščioti gatvė- .an\a Vilniaus, padidėjo net apie 340,000.

i kiekviename londoniečių mis, niekas nebetampo už *p- me<^iorojy dr-ja, o ki- į j statistiką dar neį

Vilnius — Miesto

panuomotoje saleje įvyko per palyginti trumpą laiką draugijoms Vilniuje: Vii-j

Į Lietuvių klubo salėje bū-' fesionaliu

— 231,090. Lyginant •
'su pereitųjų metų, visų’.. .... ------- j

II

h

kiekviename londoniečių 
pobūvyje, taip ir šiame mi
nėjime buvo ypatingai 
daug moterų. Tai aiškina-

mis, niekas nebetampo už 
skvernų, kaip tai buvo ma
doje Lenkijos laikais ir pir
mosiomis savaitėmis po

tos yra tęsinys seniau vei- trauktas Vilniaus kraštas, 
kusių, tik dabar pntaikiu- ___________
šių savo įstatus Lietuvos — Suvalkų trikampyje 
įstatymams.- . _ . . 'vokiečiai lietuvius trak

C* ss
ma tuo, kad kolonijoje esą- Vilniaus grįžimo Lietuvai. • Vilniau* Lietuvių Labda- tuoia geriau ' ■■■HBBKE
ma gana daug našlių, o Neturį iš ko gyventi elge- ro8 jr Lietuvių Švietimo; ——-  --------- <-------------------------------------

Draugijų Valdybų Adresai

cl

prasidėjus karui, daug vy
rų yra pašaukta į frontą.— 
Kolonijos artistai suvaidi
no 3 veiksmų dramą “Tė
vynė šaukia”, paskiau sce
noje pasirodė muz. J. Ja- 
nušio vedamas choras. 
Kaip matyti iš choro pada
rytos pažangos, londonie- 
čiai vykdo savo pasižadėji
mą sukurti ką nors pana-

! “Ryto” draugijų Įstatus

, A. 
S. Urbonas,

tas paimti į prieglaudas,
kiti, norintieji ir galintieji pasirašė vilniečiai kun. Či- 
dirbti, paėmus žodį paleis- biras, V. Budrevičius, A. 
ti namo. Sulaužiusiems Masiulionis, S. Urbonas, 
žodį gręsia privalomo dar-

Į bo stovykla.
Kaunas — Šiemet numa

toma Lietuvoje pagaminti 
apie milijoną erdmeterių 
durpių. Pavasarį organi- 

feus į Chicagas jojami 2-3 dienų durpių
toks pasižadėjimas buvo'Įtaslmo “f511!*®'
, . , , T , . kams. Pernai rankiniu bu-duotas, kada Londone lan- . .au ir mašinomis buvo pa- kėši tas Amerikos hetuvių gaminU apie 220>00() tonų 
choras. {durpių arba maždaug 700,

Po visų kalbų, “Rūtos” 000 erdmeterių.

dreika, kun. V. Taškūnas, 
burm. K. Stašys, adv. A. 
Juknevičius, red. R. Mac
kevičius, kun. K. Rukenas, 
mok. Br. Untulis, V. Mar
tinkėnas, prov. V. Narbu
tas, J. Stankevičius, M. 
Šlepetienė, K. Blažys ir dr. 
Legeika. Abidvi šios drau
gijos yra gana senos ir la
bai daug nusipelniusios 
švietimo ir šalpos darbe, ir 
abidvi daug nuo lenkų nu
kentėjusios.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS TV C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
(25 B. 8th SL. So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vlce-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

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

4115 VVashington St.. Roslindale, 
TeL Parkway 0558-W 

iždininke — Ona SUntultatė,
105 West 6th SL. So. Boston. Mase. 

Tvarkdart — Ona Mizgirdlenė,
1512 Columbią Rd., So. Boston. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raMininką.

(V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Flfth St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 403 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

fi
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered u aecond-claas matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

Mass under the Act of March 3, 1870'
Acceptance for mailing at special rate of poetage provided for in Section IMK 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ___________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ------------- --------  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams ________  $4.C
Vieną kart savaitėje metams $2.0
Užsieny metams ...... .. ....... ... $5.0
Užsienyj 1 Kart savaitėj metama $2.0

DARBININKAS

Katalikiška Salelė Bedievybės 
Jūroje

DARBININKAS

Patikrinimas pirmojo išsiuntimo karo orlaivių, Brewster typo, į Belgiją, kuriuos 
užpirko belgų vyriausybė, Roosevelt Field, L. I.

3

Apaštališkas Delegatas Arkivyskupas Cicognani, 
šventindamas į kunigus keturis Vienuolius Marijonus, 
pasakytoje ta proga kalboje išsireiškė, kad Lietuva 
dabar panaši į mažą katalikišką salą plačioj bedievybės 
jūroj. Aplinkui bolševikai, naciai, protestantai... Kiek 
tai reikia didvyriškos ištvermės išlaikyti katalikišką 
ideologiją, kada visi be išskirties kaimynai žiūri į tave 
vilko akimis ir laukia tik progos tave likviduoti, ypač 
religiniu atžvilgiu.

Ta mintis nė mums patiems nebuvo į galvą atėju
si, bet Katalikų Bažnyčios Hierarchija, stebinti pasau
lio įvykius iš katalikybės centro, kur pulsuoja bei plas
noja katalikų gyvenimo širdis, vienu žvilgsniu įkaina
vo religinę Lietuvos padėtį ir jos likimu susirūpino. Ir 
iš tiesų, Lietuva iš visų pusių apsiaupta tokių tautų ir 
valstybių, kurioms katalikybė tiek terūpi, kad galėtų 
ją ko greičiausiai sunaikinti. Čia kalbama apie Rusiją 
ir Vokietiją. Į tų dviejų valstybių programą įeina pla
tūs užsimojimai panaikinti religiją. Dabar jos užimtos 
karu, kurs sueikvoja visą jų energiją ir pajėgumą. Bet 
kada įvyks taika ir sugrįš normalūs gyvenimo santy
kiai, tai bolševikų ir nacių veikla bus atkreipta į vidaus 
gyvenimą ir savo nekrikščioniškos kultūros plėtimą. 
Suprantama, kad su savo propaganda neaplenks kai
mynų, ypač silpnesniųjų. Tuomet mažutė Lietuva at
siras tarp dviejų brutališkų milžinų, pripažįstančių 
vien pagoniškąjį materializmą ir neigiamai nusistačiu
sių prieš religinį gyvenimą.

Galima puoselėti vilties, kad karas aplaužys bolše
vikų ir nacių ragus. Kad, milžinams kautynėse susilp
nėjus, atsiras, kaip 1918 metais, silpnų ar apysilpnių 
valstybių (daug mažesnė Lenkija, Baltgudija), kurios 
Lietuvai nebus tiek pavojingos. Bet tokia viltis yra tik 
viltis. Tikroji realybė kol kas labai kieta ir maža leng
vatų težadanti.

Tačiau Apveizdos keliai žmonėms nenumatomi. 
Tuo kaip tik ir pasireiškia Dievo galybė, kad iš neišei
namos, rodos, padėties ji suranda labai lengvą išeitį. 
Geriausias to pavyzdys tai buvusis pasaulinis karas. 
Iš jo klaikių griuvėsių iškilo tokios valstybės, kurios 
apie nepriklausomybę nė sapnuoti neišdrįso. Radika
lai kartais šaiposi, kad mes katalikai pasitikim Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero pagalba. Bet — mes ja vis tiek 
pasitikim, ir radikalai prietaringai to prisibijo. K.

• v

♦
Gurklianiškis

O VIS DĖLTO?...

Sesės Ir Broliai Lietuviai Amerikiečiai!

kas švietimo Ministerijos I tys viską klausia ir greitai 
referentas p. Vytautas Tu- ” ’ ‘
menas pranešė, 
sekcijos darbą ir apie jos 
siūlomas taisykles, kurio
mis numatoma tvarkyti 
Vilniaus Kraštui Remti 
Komiteto teikiamas moks
leiviams pašalpas ir stipen
dijas. Čia reikia pastebėti, 
kad Komitetas 
stipendininkų 
nori sutvarkyti 
šelpiamasis 
tarsi išmaldas gaunąs, bet 
kad jis jaustų 
šiandien teikiamą 
niginę pašalpą 
grąžinti, kai bus 
baigęs, kad tuo būdu susi-; 
darytų tikras fondas, kurs 
ateityje galėtų šelpti ir ki
tus moksleivius, reikalin-; 
gus pašalpos.

Tarp kitų dalykų Šviet. 
Ministerijos referentas (V. 
K. R. Komiteto moksleivių 

I sekcijos pirmininkas) pa
pasakojo, kad daugelyje 
Vilniaus srities vietų pra
džios mokyklų padėtis e- 
santi tiesiog apverktina. 
Vaikai neturi drabužių, ne
turi mokslo priemonių, ne
turi maisto. Kaipo įrody
mą, kad taip tikrai yra, p. 
Tumėnas pateikė susirin
kimui vienos pradžios mo
kyklos (M. miestelyje) ve
dėjo laišką, kurį jis parašė 
pradžios mokyklų inspek
toriui. Prie to laiško mes 
neturime ką bepasakyti, 
jis pats už save kalba. Tos 
mokyklos vedėjas šiaip ra
šo:

“Vilniaus Apskrities Pra
džios Mokyklų Inspekto
riui. —

“Pranešu p. Inspektoriui, 
kad M. pradžios mokyklos 
mokiniai beveik 100% yra 
neturtingi ir negali nusi
pirkti lietuviškos knygos. 
Beveik visi mokiniai turė- 
jo utėlių, daugelis turėjo 

' galvoje šašų ir niežų. Treč
dalis mokinių (kaip patik
rinau vieną dieną) buvo be 
marškinių. Ateina į moky- 

i klą tik autais arba šiau- 
Į dais kojas aprišę, apsivil- 
! kę suplyšusią didele mili
ne, ištisai vietomis matyti 
nuogas kūnas. Rašymo 
priemonių ir jokių sąsiuvi
nių neturi.

“Apsilankiau neturtingų 
vaikų namuose ir radau 
vaikus miegant duonos ke
pame krosnyje — esą šil
čiau ir mažiau tereikią už- g. 8, taip pat Vilniuje įkūrė 

sandėl., Užupio g. 2. Kau
ne “Marginiai” turi krau
tuvę nuo pat įsisteigimo. 
“Marginiai“ ėmėsi organi
zuoti liaudies meno ir na
mų pramonės dirbinių ga
minimą. šiuo metu dau
giausia verčiamasi šių dir
binių gamyba ir prekyba: 
medžiagomis tautiniams

apie

moksleivių 
klausimą 
taip, kad 

nesijaustų

pareigą 
jam pi- 

ilgainiui 
mokslus

išmoksta. Išdalinau, nu
pirkęs, kelius egz. knygos 
“Mano Knygelė”. Vaikai 
dėl lietuviškų knygų var- 

1 žosi, o negavę verkia. Len
kiškų pamokų vaikai ne
mėgsta ir nenori.

“Mokinių dabar nedaug, 
nes per sniegą ir suaugu
siam sunku išeiti. Mokyk
lą lanko tik tie, kurie gy- 

[vena arčiau. Mano many- 
, mu, dabar normaliai pa
mokius lietuviškai, pava
sarį mokyklos darbas ga-

■ lėtu eiti visai normaliai. 
Tačiau skurdžiai būklei e- 
sant, reikia duoti vaikams 
visas knygas ir drabužių. 
Dabar mokomės be knygų, 
be sąsiuvinių, bet ilgiau 

‘taip kęsti neįmanoma. Po
ne Inspektoriau, gal kas 
galėtų M. mokyklos vai
kams padėti?...

(Pasirašė)....
M. Pr. Mok. Mokytojas” 

Laiškas buvo perskaity
tas Komiteto susirinkime. 

. Su jo turiniu supažindinta
■ ir Lietuvos spauda. Aišku, 

kad Komiteto nariai labai 
gyvai susijaudino tos mo
kyklos vaikučių būkle, ir 
čia pat nutarta aprūpinti 
juos drabužiais ir mokslo 
priemonėmis bei lietuviš
komis knygomis.

Šis laiškas yra tik vienas 
iš daugelio panašių laiškų. 
Suminėjau jį čia tik dėl to, 
kad amerikiečiai galėtų į- 
sivaizduoti, kokius darbus 
tenka Komitetui dirbti, 
kuriais reikalais jam ten
ka skubėti mūsų žmonėms 
su pagalba. Žinoma, Lietu
vai perėmus valdyti Vil
niaus sritį, reikalai turės 
gerėti, ypač pravedus že
mės reformą, bet niekas 
negali tikėtis, kad tai bus 
labai greitai. Žmonių būk
lei pagerinti, platesnėms 
reformoms pravesti reikia 
ilgesnio laiko, reikia daug 
darbo ir reikia didelių lėšų. 

K. Vairas.

Vienos kovos baras baig- ? dar kitų priemonių numa- 
tas — Vilnius mūsų. Bet tyta, kad tiktai greičiau 
atsidarė antras darbo ba- atlietuvinti Vilniaus kraš- 
ras, — Vilniuje ir Vilniaus to žmones.
krašte radome piktžolių! Sesės ir Broliai Lietuviai 
prižėlusius dirvonus lietu-; Amerikiečiai, 
vių tautinės kultūros lau- Į prantate, kad
ke. Reikia sparčiai ir įtem- tįems darbams reikalingcfe 
ptai dirbti, kad tik grei- j^šos, kurių VGF kad ir tu- 
čiau apvalyti nuo piktžo- ri kiek susitaupęs> bet jų 
lių, kad tik greičiau pasėti neiigam užteks. Reikia, 
ir įdiegti apleistuose dirvo- ka(j išleidžiamų lėšų vieton 
nuošė lietuvių dvasią ir piauktų vis naujos, kad lė- 

j kalbą. šų neišsenkamu šaltiniu ir
Vilniaus Geležinis Fon-[ pasišventusių žmonių dar- 

das persiorganizavęs į sa- bu galima būtų gaivinti ir 
vistovią organizaciją, už-! stiprinti lietuvių tautinę 
sibrėžė sau tikslą medžią- kultūrą Vilniaus krašte, 
giškai remti ir stiprinti lie
tuviškos kultūros darbus 
Vilniaus krašte. To tikslo 
siekdamas VGF kaip tiktai I 
mūsų kariuomenė įžygiavo 
į Vilnių, visu spartumu 
pradėjo savo darbą. Iš su
rinktų už Vilniaus pasus ir j 
ženklelius lėšų VGF dalina 
Vilniaus krašto ir Vilniaus 
miesto neturtingiems mo
kiniams lietuviškus vado
vėlius ir sąsiuvinius; įsigi-■ 
jo tris kilnojamus kino a- 
paratus, kurie, aprūpinti, 
tinkamomis lietuviškomis 
filmomis, važinėja po Vil-l 
niaus kraštą ir rodo pa
veikslus iš Lietuvos gyve
nimo. Kartu su kino apara-' 
tais važinėjo pranešėjai, 
kurie aiškina Vilniaus kra
što gyventojams visas Lie
tuvos gyvenimo sritis ir 
dalina lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Vilniaus 
krašte steigiamos lietuviš
kos seklyčios, kurių iš vi
so bus įsteigta apie šimtą. 
Tos seklyčios aprūpinamos 

mą pakelti, vargo naštą radio aparatais, patefonais 
pavilkti, kurie apkrauti su lietuviškomis plokšte- 
sunkiausiomis, gyvenimo lėnais, laikraščiais ir žaidi- 
naštomis, vargais ir kentė- mo priemonėmis. Į tas sek- 
jimais.

Jau griovis gilus ir pla
tus, rodos, susisiekimas 
turės nutrukti?...

...—O vis dėlto! — “Ateis 
valanda, sunki valanda, 
kada tu pajusi, jog reikia 
Dievo!” Vis vien, be Dievo, 
Kuris jam, rodos, dabar jį 
pamiršo, kuriuo jis jau net 
dabar nebetiki — Jo vėl 
prireiks. Prireiks Jo pagal
bos ir paguodos. Ir jis vėl 
stengsis užlyginti, taip gi
liai išraustą neapykantos. Vyr. Komiteto posėdyje š.i 
griovį, ir vėl statys, nors m. kovo mėn. 7 dieną tarp

su Tėvu,Imas Vilniaus srities pra-

Jūsų gausiomis aukomis 
padedami, moraliai remia
mi laimėjome Lietuvos tik
rąją sostinę VILNIŲ ir iš
laisvinome šimtus tūks
tančių lietuvių ilgus metus 
kentėjusių svetimųjų prie
spaudą.

našta tik ant manęs užkri
to, kuo aš už kitus bloges
nis?” — “Aplink, čia pat, 
sotūs, sveiki, be rūpesnio, 
nenuvargę ...

Ir jis suspaustas sunkių 
minčių, skurdo ir kilusios 
neapykantos, kuri baigė 
jame uždildyti, dar moti
nos pirmą kartą jam pami
nėtą gerąjį Tėvą, Kuris y- 
ra Danguje. Jis gatavas 
buvo plūsti, kad jis liko 
užviltas, nes jis, visgi, at
rodo — to nelaukęs, ko ti
kėjęsis?...

...Savo tariamam skaus
me, ir nevilty — jis jau ka
sė grięvį gilų ir platų. Tą 
griovį vis dar pagilinda
mas, ir stengdamasis nu
tiestus bet kokius lieptus 
numesti ir pašalinti, kad 
per jį nebeliktų jokio susi
siekimo. Tasai griovis bu
vo — neapykantos griovis, 
kuris ji turėjo skirti nuo 
Dievo, nuo visos žmonijos, 
— Geriausiojo Tėvo...

Karti, sugniuždintos sie
los aimana...

Bet čia ne viskas. Žmoni
jos kelias ilgas, labai ilgas, 
ir žmogaus vargų upeliai 
neišsemiami ir ilgi. Tik 
vieni tų upelių šaltinius 
jaučia, kiti temato baugią 
jų nešamą nelaimę. Ir dai
nai, labiau sugeba skaus-

t

...ateis valanda, sunki va- ka pamažu, vis artyn ru- 
landa, kada tu pajusi, jog duo. Ir jis savo gyvenimu 
reikia Dievo! P. Maurice. pergyvenęs pavasarį ir va- 

l    _ •_ j _ A. 11 • S____"
...Buvo jis mažas. Mažas 

kūdikis. Ir kai jis paūgėjo, 
motina švelniai apkabinu
si glaudė ir pirštu rodė 
aukštyn. Mama mokė jį 
Tėve Mūsų, — ir jis iš jos 
išgirdo pirmąjį žodį apie 
Dievą... ! Jį pasitiko gyvenimo ru-

Kai buvo mažas: — tasai duo. Gyvenimo ruduo yra, 
mėlynasai dangus buvo ištikro labai nejaukus, ir 
toks pat paslaptingas, bet daugeliui nepakeliamai 
sykiu labai žavintis ir jo sunkus. Jis, dažnai, neša 
širdžiąi brangus. Ir kai jis nusiminimą ir neviltį, 
augo, nepastebimai bėgo Gyvenimas nebuvo rožė- 
metai ir jaunatvės žiedas mis klotas, ir net daugiau, 
pamažu skleidėsi. Jis karš- jis pasirodo buvo ištikro, 
tai tikėjo motinos žo- ir labai sunkus, kartais, 
džiams, susikaupęs klausė- net, rodos, nepakeliamas... 
si ir svajojo... Jėgos vos benešė sunkią,

Kūdikystė ir žavioji jau- rodos, visai nekaltai už- kokius lieptus, — norėda- kitų dalykų buvo svarsto- 
natvė prabėgo. Ji jau pra- krautą, gyvenimo naštą, mas susisiekti 
bėgo, ir dar taip stebėti- “Nė artimieji tikrai neat- Kuris, jam rodės, buvo vi-[džios mokyklų klausimas, 
nai greitai! Rodos, tatai jautė naštos sunkumo, nė sai beapleidžiąs... 
buvo begalo gražus, žavus kiti žmonės nepadėjo, o ir

sąrą — pajuto tikrai žvar
bų rudenį, šiurkštų, šaltą, 
bet kas ypatinga— alkaną 
rudenį. Toks ruduo gamto
je atsitinka po šaltos, lie
tingos arba sausos vasa
ros.

y* •
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Aukoja gausiai laisvosios 
Lietuvos gyventojai ir V. 
G. Fondas tvirtai tiki, kad 
ir Jūs, Sesės ir Broliai Lie
tuviai Amerikiečiai, kaip 

: visada, taip ir šiuo kartu 
savo gausiomis aukomis ir 
širdingu lietuvišku pritari
mu bei paskatinimu pa- 
remsite lietuvių tautinės 
kultūros ugdymo ir stipri-1 
nimo Vilniaus krašte VGF j 
darbą. Būtų gera, kad

■ kiekviena Amerikos lietu- 
Įvių kolonija ar parapija 
pasiimtų įvykdyti bent po 
vieną uždavinį pav. įsteigti 
ir išlaikyti metams sekly
čią — 150 dol., įtaisyti kai
me ar miestely bibliotekė
lę — 100 dol., nupirkti se
klyčiai radio aparatą — 50 
dol. Vienos kurios parapi
jos išeiviai galėtų susitarę 

' įtaisyti gimtajame mieste
lyje pastovų kino teatrą, 
kurs jau žymiai brangiau 
(bent apie 3000 dol.). Be ........ . . .
to, visus prašome: reika- - s‘kl.ot>- V.lenoJe lo™je arba 
laukite ir pirkite Vilniaus staclal sia,ud.ų kratinyje 
pasus ir ženklelius, siųski- mleJa vlsl kruvoJe; tevak 

niauTSležinio Fondo K<į net užklydęs svetys - esą

v • • v

laukite ir pirkite Vilniaus

te aukas pinigais — Vii-

lyčias renkasi vietos žmo
nės pasiklausyti muzikos, 
dainų, pasiskaityti laikraš- [ 
čių ir ta proga seklyčios 
vedėjas aiškina jiems lie
tuvių gyvenimą. Ir .daug

mitetas, Vilnius, Žygiman
tų g-vė Nr. 8, butas 5.

F. Kemėšis,
Komiteto Pirmininkas

A. Kupčiūnas, 
Iždininkas.

Apverktina Vilniaus Srities
. *

Vilniaus Kraštui Remti,

Apie Vilniaus srities mo- 
muw Mczgmv giaiuo, ucpaucju, vr Ir neveltui bus Jo troški-. kyklas spaudoje dažnai
sapnas, kuris jau niekada pati Apvaizda — visai už- mas: —Tėvas jo napamirš.1 rašoma, Švietimo Ministe- 
nebegrįš... miršo!” — skundėsi jis Malonė nušvies jo klaikią, ’ rija ir įvairios organizaci- i

Jo gyvenime atėjo vidų- sunkioje neviltyje. Rodos, ir žiaurią naktį. Jis visgi—' jos daro dideles pastangas, 
dienio vasara, arba — va- dangus storai apsimaukė, galų gale išvys — kaip iš- stato naujas modernias 
saros vidudienis. Bet ir va- linko kojos ir tirpo visi są- sireiškė vienas prancūzų mokyklas ir padeda netur- 
sara nestovi vietoje. Vasa- nariai. [rašytojas: — “<................
ros karščiai praeina, slen- — “Kodėl visa sunkioji to pasaulio viltį”.

“didžiąją ki-; tingų tėvų vaikams, tačiau
1 vis dar yra tokių vietų, kur

vaikai, vyrai, moterys ir

Populiariau ja Liaudies 
Meną Vilniuje

Vilnius — Kooperatyvas 
‘Marginiai’, įsisteigęs 1931 
metais su tikslu Lietuvoje 
ir užsieniuose populiarinti 
mūsų liaudies meną ir kū
rybą, jau atidarė savo 
krautuvę ir Vilniuje, Pilies

i kas gali turėti atskirų pa- 
klojimų ?...

Žemės jie turi 0,5 — 4 
ha, o šeimos siekia net ligi
12 asmenų. Vienoje vietoje drabužiams, raštuota bal- 
radau 3 metų amžiaus dams medžiaga, 
mergytę, kuri ankščiau ir darbo kilimais, baltaisiais 
matė ir girdėjo, o dabar raštuotais audiniais, įvai- 
jau tikrai negirdi ir nema- riais medžio dirbiniais, ke
to. Čia pat mokyklinio am- ramika, gintaro ir kt. dir- 
žiaus vaikas man pasako- ^iniais. Marginiai jau

: duoda darbo kelioms de
šimtims medžio gaminto
jų, apie 100 audėjų ir kt. 
Žemaitijoje yra daug me
džio drožinėtojų, Trakų 

į apskrityje gerų audėjų, 
i Vilniaus apylinkėse dirbti
nių gėlių, manekenų dirbė
jų ir tt. Bendrovė 1937 m.

I turėjo per 220,000 litų apy- 
“Tokiai būklei esant aš vartos, o 1939 m. jau 380,
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jo, kad jis labai norįs mir
ti... Pasirodo, kad jo tėvas 
beprotis, o motina, išeida
ma dirbti, vaikams palieka 
tiktai virtų bulvių. Taigi 
nuo bado 3 metų amžiaus 
mergytė tapo akla ir kur
čia ir tas vaikutis taip pat

minėtų pastangų neužten
ka ir skurdas ten yra tie
siog nepakeliamas.

Nėra abejojimo, kad čia 
daug reiškia ir įvairių vie
tų pačių gyventojų vargin- dėl bado nori mirti... 
gos sąlygos, daug vargo 
čia palikta buvusiųjų šei- neturiu priemonių pašalin- 
mininkų lenkų, kuriems, ti mokykloje utėles ir ša

šus. Negaliu reikalauti, 
kad nusipirktų knygas ir 
rašomąją medžiagą.

“Labai charakteringa, 
kad vaikai nepaprastai no
ri mokytis lietuviškai, pa-

lietuviškos srities švieti
mas ir tos srities mokyk
lų būklė mažiausiai terū
pėjo.

Šiame posėdyje moks
leivių sekcijos pirminin-

įvairaus

vartos, o 1939 m. jau 380, 
000 litų. Itin mielai lietu
vių sodiečių menu domisi 
užsieniečiai. Užsienių lie
tuviai taip pat maloniai 
savo kabinetuose laiko tai, 
kas pagaminta, sukurta jų 
sesių ir brolių, pasilikusių 
kitapus okeano, senojoj tė
vynėje.
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KOKS SKIRTUMAS TARP
C.YA. ir VYČIŲ

davė lenkų {takai, nes Jogaila 
vedė Lenkijos karalienę Jadvy
gą. Lietuva ir Lenkija tapo su
jungta moterystės ryšiais. Liub
lino unija 1569 metais sujungė 
šias dvi tautas nors Lietuva pa
siliko savo atskirą kariuomenę, 
teismus ir iždą. Nors Lietuva 
pasiliko viešpataujanti tauta, 
vistiek ji ėjo menkyn ir men-

gauna žurnalą “Vytį”. 
Y. A duoklių nemoka. 

Mano manymu daugiau 
jokių skirtumu tarp C. Y. 
A ir Vyčių nėra, gi jeigu 
rastųsi, tikiu, kad gerb. k 
kun.-„ V- Ma8iuUs teiksi. Aštuonioliktame šimtmety’ 
paaiškinti per spaudą. : Lietuva pateko Rusijos įtakon 

I Kol;> skirtumai bebūtų, ir vėliau Ruaija Vokirt.ja ir 
“Jaunimo Aidai”. V1®no _ • • organizaci pasidalino Lenkijos že-

įjoje nėra nieko naujo. i
Toks klausimas buvo pa- Eikvoti jėgas ir steigti o . ,

klaustas C. Y. A. organiza- kitą organizaciją, kada jau & -v V°toriaus kun. V. Masiulio,(organinei jų turime užtik- ’uvienytl’ Liet“v* daug lsken’ 
įvykusiose jaunimo prastinai, man atrodo visai įteJ0 nuo 0,84 kersto-

Law- veltui darbas. Nors Kardi-! Vokietija atėmė Lietuvos že- 
nolų įsakyta turėti jauni-‘mes nuo Rusijos 1915 metais, 
mą organizuotą, bet ma- 5et vėliau jos ir vėl atiteko Ru- 
nau jei mūsų gerb. klebo
nai paaiškintų, kad jų pa
rapijoje jaunimas organi
zuotas . L. Vyčius, į Stu
dentų ir Prof. Sąjungą, ir 
į kitas jaunimo draugijas, 
tada nereiktų nė C. Y. A. 
nė C. Y. O., kokių nors

Šį straipsnį dedame kaipo 
diskusinį, nes su kažkurio
mis autoriaus mintimis ne
visai sutinkame. Tikime, 
kad šio klausimo išsiaiški
nimui atsilieps ir daugiau 
jaunimo organizatorių bei 
globėjų.'

kalbose kovo 30 d., 
rence, Mass. Klausimas li
ko neišaiškintas.

kad virš 
atsaky- 

nes kiek

Jung. Valst. kariai, pavasariui švintant, pradeda praktikuoti žaidimus. Čia matome, kuomet 
jie išsirikiavę, kovoja su padirbtais oponentais, Anapolis, Md. savo akademijos rezidencijoj.

Visiems aišku, 
minėto klausimo 
mui nėra žodžių, 
aš suprantu C. Y. A. ir Vy
čius, tai skirtumas tik ta
me, kad L. Vyčių org. pa
grįsta tautiškumo - lietu
viškumo dėsniais ir visur' 

įmaišytų organizacijų or
ganizuoti.

Būtų daug geriau buvę! 
jei gerb. kun. Masiulis ir 
kiti jauni kunigai būtų a- 
tėję į pagelbą L. Vyčiams 
ir Studentams, šitos orga
nizacijos daugiau apima 
negu C. Y. A. Kol dar per- 
toli 
me!
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suteikiama lietuvių kalbai, 
spaudai pirmenybė. C. Y. 
A. lietuviškumo žymių tu
ri labai mažai. Konstituci
ja ir visos kitos jų brošiū
ros angliškos. Viskas dės
toma anglų kalba. Buvo 
padaryta pastaba, kad be 
kalbos, žlugs lietuvybė, 
kad C. Y. A. turėtų būti 
lietuviškesnė. Į šią pastabą 
gerb. organizatorius parei
škė, kad tai ne tiesa, kad 
lietuvybė galėtų žlugti. 
Galima vartoti anglų kal
bą, raštą ir vistiek būti ge
rais lietuviais ir palaikyti 
lietuvybę Amerikoje.

Antra vyčių organizaci
joje priklauso tik lietuviai, 
gi C. Y. A. visi parapijonai, 
nežiūrint į jų tautybę.

Vyčių org. gali prisirašy- Į 
ti visą amžių, C. Y. A. tik i 
iki 32 metų; Vyčiai pagelb-. Lietuvą didžiame 
sti finansiniai r*?*:?’?: ■” _ /
viams vyčiams, i 
reikalinga pagelba), kurie ’ nepasiekė senovinių kunigaikš-; 
siekia aukštesnio mokslo. 
Gi C. Y. A. visai neturi.

Vyčiai moka dešimt cen- tinė nuo Gedimino įsteigimo, 
tų duoklių į mėnesį, UŽ ką Sekančiais metais Lietuva pasi-

nenueita, pagalvoki-

Pr. Razvadauskas.

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTIS

sijai. Tik vasario 18 d. 1918 me- 
' tais Vilniuje, Lietuva paskelbė 
savo nepriklausomybę.

Lietuva, gyvendama po Rusi
jos globa, daugiausia nukentėjo

' netik bendrame gyvenime, bet 
'taipogi ir kultūroje. Nekartą 
mes išgirstame, kaip mūsų tė
veliai turėjo pargabenti knygas 

. iš Prūsijos, nes rusai uždraudė 
spausdinti lietuviškas knygas ir 
uždraudė dėstyti lietuvių kalbą 
mokyklose. Todėl mūsų tėveliai 
turėjo išmokti lenkų ir rusų 
kalbas, nes tada jiems buvo už
drausta ir lietuvių kalbos var
tojimas. Šis laikotarpis tęsėsi 
nuo 1864 lig 1904 metų.

Kiek kraujo, buvo pralieta, iš
laikant lietuvybę' Knygnešiai, 
kurie pargabeno lietuviškas, 
knygas buvo nubausti mirtimi. 
Per keturiasdešimt metų tie 
persekiojimai ir uždraudinėji- 
mai labai suvaržė lietuvių pas
tangas išlaikyti savo kultūrą.

Taigi mes galime įsivaizduoti 
mūsų protėvių padėtį ir jų sun-

uždraudimo. Šios laisvės šalyj St. Mary’s 
mes nepasinaudojamo savo lais- St Monica’s 
vu laiku skaitydami. Koks keis- St Augustine’s 
tas palyginimas su tuo uždrau
dimo laikotarpiu, kai mūsų 

i protėviai turėjo slaptai surasti 
I lietuviškas knygas ir slėpėsi 
i nakties laiku jas skaitydami ir 
drebėdami, kad tik žandarai ne
užeitų. O mes bi jomės paimti 
mūsų rankon paduotus laikraš
čius. Ko mes bijomės? Kad 
žandarai mūs neužkluptų?!

Pasižiūrėkime, kai visos komu
nistinės grupės pasinaudoja A- 

: merikos laisve. Jie netik platina 
savo kalba knygas, bet taipogi 
ruošiasi nuversti mūsų demo
kratinę valdžią ir įsteigti savo 
valdžią, religinę ir kultūrinę. 

Jonas.

51
31
25

Vyčių Lygos stovis: 
laimėjo pralaimėjo

Knights 
Dukes 
Aristocrats 
Slūgs 
Barrons 
Benedicts

(Tęsinys)

Petras užbaigė pirmą pamoką, 
trumpai paaiškindamas Lietu
vos istorinius žygius nuo Vy- kumus. Kiek jie vargo, kol jie 
tauto Didžiojo viešpatavirfio lai- išlaikė savo kalbą 
kų.

Vytauto mirtis paliko visą mirškime, kad šis kultūros per- 
! nuliūdime. sAkinmiimn lailrna rw»r iro.

mokšlei-' Lietuvos stiprybė sumenkėjo, 
(kuriems (nes jos valdovų viešpatavimas

čių laikų.
Vilnius pasiliko Lietuvos sos-

21
37
43

ir laiminčius. Garbė minėtos ko
mandos organizatoriams: p. A. 
Kateivai, J. Vilčiauskui, ir V. 
Jakštaitei, taip pat didelė gar
bė tenka jaunuoliams: E. Šam- 

. bariui, F. Elinskaitei *ir J. Bra- 
izaitei, kurie gana jauni, bet de- 
Į batavo ir kalbėjo, kaip geriausi 
I oratoriai, gaudami laimėjimo 
, vainiką, čia reikia . pažymėti,

5^ , kad Knights of Columbus salė 
73 laike debatų, buvo pilnutėlė 

J. B. žmonių, bet lietuvių labai ma-
žai matėsi. Vis dėlto kada mū
siškiai išeina viešai kur nors 
pasirodyti, turėtume ir mes 
daugiau dalyvauti publikoje ir 
nesigailėti katučių saviesiems. 
Taip pat reiktų padėkavoti kun. 
B. Gauronskiui už prirengimą 
bei treniravimą mūsų debatų 
komandos.

Petras Bernotą.

“bossą” tai tada viskas geriau 
seksis.

“Vanago Akis” pasityčioja iš 
visų, jis nepasigaili nė vieno. 
Šiuomi noriu jam ar jai praneš
ti, kad kai sužinosime jo asme
nybę, tada mes ir jam karštų 
pipirų duosime, kad jis daugiau 
nebenorės šnipinėti. B.C.

Lietuvos Dukterų Draugija 
h* LDS 1-ma Kuopa

(Bus daugiau)

Vyčių 'Naujosios Anglijos

KAS-KUR? Vyčių Gegužinė

L.
Apskrities metinis suvažiavimas 
įvyks balandžio 27 — 28 dd., Šv. 
Kazimiero liet, parapijoje, vyčių 
26 kp. vadovybėje. Worcester, 
Mass.

Suvažiavimo tvarka tokia: — 
šeštadienį. — susipažinimo va
karas ir registracija Maironio 
parke, Shrewsbury, Mass. Sek
madienį — 9:45 vai. ryto ben-

Waterbury, Conn. —

Ii Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos vieti

nės kuopos veikimo.

Laike pereito susirinkimo at
silankė p. Vallace, Connecticut 
katalikų jaunimo vadas ir kal
bėjo sakydamas, kad* daug kar
tų buvo kviestas vietinis lietu
vių katalikų jaunimas dalyvauti 

• debatuose tarp kitų tautų kata- 
į likų jaunimo, bet niekad niekas

L. Vyčių Naujos Anglijos Ap
skričio metinė gegužinė įvyks 
liepos 28 d., Romuvos parke, 
Montello, Mass.

Visų draugijų, organizacijų, 
bei parapijų prašome tą dieną 
gegužinės nerengti ,nes tik vie
ningai galima susilaukti gražių 
vaisių.

Apskrities Valdyba.

Rengia milžiniškus šokius, 
kurie įvyks šeštadienį, ba
landžio 27 d., š. m., vakare, 
Municipal Building salėje. 
Lietuvos Dukterys ir LDS 
darbininkai,ypatingai dar
buojasi, kad šie šokiai bū
tų visais atžvilgiais sėk
mingi. Jie kviečia visus — 
jaunus ir senus, vedusius 
ir nevedusius, moteris ir 
vyrus į šokius ir užtikrina, 
kad kiekvienas galės trep
telėti sulig savo mados.

šoksiu ir aš polkutę...
Tad visi, kas tik gyvas Į 

šokius! šokikas.

t

PASLAPČIŲ ŠESELIUOSE
(In the sha«ews of the secrets)

droš vyčių mišios. Pageidauta. iš iietuvių jaunimo nedalyvau- 

ir liaudies1
tautosaką bei daineles. Neuž- dės 2 vai. po pietų, 41 Providen- 

se St. Po sesijų vakarienė ir šo
kiai.

Kuopų, prašau iš anksto pa
ruošti įnešimus, kad būtų gali
mas, kas naudingo nuveikti. Ka
dangi Apskrityj atstovų skai
čius neapribotas, todėl kuopos 
prašomos atsilankyti skaitlingai 
į suvažiavimą. Taip-gi kviečiu ir 
tų kolonijų jaunimą kaipo sve
čiais dalyvauti, būtent: Law- 
rence, Brockton, Nashua ir Ha- 
verhill. Ten gražiai veikė vyčių 
kp. praeity, todėl yra vilties, 
kad ir vėl atgis ir gražiai veiks 
vyčių dirvoje.

Mūsų organizacijoje labai 
svarbią vietą užima garbingoji 
dvasiškija. todėl gerb. klebonus 
ir jų asistentus širdingai kvie
čiu atvykti į Vyčių suvažiavimą.

Norintieji važiuoti malonėkite 
užsiregistruoti ne vėliau kaip 
bal. 17 d., Registracija tik 75c. 
Registracijas siųskite šiuo adre
su: 38 Providence St., Worces- 
ter, Mass.

Pranas Razvadauskas,
L. V. Apskr. Pirmininkas.

kad kurie galės eitų ir prie šv. i 
Komunijos. Darbo sesijos prasi-

sekiomjimo laikas tęsėsi per ke
turiasdešimt metų — per ištisą 
žmogaus gyvenimo amžių. Tai

• I
nekeistas dalykas, kad daugu-, 
mas ir ištautėjo.

Dabar Amerikoj lietuvių jau
nimas ištautėja labai greitai be 
jokių kliūčių, be jokios spaudos

davo ir niekad niekas nesiėmė 
jokios iniciatyvos tuo klausimu 
veikti iš mūsų tarpo. Minėtame 
susirinkime buvo duota suprasti 
p. Vallace, kad mes pasitarsime 
patys tarp savęs tuo klausimu, 
ar veikti tik savųjų tarpe, ar iš
eiti plačiau ir dalyvauti svetim
taučių tarpe. Vėliau pasitarus, 
iniciatyva vietinės studentą 
kuopos narių p. A Kateivos, J. 
Vilčiausko ir V. Jakštaitės bu
vo nutarta suorganizuoti deba
tų komanda iš vietinio lietuvių 
katalikų jaunimo ir pabandyti 
su svetimtaučiais padebatuoti, 
nes iki šio laiko būdavo vien tik 
tarp savo jaunimo rengiami į- 
vairūs studijų ir debatų rate
liai. Nutarta — padaryta: p. A. 
Kateivos iniciatyva buvo išgar
sinta vietinėje spaudoje, kad 
vietinės kuopos nariai organi
zuoja debatų komandą. Ir ištik- 

, rųjų skirtą laiką studentų kam
baryje susirinko gražus būrelis 
jaunimo, norinčių debatuoti. Iš- 
klausinėjus susirinkusiųjų, iš 
gabesnių buvo sudaryta debatų 
komanda į kurią įėjo šie jaunuo
liai: p. Šambaris, F. Elinskaitė 
ir J. Brazaitė.

Neseniai pas mus So. Bostone 
lankėsi du studentai iš gerai ži
nomos kolegijos. Jie maloniai 
praleido savo vakarus Vyčių 
kėglių kambariuose ir žaidė 
veltui, nes žaidimuose jie, kaip 
rusai sako “caught a fish”. 
"Davė” tik pralaimėjo keletą 
popirosų, o “Saples” laimėjo 
truputį “drąsos”. Vėl atsilanky- 
kit! Mes užtikriname, kad pra
laimėsite “viską”.

Iš Norvood’o atsilankė bū
rys studentų, kurie maloniai 
praleido šokių vakarą. Jie šoko 
be atilsio. Aš noriu sužinoti, 
kur “Kip, Vince, Bob ir Clove” 
gavo tiek drąsos.

SPORTAS

Momentas, kada laike base bąli praktikos Tampa, Fla., susižeidė žaidi- 
kas Dom Di Maggio suduodamas savo kojos riešaliu į “home-plate”, o 
“catcher’is” Baker griebia bolę.

Artinantis pabaigai kėglių 
zono, visi rateliai abiejose 
gose surimtėjo, vienas 
taip lengvai nepasiduoda.

C. Y. O. lygos stovis: 
laimėjo pralaimėjo 

Vyčiai (St. Peter’s) 61 12

se- 
iy- 

kitam

Po kelių savaičių treniravimo
si, kovo 28 dieną Knights of 
Columbus salėje įvyko debatai 
vietinės kuopos narių ir iš Šv. 
Marijos Magdalenos parapijos 
debatų komandos. Daugiau po 
valandos abiejų komandų deba- 
tavimo, teisėjai padarė sprendi
mą, kad mūsų organizuota de
batų komanda, atstovaudama 
šv. Juozapo parapiją, laimi. 
Koks džiaugsmas, kada matai 
jaunuolius imantis iniciatyvos

t

Neužilgo mes pamatysime A. 
J. su nauju “forduku”. Ne visai 
naujas, bet ne toks susenęs, kaip 
pereitais metais. Gal tada jis 
galės tankiau atsilankyti į mū
sų susirinkimus.

Vyčiai ruošiasi vaidinti labai 
juokingą veikalą. Vaidintojų 
tarpe randasi rimto porelė sava
norių, kurie nori sudainuoti 
“duetą”. Tur būt jų neišgirsite, 
nes vakaro vedėjai jų pasiklausė 
ir visiškai neapsiima juos pers
tatyti. “Genie” pasiieškok kitą

Kuklus pavasarinis apsi- 
rėdymas, popietiniame pa
sivaikščiojime.



Antradienis, Balandžio 9, 1940

Tikras Šių Dienų Katalikybės Pažiba Ir Pavyzdys!
Visi šventieji Viešpaties simušimas! Tokiais Pa- 

tarnai ir tarnaitės, dangų- čiam V. Dievui ir pagaliau 
je amžinai su Viešpačiu Jo šventiesiems veidro- 
triumfuojantieji, o kiti dar džiais, menku, mano silp- 
šioje žemėje tebevargs- no žmogaus supratimu, 
tantieji, — yra tarsi veid- pirmiausia turėtų būti vi- 
rodis, kuriame V. Dievas iš si Trečiojo šv.' Prenciš- 
begalinės savo meilės ir kaus Ordino nariai, broliai 

daleidžia ir seselės Tretininkai, o 
paskiau ir kiti visi tikin
tieji katalikai žmonės. Ti
krą tam dalykui pavyzdį— 
paraginimą prie to kilnaus 
siekimo, mes galime paim
ti vieną šių dienų tretinin
ką, broliuką darbininką 
(supr. paprastą tretininką 
darbininką broliuką, o ne 
vienuolį broliuką). Aš ma
nau, kad didesnio ir geres
nio pavyzdžio bei pažibos, 
nebereikės ieškoti, kaip 
Matas Talbot, — papras
tas airas darbininkas treti
ninkas, apie kurio asmenį 
ir didvyriškus kirkščiony- 
bės srity darbus, noriu čia 
šiek tiek daugiau pakalbė
ti.

gailestingumo;
mums, vargšams, — že
mės nusidėjėliams, pama
tyti atsimušantį visą Jo 
Paties didingumą, galin
gumą, ir nuostabumą, vi
suose Savo darbuose dan
guje ir žemėje. Mes gi iš 
savo pusės, taipogi priva
lėtume būti panašūs veid
rodžiai, kuriuose V. Dievui 
į juos pažvelgus, turėtų ir 
mumyse atsimušti visa 
tai, kas šventuosiuose 
švenčiausia, kilniausia ir 
tobuliausia buvo; turėtų 
būti gyvu tikėjimu parem
tas šventųjų ir jų darbų, o 
su jais kartu, — dar dides
nis mūsų ir V. Dievo paro
domos meilės, mumyse at-

Ar Jis Yra Viršgamtiškas?

DARBININKAS

V. Jėzų šv. Altoriaus Sa
kramente. Pasveikinęs V. 
Jėzų, — jis skubinasi Šv. 
Kryžiaus Kelius apeiti, — 
tą didžiausią Pranciškonų 
pamaldumą, apmąstant 
Šv. V. Jėzaus kančią ir Jo 
Mirtį atlikti. Paskiau jis 
išklauso šv. mišių ir tfrii-' 
ma šv. Komuniją, kol eina1 
į kasdieninį savo darbą. 
Natūraliai pasąduus, ištik- 
rųjų jis čia nieko ekstra 
nepadaro, ko mes suvisu 
nebegalėtume pasekti! Ar
gi mes visi, iš 24 valandų 
laiko, pusę valandos nebe
galėtumėme paaukoti my
limam savo Viešpačiui pa
garbinti, — ateiti valandė
lę bažnyčion, šv. mišių iš
klausyti? Ar gi tas, galėtų 
mums sudaryti didelį skir
tumą, jeigu pusę valandos 
anksčiau, kaip paprastai 
atsikeltume, prieš eisiant į 
darbą bažnyčion užeiti, 
kad šv. mišių išklausyti? 
Bent dvasiniam savo eks
perimentui padaryti, pa
imkime pavyzdį iš šio pa
prasto, bet didelio Viešpa- 

! ties tarno, ir bent trumpa
me lanke, pabandykime 
pasekti jo pavyzdį. Padė
kime mes jam Nukryžia- 
votajam mūsų Išganyto
jui, atlyginti už savo ir vi
so pasaulio žmonijos kal
tes. Dabar mes aiškiai ma
tome, nuo kur jis pradeda 
kiekvieną šio savo žemiš
kojo gyvenimo dieną gy
venti, ir iš kur jis eina į 
paprastą, kasdieninį savo

Expeditorius Byrd nuvykęs su savo expedicijos štabu prirengia orlaivį, kuriuo apskraidys po visą 
savo atrastą valstybę Antartic ašigalyje.

kokį V. Dievas kiekvienam ' SPECIALES CENZO BLANKOS I

tai jau ne mūsų dalykas!; 
Čia, yra V. Dievo Valia ir 
nepaprastas jo paties V. 
Dievo garbei pasiaukavi- 
mas! Aš manau, kad nė V. 
Dievas, nė jis pats, griež- 

' tai iš mūsų nebereikalau- 
ja, kad mes padarytume 
tai, ką jis padaro. Jis visa 
tai padaro be jokio stebuk
lo, — labai paprastu būdu. 
Tiesa, mes nebegalime tiek

—----------. save apsimarinti ir tiek „——e  ----
naštą kasdieną nešti kaip daug melsties kaip jis. Čia Į darbą. Čia mes turime iš- 
ir mes; — pagaliau turi vi- yra jau perdideli 
sas klastingojo šių dienų darbai; Tačiau kituose vi- 
pasaulio ir velnio pagun- suose, — mažesniuose da- 
das, — taip lygiai kentėti, į lykuose, — argi mes netu- 
kaip ir mes. Tačiau kaip rime ir nė kiek nebegalime 
dideliai skirtingai nuo mū- jį pasekti? Mes nors ir 
sų, visa jis atlieka, pane- trumpai, bet rimtai pažvel- 
ša ir nukenčia! Koks milži- kime jo gyveniman, ir aiš- 
niškas jo nuo visa to, kas kiai pamatysime, kaip jis 
tik bedievišku ir ištvirku- pradeda kiekvieną dieną, 
siu šių dienų pasauliu atsi- Trečiojo šv. Pranciškaus 
duoda, susilaikymas! Koks į Ordino Regulos vienas pa
savęs apsimarinimas, ir vi-s ragrafas aiškiai sako: — 
siškas savęs, ir visų savo!— “Tie visi tretininkai, 
darbų, V. Dievui, Jo gar-i kurie tik paprastomis die- 
bei ir savo sielos išgany-,nomis yra laisvi nuo kas-; 
mui pavedimas! Gali nevie- Į dieninio darbo, arba jų 
nas paklausti to, kad jeigu | darbo laikas yra suderina- 
jis nėra viršgamtiškas, bet mas su šv. mišių išklausy- 
tik toks pat kaip ir mes vi- mo laiku, — kiekvieną die- 
si, — tai kaip jis įstengia ną turi dalyvauti šv. mi

šių išklausyme”.
kyla
kaip daug tretininkų, ir 
šiaip jau tikinčiųjų katali
kų, šį įsakymą, ne vien tik 
tretininkams, bet ir ki
tiems visiems griežtai pri-

Matas Talbot, — taip ly
giai kaip ir visa mūsų di
džiuma, nuo ankstybo ry
to iki vėlybam vakarui, tu
ri dirbti įvairius darbus, 
kuriuos V. Dievo Apvaizda 
ir Šv. Jo Valia kasdieną 
jam atlikti pavedė; turi 
kovoti dėl kasdieninio sa
vo duonos kąsnelio, — taip 
lygiai kaip ir mes; turi vi
są kasdieninio gyvenimo 
vargų, rūpesčių, sunkumų

mums

I

iš mūsų dirbti paskyrė, at
sidavę ir taip punktualūs 
kaip jis? Mes skaitome 
taip apie jį parašyta: — 
“Visame jo gyvenime nėra 
žinoma tokia diena, kurio
je jis būtų pavėlavęs dar
ban ateiti, nors kasdieną 
jis išklauso šv. mišių ir pri
ima šv. Komuniją”. Ar 
mes apie save galime tą 
patį pasakyti? O kai pra
dedame savo darbą dirbti, 

me« Udp eMuneJojalūs (Tš- cialę įeigų klausimo tvarką galima nubausti 
tikimi), griežti ir teisingi Paaiškino - — —«-------

PAJAMŲ KLAUSIMAMS
Žmogus, kuris nenori pa- blankos reiškia didesnių iš

sakyti Cenzo suskaityto- laidų valdžiai, ir tikima, 
jui kiek 1939 m. įeigų (ar- kad daugumas žmonių a- 
ba pajamų) gavo algomis pie įeigas tiesiog duos in- 
ar iš uždarbio, gali išpildy- formacijas suskaityto- 
ti specialę blanką, kurią jams, su visais kitais įsta- 
£ali gauti nuo 1940 m. tymo reikalautais fak- 
Cenzo suskaitytojo. tais”.

___  Cenzo Biuro viršininkai, “Jeigu suskaityto  jas ne- 
w galime* pasakyti^kad pranešdami apie šitą spe- prisilaikys priesaikos jį 
mes taip esame lojalūs (iš- eialę jeigu klausimo tvarką galima nubausti dviem 
tikimi), griežti ir teisingi Paaiškmo - | metam kalėjimu ir $1,000
savo darbo savininkui? Ar j “Jeigu nenori pasakyti bausme, b®* me **
mes nebeaikvojame veltui Cenzo suskaitytojui gyventojų suskaitymus,

Pavyzdžiui,

Cenzo Biuras praneša — 
“Valdžia neinteresuojasi 

žinoti kiek asmenys pini
gų uždirba. Nori žinoti 
faktus apie dideles grupes 
darbininkų.
nori žinoti kiek asmenų 
Milwaukee,

1 toje, uždirba tarpe $2,000 
ir $3,000 į metus. Tas pa
gelbėtų statymo industri
jai spręsti tikrą skaitlinę 
žmonių su užtektina pirki
mo pajėga pirkti žemos — 
kainos namus, ir tokiu bū
du duotų didesnio veiklu
mo statybos darbams.

“Kita svarbi priežastis,

ar kitoje vie-

I

darną, čia mes turime iš- mes nebeaikvojame veltui Cenzo suskaitytojui apie 
tikrųjų gražų ir lengvą jo į laiką ir medžiagą? Ar esą- tavo įeigas, tai nuo jo pa- 
pasekimui pavyzdį. Mes me teisingi taip kaip Ma- prašyk specialūs blankos ir 
lygiai taip pat kaip ir jis, tas Talbot? Ar mes mato- konverto. Ant šitos blan- .. _ , ~ i- .. . . 1K t

me tą nuostabų jo teista-'.kos yra atspausdinta du ““ĮJ® *UOt™.
gurno principą, šviečiantį klausimai apie įeigas, ir y- 
visame jo gyvenime, tarsi 
šviesi saulutė, giedrią va
saros dieną? Pagalvokime 
gerai!

taipogi einame kasdieni- 
nin savo darban, kurie jį 
turime ir galime dirbti. 
Bet ar mes visa tai pada
rome, taip kaip jis. Ar vi
same esame taip iš širdies 
kasdieniniam savo darbui,

tas Talbot? Ar mes mato- konverto

Ar Mes Gate NH Taip Teisioji, Kaip Jis?

Ant šitos blan-

nei viename atsitikime ne-, yra dėl ėmimo žmogaus į- 
reikėjo vartoti bausmės.' eigų, kad sužinotų kiek 
Konfidencijališkos infor-1 žmonių dirba tik dalį laiko

taip dideles dorybes ir 
dvasines pratybas dvasi- 
nin savo gyveniman pra
vesti, — taip didelius V. 
Dievo garbei ir savo sielos 
išganymui atlikti? — Taip, 
tas tiesa.— Jis nėra anaip
tol viršgamtiškas. Jis yra valomą išpildo? Kaip šia- 
toks pat silpnas žmogus, me dalyke elgėsi visi šven- 
kaip ir mes visi. Tačiau jis tieji mūsų broliai? Dabar 
įstengia tiesiog viršgam- meskime trumpą savo 
tiškus darbus, V. Dievo žvilgsnį į patį Matą Tal- 
garbei ir savo sielos išga-, bot.. Penktą valandą ryto, 
nymui atlikti! Daugelis ga-i kiekvieną dieną, — mes jį 
Ii pasakyti, kad mes nega- jau matome belaukiantį 
lime tiek daug įvairių sa- pas bažnyčios duris, kad 
vęs apsimarinimų pakelti, jas atidarytų. Visuomet jis 
ir tiek daug laiko vakarais pirmas bažnyčion įžengia, 
besimeldžiant praleisti, (ir karštai pasveikina be- 
kaip jis. Taip. Tačiau čia, laukiantį savo Mokytoją,

• v

Dabar
rimtas klausimas,

Įsigykite !

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos* Piliečio Teises ir ! 

Priedermes
ž Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygeli daug !
f jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą ' 

anglą ir lietuvią kalboje.

1
 Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus: !

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

Matas Talbot, dirba vie- ir burnojimų srovei, mato- 
noje medžio sankrovoje, mai mus nešti pražūtin? 
Jo darbas ir užimamoji po- Apsižiūrėkime!.. Ar gi mes 
zicija, duoda jam galimy- negalime su juo bendrai 
bę, smulkių medžio gaba- maldoje jungties tais žo- 
liukų, automatiškomis pie- džiais, su kuriais jis kiek- 
lėmis, nuo lentų ir blankų vieną . dieną savo darbą 
galų nupiaustytų kasdieną pradeda: — “O Šv. P. Ma- 
namon savo pečiui pasi- rija! Aš tik trijų daiktų, 
kurti parsinešti. Bet ar jis per Tavo šventą ir galingą 
pasinaudoja ta proga? Ne! užtarymą, nuo Dieviškojo 
— Jis yra perdaug teisin- Tavo Sūnaus, — Jėzaus 
gas tai daryti! Jis čia ma-; Kristaus mūsų Viešpaties 
to nors ir menką savo rū-' ir Išganytojo, šiandieną 
šies vagystę, ir jos tarsi sau prašau: Dievo malo- 
ugnies iš tolo prisiliesti bi-: nės, Dievo su manim buvi- 
josi! Ar mes šiuose visuo-, 
se panašiuose dalykuose, 
esame ir galime būti taip' 
teisingi, kaip jis? Ar ren
kame po mirtinin savo gy
veni man, teisingumo dai- 
mantus, nevystančios sa
vo garbės vainikui papuoš
ti? Dirbdami kasdieninį 
savo darbą, — mes taip 
pat lygiai kaip ir jis, iš vi
sų pusių esame apsiausti 
antikatalikiškos atmosfe
ros, kurioje įvairūs bedie
viai, — Jėzaus Kristaus ir 
Jo Bažnyčios priešai, nuo 
ryto iki vakaro, įvairiau
siai keikia, blevyzgoja, — 
V. Dievą, Jo Bažnyčią ir 
tikinčiuosius įvairiai už- 
gaudinėja. Ar mes į įvai
rius bedievių mums daro
mus priekaištus ir užmeti- 
nėjimus, taip lygiai sąmo
ningai atsikertame, kaip 
jis? O gal mes duodamės 
tai dvokiančiai blevyzgai

«

ra vieta tavo atsakymams.; 
Įdėjęs blanką į konvertą ir 
užlipdęs paduok suskaity-j 
tojui, ir jis pasiųs į Wa-1 
shingtoną neatidarytame' 
konverte”.

“Visi Cenzo darbininkai 
prisiegdinti neišd u o t i 
jiems paduotų informaci
jų, tad neabejokit apie pa
davimą faktų. Bet mes, 
tiems, kurie nori ekstra 
apsaugos siūlome paštu 
pasiųsti įeigų raportą.

“Vartojimas specialės

kaitytojui yra saugiose tik galima sužinoti lygi-
rankose”. * nant įeigas.

Apie vartojimą šitų fak-,
tų apie žmogaus įeigas,1

Department of 
Commerce.

VILNIAUS MOKSLEIVIAI 
ATBĖGĖLIAI

c) 2,000 mokinių neturi 
drabužių; čia reikia bent 
40,000 litų.

d) 2.500 vaikų neturi
_____________________, baltinių, t. y. marškinių ir 
Sąjungai atitekusių lietu- apatinių kelnių, šiam daly- 
viškų sričių.____________ , kui reikia bent 25,000 litų.

Vytauto Didžiojo vardo Iš viso šiokiam tokiam Vil-

Vilniuje šiuo metu yra a- 
pie 300 moksleivių atbėgė
lių, atvykusių iš vokiečių 
užimtos Suvalkų - Seinų 
krašto srities ir iš Sovietų

mo ir V. Dievo man palai
mos šiandieną”. Tuo būdu, 
mes visą mūsų tos dienos 
darbą, — jau iš anksto, 
automatiškai pašvęstume 
V. Dievui ir Jo garbei. Ir 
V. Dievas už tai mus pa
čius, ir visą mūsų tos die
nos darbą, automatiškai 
palaimintų, ir apsčiomis 
Savo malonėmis, visuomet 
jį apdovanotų!
— “Leisk savo šviesai ži

bėti, kad visi žmonės galė
tų ją matyti”, — sako 
mums Išganytojas.

Istikrųjų, Matas Talbot, 
turi savy visa, kas tik yra 
reikalingą, kad tretininkai 
ir kiti visi tikintieji žmo
nės, galėtume pasekti šio 
tylaus, paprasto Dublino 
miesto darbininko pavyz
dį! Kai tik jis pabaigia sa
vo dienos darbą ir grįžta 
namon, — jis visuomet va
landėlei užbėga bažnyčion,

pasimatyti su geriausiu < 
savo Draugu, V. Jėzumi, į 
Tabernakuly. Jis padėko- ' 
ja Jam už visą tą dieną : 
jam suteiktą gerą: Už pa- ‘ 
laimą, už pagundas nuga
lėti suteiktą pagalbą, už 
apsaugojimą jo nuo viso 
pikto ir tt. Ar mes nepa
galvojame kuomet nors, 
pradėti panašiai daryti? 
Leiskime patys sau ir mes 
surasti bent porą minučių 
laiko, užbėgti bažnyčion 
Išganytojui už visa, ką Jis 
mums per visą ištisą dar
bo dieną suteikė, bent 
trumpai padėkoti. V. Die
vas yra mums begaliniai 
geras. Leiskime ir mes pa
tys save, visuomet būti V. 
Dievui gerais; leiskime 
tankiai sau prisiminti tą 
žmogų, ir stenkimės visą 
ištisą savo darbo dieną, jo 
pavyzdžiu gyventi. Būki
me tikri, kad jis ir mūsų 
savo maldose pas • Aukš
čiausiąjį, niekuomet nebe- 
pamirž, ir visuomet išties 
mums dvasinės savo pa
galbos ranką, kuomet tik 
ji bus mums tikrai reika
linga.

J. Butkevičius.

gimnazijoje Vilniuje yra' niaus mokinių sušelpimui 
apie 200 atbėgėlių moks- i būtinai reikia bent 460,000 
leivių. Vilniuje jie atsidūrė • litų.
be tėvų ar globėjų ir dėl toj Svarbiausias dabar trū- 
yra labai sunkioje būklėje, kūmas Lietuvoje jaučia- 
Daugumas jų gyvena ben-: -----------—ix----------
drebučiuose.

Nuo vasario 1 d. Vytau
to Didžiojo gimnazijos tė
vų komitetas duoda atbė- 
gėliams moksleiviams' 
priešpiečius. Be to, tėvų tui kelius tūkstančius met- 
komitetui tenka rūpintis rų gero ir stipraus balto 
atbėgėlių atleidimu nuo audeklo vaikų marški- 
mokslapinigių mokėjimo niams ir kelnaitėms siūti, 
arba už juos sumokėti, iri Norint tinkamai sušelpti 
kt. Visam tam reikalinga Vilniaus neturtingus mok- 
lėšų. i sleivius reiktų ne 460,000,

Vilniaus Kraštui Remti ’ bet mažiausiai 700,000 litų, 
Vyr. Komiteto posėdyje t. y. apie 120,000 dolerių.

mas aprangos srityje; pa
vyzdžiui, balto audeklo 
marškiniams beveik nebe- 

j galima gauti. Amerikiečiai 
padarytų didelį dalyką, jei 
atsiųstų V. K. R. Komite

(Ū—5 d.) moksleivių sek
cijos pirmininkas p. V. Tu
mėnas (Šviet. Ministerijos 
referentas) pranešė, kad iš 
20,000 moksleivių Vilniuje 
12,445 moksleiviai yra bū
tinai reikalingi vienokios 
arba kitokios pagalbos.

Pono Tumėno nuomone, 
pagalba mokiniams turėtų 
būti tokia:

a) 6,800 mokinių reikia 
apauti ir šiam dalykui rei
kalinga Lt. 102,600.;

b) 2,000 berniukų neturi 
apsiaustų (paltų, over- 
coats); kukliausiai skai
tant: po 40 lt. už apsiaustą, 
čia reikia bent 80,000 litų.

Taip pat didelė bėda ir 
su bateliais — medžiagų 
atsargos jau baigiasi, gali
ma susilaukti tokio laiko, 
kada batų nebebus galima 
nusipirkti. Ir dabar, kai V. 
K. R. Komiteto posėdyje 
paaiškino p. Tumėnas, yra 
tokių šeimų, kur trims vai
kams yra tiktai viena pora 

j batukų, dėl to į mokyklą 
■vaikai eina, pasidalindahii 
batais: vienas vaikas nuei
na į mokyklą tiktai kas 3- 
čią dieną. * K. V-as.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

t
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. L

PRIMICIJOS

Primicijų retumas iškelia 
čių primicijų brangumą ir gra
žumą. Sulaukus naujai įšventin
to kunigo, džiaugiasi neoprez- 
byterio tėvai, broliai, sesers, gi
minės, parapijos klebonas ir vi-

pa-

si parapijiečiai. Džiaugiasi visi,' 
nes Dievas savo žmones apdova
noja nauju savo tarnu-kunigu. 
Tyras ir nuoširdus džiaugsmas 
kovo 31 dieną pripildė visų Šv. 
Kazimiero parapijiečių širdis, 
kada kun. Juozas J. Kuprevi
čius, MIC. pirmą kartą iškil
mingai atnašavo šventąsias mi
šias.

Kun. Juozas J. Kuprevičius, MIC.

konu kun. Matulaitis,
MIC.; diakonu — kun. A. Šve- 

. das, MIC.; subdiakonu — kun.
P. Malinauskas, MIS. Ceremopi- 
jų vedėjas buvo S. Vaičaitis, 
MIC., o likusį Mišioms patarna
vimą suteikė vietiniai Mišioms 
patarnautojai. Po Evangelijos, 
turiningą ir progai pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. A. šve
das. Po Mišių, kunigas Kuprevi
čius suteikė visiems savo kuni
gišką palaiminimą, pradėdamas 
su tais kurie jam patarnavo 
Mišiose, paskui savo tėvams, 
broliams, seseriai, giminėms ir 
visiems atvykusiems į jo primi- keletą dainelių, 
ei jas.

Pusė po vienai, parapijos salė- davė linksmesnės nuotaikos pa- 
je, buvo suruošti šeimyniški pie- kviestas griežti orkestras.

Kunigą Kuprevičių telegramaPusė po dešimtos valandos tūs, kuriuose dalyvavo pats ce- 
prasidėjo graži eisena iš 1 
nijos į bažnyčią. Procesiją lydė- šuo, Mišių ministrai, keletą kū
jo čia besidarbuojančių Seserų nigų svečių,
Kazimieriečių gražiai išlavinti 70 kunigo Kuprevičiaus giminių, 
ir išpuošti parapijos mokyklos 
berniukai ir mergaitės, po kurių 
tuojau sekė svečiai dvasiškiai, 
Mišių ministrai ir pats primici- 
jantas. Procesijai įžengus į baž
nyčią, choras pasitiko naująjį 
kunigą entuziastingai ir nuošir
džiai sugiedodamas: “Ecce sa- 
cerdos magnus”. Bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių. Nesant pakan
kamai vietos visiems susėsti, 
daugeliui teko stovėti bažnyčios 
gale ir takuose. Visa buvo kuo 
stropiausiai prirengta ir sutvar
kyta. Altoriai buvo išpuošti ir liksas 
pagražinti gėlėmis. Mišioms pa- Vaitkūnas ir Petras Bužinskas. 
tarnautojai vilkėjo baltomis 
švarutėlėmis sutanomis persi-: mokyklos mergaitės sveikino 
juosę raudonomis juostomis. Vi
sur reiškėsi iškilmės dvasia ir 
nuotaika. Iš širdies tryškąs 
džiaugsmas nesigailėjo priemo
nių išsilieti išoriniame puošnu
me.

Celebrantui, kun. J. Kuprevi
čiui, Mišiose asistavo arkidija-

DARBININKAS
1 ■1 » .» ■■■— ~~

J Amerikos Lietuvių Pašalpinės 
Piliečių Draugijos vardu sveiki
no Draugijos pirmininkas, po
nas M. Lukšys.

Į Savo ir daktaro Čepo vardu 
sveikino ponia Čepienė. Dakta
ras B. Čepas yra pragarsėjęs 
visame Providence, ypač kaipo 
vyriausias Šv. Juozapo ligoninės 
obstetrikų. Jis gražiai patar
nauja Providence’o lietuviams. 

Suteikdamas kun. Kuprevi
čiui dovanėlę, labai gražiai svei
kino ponas Wiliam- Chisholm, 
graborius, kuris, nors ir kita
tautis, tačiau neretai dalyvauja 
mūsų parapijos parengimuose. 
Lietuviai nekartą yra matę jo 
skelbimąsi “Darbininke”.

i Lietuvių Katalikų Draugijos 
sveikino Juozas Nadzeika. Mo- yar(Ju svejkino Jurgis Tamašau. 
kyklos vaikų choras sveikino gjta, 
kunigą Juozą sudainuodamos

i Nuoširdžiai sveikino atvykę 
I Vakarienę pagyvino ir jai pri-'d“ Marianapolio Kolegijos mo- 

kytojai: S. Vaičaitis, MIC. ir 
mums gerai pažįstamas br. Jo
nas Banys, MIC., kuris neseniai

klebo- lebrantas ir jo tėvai, broliai, se- sveikino šie 1) kunigo Kuprevi- atgal yra buvęs mūsų vargoni-

klebonas ir apie

ninkas.
Tapigi širdingai sveikino at-

čiaus kurso bendramokslis ir 
kartu su juomi įšventintas, ku- 
nigas Mykolas Šmigelskis, MIC.. vy^ęsjsveėias ii Quebec’o, kun. 
iš Hinsdale, III., 2) Seselė M. 
Maura (p-lė Marija Virbickaitė 
iš Providence) atsiuntė savo 
linkėjimus ir sveikinimus iš Šv.

6

T. Poška.
' Gražiai sveikino kun. P. Mali
nauskas, dabartinis Marianapo
lio Aukštesniosios Mokyklos di- 

Kazimiero Seselių Naujokyno, rektorius, kuris ilgai pažįsta ir
i kiek metų atgal yra mokęs kuni- 
' Kiinrmririii

esančių iš Providence ir net at
vykusių iš toliau kaip tai iš 
Bostono ir Lowell’io.

Vakare, pusė po šešių, po iš
kilmingo palaiminimo su Šven
čiausiuoju, parapijos salėje į- Chicago, UI. 
vyko priėmimo vakarienė. Komi- ]______________ ____________
tetas viską kuo gražiausiai ir ro, vietinės parapijos, choro na- 
tvarkingiausiai buvo suruošęs. riai ir taipgi Dongveckų šeima. 
Dalyvavusių vakarienėje buvo, žodžiu sveikino vakarienės 
apie 250 žmonių. Vakarienės ruošimo komiteto vardu, Alek-1 Sveikino kun. dr. J. Starkus, 
ruošimo komitetą sudarė šie gandras Vaitkūnas, kuris taipgi Marianapolio Kolegijos mokyto- 
parapijos nariai: pirm. Vincas' perdavė kunigui J. Kuprevičiui J35 *r įžymus pedagogas. 
Balkonis, Juozas Vaitonis, Fe-

Kairys, Aleksandras

ONA KASKAS, BOSTONE
•9

Laišku sveikino Šv. Kazimie- Kuprevičių.
Iš širdies sveikino ir gražiai 

pakalbėjo marijonas misijonie- 
rius, kun. dr. K Matulaitis.

j Visos Kuprevičių šeimos var- 
labai nuoširdžiai, pilnas

Vakarienės metu, parapijinės

kunigą Kuprevičių padekla- 
muodamos akrostiką. Mergaitės 
rankose laikė po sidbarinę raidę 
su kuria prasidėjo kiekvienos 
deklamuotinas posmas. Visoms 
pabaigus deklamuoti susidarė 
žodis KUNIGAS. Parapijos mo
kyklos vardu kunigą Kuprevičių

I

vakarienės pelną.
Nuoširdžiai sveikino šv. Onos. ^u’ 

draugijos pirmininkė, ponia Ja-! džiaugsmo ir susijaudinęs svei- 
dvyga Balkonienė perduodama kino savo brolį kunigą, Jonas 
Draugijos dovaną, gražią kam- > Kuprevičius. Baigdamas kalbė- 
žą ir meniškai išsiuvinėtą stulą. kunigui Juozui šeimos

Šv. Jono Draugijos vardu svei-; dovan4 gražų, auksin. kieli- 
kino atsižymėjęs ir visiems ži-'^* 
nomas Eduardas čiočys. i l programos pabaigą ilgokai

Gedimino Draugijai atstovavo (Pakalbėjo kun. klebonas ir su 
Ambraziejus Gumauskas nuo-> džiaugsmu, nuoširdžiai pasvei- 
širdžiai pasveikindamas naująjį kunigą Kuprevičilj, palto-

r J J i kedamas gražios darbuotes ir
kunigą Kuprevičių. I Joties.

NEW YORK Metropolitan Operos artistai nuo ko
vo 28 iki balandžio 6, dainavo Boston Operoje. Mūsų 
lietuvaitė Ona Kaskas pasirodė keliose operose. Il
giausią rolę išpildė balandžio 2, “La Gioconda”, opero
je La Cieca — aklos motinos rolėje. Bostono kritikai 
labai gražią, palankią davė kritiką. Klausančiam pa
nelę Oną dainuojant virš minėtoje operoje, tikrai ma
lonu buvo gėrėtis jos gražiu stipriu balsu. Garbė mums 
lietuviams, kad turime tokių asmenų, kurie kelia Lie
tuvos vardą kitataučių tarpe.

Gyvuok, dainuok, kaip operos artistė ilgiausius 
metus. Operos Mėgėjas.

(Aukštakalnis ( kalbės apie pa- 7 
vojingumą aukšto kraujo spau- i 
dimo ir kaip galima išsigydyti. 
Dr. H. Wilbur kalbės apie įvai
rių užsisenėjusių ligų gydymą 

1 ir pasekmes. Ši organizacija ji 
i kviečia visus, kurie tik gali atei- 
i ti. Įžangos nebus, tik kolekta 
padengti svetainės lėšas.

Komitetas. |

HASHUA, II. H. I

NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Nor- 
, woodo Moterų Sąjungos 27 kp. 
Sąjungietėms už išpildymą pro
gramos dalies; armonistui Juo
zukui Skirkevičiui, Jr.; vaidin
tojoms ir visiems, kurie atsi
lankė į Moterų Sąjungos 58 kp. 
vakarą, kovo 31 d, Ypatingai 
daug darbo įdėjo vaidintojos, : 
kol išmoko veikalą. Tai buvo di
delis pasišventimas. Dėkojame t 
šeimininkėms, kurios suruošė 
vaišes ir pavaišino programos 
dalyvius. 1

Nuoširdų ačiū tariame kleb. 
kun. dr. P. Liutkui už pagalbą. ;

Ačiū visiems, kurie kokiu nors . 
būdu prisidėjo, kad Sąjungiečių • 
vakaras pavyktų. Rengėjos. .

Juozas Kastosios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Šiandien S. S. PIERCE CO. turi daug krautuvių namų. Pagrindinis na
mas randasi, 133 Brookline Avė., Boston, kurio grindis užima devynius 
akrus, yra užkrautos rinktiniais maisto produktais ir įvairiais gėrimais, 

patenkinti KOKYBE Naujosios Anglijos reikalavimus.

S. S. PIERCE CO. buvo įstei
gta 1831 mažame name, Tre- 
mont & Court Streets, ScoUay 

Sguare, Boston.

Visų paskučiausiai kalbėjo va
karo solemnizantas, kunigas 
Juozas Kuprevičius. “Tai apie 
ką jaunas mąstydavau, šiandien 
realizavosi”, pradėjo kun. Juo
zas. Pasisakė turėjęs sunkumų 
siekdamas savo tikslo, bet visa 
tai negal susilyginti su tuo 
džiaugsmu, su ta laime, kurią 
šiandie savo širdyj jaučia, nors 
žodžiais ir nepajėgia viso tai a- 
pibūdinti. Padėkojo kun. Kup
revičius visiems, kurie bent ko
kiu būdu kada nors jam būtų pa
dėję siekti kunigystės, visiems 
šiandie atsilankusiems į primi
cijas. Ypač pareiškė savo dėkin
gumą 
liams 
siems, 
siminė
apleido, 
jiems jis lygiai dėkingas. Baig
damas kalbėti prašė visus nepa
miršti jo savo maldose. Taip 
kaip savo geradarių maldų pa
dedamas prisiartino prie Dievo 
altoriaus, taip dabar, prašo vi
sus, jog tų pačių maldų padeda
mas galėtų stropiai, šventai, to
bulai eiti kunigiškas pareigas.

Vakarienei pasibaigus, jauno
jo kunigo artimieji, draugai ir 
pažįstami dar kurį laiką pasili
ko asmeniškai pasveikinti nau
jąjį kunigą, paspausti jam ran
ką ir bent truputėlį su juomi 
šnektelti. Koresp.

klebonui, tėvams, bro- 
ir seseriai. Dėkojo vi- 
išskaičiuodamas ką pri- 
ir atsiprašydamas jei ką 

sakydamas, kad ir

kia gilią užuojautą savo na
rėm, a. a. Marijonos Arbočienės 
dukterim pp. Glebuvienei ir Ko- 
dienei, jų vyram, p. Arbočiui ir 
sūnui Steponui.

Pirm. Ieva Tvaskienė 
Rašt. O. Červokienė.

i
Moterų Sąjungos 27 kp. “bea- 

no party” įvyks balandžio 23 d., 
7:30 vai. vakare pp. A. Kava
liauskų rezidencijoj, 8 St. John 
Avė. Įžanga 25 centai. Rengė
jos nuoširdžiai kviečia visus da
lyvauti. Bus gražių ir brangių 
dovanų. Tikietų galima gauti 
pas kuopos nares arba pas ren
gimo komisijos nares: pp. Nau- 
jokaitienę, A. Novikienę, U. Pa- 
zniokienę ir I. Tvaskienę. Narė.

PAPER HANGING PAINTING

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.

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

1216 James Street
CALyprt 5282

Baltimore, Md.

Septynesdesimts metų biznio rekordu

gali pasididžiuoti...

Adv. Benjaminas Sykes, Lie
tuvių Katalikų Alumnų organi
zacijos vice-pirmininkas, kurio 
ofisas yra 681 Washington St., 
yra kandidatas į Republican 
Statė Committee. Lietuviai res
publikonai padirbėkite, kad adv. 
Sykes būtų išrinktas. Advokatui 
Sykes linkime laimėti rinkimus. 

Rap.

Į

VATERBURY, CONN.

Kada Haffenreffer & Co., Ine. buvo suorganizuota septynios 
dešimts metų atgal 1870 m. Boston, pirmutinis biznio kon
traktas buvo padarytas su S. S. Pierce Co., kuri tuo laiku 
jau buvo keturiasdešimts metų senumo ir turėjo labai gerą 
vardą, šiandien, S. S. Pierce Co., yra skaitoma viena di
džiausių pasaulyje įstaigų, užlaikančių urmu ir retail par
duodanti aukštos rūšies maisto produktus ir gėrimus, ku
rių tarpe reprezentuoja ir Haffenreffer & Co., Ine. parduo
dama urmu ir retail PICKWICK ALE. Mes tuomi didžiuo
jamės, kad su įžymia Naujoje Anglijoje firma taip ilgai pa
laikome biznio ryšius. Tas reiškia, kad mes turime gerą ko
kybę ir duodame tikrą patarnavimą.

NORWOOD, MASS.

Judami Paveikslai ir Blynų

Balius įvyks balandžio 19-tą, 
Nemunas 48 Green gatvės sve
tainėj. Paveikslai yra nufilmuo
ti vietinių žymių parengimų: 
vestuvių, bankietų, Vaizbos Bu
to choro koncerto, ir jų dalyva
vimas pasaulinėje parodoje New 
York; Dr. F. J. Hill išleistuvių 
vakarienės ir kitų. Paveikslus 
rodys 7:30; šokiai ir užkandžiai 
prasidės 8:30. Pagarsėjęs Frank

“Prieš pradedant vartoti Herbtex 
aš ilgus metus kentėjau iš priežasties 
negeros padėties pilvo, jaknų ir vidu- 

j rių", sako Mr. W. H. Kems, iš Clays- 
ville. Pa.

Balandžio 5 d., Norwoodo ligo
ninėje, po ilgos ligos mirė Mari
jona Arbočienė, 52 m. amžiaus, 
gyv. 1120 Washington St. Pali-, Pekenas, East Hartford, Conn.
ko dideliame nuliūdime dvi dūk- devynių asmenų orkestras gros 
ten — p. O. Glebuvienę ir M. šokiams. įžanga tik 35c. Rengi- 
Kodienę, 
kp. nares, sūnų Steponą, žentus tanina Coleny,
ir gimines.

A.a. Marijona Arbočienė (Tve- 
ragaitė) gimė Lietuvoje. Nor- 
woode pragyveno 22 metus.

Palaidota iškilmingai su tre
jomis šv. mišiomis iš Šv. Jurgio 
lietuvių
Highland kapuose, balandžio 8 
d., 9 vai. ryte.

Ilsėkis ramybėje! Draugė.

Moterų Sąjungos 27 mo komisija: J. Belezaras, An-
Marė Jokas, 

1 Jack Peknas kviečia visus atsi- 
I lankyti. *

■—MMMMMMMMMM»

PICK WICK ALE
Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREVVERS SINCE 1870

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
davau užkietėjimą ir jaknos buvo taip 
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
beturėjau vilties pasveikti, bet vienas 
draugas pasakė man pabandyti Herb- 
tex, nes rodos visiems gelbėja, tai aš 
įsigyjau pakelį Herbtex. nors iš 
pradžios netikėjau, kad man pagel
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 
ir nekenčiu nuo geso ar rūgumo.

“Užkietėjimas pergalėtas. Nervos 
nusiramino, galvos sukimas sustojo 
ir stiprumas sugrįžo. Aš pranešu ma-

Csryrifht 1M«, H»I|«U>,U k Co., Ine.

Lietuvių Sveikatos Kultūros 
klubas rengia prakalbas sekma- no patyrimą su Herbtex su viltimi, 
dieni, bai. 21, Nemunas 48 JSį >'

parapijos bažnyčios Green gatvės svetainėje, 6:30.
Dr. Chas. Laban (Labanas) kal
bės temoje: “Kaip svarbu gy
venti pagal naturališką nurody
mą, ir kaip reikalinga užlaikyti 
sveikai akis”. Dr. M. J. ColneyMoterų Sąjungos 27 kp. reiš-

dys Herbtex”.
SPECIALIS PASIULIJI MAS:

Herbtex reguliariai kainuoja $11-25: 
siųskite tik $1.00 — Money Order. 
Pinigais ar čekį į: Herbtex Co., 
Dept. A8 Wheeling, W. Va., ir gau
site pakelį Herbtex vaistų. Pakelis 

Į užteks maždaug 2 savaitėm.
(Skelbimas)
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MIRĖ 0. GRIGALIENĖ CAMBRIDGE, MASS.

LDS 1-mos Kuopos Narių Dėmesiui
Pranešame, kad LDS 1-mos kuopos intencijai užprašytos šv. 

mišios, Šv. Juozapo mūsų organizacijos globėjo šventės proga, bus 
atnašaujamos, balandžio 14 d., š. m., 8:30 vaL ryte, tv. Petro liet, 
parapijos bažnyčioje, So. Boston, Mass. Kviečiame atvykti pus
valandį ankščiau į po bažnytinę salę ič kur susitvarkę martuosi
me į bažnyčią. Būtų pageidaujama, kad visi nariai prieitų iš va
karo išpažinties, kad laike šv. mišių visi “in corpore” prieitų prie 
Dievo Stalo.

Ta pačia proga primename, kad LDS 1-mos kuopos jubilieji
niais metais balius, bendromis jėgomis rengiamas su Lietuvos 
Dukterimis, įvyks balandžio 27 d., š. m., vakare Municipal Buil
ding svetainėje, So. Bostone. Kviečiame visus dalyvauti kaip šv. 
mišiose, taip ir pramogoje.

Jonas Kumpa,
LDS 1-mos kuopos prot. raštininkas.

Balandžio 8 d., 3 vai. ry
te, Boston Lying ligoninė
je mirė Olga Grigalienė, 
22 metų amžiaus, gyv. 16 
Thomas Park, So. Bostone. 
Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Adolfą Grigalių ir 
mažą 5 savaičių kūdikį.

A. a. Olga Grigalienė lai
dojama iš Šv. Petro lietu
vių par. bažnyčios su šv. 
mišiomis balandžio 11 d., 9 
vai. ryte Naujos Kalvarijos 
kapuose.

A

i

Moterų Sąjungos 22 kuopos 
šaunus vakaras įvyks parapijos 
svetainėje sekmadienį, balan
džio 28 d., 7:15 vai. vakare.

Kviečia visus iš visos apylin
kės. Bus dainų, kalbų, muzikos. 
Pasižadėjo dalyvauti ponia Či- 
žauskienė iš Worcesterio ir pa
nelė Grybaitė, vietinė. Kviečia
me moteris ir merginas prisira
šyti prie Moterų Sąjungos. įsto- visus kviečiame dalyvauti, 
jimo mokesnio visai nėra. Gali’ 
prisirašyti nuo 16 iki 40 metų] 
amžiaus. Sąjungietė.

SVARBUS LIETUVIŲ DIENOS 
REIKALU SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 14 d., 2 vai. p. p., “Darbi

ninko” salėje įvyks svarbus visuomenės veikėjų susi
rinkimas Lietuvių Dienos reikale, kuri įvyks Liepos 4 
d., Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson. Conn. Į 
šį susirinkimą yra kviečiami visi tie, kurie tik prijau
čia “Darbininkui” ir Marianapolio Kolegijai. Šiame 
susirinkime bus sudarytas Lietuvių Dienos rengimo 
ccntralinis komitetas ir įvairios komisijos. Nuoširdžiai

LANKĖSI mą. Tai labai gražus mos
tas mūsų profesionalų, ku
rie nors Amerikoje gimę ir 

1------- bet mūsų įstaigas,
kurios rūpinasi lietuvybės

A. Zaveckas, Fed. N. Ancli ic.- Apskr. pirm.,
B. Jakutis. Fed. N. Anglijos apskr. sekr., 

Kun. Dr. J. P'upukenis, MIC.,
A. PeldžiuC; Daibininko” adm.

ŽINUTES Tos dienos vakare, 7 valandą, 
bažnytinėje salėje, Mažasis cho
ras, vadovybėje muz. R. Juškos,Bai. 6 d., iškilmingai su Šv. 

mišiomis apsivedė Vladislovas gražiai išpildė linksmą operetę. 
Adamonist su Ona Radzevičiūte, | šis atmintimis p?rengimą-^ yra 
gyv. 108 Silver St., So. Bostone, tai pirmas parapijos išvažiavi- 
Liūdytojais buvo Petras Radzc- mo fondui. Nors išvažiavimas f- 
vičius ir Marcelė Trainavičiūtė. vyks dar birželio 16 d., jau daug

I

Bai. 7 d., priėmė moterystės 
{ramentą Pranas Juškauskas 
Alena Petrauskaite, gyv. 23 
St., So. Boston, Mass.

draugijų ir parengimų yra už- 
angažuota jo fondo kėlimui.

DAKTARAI
9

Lietuvis Dantistas
A. L Kapotos

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass. .

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, bu 
1:30 iki 6 ir nuo 8:30 iki 9 v. ▼ 
Ęeredomia nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomis liuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Antrasai išvažiavimo fondui 
parengimas įvyks bai. 18, 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje salėje. 
VI. Mučinskas rodys paveikslus 
apie Pabaltiją ir Skandinaviją.

"DARBININKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pirmadienį, balandžio _ 
d„ “Darbininko” redakci- ?ug?’ 
joj lankėsi teisėjas adv. J. .. v.Laukaitis iš Baltimore, ls‘a,ky“u- 

Md., lydimas Lietuvos 
konsulo adv. A. O. Shall- 
nos.

• v

Tą pačią dieną lankėsi 
kun. Daunis iš Haverhill, 
Mass.

i

DARIAUS-GIRĖNO 
DIENA

KUN. VINCENTAS MIELEŠKA
(V.K.R. Vyr. Komiteto Narys)

7 ' •„ mia.
Kalbėta apie įvairius ki

tus reikalus: parengimus 
ir rudeninį veikimą.

Kitas susirinkimas gegu- 1893 m. sausio m. 8 d. 
žės pirmą sekmadienį bus ^^0 d.) Paliepių ^bažnyt- 
paskutinis prieš vasaros 
sezoną.

Žymus katalikų visuo
menės veikėjas Kaune, 
Karmelitų parapijos kle- 

j bonas, kun. V. Mieleška gi- 
■ mė 1893 m. sausio m. 8 d.

r
•
i
i
•

i
• Parduodu įvairiausios rūšies
t ainius ir sidabrinius daiktus

Juozas M. Dills
Laikrodininkas

aui»

I

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshi$,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq„ 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — &

Kovo 31 d. įvyko Bostono Ko
legijos klubo narių bendra ko
munija Šv. Augustino par. baž
nyčioje, o tuoj po mišių tos pa
rapijos svetainėje įvyko bendri 
pusryčiai. Laike pusryčių daly
viai klausėsi turiningos kun. 
Murphy, Bostono Kolegijos pre
zidento, kalbos, kurią jis pasa
kė per radio.

Adv. Jonas Grigalius, Bostono 
Kolegijos klubo narys, aktyviai 

: dalyvavo bendrų pusryčių su
rengime.

Šiais metais Amerikos Legi- 
jono Stepono Dariaus Postas ir 
Broekton Fair Lietuvių Bakū
žės Komitetas bendrai rengia 
milžinišką lietuvių 
Broekton 
madienį, birželio 2, 1940.

Lietam Laivas Tebėra 
Badeno Vandenyne

NUOŠIRDI PADĖKA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvos laivas “Denny- 
Lietuva”, kuris iš New 
Orieans atplaukė į Bosto- 

sueigą ną, rodos, kovo 31 d. ir į
Fair patalpose, sek- Charlestown uostą įplaukė 

_____ _ 1. balandžio 2 d.; prieplauko- 
Kadangi šis parengimas yra je stovėjo dvi dienas. Ket- 

atminčiai mūsų didvyriškų la- * virtadienį, bai. 4 d. vakare 
kūnų tad ir programa bus ne- iŠ prieplaukos išplaukė, 
paprasta. Manoma programą bet tebestovi Bostono van- 
pradėti 11 vai. ryte ir baigti denyne ir laukia progos 
temstant. Programos komisija plaukti į Lietuvą, 
dar galutinai nėra nustačiusi, 
bet užtikrina, kad ji bus tokia 
įvairi ir įdomi, kad ji sužavės 
netik senuosius lietuvius, bet ir 
čia gimusį jaunimą. Detaliai' 
bus paskelbti vėliau. ~

Kadangi Broekton Fair patal
pos yra erdvios, norima paren
gime duoti vietos lietuviams 
biznieriams vietos išstatyti sa
vo exponatus. Mes lietuviai pre
kybos ir pramonės srityse esa
me daug nuveikę bet dar nebuvo 
progos bendrai pasirodyti. Da-

jungos centro valdybos 
pirmininku.

Jis aktyviausiai dirba ir 
kitose labdaros organiza
cijose. Nuo pat Šv. Vincen
to a Paulo Draugijos įsikū
rimo Lietuvoje, t. y. nuo 
1925 yra Centro valdybos 
narys.

I

Veikiant labdaros srity
je, kun. Mieleškai ne kartą 
teko atstovauti Lietuvos 
labdaros reikalus tarptau
tiniuose kongresuose. Nuo 
1929 m. jis yra nuolatinis 
Pabaltijo Valstybių Moti
noms ir Vaikams Globoti 
Biuro narys.

iJž nenuilstantį darbą 
labdaros srityje Lietuvos 
Respublikos Prezidento

Į

i 
u

Taipgi ir pataisau

566 WE8T BROADWAV
So. 8o*ton. Mas*

PARSIDUODA 7 kamb. namas 
su vėliausiais įtaisymais, 45 a-

5Ta_mj1!kO’ kini už bažnytinį^patarnkvimą;

! p. J. Kasperui. laidotuvių direk- 
Į toriui, už malonų patarnavimą. 
'Ypatingai dėkojame pp. Luk- 
įšiam, gyv. Dorchester, Mass., 
I kurių namuose įvyko toji trage
dija, ir kartu apgailestaujame 
dėl padarytų nemalonumų. Lai 
Dievas atlygina visiems gausio- 

' mis malonėmis, kurie kokiu 
undertaker” — graboriaus dar-. nors būdu prisidėjo pergyventi 

bo - biznio. Interesuotieji prašo-; liūdesio valandas.
“Darbinin- Velionės nuliūdusios seserys — 

Ona Armalienė, 
Sofija Noraitienė.

genų, 2 karų garadžius. Arti 
dviejų ežerų ir netoli miesto ir 
fabriko. Verta $7,000.00. Par
duosiu už $3,800.00 arba mai
nyčiau į namą, Marylande. At
sišaukite: 1396 Plymouth St., 
Bridgewater, Mass. (5-9-12)

Gera proga vietiniam jaunam 
vaikinui, kuris norėtų išmokti

mi kreiptis adresu:
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie dalyvavo šermenyse ir 
laidotuvėse mūsų mylimos se
sutės tragiškai žuvusios a. a.
Bronislavos Rakauskienės (Šil-1 riaus - Girėno Dienoje bus su- 
kauskienės); dėkojame Šv. Pet- teikta tokia proga parodyti mū
ro par. kleb. kun. P. Virmaus- sų lietuviams produktus mūsų 

biznierių ir pramonininkų. No
rintieji platesnių žinių gali ra
šyti sekančiu adresu: Stepben 
Darius Post, P. O. Box 30, So. 
Boston, Mass.

Komitetas kviečia visus lie
tuvius ateiti mums į talką, kad: 
padaryti šią dieną didingą. Pra
šome prisidėti ar tai savo pata
rimais, atsilankymu ar darbu. 
Prašome pranešti asmeniškai ar 
laiškeliu. J. J. R.

.........J
NETIKĖTAI MIRĖ

■■■

Balandžio 6 d., Agnietė Kaspa- 
rienė - Savickienė - Savaniaus- 
kienė - Simonaviėiūtė. 48 metų, 
išpuolė per langą, mirtinai susi
žeidė ir mirė, šeši metai atgal ji 
pas metodistus buvo susituoku
si su Stasiu Savaniausku iš 
Norwoodo. Jiedu turi du mažu 
kūdikiu. Sakoma, kad nesugy
venę. Savaniauskas buvo pasi
traukęs. Agnietė sirgdama gy
veno su kūdikiais, 187 VVest 
Third Street, South Boston. 
Melskimės už mirusius, bet mel
skimės ir už gyvus, kad gyven
tų katalikiškai ir būtų pasiruo
šę mirti.

l

Permainos Bostono Legalia* 
me Departmente

kaimyje (Airiogalos v.). 
Mokėsi Petrapilio gimnazi
joje prie Šv. Kotrynos baž
nyčios, Mohilevo arkivys
kupijos dvas. Seminarijoje 
ir Petrapilio dvasin. aka
demijoje, kur gavo Bažny
čios Teisių Kandidato laip
snį. Į kunigus įšventintas 
1915 m.

Dar būdamas Akademi
jos studentu, kun. Mieleš
ka 1916 m. pradėjo visuo
menės darbą tarpe karo 
pabėgėlių Rusijoj.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m., aktu kun. Mieleška buvo 
arkiv. Karevičiaus buvo apdovanotas Gedimino or- 
paskirtas į Panevėžį vika- dinų III laipsnio, o Latvi
ui ir gimnazijos kapelionu, jos Respublikos Preziden- 
Čia plačiai dirbo politinėje tas apdovanojo Latvijos 
ir visuomeninėje srityje. Trijų žvaigždžių IV laips- 
1920 m. panevėžiečiai jį iš- nio ordinu.
rinko atstovu į Steigiamą- Nuo 1915 m. kun. Mieleš- 
jį Seimą ir buvo nariu 1-me ka nuolatos bendradar- 
ir Il-me Seimuose. 1922 m. biauja periodinėje lietuvių 
buvo paskirtas Karmelitų 
parapijos klebonu ir tose 
pareigose kun. Mieleška y- 
ra ir dabar.

Kaune gyvendamas, gre
ta savo parapijos pareigų, 
dirba įvairiose organizaci
jose. Dviem atvejais buvo 
Katalikų Veikimo Centro. 
Vyr. valdybos pirmininku. 
Šiuo metu kun. Mieleška 
yra KVC Kauno rajono 
valdybos pirmininku. Nuo] 
1928 m. įsikūrus katalikui 
labdaros draugijų sąjun
gai “Lietuvos Karitas”, 
kun. Mieleška yra tos są- taupytojų interesus.

■ I UiCMtnMHIg

spaudoje.

Kaunas, balandžio 4 d. 
Staiga ledams užsikimšus 
Nemunas apsėmė Vilijam
polę, Marvelę ir Zapyškį 
(nuo Kauno ir iki 18 km. 
žemyn). Po valandos van- 

j duo atslūgo.
j -------------

VALGOMOJI DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCE^T AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
91S E. BROADtfAY, 

Tel. south Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
P. Battrutiūnas ir p. Klinga, Sav. 
7*3 Broadway, Tai. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonln 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Vt<H "Darblnink*^*

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

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

“DARBININKAS”
366 VVest Broadnay, South Boston, Mass.

Sekmadienį, balandžio 7 
d. “Darbininko” salėje įvy
ko Lietuvių Katalikų Pro- 
sijonalų Alumnų organiza
cijos susirinkimas. Pirmi
ninkas p. Tarnas Stoškus 
atidarė susirinkimą ir pa
kvietė svečią adv. Joel W. 
Eastman iš Bostono pasa
kyti kalbą. Svečias kalbė
tojas kalbėjo apie žmogų, 
kaipo tokį ir šių dienų val
stybių tvarką.

Bankieto komisija išdavė 
raportą. Paaiškėjo, kad 
bankietas trečiadienio va
kare, bai. 10 d. bus sėkmin
gas, nes jau daug yra pasi
žadėjusių dalyvauti. Ban
kietas įvyks Sheraton vieš- 
butyj, Bostone.

Susirinkusieji labai nuo
širdžiai atsiliepė apie laik
raštį “Darbininką” ir įga
liojo valdybą suteikti ‘Dar
bininkui’ medžiaginę para-

Pranešama, kad Bostono 
miesto korporacijos advo
katas Henry Parkman, Jr. 
rezignavęs, kad galėtų 
kandidatuoti į Senatorius. 
Mayoras Tobin į Parkma- 
no vietą skiriąs Wilfred J. 
Doyle.

Parkman yra respubliko
nas. Jis kandidatuoja prieš 
David I. Walsh, demokra
tą.

Profesionalai, biznieriai, prnmonln 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoji) paminės.

Visi skelhkitAs “Darbininke**

NESUAUSKIT ATBUKĘS, 
NERANGUS4- - - - - - - - -

Kada užkietėjimas, suteikęs galvos 
skaudėjimą, aitrumą ir iSputimą. pa
daro jus nelaimingu ir sujaudintu —
bandykite FEEN-A-MINT. skanų i 
kramtomąjį gumą vidurių liuosuoto- 
ją. FEEN-A-MINT pagelbės jūsų vi
duriams veikti lengvai. Jie veikia 
švelniai, bet tikram suteikimui jums 
malonaus paliuosavimo ir jūsų nor-| 
malis smagumas tuojau sugrįš. Mi- 
lionai jaunų, ir senų, suaugusiu ir 
kūdikių pasitiki FEEN-A-MINT. šei
mynos aprūpinimui jūs gausite tik 
už 10c. Nusineškite šį garsinimą į 
vaistinę šiandien ir gaukite pasitikė- 
tiną FEEN-A-MINT.

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. Mase.

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

So. Boston, Mass
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužis* 

būtų tvariai išplauti, 
paveskite Sj darbą mums $

Pcter P.Ptevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jos.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

rupu 25 METŲ PATYRIMĄ 
Tano ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainas žemi.

324 E St„ So. Boston
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliaviinai ir patarimai dykai

— Ministrų Taryba priė
mė Kultūros Fondo įstaty
mą. Taip pat priimtas ban
kams tvarkyti įstatymas, 
kuris griežtai apsaugos
-------------------------------------------------------------Į

Puikiausia Dovana 
Sūnų Ar Dukteriai

ROVAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimais.

X"«. _________________ POKKBtE f

Lietuvis Plurabsris
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil bumerius, gasą ir 

1.1. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

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

GRABORIA1

S. Barasevičius Ir Sūnus i
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBC8 

LIETUVIŲ GRABORIUS l' 
BALSAMUOTOJA8

Turi Notaro Tei3e»

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS 
Tel. ŠOU 3o»ton 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tet COLumbia 2537

Joseph W. Casper
IKasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSA MUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M SL. So. Boston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960

I

ZALETSKAS I
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletakas
Graboriai ir Baleamuotojai 

Patarnavimas dienų ir n net) 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PŲBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

DARBININKAS
366W.Broadway, So.Bosion,Mass.

Tel. ŠOU 2680
I
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(Rašo K. Vairas}

dabar tvarko ir prižiūri Moterų

Knygų Skaitytojams Pranešimas

virtuvė ir ten

SVEIKATA LIGONIAMS

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Bet tai tik lašas jūroje, 
» p. Baltrušaitis.

PHONE
So. Boston 

,.2271

Tuojau po pietų važiuojame 
kartu su Pirmininku ir su Mo-

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

tinkamai
t.mota — 
veikslais. Kaina tik 2Jv»

— George viešbutyje. Globos Draugija. 
Mickevičiaus gatvė Prieš karą t

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston
i»

ir vra.ziai jlius 
atvaizduota pa

Mziifcnai. prnmontn 
kai. kurie skelbiami “T^rblnlnk*" tilt- 
—»• .-k-vitvfeifn

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

i' prieglaudos vykstame su Vil- 
j! niaus Kraštui Repiti Komiteto 
j1 pirmininku Dr. J. Navaku ir su 
! kun. Bieliausku bendrabučių 
! ’ lankyti. Juos išlaiko Vilniaus 
! ’ Lietuvių Labdaros draugija. Tai 
! yra tikri lietuvių ašaromis ir 
■ ; pasiaukojimu okupantų laikais 
• į išlaikyti lietuviškumo židiniai. 
į i Viso tuose bendrabučiuose apie 
j i 450 vaikų...
j > Čia yra mokslus einąs jvai- 
([ raus amžiaus jaunimas. Keli 
i Į bendrabučiai, išmėtyti įvairiuo- 

se miesto pakraščiuose. Didesnė 
$ jų dalis netinkamose patalpose, 

F ankšta, stinga oro ir šviesos. Ir

Ir čia pat drąsiai klausia, kaip
bus lietuviškai “lubos”, “grin
dys’ 
žodžius. Didelėse lentose jie pa- bužiukų, batukų, 
rašyti. Greitai prigyja jaunose nių. Lietuvoje jau stinga drobės 

baltiniams.
— Gal Amerikos lietuviai at-

dideliame kam- 
sienos sukrauti 
lų pundai. Tai galvutėse, 
cyriui iš Kauno i Moterų Globos Draugijos pir- 
iaga mergaičių mininkė sako, kad drabužiukų siųstų medžiagos drabužiams ir 
uaustams, žiurs-; stinga. > baltiniams?
lems, švarku- — Lopome. Iš senų didesnių Daug jie padėtų per savo mo 

įsiuvame mažesnius... Kitur — terų organizacijas, jei matytų

p. Irena Lybby, 
įžymi dainininkė ir balso 
lavinto ja, dainuos Darbi
ninkų Radio koncerte solo 
ir kartu su Lawrence lietu
vių par. Radio choru, vado
vybėje muziko Povilo Sa
ko. Darbininkų Radio kon
certo programa balandžio 
21 d., 7 vai. vakare, Munici- 
pal Building svetainėje,

"Gyv’h Rožančiaus 
Pasląotvs"

K*> tik gavome iš Lietu

Art. Marijona Čižauskienė,
' įžymi artistė - dainininkė, komp. Jono Čižausko žmo- 

Vargo na, pasižadėjo dalyvautiDarbininkų Radio koncer- 
yra taip daug, kad net nežinia, to programoje, balandžio 21 d., Municipąl Building 
kur ir kas turėtų būti sušelptas svetainėje, So. Boston, Mass. Dalyvaus ir komp. Jo- 
pirmoje eilėje... nas Čižauskas su savo radio grupe.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

SU V.K.R. KOMITETO PIRMI 
NINKU VILNIUJE

miegamieji, <
__skalbyk- riai, kai Lietuvos atvaduoti Vii 
tiktai ber- niaus našlaičiai šaukiasi pagal- 

i bos?...
Dabartinė M. G. Dr-jos pirmi

ninkė p. Raupienė sako man:
— Parašyk, tamsta, amerikie

tėms moterims, tegul jos atgai 
vina Moterų Globos Dr-ją.. 
Mums baisiai reikalinga jų pa 
rama...

i

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus 
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

DARBININKAS
366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

masis, čia — vai
— skaitykla, čia 
čia
la... Prieglaudoje 
niukai.

Kalbinu vieną vaiką. Kalbinu 
kitą.
— A ja ūmiem po litewsku — 

“labas vakaras”. — Giriasi mė-

Klausiame. iš to didelio vargo, kaip gėlė iš
— Visada po pietų jie priguli pelenų, tryška lietuviškas jau- 

valandai, — aiškina mums pri- nas entuziazmas — čia išlikęs 
žiūrėtoja. iš priespaudos metų jaunimas
— Kiti, — ji atsargiai prideda, siekia šviesos ir mokslo, ruošia- 

— neturi batelių... negali bėgio- si ateityje tarnauti Lietuvai, 
ti, šalta... į Viename bendrabūtyje — ber-

Ir paskui prisikalbame lig A- niukai, nuo 11 ligi 18 m. am- 
merikos. Aptariame, kad kadai- žiaus. Daugelis jų atbėgo iš a- 
se, 1923 m. Ameriką lankė Mo- napus sienos, iš tos srities, ku- 
terų Globos Draugijos pirminin- rią paliko sau bolševikai, 
kė ponia Domą Šleževičienė su Su kai kuriais berniukais kal- 
ponia Viktorija Venciene. Rinko bėjome.

bėga; skuba, apsirai-. Ponia Raupienė lydi mus iš aukas M. G. Dr-jai, steigė Ame- Vienuolikos metų amžiaus vy- 
įos salės į kitą. Čia — valgo- rikoje Dr-jos skyrius. Paliko ten ras, Vytautas Bazys, atvyko į 

• “• ... — - įgaliotinę p-lę Petronėlę Vilnių pats vienas.
Jurgeliūtę. Kur dabar tie sky- — Ko tu pabėgai?

— Mokytis, — atsako.
— O ar tau čia geriau, ar ano

je pusėje?
— Čia geriau, — drąsiai žiūri 

mėlynomis akimis.
Kitas bernelis 'Bronius Ambra- 

ziūnas, nuo Tverečiaus. Į Vilnių 
atvyko spalių 20 d. su motina. 
Su tėvu ūkyje liko du broliukai. 

Iš Eišiškės valsčiaus atbėgęs 
O ko čia nereikia? Reikia dra- Stasys Molis į Vilnių atvyko 

reikia balti- gruodžio 12 d. Jo tėvas turi 7 
hektarų ūkį. Abu tėvai liko ru
sų pusėje. Viena jo sesuo moko
si. Ūkyje tėvų turtas — dvi kar
vės ir sena kumelaitė.

Ir dar kitas berniukas pasa
koja, kad rusuose, iš kur jis at
bėgo, pasiturintiems tenka nu
kentėti...
— Skerdi paršą, trečdalis par

šo savininkui, du trečdaliai ati
mami... Pasakoja jaunuolis.
— Nuo bažnyčios nuėmė kry

žių... varpais neleidžia skam
binti... kad žmonės nemanytų, 
kad gaisras... Kunigui neleidžia 
lipti j. “golubiaĮnią”, vadinasi į 

j sakyklą...
— Visus suregistravo, — to

liau pasakoja tas pabėgėlis 
moksleivis, kurio čia vardo ne
minėsiu, — jaunus ima į kariuo
menę... atima gyvulius... Iš vie
no valsčiaus pareikalavo 400 
tonų javų... O iš kur imsi, kai ir 
patiems sėklai stinga?...

Tame bendrabūtyje, kur taip 
nuosekliai mus informavo, gy
vena ir pamokas ruošia trečio
kai ir ketvirtokai, t. y. trečios ir 
ketvirtos klasių mokiniai.

Kitame bendrabūtyje radome 
šeštokus ir kitų vyresnių klasių 
iš technikos ir miškų mokyklų.

čia 18 m. berniukas, Balys 
Dragūnas, iš Tverečiaus, pasa
koja tėvą turint 10 hektarų fi-

i”, “langas”. Jie jau žino tuos


