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Žiauri Kova Juroje

Hitleris Teisina Savo Žygį

SUSIRŪPINĘ KARALIAI. Kairėje

jos, bet sunku tam tikėti

DABARTIES 
BILDESIUOS

kietijos karo laivyną. Sa
koma, kad pavykę vokiečių 
laivyną suparaližuoti.

Pranešama, kad šiaurės bomis ir didžiausiomis ka- 
jūroje ties Norvegija nūs- nuolėmis bombardavo Vo- 
O O O a ' ■ O a O O O ■ •

Danijos sostinė Copenhagen, kurią naciai užėmė be jokio mūSo. Danai ir nemėgino priešintis 
Gal nenorėjo žudyti savo žmonių ir deginti miestų.

Švedijos Kara
lius Gustavas ir dešinėje Danijos Karalius Christian. 
Jie susirūpinę nacių žygiais, kurie skaudžiai palietės 
Daniją ir Norvegiją. Švedija irgi tik dienos klausimas 
naciams ir bolševikams.

t
SELECTIOV D T

kandinta 39 laivai: 26 vo
kiečių ir 13 alijantų.

šeštadienį, balandžio 13 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, 
muzika ir pranešimai pasieks visų namus oro bango
mis iš WCOP stoties, Boston, Mass. Prašome pasuk
ti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

VOKIETIJOS LAIVAI APSUPTI 
ANGLIJOS LAIVYNO

Berlynas, Vokietija, bal. 
11 — Vokietijos naciai nu
ginklavę “keletą” Norvegi
jos batalijonų, tarp kurių 
30 karininkų, ir paėmė 50( 
šautuvų ir 4 kanuoles.

Norvegijos karalius Haa- 
kon, ūmai užkluptas nacių, 
kad ir su maža savo šalies 
armija mėgino apsiginti.

Bucharest, bal. 11 —So
vietų Rusija sutraukė ka
riuomenę prie Rumunijos 
rubežiaus. Odesoje, kuris 
yra tik 25 mylios nuo Ru
munijos Besarabijos rube
žiaus, stovi tūkstančiai 
raudonarmiečių.

mas turėjo būti žinomas 
Anglijai ir Prancūzijai.

Vokietijos užgrobimas 
Skandinavijos valstybių 
sukelia rimtų klausimų. 
Kaip vokiečiai galėjo į 
Norvegijos uostus ivef.ti 
savo kariuomenę, kada An
glijos laivynas tame van
denyne, sakoma, turi suda
ręs blokada? Kaip vokie
čiai galėjo lengvu būdu už
imti Norvegiją, jei ji vra 
nusistačius prieš juos? Ko
dėl Anglija ir Prancūzija 
negalėjo per Norvegiją 
pristatyti savo kariuome
nės Suomijai prieš Rusiios 
užpuolimą, jei Norvegija 
yra palanki Anglijai?

Londonas, bal. 11 — Bri
tanijos vandens ir oro lai 
vynas be sustojimo bom

Stockholm, Švedija, bal. 
11 — Norvegijos karo jė
gos sukilo ir puolė nacius 
užpuolikus, kada sulaukė 
ginkluotos pagalbos iš An
glijos ir Prancūizjos. Nor
vegai atsiėmė du miestu. 
Sakoma, kad Norvegijos 
karo vadovybė jau turi su
mobilizavę 30,000 kareivių.

Londonas, bal. 11, — Ne
toli Norvegijos pakraščių 
renki Anglijos kariniai lai
vai žiauriai kovojo prieš 
šešius Vokietijos laivus; 
du Anglijos laivai nuskan- 
dyti ir vienas

Londonas, bal. 11, — Hit
lerio įsakymu, Vokietijos 
kariuomenė užgrobė Dani
ją, Norvegijos sostinę Os
lo, ir visas piilitarines vie
tas, laivyno bazes ir aero
dromus. Danija pasidavė 
vokiečiams be jokio pasi
priešinimo, bet Norvegija 
kovojo prieš užpuolikus; 
jos vyriausybė persikėlė į 
Hamarą, ir paskelbė karei
vių mobilizaciją. Anglija ir 
Prancūzija pažada visą ga
limą pagalbą Norvegams. 
Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Norvegija jų pagalbos 
dar neprašė. Be abejo Nor
vegija nenori, kad jų kraš
tas virstų karo lauku. Pri
imdama vokiečių dabarti
nę priespaudą vis gi išlai
kytų kraštą nesunaikintą. 
Jei pasirinktų kovoti ir 
prašytų Anglijos ir Pran
cūzijos pagalbos, kad išva-
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Sekmadienį, balandžio 14 
d. yra LDS organizacijos 
Globėjo Šv. Juozapo šven
tė. Kuopos įvairiose lietu
vių kolonijose užsiprašė 
šventas mišias, kuriose da
lyvaus nariai ir bendrai 
priims šv. Komuniją. Kaž
kurios kuopos ruošia prog
ramas svetainėje. Tik gai
la, kad ne visos kuopos a- 
pie Globėjo Šv. Juozapo 
šventės minėjimus pranešė 
organui “Darbininkui”.

Švęsdami LDS organiza
cijos Globėjo Šv. Juozapo 
šventę padarykime pasiry
žimą uoliau darbuotis Baž
nyčios, Tėvynės ir darbi
ninkijos labui. Melskimės 
už taiką.

čius. Vokietija išreikalavo 
neutralumo prižado iš Šve
dijos, kad pastaroji nega
lėtų duoti pagalbos Norve
gijai. Patys Norvegijos 
gyventojai yra pasidalinę 
nuomonėmis: vieni, kadi Vokietijos; 

apie 1000 kaftlVių ‘dknrer 
Karas jūrose eina visu 
smarkumu. Anglija norėjo 
užimti Norvegijos uostą 
Narvik, kurią vokiečiai 
pirmiau užgrobė, bet vo
kiečių laivynas neprileido 
Anglijos laivų ir du jų nu
skandino. Anglijos laivai 
pasitraukė tuo metu atgal.

Vokietijos povandeninis 
laivas nuskandino Norve
gijos du laivu ir su jais žu
vo 540 žmonių.

Pačioje Norvegijoje eina 
smarkūs mūšiai prieš vo
kiečius. Begindami savo 
sostinę Oslo, norvegai ne
teko 120 kareivių. Norve
gijos karalius ir vyriausy
bė veda derybas su Vokie
tijos atstovais. Vokiečiai 
praneša, kad pilnas sutari
mas tarp Norvegijos ir Vo
kietijos būsiąs tuojau su
darytas.

Bet Anglija pareiškė, kad 
Norvegija esą priversta su
tartį daryti, ir nežiūrint to, 
ji padės visa pajėga Norve
gijai kovoti prieš vokie-

būtų sunaikintas. Vokieti
jos kariuomenė jau Norve
gijoje, jos kariniai laivai 
Norvegijos pakraščiuose; 
kaip Prancūzija ir Anglija 
dabar galės norvegams 
duoti visą pagalbą? Toki 
pagalba buvo žadėta Suo
mijai, Austrijai, Čekoslo
vakijai, Lenkijai. Jei An-i 
glija ir Prancūzija nori ap
saugoti Skandinavijos tau
tų nepriklausomybes, tai 
kur buvo jų laivynai, kad 
rrer šiaurės jūrą įleido vo
kiečių karinius laivus į 
Norvegijos ir Danijos pa
kraščius? Dabar Vokietija 
sustatė savo laivyną šiau
rės jūros ir šiaurės Atlan- 
tiko vandenyno pakraš
čiuose ir Anglijos ir Pran
cūzijos kariuomenės ne
bus įleidžiamos į Daniją ar 
Norvegiją. Šiuo žygiu Vo
kietija apsisaugojo iš šiau
rės pusės nuo Anglijos ir, 
Prancūzijos puolimų ir už
sitikrino sau gauti reika
lingą karinę medžiagą iš tų 
kraštų.

Anglija ir Prancūzija 
’ praeitą savaitę nusistatė, 

kad neutralės valstybės, 
• Norvegija ir Švedija neva

rytų prekybos su Vokieti
ja. Vokietija gauna beveik 
visą geležį iš Švedijos per 
Norvegiją. Anglija ir Pran
cūzija suleido minas į Nor
vegijos jūros pakraščius, 
kad Vokietijos laivai nega
lėtų plaukioti. Vokietijos 
kariniai laivai tuojau at
plaukė Skagerrako link, 
užėmė Daniją ir Norvegiją. 
Aišku, kad prie šito žygio 
Vokietija buvo prisirengus. 
Tas Vokietijos prisirengi-

Berlynas, bal. 11. — Vo
kietijos naciu vadas Hit
leris pareiškė, kad “Užgro- 
bimasDanijos ir Norvegi
jos’PėifrąTtfigas, nes 
Anglija ir Prancūzija buvo 
pasirengusios jas užimti”. 
Jis sako, kad Vokietija ne
turi tikslo užimti tas vals
tybes, tik jas apsaugoti 
nuo Anglijos ir Prancūzi
jos užpuolimo. Bet Hitle
rio tikras tikslas yra ap
saugoti Vokietiją iš šiau
rės pusės, gauti iš tų kraš
tų visą reikalingą medžia
gą ir pradėti kruviną karą 
prieš Angliją ir Prancūzi
ją

svetainėje, iš anksto įsira
šyti Darbininkų Radio 
koncerto rėmėjais, įmo
kant doleri ar daugiau. Rė
mėjai skelbiami laikraštyj 
“Darbininke” ir per radio. 
Siųskite dolerį ar daugiau 
adresu: Darbininkas, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite rėmėjo 
pažymėjimą. Rėmėjai, tu
rėdami pažymėjimą nemo
ka įžangos. Kitiems vi
siems įžanga 40 centų.

Balandžio 21 d. lai visi 
; keliai veda į Darbininkų 

Prašome visų, kurie nori j Radio koncertą So. Bosto- 
gauti rezervuotas vietas nan!

Sekmadienį, balandžio 21 
d., 7 vai. vakare, Municipąl 
Building svetainėje, So. 
Bostone įvyks Darbininkų 
Radio koncertas 5 metų 
sukakties proga.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvių Katalikų Profesiona
lų Alumnų organizacijos 
susirinkime, padarius pra
nešimą, visi nuoširdžiai pa
reiškė pasižadėjimą daly- ■ 
vauti koncerte. Kitų drau
gijų susirinkimuose taip . 
pat pareikšta pasižadėji
mai dalyvauti ir paremti : 
laikraštį “Darbininką”.

Naujos Anglijos lietuvių 
parapijų Radio Grupės, 
vadovaujamosmūsų muzi
kų vargonininkų, solistai - 
solistės, duetai, kvartetai, 
muzikai, šokikai ir kiti jau 
pasiruošę išpildyti koncer
to programą.

p. Pažasis iš Dorchester 
pasižadėjo įrengti naujau
sius garsiakalbius svetai
nėje.

Koncerto programoje jau 
pasižadėjo dalyvauti šios 
radio grupės: So. Boston, 
Cambridge, Brockton, Lo
veli, Norvood, Worcester, 
(Aušros Vartų par.), A- 
thol - Gardner, Lawrence. 
Laukiame pasižadėjimų ir 
tikimės sulaukti iš Provi
dence, Nashua, Waterbury 
(Conn.) ir kitų. Solistai ir 
solistės dainininkai jau pa- 

I sižadėjo iš Stoughton, 
Hartford (Conn.), Law- 
rence, Cambridge, So. Bos
ton. Tikimės ir kiti mūsų 
įžymieji dainininkai daly
vaus.

Koncerto programa bus 
turininga. Dabar tik lau
kiame, kad plačioji visuo
menė nuoširdžiai paremtų. 

| Visi iš visur kviečiami da
lyvauti koncerte. Bus pro- 

I ga pamatyti mūsų radio 
I programos artistus - dai

nininkus, su. jais susipa
žinti, pasiklausyti gražių 

I dainų, muzikos ir pamaty- 
‘ ti jaunamečius šokant tau- > 
I tinius šokius.

kad susilaikyti. Vokietijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
ji iš Norvegijos nieko ne
reikalauja, jos valdžios ne
kliudys, bet užėmė strate
giškas vietas ir jas laikys, 
iki Anglija bus nugalėta. 
Laivais ir lėktuvais vokie
čiai pristato karines pajė
gas Norvegijoje. Didieji 
lėktuvai atvežė 400 gerai 
ginkluotų vokiečių karei
vių į Norvegiją, netoli Os
lo, ir tie kareiviai greitu 
metu užėmė Norvegijos 
sostinę. Kaip vokiečiai pri
statė savo kariuomenę į 
šiaurės Norvegijos uostą 
Narvik nežinoma, nes An
glijos laivynas saugojo 
vandenyną.

Danija dabar jau Vokie
tijos provincija. Žmonės 
kiek nusiminę, kad neteko 
nepriklausomybės. Vokie
čiai tokiu žaibo greitumu 
užėjo, kad gyventojai ir 
nepajuto, kaip pateko į 
Hitlerio “globą”. Danijos 
visa prekyba su Anglija 
sulaikyta.

Norvegija ir Danija ir 
Švedija pirmiau neįleido 
Anglijai ir Prancūzijai į- 
vežti kariuomenę į Suomi
ją, nes bijojo įsivelti į ką
rą. Būtų visai skirtingai 
dabar įvykę, jei pirma bū
tų įsileidę Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenę. 
Iš viso atrodo, kad Skan
dinavijos valstybės pateko 
į Vokietijos “globą” pasi
likti ilgą laiką. Anglijos ir 
Prancūzijos galybių nesi
mato, gi Vokietijos ir Sta
lino didėja. Iki šių dienų 
visi įvykiai rodo, kad Vo
kietija yra laimėtoja, An
glija ir Prancūizja nugalė
tosios. Anglija ir Prancū
zija mano išvaryti vokie- juk lengviau neįleisti, kaip 

i čius iš Norvegijos ir Dani- išvaryti.
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Žinios Iš Lietuvos

— Ne- ma, kad Norvegijos vy-Berlynas, bal. 11, • 
paprastu smarkumu vokie
čiai užėmė Norvegijos pa
kraščius ir svarbius uos
tus, kaip tai Narvik, Ber- 
gen, Stavanger, Trond- 
heim ir Kristiansund. Kur 
tik norvegai pasipriešino, 
vokiečiai juos greitai nu
galėjo. Vokiečiai savo pa-' prieš vokiečius, už tai veda 
jėgas sutvirtino Skandina-! derybas su Hitleriu. Ang- 
vijos valstybėse. Užėmę Ii ja ir Prancūzija pareiškė, 
uostus ir aerodromus, jie kad nežiūrint ,tų derybų, 
dabar iš Norvegijos kovoja jos kariaus prieš vokie- 
prieš Angliją. Vokiečiai čius. Bet Norvegijai suda- 
praneša, kad jie Užėmė Ha- rius santykius su Vokieti- 
marą miestą, į kurią Nor- ja Anglija ir Prancūzija 
vegijos vyriausybė buvo atsirastų blogame padeji- 
pabėgus, kada naciai už- me, jei kovotų tai ne tik 
grobė Oslo, Norvegijos so- prieš vokiečius, bet ir prieš 
stinę. Iš Švedijos praneša- Norvegus.

riausybė išrinko komisiją 
vesti derybas su Vokietija,! 
ir jei galima, sudaryti ko
kią nors taiką, kad kraštas 
nebūtų sunaikintas. Nor
vegija žino, kad Anglija ir 
Prancūzija nesuteiks jai 
laiku reikalingos pagalbos

SOVIETŲ RUSIJA STATO 
TVIRTOVES

__________________ ♦---------------------------------------------------------

Shanghai, Kinija, bal. 11, Sniefy taip Numato
— Sovietų Rusija visu 
smarkumu stato tvirtoves 
tolimuose rytuose, prie Si
biro - Mandžiuko rube- 
žiaus. Kaikurie mano, kad 
Rusija l.-— ------ o—. . -
nuo Japonijos užpuolimo.' dabartinis Europ 
Bet Japoniją yra tiek su-1 užsibaigs pasauli

VyskupašlIitaigėMl- 
■taigi Slrata -

Dublinas, Airija, bal. 11, 
— Po dviejų savaičių strei
ko, 2,000 darbininkų priė
mė Vyskupo Wall, patari
mą, išrinko komisiją vesti 
derybas su kompanija ir 
patys sugrįžo į darbą.

Mok. A. V; Dreviriskaitė,

gABBINiyKAff

Belgrade, Jugoslavija, 
Bal. 11, — Vokietijos i

Belgradu Jugoslavija, — lk>. Lenkijoje, prie Kraku- 
fcal. 11, — Vokietijos už- vos, yra 108,000 Vokietijos 
puolimas Norvegijos ir kariuomenės, kuri gali bū- 
Dani jos sukrėtė Balkanų ti lengvai pergabenta į Bal- 
valstybes. Hitleris parei- kanus. Anglijos ir Prancū- 
kalavo Jugoslavijos, Ven- zijos aliejaus kompanijos 
grijos, Bulgarijos ir Ru- yra prisirengusios sunai- 
munijos leisti Vokietijos kinti visą, jei Hitleris už- 
kareiviams sergėti Duno- pultų Balkanų valstybes, 
jaus upę, per kurią Vokie- Ir galimas dalykas, kad 
tija įveža iš tų kraštų, naf- karas iš Skandinavijos vai
tą, javus ir kitokią reika- stybių persimes į Balka- 
lingą sau medžiagą. Tas nūs. Tai aiškus ekonomi- 
pareikalavimas kilo, kada nis karas. Kada Anglija ir 
Anglija ir Prancūzija pa- Prancūzija pasisuka su- 
siUntė laivus su įsakymu taikyti Vokietijos prekybą, 
sutaikyti Vokietijos laivus Vokietija kovoja. Kad Hit- 
ir jUOS sunaikinti. Hitleris leris yra davęs žodį nelau- 
teigia, kad Anglija ir Pran- žyti mažesnių valstybių 
cūžija nusiuntė Sulaikyti nepriklausomybių, jau 

kanų valstybėmis. Rumu
nija sulaikė Anglijos ir 
Prancūzijos laivus, pri
krautus dinamito ir Vokie-

Vokietijos prekyba su Bal-, šiandien nieko nereiškia.

įžymi daihihinkė, muzikos tijos kareiviai saugos upę, 
mokytoja Stoughton, Mas- 
sachusettS mokykloje, ma
loniai sutiko dalyvauti 
Darbininkų Radio koncer
to programoje, balandžio 

i 21 d., 7 vai. vakare, Muhi- 
i cipal Building svetainėje,
So. Bostone.

_____________________ ____

i Sušaudė Lenkijos Kuntaus
Maskva, bal. 11, —- Sovie-' ________

tų Rusijos koihisatas Londonas, bal. 11, — Ui-
nori apsisaugoti. Scheinmann pareiškė, kad kraštis The Universe pra- 
nijos užpuolimo. ■ dabartinis Europos karas neša, kad vokiečiai sušau- 

—j- ---------------, _ _ -tume revo- jg sekančius lenkų kuni-
vargusi bekariaudama su liucija. Jis sako, kad so- gus: kun. Boltą, kun. Doffi; 
Kinija, kad ji negalės prieš; vietų vyriausybė turėjo pa- binskį ir kun. Zaborovič. 
Rusiją pradėti jokių už-geisti savo nusistatymą, j ----------- ----
puolimų. Tas yra ai*ku, kad kortdnitoTno |ta&)OS JMMMS McHUaSi
sovietų Rusijai ii* visoms (pasauline revoliucija) bu- iir
valstybėms. Tai kam tos! tų įvykdytas. Stalinas su- 
sovietų statomos tvirto- šidėjo su Hitleriu, nes nu
ves? Kaikurie sako, kad matė, kad jei Hitleris įsi- 
Stalinas planuoja užpulti galMU Europoje, Stalinui 
+ .. , , * ir bolševizmui butų galas.
Japoniją, kada pastaroji y- gusid6jimas su Hitleriu, 
T*a ilrlimmict i lraro «tn Ri- > ik  :_x.. 1

I

ves? Kaikurie sako, kad matė, kad jei Hitleris įsi-

ra įklimpus į karą su Ki
nija.

ir bolševizmui būtų galas. 
_ t sū

Stalinas išgelbėjo sovietų 
uniją ir kominterną.

ŽYDAI SVEIKINA POPIEŽIŲ

New York, bal. 11, — žy-’už tikybos ir mažumos 
dų laikraštis: Rabinical tautų persekiojimą. Šydai 
Assembly Bulletin, tašo: J •’
“niekas taip ašrtiai ir grie
žtai nepasmerkė Vokieti
jos nacių rėžimo, kaip Po
piežius Pijus XI ir dabar
tinis Popiežius Pijus XII,

dė sekančius lenkų kuni-

X

t
MrėKarihntaVenler
Paryžius, bal. 11, — Pa

ryžiaus Arkivyskupas, J. 
E. Kardinolas Verdidr mi
rė sulaukęs 76 metų am
žiaus.

i r__f„KMNHs 
Sunktai Serga

r- i

Madridas, Ispanija, bal. 
11, — J. E. Kardinolas Go- 
ma y Tomas, Toledo Arki
vyskupas, visos Ispanijos 
Primatas, sunkiai serga. 
Jis yra 70 mėtų amžiaus.

Ntivedia Mdlausb Skan-
šnavija Valstybe

I

.į

neužmiršta, kad viduram
žiuose, kada visos Europos 
valstybės žydus persekio
jo ir ištrėmė, Popiežiai 
juos priglaudė ir Užtarė. 
Taip ir dabar įvyksta”.

Jenas Uiiauskas, 
Aušros Varią pat. (Wor- 
cestet, Masš;) vargoninin
kas, vetėfahaš daininin
kas, Darbiniu k . 
koncerte, L____
7 vai. vakare, Municipal susidaro iš 124,000 kvadra- 
Building svetainėje, So. tinių mylių. Ji yra mažes- 
Boėtone, dainu^ su savo nė už Suomiją. Ji turi 60, 

žauskiene duetą ir taip pat sarginių. Karinių lėktuvų 
vadovaus savo rkdio gru- turi tik 100; karinių laivų 
pei.

Mią Vajas
Jau praslinko trys mėnesiai 

nuo pradžios Moterų Sąjungos 
naujų narių vajaus. Liko trys 
mėnesiai pasidarbuoti. Kaip 
greitai tos dienelės prabėgo. 
Brangias Sąjungietės! Jei mums 
rūpi išauginti mūsų organizaci
ją . vieną iš didžiausių ir kil- 

i niausiu mūsų išeivijoje, tai nea- 
Sekančioje vasaroje Kunigys-' įdėliokite, 

tės Sidabro jubiliejų minės šie 
kunigai: Jeronimas Vaičiūnas,

VikietljM htitaM $■
IMDIja
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i Osle, Norvegija, bal. 11, 
’bimnkų Radio — Norvegija turi 2,854,914 
balandžio 21 d., gyventojų ir još kraštas

Building svetainėje, Šo. tinių mylių. Ji yra inažes- 
Boštone, dainuos su savo nė už Suomiją. Ji turi 60, 

i ponia art. Marijona či- 000 kareivių it 30,000 at-

Maskva, bal. 11 ,— Vo
kietijos atstovas sovietų 
Rusijai, Friederich von

jei Balkanų valstybės ne
iškeis protestų.

Vokietija turi septynias 
divizijas kariuomenės, a- Schukenburg, keturias va- 
pie 100,600 kareivių prie landas kalbėjosi su Molo- 
Brucko, Vokietijos - Ven- tovu apie Europos karo 
gri jos rubežiaus geležinke- padėtį.

PLIENO KOMPANIJA PRA
LAIMĖJO

_________ «--------------------------------------
Washington, bal. 11, — 

Republic Steel korporaci
jai Jungtinių Amerikos 
valstybių aukščiausias tei
smas įsakė priimti 5000

JUBILIEJATAI

Roma, Italija, bal. 11, ■— 
Katalikiškos Akcijos stu
dentų skyrius meldžiasi 
už Rusijos sugrįžimą prie 
Krikščionybės, už jos žiau
rių vadų atsivertimą if be
dievybės išnykimą. Stu
dentai pasižadėjo kiekvie
ną savaitę, jei galima kas
dieną, ta intencija priimti 
šv. Komuniją per metus 
laiko. Jie atsižadėjo eiti į 
teatrus, vesti pilniau kata
likišką gyvenimą ir uoliai 
platinti Katalikiškus laik
raščius ir knygas. Italijos

. studentai duoda gražų pa
vyzdį visų kraštų katali- 

i kiškam jaunimui.

darbininkų * į fabrikus iridčfero, Ui.; Alfonsas Maria Ur- 
atmokėti jiems algas uŽ .bonavičius, Pasijonistas; Au- 
visą laiką. Po plieno darbi-'gvstmas Petraitis, Worcester, 
ninku streikų apie 5000.Mass. Kun. J. Vaičiūnas minės 
darbininkų buvo nepriimti’bažnytiniai gėg. 5. if Bostono 
į darbą. Dabar kompanijai! ptovincijos žada vykti į Cicero 
įsakyta juos priimti ir at- toje dienoje, trys ar keturi ku- 
lyginti už visą nedarbo lai- nigai. 
ką. Sakoma, kad kompani-Į 
a turės sumokėti darbi- 
ūnkams apie $5,000,000 
dolerių algų.

Soviehi Rusija Tyfi

Duokite Taisyti Kailinius 
SPECIALISTAMS!

I. J. F o* didžiausia moteriškų kailinių firma, Amerikoje, nevien turi 
didelį platų it įdomų moteriškų kailinių pasirinkimą, bet ji turi savo siu
vyklas, kuriose dirba specialistai kailinių siuvėjai. Kas turite taisyti, įdėti 
pamušalus it kitokius pataisymus, savo kailiniams, parašykite laišką ar 
atvirutę šios firmos lietuviui atstovui BERNARDUI KORAIČIUI, 411 
Washington St., Boston, Mass. jis atvažiuos į Jūsų namus paimti kailinių. 
Pataisius juos pristatys vėl į Jūsų namus. Kadangi mes turime didelį kiekį 
kailių, tai mes galime labai pigiomis ir prieinamomis kainomis kailinius 
pataisyti. Taigi, pavesk savo senus kailinius I. J. Fox kompanijai, kuri iš 
senų padarys kaip naujus. Nepamiršk, parašyti laišką ar atvirutę ir lie
tuvis mūsų firmos atstovas pribus į Jūsų namus. Už paėmimą ir pristaty
mą į namus nieko neskaitome.

Maskva, bal. 11, — Sovie
tų Rusijos laikraščiai visai 
nutylėjo apie Hitlerio už
grobimą Skandinavijos 
Valstybių. Jei sovietų Ru
sija yra mažųjų taiitų ne- 
)fikiausomybės gerbėja, 
taip komunistai sako, tai 
ji būtų smarkiausiai pa
smerkus Hitlerio žygį. Da
bar PfSvda parašė, kad 
Anglija ir Prancūzija nori 
įtraukti Skandinavijos val
stybes į katą; Hitlerio žy
gį sovietai pateisina tylėji
mu. žinomą, Hitlerio už- 
grobimas Danijos ir Nor
vegijos Stalino nenustebi
no, nes Vokietijos nacių 
vadas ir Rusijos komuniz
mo platintojas sutartinai 
veikia.

; f

Kun. Jeronimas Vaičiūnas y- 
ra klebonas didelės šv. Antano 
parapijos, Cicero, UI. Jis ten 
darbuojasi suvirs 22 metai. Per 
tris metus darbavosi Šv. 'Jurgio 
parapijoje Chicago, III. Vėliaus 
bus daugiau aprašyta apie kūn. 
Vaičiulio darbuotę. Alfa.

Meksikos DorbinintaH
SMtanji

bet pasistengkite 
prirašyti nors po vieną naują 
narę. Tai ne perdidelis reikala
vimas, bet kaip sunku yra įvyk- 
dinti. Reikia truputį daugiau 
noro ir pasišventimo narių tar
pe, tuotnet bus pasekmės. Tad, 
brangios Sąjungietės į darbą — 
“Kur du stos, visados daugiau 
padarys”.

Nepamirškite, vajus tęsis iki 
liepos 1 d., 1940 m. Narės nau
jai įstojančios atleistos nuo įsto
jimo mokesnio, o mėn. mokes
niam mokama pagal amžių. Dėl 
platesnių informacijų apie vajų 
galima kreiptis pas kiekvienos 
kuopos valdybą aTba tiesiog į 
Moterų Sąjungos Cfentrą.

Dabartiniu laiku tai — “Mūsų 
Vajus”! A. V. Kneižienė.

i

Ketui 2av«, 12 Šnekta
Nutatais|u

Norvegija turi 12 ir 9 po
vandeninius laivus. Norve
gijos laivynas yra mažas, 
bet gebąs. Danija turi dau
giau gyventojų už Norve
giją, bet yra mažesnė že
mės plotu. Galingiausia iš 
Skandinavijos valstybių y- 
ra Švedija. Ji turi 6,250, 
506 gyventojus ir jos ka
riuomenė sudaro 885,000 
kareivių. Ji turi 250 kari
nių lėktuvų ir nemažai lai
vų, nors tie laivai nėra pir
mos rūšies. Švedija dabar 
pareiškė, kad ji pasiliks 
neutrali. Kaip ilgai ji galės 
būti neutrali nežinoma. 
Vokiečiai ją taip pat gali 
užpulti, arba gal jį pirmiau 
prisidės prie Norvegijos, 
jei Norvegija griežtai husi- 
statys kovoti prieš Vokieti
ją

Čia reikia prisiminti di
plomatų kalbas, kad Vo
kietija ir Rusija yra suta
rusios pasidalinti šiaurės 
Europos valstybes. Sovie
tų Rusija tiesia geležinke
lį iš Rusijos per Suomiją į 
Švediją. Tiesioginis susi
siekimas su Vokietija.

Vokietijos ir Sovietų Ru
sijos įsigalėjimas Pabalti- 
jos valstybėse ir Skandi
navijoje yra didis smūgis 
Anglijai ir Prancūzijai.

e
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BOSTON, MASS.

BteckhėlrtL Švedija, bal. 
ii, Švedijos vyriausybė 
įsakė tisus MtsargihiUS ka
reivius pašaukti į kariuo
menę. Siaurės it pietinės 
pusės pariibėliai tvirtina
mi. Nors Vokietija pažadė
jo Švedijos nekliudyti, bet 
Hitleriui niekas negali ti
kėti, it Švedija yra prisi
rengus užpuolimus atrem
ti. Iš Maskvos pranešama, 
kad Stalinas dabar norėtų 
užgrobti visą Suomiją, tik 
nepasitiki Hitleriui ir jo f r ■’ ~

Btaintree, Mass. bal. 11, 
— Old Čolony Gas kompa
nijoje ištiko smarkus dujų 
sprogimas ir gaisras. Ke- 
tiiri žmonės žuvo, 12 sun
kiai sužeista. Dujų tankų 
sprogimas sukrėtė visą a- 
pylinkę. Žuvusiųjų darbi
ninkų šeimoms reiškiame 
užuojautą.

Anglija SuskipiMt Maistu

« ' r I f ’
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Meksika, bai. 11, — Ke
turi didieji Meksikos mil
tų fabrikai užsidarė, kada 
darbininkai išėjo į streiką. 
Darbininkai reikalauja 30 
nuošimčio algų pakėlimo. 
Sakoma, kad duonkepiai 
turi užtektinai miltų kele- 
tai dienų;

AnfRjNlrPr_ _ _ ...
ri^nM nMvVyiJM

Londonas, bal; 11$ — An
glijos vyriausybė padarė 
tokį pranešimą: “Drauge 
su -Prancūzija mes užtikri
name Norvegijos vyriau
sybei pilną it visokią pa
galbą it sykiu su ja kovo 
sime prieš Vokietijos už- 
Kolimus”. Reikia manyti, 

d Anglija šiuo sykiu ko
vos, nes tai rimtai paliečia 
jos pačios gerovę.

IMMHB rVMtt Noliia-

Hague, Oiandija> bal. u, 
— Olandijos vyriausybe 
pareiškė, kad užpuolimas 
jų krašto bus sutiktas ka
rine galybe. Nežiūrint, k*»s 
norėtų Olandiją užimti, 
Vokietija ar Anglija, ji yra 
nusistačiusi nei vienų neį- 

1 sileisti į savo kraštą. Belgi
ja taip pat pasakė.

Londcnas, bal. 11, — An
glijos vyriausybė rimtai 
susirūpino maistu, kai vo
kiečiai užėmė Daniją ir 
Norvegiją. Anglija iš tų 
kraštų daugiausia maisto 
pirkdavo.

SidiKstiį Kindiditss 
1 FrftMette

New York, bal. 11, — So
cialistai stato savo kandi
datą, Norman Thomas,; 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentus. Kiekvie
nuose rinkimuose Normąp 
Thomas yfa jų kandidatas. 
Niekada dar nieko nelai
mėjo, bet socialistai paro
do savo veiklumą ir ištver
mę.
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DARBININKAS

Pasaulis susilaukė naujo sukrėtimo: tai Hitlerio 
Blitzkrieg (perkūniškas karas) prieš Daniją ir Norve
giją. Daugelis negali suprasti: kam vokiečiai grobiai 
vis naujas žemes? Ar jiems neužtenka to, ką turi? Juk 
toks politiškas apsiryjimas nė vienai valstybei neišėjo 
į sveikatą. Ar gi Vokietija būtų tokia išskirtis, kad ji 
tik viena pajėgtų asimiliuoti bei sugrumuliuoti tiek 
tautų: čekus, lenkus, danus, norvegus ir gal dar šve
dus, nes ir jie be abejo bus užpulti? Į tą klausimą sun
ku būtų tiksliai atsakyti. Vargu ir patys vokiečiai ryž
tųsi teigti, kad tas visas tautas vienu užsimojimu pa
jėgs suvirškinti. Tikrenybėje tai vokiečiai seniai pla
nuoja visas tas tautas suimti į savo vokišką imperiją, 
bet ne taip jau greit ir ne visas sykiu. Tai kodėl jie da
bar jas taip skubotai nori praryti?

Prie tokio keisto žygio kaip puolimas Danijos ir 
Norvegijos vokiečius privertė militarinis būtinumas. 
Dalykas toks, kad geležinė britų blokados kilpa vis 
tampriau spaudžia Vokietijos gerklę. Anglai jau išran
kiojo vokiečių laivus plačiuose vandenynuose. Vokieti
jai paliko tik Baltijos jūra, kuri susijungia su Atlanti- 
ku tik siaura sąsmauka tarp Danijos ir Norvegijos pa
kraščių. Toji sąsmauka iki šiol buvo neutrali ir vokie
čių laivai per ją galėjo išplaukti į Atlantiką. Gi dabar 
pasirodė, kad anglų submarinos įsibriovė per kalba
mąją sąsmauką į Baltijos jūrą ir pradėjo vokiečių lai
vus torpeduoti. Reiškia Baltijos į okeaną išeiga, tarsi 
butelio kaklas, 'liko užkimšta. Tada vokiečiai pasiryžo 
užimti Danijos ir Norvegijos pakraščius, kad tą sąs
mauka galėtų kontroliuoti, kaip kad turkai kontro
liuoja Dardanelius. Puldami ir Daniją ir Norvegija, 
vokiečiai sulaužė tų šalių neutralumą ir savo groboniš- 
ku poelgiu sukėlė pasaulio pasibaisėjimą. Bet Vokieti
jos naciai jau nebepaiso, ką .pasaulis apie juos mano. 
Savo tarptautinę garbę jie seniai jau prarado. Be to, 
jie kovoja už savo būklę. Laisva išeiga į okeana tai Vo
kietijos gyvenimo klausimas. Įsileidimas britų laivyno 
į Baltijos jūrą gręsia badu visai vokiečių tautai.

Anglai taip pat supranta šio momento svarbą ir 
deda didžiausias pastangas vokiečius jūroje nugalėti, 
nes jei vokiečiai įsigalėtų Norvegijos pakraščiuose, tai 
tada jau Anglijai gręsia rimtas pavojus. Britai žino, 
kada jų gyvybiniai interesai paliesti. Tada jie ne juo
kais kovoja ir su reikiama pagalba nebesivėluoja. K.

Popiežius Leonas XIII, 
kalbėdamas apie darbinin
kų reikalus pasakė: “Kal
bant apie darbininkus, rei
kia pasakyti, kad jie turi 
ypatingą teisę kreiptis į 
šventą Juozapą ir jo pa
vyzdį sekti. Šventas Juo
zapas gyveno dirbdamas ir 
reikalavo iš savo darbo vi
sa, kas yra būtina šeimai 
išlaikyti”. Šventas Juoza
pas buvo darbininkas. Vi
są savo gyvenimą jis pra
leido dirbdamas sunkų 
rankų darbą. Jis buvo dai
lidė, stalius; neveltui tat 
jis yra Bažnyčios paskir-

tas visų darbininkų Globė
jas.

Visi dangaus šventieji 
yra pasiryžę mums padėti, 
bet ypatingas darbininkų 
užtarėjas pas Dievą yra 
šventas Juozapas. Jis ge
riau už kitus šventuosius 
supranta darbo žmonių 
vargus ir rūpesnius, nelai
mes ir skurdą, nes jis pats 
visa tai patyrė žemiška
me gyvenime. Dėl to su di
džiausiu pasitikėjimu mes 
galime savo reikaluose 
kreiptis į savo galingąjį 
Globėją.

Darbininko Apsauga
Sveikata yra kiekvie

nam žmogui labai brangi, 
bet ypatingai darbininkui. 
Darbininkui tenka gyventi 
ir dirbti diena iš dienos, 
žiūrėti, kad vienos savaitės 
uždarbio kaip nors užtektų 
išlaikyti savo šeimą. Kol 
darbininkas yra sveikas ir 
turi darbą, šiaip taip dar 
gali pragyventi, bet kada 
sveikata pradeda silpnėti 
koki rūpesniai jį apima. 
Kaip reikės pragyventi? 
Kas aprūpins jį ir jo šeimą, 
jog jam nėra jokios apsau
gos užtikrinta. Tokį rūpes
nį ir baimę patyrė šventas 
Juozapas, kada vieną rytą 
dėl senatvės ir ligos nebe
galėjo atsikelti ir eiti į dar
bą. Taigi ar negalima tvir
tai tikrinti, kad Jis dangu
je prašo nuolatiniai Ge
riausiojo Dievo apsaugoti 
visus darbininkus nuo ne
laimės ir ligos? Ar jis, ku
ris tiek vargų prityrė gy
venime, nesimeldžia už 
darbininkus, kad jiems 
greičiau būtų užtikrinta 
apsauga nuo ligos, nelai
mės ir mirties? Jis žino, 
kad kaip jis nuoširdžiai rū
pinosi Kūdikėlio Jėzaus ir 
Marijos užlaikymu, taip 
kiekvienas darbininkas rū
pinasi apie savo šeimą.

Katalikų Bažnyčia, per

savo Popiežius ir Vysku
pus, reikalauja, kad darbi
ninkai turėtų 
apsaugą.

I

zas, kad jį reikia dapildyti 
žmonos ar motinos, ar šei
mos vaikų uždarbiu, pirma 
negu juo galima deramai 
apsirūpinti maistu, drabu
žiais ir pastoge, dvasiniais 
ir kultūriniais dalykais, 
negalima pavadinti pragy
venimo atlyginimu.

“Toliau, pragyvenimo at
lyginimas reiškia ganėti
nai pajamų ne tik kasdie
niniams reikalams, bet 
taip pat apsaugai nuo ne
darbo laiko, ligos, senatvės 
ir mirties. Kitaip sakant, 
reikia, kad iš pragyvenimo 
atlyginimo darbininkas 
galėtų susitaupyti pinigų 
savo ateities apsaugai”.

Amžinai Katalikų Baž
nyčios garbei reikia pasa
kyti, kad jos vadai buvo 
pirmieji darbininkams pra
gyvenimo atlyginimo rei
kalautojai. Jungtinėse A- 
merikos valstybėse, prela
tas John A. Ryan, D. D. ir 
Kun. Edwin V. O’Hara pir
mieji pareikalavo, kad dar
bininkams būtų mokamas 
pragyvenimo atlyginimas. 
Tada jų reikalavimas buvo 
tik kaip balsas šaukiančio 
tyruose, bet šiandieną, po 

p«.- 
, Kiek skurdo ir vargo būtų 

Darbininku Atlyginimas sumažinu darbininkams, 
i jei pasaulis paklausytų 

Nėra abejonės,- kad Šv. Katalikų Bažnyčios nuro- 
Juozapas reikalavo už sa-Į^ymųt 
vo darbą teisingo pragyve- i 
nimui užmokesnio. Tokio i 
atlyginimo šiandieną rei-' 
kalau ja pasaulio darbinin
kai. Per šimtmečius Kata
likų Bažnyčia įsakė darb
daviams neskriausti ir ne
sulaikyti darbininkams jų 
teisingo uždarbio. Jėzus 
Kristus pasakė: “Darbi- į mas, 
ninkas vertas savo užmo
kesnio”.

Popiežius Leonas XIII 
sako: “Kiekvienas žmogus 
turi pareigą palaikyti gy
vybę; kas to nedaro, tas 
sunkiai nusikalsta; bet 
darbininkai tegali savo gy
vybę palaikyti tik už darbą 
gautu atlyginimu. Taigi 
darbininko atlyginimas 
privalo būti nemažesnis, 
kaip kad to reikia taupiam 
ir padoriam pragyveni
mui”.

Pijus XI, enciklikoje 
“Quadragesimo Anno”, sa
ko: “Pirmiausia darbinin
kui reikia duoti tokį atly
ginimą, kokio užtektų jam 
ir jo šeimai pragyventi. 
Reikia dėti visas pastan
gas, kad šeimų tėvai gautų 
ganėtiną atlyginimą vi
siems gyvenimo reikalams 
aprūpinti. Socialinis teisin
gumas reikalauja, kad de
ramu atlyginimu darbinin
kui būtų patikrintas pra
gyvenimas, jam pačiam ir 
jo šeimai; kad jis pajėgtų 
įsigyti kuklią nuosavybę ir 
tuo būdu apsisaugotų nuo 
visuotinio skurdo. Reikia 
žiūrėti, kad viešojo ar pri- 

' vatinio draudimo keliu, 
darbininkui būtų padeda
ma senatvės, ligos ar ne
darbo atvejais”.

Neseniai išleistame Ame
rikos Vyskupų rašte skai
tome: “Pirmas darbinin
kų reikalavimas, kuris tu- 

' ri pirmenybę prieš bet ko
kias darbdavių teises į pa- 

i jamas, yra pragyvenimo 
atlyginimas. Pasakymu 
pragyvenimo atlyginimas, 
reikia suprasti atlygini-' nimo, kad tiek pastangų 
mą iš kurio ne tik darbi- į nenueitų veltui, o visas rū- 
ninkas galėtų tinkamai mas būtų statomas ne ant 
pragyventi, bet ir savo šei- slenkančio smėlio, bet ant 
mą gerai ir patogiai išlai- uolos”.
kyti. Atlyginimas t^įp ma- (Tęsinys 4-tam puslapy])

Skandinavijos vadai tik dabar suprato, kad jiems su
sivienijus reikėjo ginti savo nepriklausomybes. Iš kai
rės į dešinę: Johan Nygaardsvold, Norvegijos ministrų 
pirmininkas; Per Albin Hansson, Švedijos premieras; 
Thorvald Stauning, Danijos Councilmanų Tarybos pir
mininkas. /

t

gyvenime 
Tą Bažnyčios 

mokslą tiksliai pakartojo 
Amerikos Vyskupai savo 
rašte: “Bažnyčia ir Socia
linė Tvarka”. Jie rašo:

“Mūsų dabartinė ekono
minė santvarka yra pagrį
sta privatinės nuosavybės 
šventumu. Tačiau .šiandie
ną privatinė nuosavybė 
nėra tinkamai paskirstyta 
žmonėms. Nors ir yra pa
vojinga perdėti neatitinka- 
mumą tarp tų, kurie ganė
tinai turi nuosavybės ir tų, 
kurie sudaro proletari jatą 
arba neturinčių nuosavy
bės, tačiau neišeisime iš 
tiesos ribų pasakydami, 
kad dabartinė padėtis su
daro rimtą socialinę blo
gybę. Daugelis rimtų gal
voto jų teigia, kad privati
nė nuosavybėj .darosi vis 
mažiau ir mažiau būdingas 
bruožas mūsų bendruome
nėje. Jei daugumas mūsų 
piliečių neturi pakanka
mai privatinės nuosavybės 
būti, nors ir trumpam lai
kui, nepriklausomai nuo 
uždarbio pajamų, tai aiš
ku, kad visam bendruome-

v •

nės kūnui gręsia rimtas 
pavojus. Socialinis pasto
vumas yra pagrįstas nuo
savybės turėjimo pagrin
du. Reikia, kad daugiau, o 
ne mažiau žmonių turėtų 
privatinę nuosavybę, jei 
norima saugiai išlaikyti e- 
samąją socialinę santvar
ką.

“Darbininkus reikia ap
drausti nuo nedarbo laikų, 
ligos, nelaimės, 
ir mirties. Pi: 
mo priemonė nuo tų nelai
mių yra turėjimas ganėti
nai privatinės nuosavybės, 
kuri patikrintų protingą 
saugumą. Taigi darbda
viai turi duoti ne tik laiki
nai darbininkui pragyveni
mo atlyginimą, bet taupa- 
mąjį atlyginimą ateičiai, 
kuriuo jis galėtų apsidrau
sti nuo ligos, senavės, ne
darbo ir mirties”.

Jei darbininkai gautų 
teisingą atlyginipią, tai 
padoriai gyvendami, galė
tų su laiku, įsigyti kokią 
nuosavybę, nors ir mažą, ir 
taip turėti apsaugą nelai
mės metui. Reikia tikėtis, 
kad užtariant šventajam 
Juozapui, darbininkai susi
lauks savo gyvenimui ap
saugos.

Nedarbo Metas

senatvės 
rmoji saugu-

taip nustatomas, kad kuo 
didžiausias skaičius žmo
nių galėtų rasti darbo ir 
gauti už tai pragyvenimui 
reikalingus daiktus”.

Jei darbdaviai mokėtų 
darbininkams teisingą at
lyginimą, tai kaip Popie
žius sako, nedarbas žymiai 
sumažėtų, nes jie turėda
mi didesnias pajamas dau
giau išpirktų sau reikalin- keliosdešimties metų, su- 
gų daiktų.
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Gyvenimo Tvarka
Vyskupai savo rašte sa

ko: “Mes turime sugrąžin
ti Dievą į visą gyvenimą”, 
Atsipalaidojimas nuo Die
vo ir dorovės įstatymų, tas 

1 pragaištingas supasaulėji- 
yra priežastis visų

blogybių. Jei Dievo įstaty
mai būtų užlaikomi, tai 
darbininkams nereikėtų 
badauti, nes gamtos gėry
bių Visagalis Dievas yra 
parūpinęs užtektinai vi
siems. Tik reikia, kad ar
timo meilės prisilaikant, 
tos gėrybės būtų teisin
giau paskirstytos. “Mylėsi 
savo artimą”. Tai Dievo į- 
sakymas. Už tai pirmiau
sia ir reikia sugrąžinti Die
vą į visą gyvenimą.

Popiežius Pijus XI sako: 
“Kaip ir visais, net pačiais 
audringiausiais, Bažnyčios 
laikais, taip ir šiandieną 
svarbiausia primonė yra 
nuoširdus privatinio ir vie
šojo gyvenimo atnaujini
mas pagal Evangelijos 
principus visiems, kurie di
džiuojasi priklausą Kris
tui, kad jie tikrai būtų že
mės druska ir žmonių 
draugiją apsaugotų nuo 
visiško sugedimo”.

Leonas XUI sako: “Jei 
šiandieną reikia mūsų vi
suomenę gydyti, tai ji tik 
prie krikščioniškojo gyve
nimo ir krikščionybės dės
nių sugražinta tebus išgy
dyta”.

Tikyba ir dorovė turi bū
ti viso gyvenimo pagrin
das. Pijus XI sako: “Jei 
dalyką uoliau ir giliau į- 
žvelgsime, aiškiai suprasi
me, kad šitas trokštamasis 
krikščioniškos socialinės 
dvasios atnaujinimas, nuo 
kurio pamažu atsitraukė 
tiek žmonių atsidavusių e- 
konominiams reikalams, 
reikalinga, kad būtų pra
noktas papročių atnauji
nimo, kad tiek pastangų

■

Sveikata-yra darbininko mas, kartu su greitu suda- 
laidas į gyvenimą. Bet ką rymu palankesnių sąlygų, 
reiškia sveikata, jei jam įvykdo šių sąmoningų vil- 
nėra darbo? Šimtai ir tūk- čių troškimą visuomenės 
stančiai darbininkų, norin- gerovei”.
čių dirbti ir teisingai gy-‘ Popiežius Pijus XI kal- 
venti, neturi darbo; susi- bedamas apie nedarbą ir 
rūpinę, išbadėję vaikščioja jo priežastį sako: “Iš akių 
gatvėmis. Kapitalistai įsa- nepaleistinas ir mūsų lai
ko deginti kviečius, suver- kais ypač svarbus yra da- 
sti cukrų ir kavą į jūras, o lykas, tai būtent tas, kad 
milijonai darbininkų mirš- vis tie, kurie gali ir nori 
ta badu. Fabrikantai dirbti, gautų darbo. O tai 
džiaugiasi augančiu turtu, nemažai pareina nuo atly- 
o darbininkus atleidžia nuo ginimo nustatymo, kuris 
darbų, gi likusius verčia be protingose ribose būda- 
atsikvėpimo, už mažiausį mas, daugina darbo progas 
atlyginimą, dirbti ilgas va-. ir, priešingai, jas mažina, 
landas. į kai tų ribų nesilaikoma.

Su didžiu širdies skaus- Kas gi nežino, kad per ma
mų, Popiežius Pijus XII, žas ar nenormaliai padi- 
suprasdamas ir atjausda- dintas atlyginimas yra bu
mas darbininkų vargus ra- vęs nedarbo priežastis, ši- 
šo: “Reikia tikėtis, jog bus ta blogybė, kuri ypatingai, 
taip sutvarkyta, kad kiek- mūsų laikais siaučia ir di-' 
vienas sveikas žmogus tu- delį darbininkų skaičių,' 
rėš lygią progą dirbti ir kankindama juos bei gun-' 
taip pelnyti sau ir savo šei- dydama, vargina ir kanki
niai pragyvenimą. Mes gi- na, taip pat griauja valsty- 
liai apgaulestaujame liki- bių gerovę bei visame pa- 
mą tų, o jų Jungtinėse A-

organizacija ir dėl to Fe
deracijos centras planuoja 
artimiau su juo susirišti 
ir, kiek sąlygos leis, ben
dradarbiauti.

Praėjus Lietuvos Nepri
klausomybės šventės mi
nėjimui, aukų rinkimas 
Vilniui lyg ir sustojo. Išro- 
dytų, kad jau gana priau- 
kojome ir kad vilniečiams 
parama nebereikalinga. 
Taip manyti būtų klaida. Ir 
Vilniaus krašto biednuo- 
menei šelpti ir krašto ats
tatymui aukos yra labai ir 
labai reikalingos. Dėl to 
nesukietinkime savo šir
džių, neuždarykime kiše
nių, bet phgal savo išgalių 
aukokime.

Ligšiol dar nebuvo pa
skelbtos šių kolonijų au-

Vilniaus Reikalai Ir Federacija
Šiomis dienomis ALRK Federacijos centras ak-

Federacija ir vėl pasiuntė ' 
stambią auką atgautojo 
Vilniaus krašto šelpimui ir 
atstatymui, šį kartą pasių
sta Du Tūkstančiai Dole
rių.

Tuo būdu atgautojo Vil
niaus reikalams ligšiol Fe
deracija pasiuntė virš pen
kių tūkstančių dolerių — tas aukas užregistruoti sa- 
($5,172.12).

Tai dar ne viskas.
Reikia neužmiršti, kad rinkti ir mūsų vieningu- 

kai kurios mūsų parapijos, mą sustiprinti. Nesunku, 
katalikiškos draugijos ir berods, suprasti, kad dirb- 
net kai kurie Federacijos darni sistematingai, draus- 
skyriai pasiuntė savo su- mingai, vieningai ir vieno 
rinktas aukas Vilniaus centro vadovaujami, daug 
krašto biednuomenei šelp- daugiau nudirbsime vie- kos: Waterbury, Conn., Fe- 
ti tiesiog į Lietuvą arba per niems ar kitiems tautos deracijos 22 sk. — $30.00; 
Lietuvos konsulatus, ap- reikalams, 
lenkdami Federacijos cen- L ___
trą. Tokių aukų susidarys prašomi atkreipti į tai rim- Vartų par. — 172.33; Alba- 
gana didelė suma. Ji bus 
žymiai didesnė negu virš 
suminėtoji. Savo laiku Fe- per Federaciją pasiuntėme taitį $64.58; ________ ___ v___ ___
deraci jos sekretorijatas Vilniaus Geležiniam Fon- Mass., Šv. Kazimiero par., ’čius yra didelis, kurie svei-
surinks tikslias žinias ir dui, kurio centras yra per-T ””QT*T1C‘ Pfi 
jas paskelbs. Tai bus pa-įsikėlęs į Vilnių ir kuris, 
daryta ne tuščiam pasidi-! kaip pastebėjome iš gautų 
džiavimui, bet parodymui laiškų ir paskelbtų spau- 
kiek kuri katalikų parapi- doje atsišaukimų, didelius 
ja ar katalikų draugija pa- darbus dirba Vilniaus kra- 
Sidarbavo Vilniaus reika- što atstatymui ir jo atlie- 
lams ir kurios šios savo pa- tuvinimui. Vilniaus Gele- 
reigos dar neatliko.

centuoja, kad lietuviai ka
talikai savo surinktas au
kas Vilniui ir kitam tautos 
reikalui siųstų per savo 
veikimo centrą — Federa
ciją visai ne dėl to, kad ne- 

, pasitikėtų kitoms įstai
goms, bet kad galėtume 
savo pastangomis surink-

vo centre ir kad daugiau 
nudirbti, daugiau aukų su

I

Sheboygan, Wisc., $23.83;
Katalikų veikėjai yra Worcester, Mass., Aušros

ny, N. Y., $85.00; Cleve-to dėmesio.
Šį kartą surmktas aukas land, Ohio, per kun. Vilku- 

Worcester,'menkos valstybėse skai-

Vilniaus Gele
žinis Fondas yra pastovi

$140.63; Luzerne, Pa., Šv. ki, galėtų ir norėtų dirbti,* 
Onos par., $17.00. į bet nesuranda darbo, ku-|

Siunčiant aukas, čekius rio taip stropiai ieško. Lai 
reikia rašyti Federacijos valstybės vadų išmintis, 
iždininko kun. P. Juro vąr- toli pramatąs iš darbdavių 
du, o siųsti į sekretorijatą, pusės duosnumas, kartu su 
2334 So. Oakley avė., Chi- greitu sudarymu vadų iš- 
cago, UI.

sauly viešąją tvarką ir ra
mybę. Priešinga tad socia
liniam teisingumui netin
kamai mažinti ar didinti 
darbininkų atlyginimą, 
siekiant vien asmeninės 
naudos ir nepaisant ben
drosios gerovės. Socialinis 
teisingumas reikalauja, 
kad, derinant pastangas ir

i 
t

r

Dl. ; mintis, toli pramatąs iš nuomones, atlyginimas,
L. šimutis, Fed. sekr.'darbdavių pusės duosnu- kiek tai yra galima, būtų

>> J
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TIESOS IR KOVŲ FRONTE

Glūdinčių ir judančių jėgų sūkuriuos 

Artimi kaimynai ir tolimi draugai
Šiandien Europa tyliai ar 

garsiai kunkuliuoja. Kas 
ištikro dedasi šiandien, ir 
tuo labiau rytdiena bus — 
spėlioti sunku? Tik tiek 
galima pasakyti — gyve
name tokį laikotarpį, kad 
galima susilaukti visai ne
tikėtų įvykių ir netikėtų tų 
įvykių pasekmių.

Ir Lietuva randam Euro
poje. Ne tik Europoje, bet 
ji randasi dar vidury di
džiųjų ir neramiųjų kai
mynų. Šiauštelėjęs vienas 
kuris milžinas — sukrečia 
ir Lietuvos šalį.

"SURPRISE”Sv. Kazimiero Parapija
BAZARAS!

Šv. Kazimiero parapijos baza- 
ras eina visu smarkumu. Visos 
katalikiškos draugijos gausiai 
dalyvauja ir darbuojasi tam 
svarbiam reikalui. Vakarais 
nuo 10 iki 13-tos d. duodama di
delės ir gražios dovanos laimė
tojams, visi parapijiečiai turė
tų šia proga pasinaudoti ir pa
remti gražų darbą skaitlingu 
atsilankymu.

Mot. Są-gos 5 kp. buvusiame 
susirinkime, balandžio 1 d., iš
klausius raportų įvairių komisi
jų ir atstovų, išrinkta keletas 
narių darbuotis laike parapijos 
bazaro. Plačiai apkalbėjus die
nos reikalu, nutarta gegužės 12, 
9:45 išklausyti šv. mišių ir vi
soms narėms eiti prie šv. Ko
munijos. Po mišparų nutarta 
turėti šeimynišką vakarėlį su 
užkandžiais ir programa. Visos 
nares kviečiamos dalyvauti ir 
atsivesti savo draugus, bus duo
damos dovanos laimėjusiems. 
Buvo skaitytas laiškas "Darbi
ninko”, kuriuo kviečiama prisi
dėti prie 25 metų jubiliejaus. 
Laiškas priimtas ir nutarta pa
skirti $2.00 auka. Sakoma — 
“lašas po lašo ir akmenį pra
tašo”, jeigu bus skaitlingas 
skaičius draugijų, kurios prisi
dės nors ir maža auka, pasida
rys gera parama. Nutarta se
kantį susirinkimą turėti "May 
party” su užkandžiais. Po susi
rinkimo buvo žaidžiama beano. 
Narės linksmai praleido laiką, 
laimėjusios dovanų, išsiskirstė 
į namus.

Balandžio 6 d. draugai suren
gė Maironio parko svetainėje 
pp. Petrui ir Amihjai Miltams 
“suprise party”, paminėjimui 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties. Skaitlingai susirinko 
giminės ir draugai ir linksmai 
praleido laiką. Ponams Miliams 
suteikta daug gerų dovanų ir 
palinkėta gražiausių linkėjimų. 
P. Milius daug darbuojasi Lab
darių Draugijai, jau antras me
tas jos pirmininkas, ir Šv. Ka
zimiero parapijoj. Ponia Amili- 
ja taip pat daug dirba Labdarių 
draugijoj. Moterų Są-gos 5 kp., 
parapijoj ir Socialiame Klūbe. 
Korespondentė taip pat Imki il
giausių metų, geriausios sveika
tos ir toliau sėkmingai darbuo
tis. 8. M. Sudavija.

įvykdyti, nes 
skelbti Sovie-

DARBININKAS

Į

atsidūrė — vi-

p. Margareta Mazgai ienė, 
įžymi Naujos Anglijos veteranė dainininkė, dainuos 
Darbininkų Radio koncerte, balandžio 21 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Boston, Mass.

Pradžia 3-čiame pusi.

Dorovės reikalingumą 
gyvenime tiksliai nusako 
Leonas XIII: “Krikščioniš
koji dorovė, kur ji pilnai 
pildoma, jau iš dalies pati 
savaime didina žmonių že
mišką gerovę, nes ji sutai
ko žmones su Dievu, visų 
gerybių pradžia ta šalti
niu; ji suvaldo žmonių 
gobšumą ir pomėgių geis
mą; tai dvi ydos, baisiau
sios mūsų gyvenimo ligos, 
dažnai darančios nelai
mingą ta turtingiausį žmo
gų. Dorybės išmoko žmo
gų tenkintis sveiku valgiu 
ir gyvenimu, papildant sa
vo pajamas taupumu ir 
vengiant visų tų ydų> per 
kurias žmogus išleidžia ta 
didžiausius savo turtus”.

Taigi reikia prašyti šven
to Juoazpo, darbininkų 
Globėjo, kad žmonės su
grįžtų prie Dievo ir, pagal 
Jo Bažnyčios nurodymus, 
sukurtų teisingą gyvenimo 
tvarką. Tiesa, mūsų laikais 
daug mėginama daryti ge- bo metas, kuris taip skau-
rinant darbininkų būklę, • džiai paliečia visus darbi- 
tačiau milijonai darbinin- ninkus; jis išprašys malo- 
kų dar kenčia skurdą ir nės sugrįžti žmonijai prie 
vargą. Kiek laiko atgal, Dievo, visos palaimos Šal-

Aušras Vartę PrapIJi
■

tybių prezidentas Roose
veltas pasakė: “Aš matau 
vieną trečią dalį tautos 
kenčiant didžiausį skurdą 
ta vargą, neturint užtekti
nai maisto, drabužių, tin
kamų gyvenimo namų”. 
Turtingiausioje pasaulio 
šalyje, Amerikoje, viena 
trečia dalis tautos kenčia 
skurdą! Visos mūsų pas
tangos, kaip Pijus XI sako, 
tą skurdą ta vargą paša
linti bus veltui, jei nesu
grąžinsime Dievo į gyveni
mą. Ne pagieža, ne keiks
mais, neapykanta ir smur
tas sutvarkys pasaulį, bet 
visų luomų bendros pa
stangos pašalinti dabarti
nę negerovę ta skurdą. Bet 
bendros pastangos nepasi
rodys, kol Dievas nebus 
pripažintas visų žmonių 
Tėvu.

Šventas Juozapas, darbi
ninkas, gerai supranta mū
sų vargą; jis išprašys iš 
Dievo, kuris paukštelius 
maitina ir laukų gėles ap
rėdo, kad nesitęstų nedar-

File de patirtį* “garantijų”. Totam drau
gai nesutiko, nes Pabaltė 
nenorėjo ir net prieštara
vo, — dabar, šiandien So
vietai, jau be sutikimo į- 
vykdė savo “garantijas”. 
Vienintelę nepriklausomy
bės viltį dar turi Pabaltė, 
tai Sovietų pasižadėjimą— 
neaUdšti į vidaus, Pabaltės
valstybių santvarką- Ar tą' 
savo žodį tęsės — toliau 
pamatysime. Tik viena aiš
ku: — Pabaltė, rodos, SS
SR pasižadėjimams labiau i 
yra linkusi pasitikėti, negu 
Hitlerio žodžiui.

Kaip žinome — Europoje 
karas įsiliepsnoja. Kas bus 
to karo laimėtojai? — pa
sakyti sunku. Jei laimėtų 
santarvė — Lenkija būtų 
atstatyta didelė, gal būt į| 
ją įkorporuotų ir Lietuvą, 
netik ką Vilnių. Bet dabar
tinėmis sutartimis bei ga
rantijomis ta “interesų sie
nomis” — jau vargu be
būt galima 
tektų karą 
tams?

Lietuva
siškon Rytų įtakon ta dali- 
non priklausomybėn. Yra 
net tokių nuomonių: — 
“Sovietai grąžino Lietu
vai Vilnių ta dalį Vilniaus 
krašto, kad netrukus vėl 
atsiėmus ir Vilniją ir visą 
Lietuvą?” Čia dėl tų sam
protavimų kai ką tektų 
pasakyti, būtent: Dėl grą
žinimo Vilniaus ir Vilniaus 
krašto — Lietuvos atsto
vai vedė derybas su Sovie
tais ir tos derybos dėl per
leidimo Lietuvai Vilniaus 
krašto dalies, kaip matyt, 
— ėjo netaip greit ta “kie
tai”, ir sovietų pusėje liko 
nemažą grynai lietuviškų 
sričių, o apie patį Vilniaus siais kaimynais, bet nebe 
miestą — žymiai nutau- su tolimais draugais, 
tintos sritys teko Lietuvai. | Šiaip ar taip — kito kelio 
Tas derybų “kietumas” ir nėra. Geriau netekti vieno 
dėl perleidžiamų sričių piršto, nekaip visos ran- 
“šikštumas”, :

vietų karo bazių Pabaltės priimamos be jokio įstojimo mo- 
valstybėse. Mes jau dauge- kesčio. Virš 25 m. amžiaus iki 
4 kartų girdėjome vokie- 45 m. tik už pusę. Gera proga 
čių šūkius: “drang nach neprigulinčioms patapti tos dr- 
OSten”. Sovietai girdėjo ta- jos narėmis. Susirinkimai laiko-
tai taip pat. Todėl jie su- mi parapijos salėje kas pirmą Jungtinių Amerikos vals- tinio. 
lankę patogaus momento, trečiadienį mėnesio vakare. D.V. ----------------------
nelaukdami vokiečių keti
nimų — įkėlė koją Pabal- 
tin, ir žinoma jie iš čia jau 
nebepasitrauks. į

Pabaltės valstybėlės gy
vena sunkų momentą, jų 
ateitis pasidarė dar labiau, 
kai kuriais atvejais, netik
ra. Pabaltė jau šiandien 

’ turi skaitytis su artimiau-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
PRAMOGA

Balandžio 28, Naujos Anglijos 
M. S. Apskr. susivažiavimas į- 
vyks Cambridge’iuje. Posėdžiai 
prasidės tuoj po pietų S* tęsis 
iki vakarui.

Vakare 7:15 įvyks šeimyniš
kas su užkandžiais vakarėlis.' Vi
sos sąjungietės ir viešnios nuo
širdžiai kviečiamos dalyvauti.

Leonas XHI, darbininkų’sybių galybėmis kovoje; o 
kaip kitados Vaikelį Jėzų 
nuo didžiausio, grūmojan
čio Jo gyvybei pavojaus 
išgelbėjai, taip dabar šven- 

nuo

Popiežius, parašė šitokią 
maldą į šventą Juozapą:

“Į tave, palaimintasis 
Juozapai, savo reikaluose _ 
kreipiamės, o padėję savoi tąją Dievo Bažnyčią 
meldimus po švenčiausios ‘ priešų žabangų ir visokių 
tavo sužieduotinės kojų, 
jos pagalbos ir tavo globos 
su pasitikėjimu prašome. 
Per tą meilę, kuri vienijo 
su Nekaltąja Pana, Dievo 
Gimdytoja, 
viską prisirišimą, su ku
riuo tu glaudei prie savęs 
Vaikelį Jėzų, meldžiame 
tave, kad maloniai pažvelg
tum į paveldėjimą Jėzaus 
Kristaus krauju įgytą.

Budėk, o duotasis Dievo 
Giminei Apvaizdos Sarge, 
ant išrinktųjų Jėzaus Kri
staus žmonių; pribūk 
mums iš dangaus meilin
gas, galingiausias mūsų 
gelbėtojau, šitoje su tam-

priešingumų išlaikyk ir 
mus kiekvieną nuolatinia 
globa priedengk; kad sek
dami tavo pavyzdį ir tavo 
pagalba sušelpti, dievo

ta per tą te- baimingai gyventumėm, 
maldingai numirtumėm ir 
amžinąją danguje links
mybę įgyti galėtume”.

I

30 METŲ SUKAKTIS 
Bai. 14, Elzbieta ir Juozas Po- 

_________ , yra tarytum kos, arba dar ko blogesnio vRaičiai minės 30 metų šliūbo 
garantija, kad dabar nūs-Į sulaukti. Lenkija laikėsi sukaktį. Ryte 10 vai. dalyvaus 
tatytoe tarp Lietuvos ta SS .‘kietai, pasitikėdama tik šv- mišiose, šeima, gentis ir 
SR sienos bus netrumpa-įtolimais draugais, bet josį^“?^ *r bendrai priims šv. 
laikės ta pastovios. Į likimas šiandien liūdnas— Komuniją. Po piet Austin salė-

Kitas klausimas dėl So-’tiesiog šiurpus. į J6’ Austin St., Cambridge
 ' rengiama puikus bankietas. Šį 

pokilį rengia jų gentis ir drau
gai. Ilgiausių ir sėkmingiausių 
metų Povilaičiams, kad galėtų 

... . n x - j - • * sulaukti dar ir auksinio jubilie-tais dolerių. Per trisdesimts me- . XY
tų draugija daug sušelpė ser-j^an*’ 
gaąčių ir neturtingų motertlių. | RemWtp tuog protesio_ 

šių metų begyje draugija f»;inaln9 j, biznierius, kurie 
i remia

L. Vyčių Worcester 116 kuo
pos ping-pong ratelis balandžio 
7 d. žaidė su Norvood’o Lietu
vos Vyčių 27 kuopa Norvrood, 
Mass.

Nonvoodo ratelyje žaidė šie 
žaidėjai: J. Perekšlis, F. Min
kevičius, I. Chubet, F. Civilikas 
ir J. Pazniokas.

Worcesterio ratelyje: A. Go- 
lembeskis, P. Jankauskas, J. 
Andriuška, I. Korsakas ir J. 
Marcinkas.

Norwoodiškiai laimėjo visus 
taškus išskyrus vieną, kurį lai
mėjo A. Golembeskis rezultatu: 
21 _ 16,18 — 21 ir 21—18.

Woreester dvigubus žaidimus 
žaidė P. Jankauskas ir J. An
driuška, pralaimėdami prieš J. 
Chubet ir Perekšlį, rezultatu: 
18—21 ir 16—21.

Kitą dvigubą Žaidimą jie pra- 
laimėji taip pat prieš Norvroo- 
diečras. Jame Žaidė F. Civilikas 
k’ J. Pazniokas prieš A Golom- 
beskį ir S. Korsaką ir pralaimė
jo rezultatu 21—15 ir 21 — 12.

IAUIU UOKMf * 
tolimoje ateityje.

Į

I

I

SOCIALIS KLUBAS
Šv. Kaizmiero parapijos socia- 

lis klubas balandžio 3 d. turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą. Ap
tarus bėgamuosius dalykus, iš
rinkta darbuotojos prie parapi
jos bazaro. Buvo žaidžiama bin- 
go ir turėta skanūs užkandžiai. 
Klūbietės tarėsi sudaryti tam 
tikrą grupę ir žaisti bonriing. 
Geriausio pasisekimo!

Cambridge, Mass.

Prašydami švento Juoza
po žemiškų gerybių — 
sveikatos, darbo, apsau
gos, pragyvenimo atlygini
mo, maldaukime ir tų ge
rybių, kurios veda į mūsų 
Globėjo šventą gyvenimą. 
Ne viena duona žmogus y- 
ra gyvas. T.

N. P. D-JOS 30 M. SUKAKTIS >

BaL 7, Nekalto Prasidėjimo 
draugija minėjo 30 metų sukak- į 
tį. Rytą 8:30 visos dalyvavo šv. j 
mišiose ir beveik visos priėmė 
šv. Komuniją. Klebonas atnaša
vo šv. mišias ir pasakė tinkamą 
pamokslą.

Vakare 6 vai. surengė šaunią 
vakarienę su atitinkama prog
rama. Valgių buvo daug ir ska
niai pagaminti. Visi valgė kiek 
tarėjo. Programa susidėjo iš 
dainų ir kalbų. Radio grupė su-

Fa. inajūg V biznieri 
f skelbė naujų narių vajų. Nuo 18 Į skelbimais
iki 25 metų moteris - merginos' “Darbininką”.

i Prisidėjusieji Prie Intertypos Šokių
Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. Draugija, kovo 30 d. buvo su- 

ruošusi naujos “Darbininko” Intertypos fondui šokius. 
Šios draugijos nariai, norėdami, kad šokiai būtų sek- 
mingesni, kad duotų daugiau pelno, stojo į rėmėjų ei
les, įmokėdami po $1.00 ar daugiau. Kadangi šių rėmė-

dainoro šešias dainas. Visi daly- jų vardų nesuspėjome pagarsinti prieš šokius, tai pa
risi, kun. A. Baltrušiūnui vado- skelbsime dabar. Intertypos Vajaus Komisija nuošir- 

a vrojant, puikiai dainavo. Trum- džiai dėkoja visiems gerb. Rėmėjams už nuoširdžią
Antrosios rongtynės pyka ne- geras kalbas pasakė' paramą.

• kun- ?. Juškaitis, kun. K. Urbo-’ Petronėlė Vaišnorienė, So. Boston, Mass. ...
_________ iwxat Matačintkas. navjfiū8Į i>. Kalian (Kalinaus- 'S. Talangevičienė, So. Boston, Mass.............

_ __ _ _ ........ ___ Y PauIina Marijona Miškinienė, So. Boston, Mass.........
SVARBUS LIETUVIŲ DIENOS fLužeekaitė, asmeniškai negalė- L. Medonienė, So. Boston, Mass......................

a g » T *UBa d^yvauti, sveikino drau-1 D. Kaucenienė, Hyde Park, Mass..................
KfcUvALrLJ I giją laišku. M. Sundukienė, ae- J. Gudaitė, So. Boston, Mass.   ................

niausią narė, kalbėjo draugijos [Viktorija Lenčiauskienė, So. Boston, Mass. 
vardo, dėkodama klebonui už Mrs. J. Piveronus, Hyde Park, Mass.............
visokeriopą draugijai pageltą, j Mrs. B. Mifeski, So. Boston, Mass.................
Pirm. p. B. Žilienė, paaiškinus Ona Raškauskienė, So. Boston, Mass............
vakaro tikslą, perstatė progra- Į Pranas Jocas, So. Boston, Mass.....................
mos vedėja p. Petronėlę Strokie- ■ p. Aleksiūnienė, So. Boston, Mass.................
nę. Ji trumpoje įžanginėje kai-i J. Stanislovaitis, So. Boston, Mass................
boję konstatavo kiek draugija V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass......... ...........
yra pasidarbavusi bažnyčios ir! Jadvyga Virbicktenė, &). Boston, Mass......
lietuvybės labui. Bažnyčiai įtai-!M. Januškevičienė, So. Boston, Mass.....
sė didelį langą, klausyklą. Bet-j K. Prakapas, So. Boston, Mass.......................
liejaus prakartėlę. žarandėlį ir L. Danelienė, So. Boston, Mass.......................
keletą kitą mažesnių dalykų. E. Butkevičienė, So. Boston, Mass................
Lietuvos reikalams aukavo šim- Al. Bernat, Dorchester, Mass.........................

!

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 prajau
čia “Darbininkui” ir Marianapolio Kolegijai. Šiame 
susirinkime bus sudarytas Lietuvių Dienos rengimo 
eentralmis komitetas ta įvairios komisijos. Nuoširdžiai 
visus kviečiame dalyvauti.

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

Kun. Dr. J. Pauliukams, MIC.,
A. PefdŽius, “Darbininko” adm.

.. $1.00 

.. $1.00 

.. $1.00 

.. $1.00 
.. $1.00 
..$1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.$1.00 
.. $1.00 
.. $2.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
: u.00 
... $1.00 
........ 50 
.. $1.00 
.. $1.00

Martha Yurienė, So. Boston, Mass............... $1.00
A. Zasimavičienė, Mattapan, Mass............................ $1.00
K. Vosylienė, So. Boston, Mass...................................$1.00
J. Jaroša, So. Boston, Mass.........................................$1.00
Eva Aleksavičienė, So. Boston, Mass........................$1.00
C, Markevičienė, So. Boston, Mass............................$1.00
A. Matijošaitis, Quincy, Mass.....................................$1.00
A. Jakunskienė, So. Boston, Mass.............................$1.00
A Vitkus, Dorchester, Mass........................................$1.00
S. KarsokaS; So. Boston, Mass................................... 45
O. Tilenienė, So. Boston, Mass................................. i. $1.00
S. GUneckiene, So. Boston, Mass..............  ...i........... $1.60
M. S. So. Boston, Mass................................................$1.00
J. Dilis, So. Boston, Mass........................................... $1.00
V. Stakutis, So. Boston, Mass.....................................$1.00
D. A. Zaletskas, Graborius, So. Boston, Mass......$1.00
A Jankunavičienė, So. Boston, Mass........................$1.00
A Vasiliauskas, Norwood, Mass................................ $1.00
A Alasevičienė, So. Boston, Mass............................... 25
VI. Mickevičius, So. Boston, Mass...........................$1.00

IT v* lv‘ • A * • —Nuoširdžiai Actu

LDS ir laikraščio “Darbininko” vardu, nuoširdžiai 
dėkoju Šv. Jono Evangelisto Pašalpinei Draugijai, So. 
Boston, Mass., ir jos Direktoriams už surengimą šokių 
naujos “Darbininko” Intertypos fondui, kurie įvyko 
kovo 30 d., Municipal Building salėje, šokiai davė gry
no pelno $195.00.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams, ku
rie dar prieš šokius aukojo po $1.90 ar daugiau šių šo
kių fondan. Ačiū visiems darbininkams, kurie taip 
nuoširdžiai dirbo prie įvairių darbų šokių vakare.

A. Peldžius, "Darbininko” adni.
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LDS STUDUU RATELIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

v •“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka”

8. Ekonominio Gyvenimo Tvarka
Popiežius Pijus XI sako: “Be abejo, laisvos varžy

tinės, tam tikrose ribose yra teisėtos ir tikrai naudin
gos, bet jos negali būti ekonominio gyvenimo pagrin
dinis principas. Ekonominė diktatūra, kuri šiandieną 
pakeitė laisvą konkurenciją, taip pat negali būti tikro
jo ir sėkmingo sutvarkymo pagrindas, nes ji būdama 
gaivalinga ir smarki jėga, pati yra reikalinga griežto 
suvaldymo ir protingo vedimo, jei norime, kad ji būtų 
naudinga žmonėms”.

Tikroji ekonominio gyvenimo tvarka, pagal Popie
žiaus Pijaus XI mintį, bus pasiekta mūsų socialinėje 
santvarkoje įvedus dvi reformas. Pirmiausia, reikalin
ga kokioje nors formoje įsteigti gildiją arba profesinę 
organizaciją, kuri suburtų žmones į bendruomenę pa-. 
gal jų atitinkamus amatus ir taip sudarytų dorovinę 
vienybę. Antra, reikalinga atstatyti dorovinius dėsnius 
ir atnaujinti Krikščioniškojo gyvenimo papročius, 
pirmiau nekaip pradėsime socialinio gyvenimo tvarką 
taisyti.

Bendruomenes Gerovė
Bendruomenės gyvenimas yra suardytas ir pasi

skirstęs į grupes. Kiekviena grupė ieško tik savo gero
vės, neatsižvelgdama į visuomenės reikalus. Ir iki žmo
nijos vienybės reikalingumas nebus pripažintas ir at-j 
statytas per profesines organizacijas, vienas iš dviejų ’ 
dalykų gali įvykti. Arba valstybė paims visą atsako
mybę, tai yra, įves visišką ekonominę diktatūrą, arba 
atskiri žmonės pasiliks neapsaugoti, bejėgiai ir visiš
kai pavergti tų, kurie turi ekonominę galybę.

Tat reikalinga ne tik kad doroviniai teisingumo ir 
meilės dėsniai būtų pripažinti ir bendruomenės narių 
priimti, bet pati socialinė ir ekonominė santvarka turi 
būti taip perorganizuota, kad tie dėsniai būtų įgyven- 
dyti ir pildomi. Taigi ir reikalinga yra įvesti gildiją, 
arba korporativę santvarką, kuri sugrąžintų visuome
ninę gerovę ir gerbtų tikrųjų bendruomenės tvarką. 
Darbininkai ir darbdaviai ne tik turi būti susiorgani
zavę į savo atskiras organizacijas ir tos organizacijos 
sujungtos į vieną kūną, bet jos turi būti pagrįstos 
Krikščioniškais dorovės ir socialinės tvarkos dėsniais, 
nes kitaip jų visas darbas bus veltui ir net sudarys di
desnę netvarką.

Kada mes kalbame apie teisingos socialinės san
tvarkos įsteigimą, mes sakome, kad valstybės yra pa
reiga rūpintis bendruomenės gerove; antra, reikalin
ga patobulinti visas socialines organizacijas, ir, tre
čia, gana griežtai pabrėžiame, kad Krikščioniški pa
pročiai būtų gyvenime atstatyti.

I

Valstybės Uždavinys
Popiežius Pijus XI sako: “Kalbant apie organiza

cijų patobulinimą, pirmučiausia prisimena valstybė”. 
Valstybė negali visa padaryti ir negalima laukti, kad 
ji viena sugebėtų įvesti bendruomenės gerovę. Iš tikrų
jų, valstybė jau ir taip yra apkrauta įvairiomis našto
mis, kurias pirmiau nešė organizacijos. Toms organi
zacijoms beveik visiškai išnykus, valstybė, spaudžia
ma ir apkrauta bemaž begalinėmis pareigomis bei dar
bais, nebegali atlikti savo svarbiausios pareigos.

Tačiau valstybės negalima nustumti į policininko 
ar teisėjo vietą. Jos uždavinys yra rūpintis bendrąja 
gerove. Bet norėdama tvarkyti ar pildyti socialinius 
bei ekonominius uždavinius, ji neturi ir negali sau pa
sisavinti visiškos valdžios. Ji turi pavesti mažesnėms 
draugijoms valdžią atlikti sava menkesnius reikalus. 
Tada ji tikrai bus laisva atlikti tai, kas jai vienai pri
klauso, ką ji viena tegali daryti: “vesti, budėti, ragin
ti, drausti, žiūrint, ko reikalauja aplinkybės ar būtinu
mas”.

Valstybės ir visų rinktinių piliečių pirmoji parei
ga yra panaikinti tarp įvairių luomų nesutikimus. Iš 
sykio gal atrodo, kad šitas dalykas yra grynai neigia
mas, tačiau, panaikinus tuos nesutikimus, yra pareiga 
dėti pastangas profesijinėms organizacijoms atstatyti 
ir skleisti sutartinį profesijų bendradarbiavimą. Po
piežius Pijus XI sako: “Būtinai reikalinga, kad sociali
ne politika dėtų pastangas profesijinėms organizaci
joms atstatyti”.

Kad pašalinti luomų nesutikimus, kurie darbo 
rinką paverčia kovos lanku, reikalinga sudaryti socia
liniai organizmai: būtent, grupės ar profesijos, kurio
se bus buriami žmonės ne pagal jų reikšmę darbo rin
koje, bet pagal įvairias šakas socialinio veikimo”.

NORIOOD, MASS

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas reikalinga įvesti, norint geresnės socialinės san

tvarkos?
2. Koks yra valstybės svarbiausias uždavinys?
3. Kokių priemonių reikia imtis, kad pašalinti klasių

kovas?

DARBININKAS

Į

I
i

kaip baseball teisėjas. Linkime 
jam geriausio pasisekimo jo 
darbe.

Muzikas Mamertas Karbauskas,
Cambridge lietuvių par. vargonininkas, dalyvaus su sa
vo radio grupe Darbininkų Radio koncerto programoje 

i balandžio 21 d., So. Bostone.

Praeitą sekmadienį Šv. Petro Ten buvo užginta moterims da- 
parapijoj koncertavo Gr. Ra- lyvauti. Prižiūrėtojas to laivo 
pids Šv. Petro ir Povilo parapi- buvo Juozas Klanauskas, šios 
jos didysis choras. Koncertas parapijos jaunikaitis. Kaip ten 
puikiausiai pavyko. Dainininkų atsitiko niekas nežino, parodys 
buvo keturiasdešimt trys. Prog- ištyrimas.
ramoje buvo trys veikalai, pa- ---------------
rašyti kun. Čižausko, keletas A. Jasaitis sugrįžo iš Floridos, 
kūrinių Šimkaus, Strauso, Her- Ten jis atostogavo keletą savai- 
bėrt ir Gounond. Solistai savo čių prieš pradėsiant savo darbą 
veikalus atliko kaip tikri artis
tai. Didelė garbė priklauso kun. 
Lipkui turinčiam tokį puikų 
chorą ir kun. Veinikaičiui už jo
pasidarbavimą su jaunimu. Šv. Sekmadienį, bai. 14 d., Šv. An- 
Petro parapijos klebenąs ir pa- T-a.no parapijoj įvyks kun. Boriso 
rapijiečiai širdingai dėkoja Gr. 20 metų klebonavimo sukaktu- 
Rapids jaunimui už jų puikų minėjimas. Minėjimas prasi- 
koncertą. Smagu paklausyti ti- dės ^kilmingomis mišiomis. 

! kių dainininkų. I?™* mišias ^kilmingas vi-
__________ sų draugijų įėjimas į bažnyčią.

Pereitą savaitę Moterų Sąjun- ■ Kun. Borisas bus celebrantas, 
’ ga turėjo korti} ir kauliukų žai- deakonas — kun. Masevičius, iš 
• dimą. Žmonių buvo pilnutėlė ^v. Petro parapijos, sub-deako- 
svetainė iš visų trijų parapijų.'nas — kun. Ivanauskas iš Ak- 
Taip ir vertėtų visados būti. Žai- ron» Ohi°- Kun. Masevičius ir 
dėjai laimėjo puikias dovanas ir 
linksmai praleido vakarą. Visas 
dalykas puikiausiai pavyko.

Iš L.D.S. Veikimo
dalyvauti visi lietuviai darbinin
kai ir darbininkės. Tikimės, kad 

J LDS kuopa Sausiai susirinks į darbininkų 
Juozapo šventę’. Globėj° šventės minėjimą.

MONTELLO, MASS

WATERB(ffiY, CONN

GREEHFTELD, MASS

CAMBRIDGE, MASS.

Pereitą savaitę Alfridas Ki- 
bertas pasitraukė iš patarnavi
mo mišių. Jis ištarnavo devynis 
metus. Ačiū jaunikaičiui už jo 
ilgą patarnavimą, linkime jam 
geriausio pasisekimo.

Šiomis dienomis Detroite eina 
labai svarbus tyrimas. Keletą 
savaičių atgal mirė nakties lai
ke jauna mergina ant Jungtinių 
Valstybių manievrinio laivo.

Balandžio 14 d.
švenčia Šv. .
Montello LDS 2 kuopa Šv. Mi-> _ „

o Tą pačią dieną laike 8 vai. ry-1sias užprašė 8:30 vai. Visi na-. t- - j

. .. ... . • . , .- to sv. mišių bendrai priims sv.nai siose mišiose turi dalyvauti .
.. . - „ - a Komuniją ir sv. vardo draugi-įr eiti prie Sv. Komunijos. Šven- . °

tėję dalyvaus ir Jėzaus Vardo •’OS naida‘- 
draugija. Abi draugijos bažny- 
čioųe turės savo vėliavas.

T ąvakarą LDS 2 kuopa netu-
rėš savo parengimo, nes bus už- LDS 113 kuopos susirinkimas, 
baiga 40 valandų atlaidų. Pa- įvykęs ponų Aguonių namuose, 
rengimas įvyks vėliau. Visi na- Linwood Street, praėjo pui
riai paršomi užsimokėti savo kiaušiai. Aptarti organizacijos 
duokles. J. Jeskelevičius.\ reikalai, prisirašė du nauji na

riai : p. Juozas Mičiuta ir p. Jo- 
; nas Dukou. Po susirinkimo bu- I
1 vo žaidžiama bingo. Gerbiami 
mūsų nariai ponai Aguoniai, 
pamylėjo visus narius pavaišin-

- darni juos. Mes dėkavojame už 
jų vaišes, tik apgailestaujame, 

j kad negalėjo dalyvauti ponai 
! Vaičiuliai. Mūsų jie buvo lau
kiami fotografuotis. Vaičiuliai

DĖMESIUI!
LDS 5 kp. užprašytos šv. mi

šios įvyks 14 d. šio mėnesio, f 
švento Juozapo parapijos bažny
čioje, 6 vai. ryte.

Nariai-rės prašomi ateiti į 
bažnyčią ankščiau minėtą va-] 
landą, išklausyti šv. mišių.

SHENANDOAH, PA.
j i -------

VELYKŲ ŠVENTĖS
Shenandorio lietuviai katali

kai Celykų šventes praleido iš
kilmingai. Lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos, naujai lietuviškais 
motyvais išdekoruota bažnyčia, 
peh visas Šv. Velykų pamaldas 
buvo gausiausia lankoma. La
bai daug priėjo prie išpažinties 
ir komunijos. Per atvelykį ku
nigai iš sakyklos pranešė, kad 
Velykų šventėje žmonės paau
kavo $1260 su centais.

Bažnyčia labai gražiai išde
koruota ir įspūdį daro kiekvie
nam lietuviui. Lietuviškų juostų

i Taipgi negalėjo dalyvauti ir pp. 
Kuopos pirmas metinis balius į KondrotaL A' Dedinas'

įvyks 20d. šio mėnesio. Rengi
mo komisija: V. Urbonas, P. 
Jokubauskas ir kp. pirm. D. Ma-' 
tas rūpinasi ir dirba labai daug, 
dėl baliaus. ‘Pereitame kuopos' 
susirinkime išdalino baliaus į-į 

žangos bilietus nariams, kurie' 
sutiko pardavinėti.

Jie reikalauja mūsų visų pa-j 
ramos; prašo, kad neatsisaky-Į 
tume nusipirkti bilietą į balių. 
Tuomi paremsime savo ir labda- j 
rybės reikalus, nes pelno dalis! 
bus skiriama Labdarybės drau
gijai. J. TotUas, kp. rašt.

i yra šios kuopelės sutvėrėjai. ir drožinių motyvai puošia šie-

LDS3 KUOPA MINĖS 
SAVO GLOBĖJO ŠVENTĘ

BAL. 14, LDS 8 KUOPA ' 
minės savo metinę šventę. Visi 
nariai 8:30 ryte dalyvaus šv.

i mišiose. Visi “in corpore” eis 
. prie šv. Komunijos. Tų pačių 
j mišių laike taipgi priims šv. Ko- 
-muniją ir šv. Vardo draugijos 

■' j nariai. Šv. Vardo draugijos ir
' Blaivininkų susirinkimai įvyks 
i tuoj po mišparų.

Bai. 25, Columbus salėje Aus
tin St., įvyks taip vadinamas 
“smoker”. Kviečiami dalyvauti 
visi sportininkai. Bus rodoma 
garsiniai paveikslai. Netruks 
užkandžių su gėrimais.

Balandžio 24, parapijos salėje 
bus rodoma krutami garsiniai 
paveikslai vaikams 3 vai. po 
piet. Įžanga tik 10c.

Bai. 26, 8 vai. vakare bus ro
doma “MONAI". Rodys Jos 
Ralston. Tas asmuo jau keletą 
kartų rodė savo “prajovus”, vi
siems begalo patiko. Šį sykį pa
sistengs dar labiau visus paten- 

1 kinti.

nas ir lubas, ir 15 paslapčių 
šventojo rožančiaus paveikslai 
labai imponuoja. Prieangy baž
nyčią puošia Gedimino stulpų 
motyvai ir gražus mozaikos lie
tuviškas kryžius. Virš durų, 
kurios veda iš lauko į bažnyčią, 
langai naujai sudėti spalvuotų 
stiklų. Pažymėtina tai, kad tuos 
langus puošia Amerikos erelis 
Amerikos vėliavos spalvomis ir 
Lietuvos vytis lietuviškomis 
spalvomis ir Lietuvos aukuras 
su ežero lapų vainiku. Virš viso 
to lietuviškas skydas, papuoštas 
lietuviškomis spalvomis ir Ame
rikos skydas Amerikos spalvo
mis. Virš to akis, kuri simboli
zuoja Dievą.

SVEČIAI
Užpereitą sekmadienį, Šv. Jur

gio bažnyčioj, misionierius kun. 
J. Jakaitis iš Argentinos darė 
kolektą statymui lietuviškos 
bažnyčios Buenos Aires mieste.

Misijonierius savo kalboje pa
žymėjo, kad Argentinoje yra 
.virš 35,000 lietuvių, bet nėra nei 
vienos lietuviškos bažnyčios. 
Aiškino, kad tikybinė ir mate
rialinė lietuvių Argentinoj pa
dėtis yra apverktina. Pereitą 
sekmadienį kunigai iš sakyklos 
pranešė, kad Argentinos lietu-

Sekmadienį, balandžio 14 d., 
LDS 3 kuopa iškilmingai minės 
savo organizacijos Globėjo Šv. 
Juozapo šventę. 8 vai. ryte visi 
nariai susirinks į Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčią išklausyti 
šv. mišių ir bendrai priims šv. 
Komuniją.

Po popietinių pamaldų (3:36 
vai.) svetainėje įvyks viešas 
susirinkimas. Bus rodomi juda
mi paveikslai, kalbos ir pasikal
bėjimas. Tame susirinkime gali

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir vių reikalams mūsų parapija 
teisų beturtį. sudėjo $197 su centais.

1

5
slinkimas nepadidėtų. Šią savai* 
tę ant kampo gatvių Lloyd ir 
Market viduryj gatvės žemė į- 
krito ir pasidarė didelė skylė. 
Užėmė gan daug laiko, kol tą 
skylę žeme ir pelenais pripildė.

Susitvėrus miesto namų savi
ninkų draugijai ieško pagelbos 
iš Federalės ir Valstybės val
džių.

Pereitą savaitę valstybės skir
ti investigaciją daryti inžinie
riai paskelbė savo raportą, ku
riame pažymėjo, kad žemė dar 
gali kristi ir daug daugiau.

Po miestu yra penkios anglių 
gyslos, vadinamos Holmes gys
la, kuri turi 10 pėdų storio ir y- 
ra 150 pėdų gylio žemėje; di
džiulė gysla Mammoth yra 300 
pėdų gilumoj ir turi 56 pėdų 
storio; Skidmore gyslą 375 pė
dų gilumoj ir turi 7 pėdas sto
rio; Seven Foot gysla yra 425 
pėdų gilumoj ir turi 9 pėdas 
storio; Buck Mountain gysla, 
kuri turi 12 pėdų storio ir yra 
490 pėdų po žeme.

Kaikurios iš tų gyslų yra vie
na po kita. Tad jei jųjų viršus 
sulūž tai miestui dar gręsia di
desnis pavojus, nes virš išvar
dintos anglių gyslos, išimant 
tas, kurių stulpai laiko viršų, y- 
ra po Shenandoah miestu.

Valstybės gubernatorius paža
dėjo duoti pagelbą, jeigu gaus 
iš Federalės valdžios finansinę 
pagelbą. Bus bandoma skyles 
žemėje pripildyti žeme ir van
deniu.

kun. Ivanauskas prie kun. Bo- 
reišio laikė savo pirmas iškil
mingas mišias. Todėl dabar jam 
patarnaus jo iškilmingose su
kaktuvėse. Pamokslą pasakys 
kun. Masevičius. Po mišių bus 
priėmimas svečių, o paskui ba
lius abejose lietuvių svetainėse, 
kuris trauksis per visą vakarą.

Iš anksto linkime kun. Borei- 
šiui laimingiausių sukaktuvių ir 
ilgo patarnavimo savo žmo
nėms. Taip pat linkime Šv. An
tano parapijiečiams tinkamai 
pagerbti savo pirmutinį ir vie
natinį kleboną. Koresp. Yra planuojama kasti požemi

nį tunelį į kurį subėgtų iš ka
syklų vanduo ir nubėgtų į upes 
ir tokiu būdu atskiroms kasyk
loms sutaupytų didelę sumą pi
nigų, kadangi įvairiais būdais 
iš kasyklų vandenį kasdien iši
ma, kad galima būtų dirbti.

Tas tunelis būtų labai didelis 
ir ilgas ir atsieitų apie $30,000, 
000 dolerių. Parapijietis.

Kun. J. Vosylius. MIC.. moky-j 

tojas Marianapoly. kuris perei
tas savaites praleido Girardvil- 
lėj, vietoj kun. M. Daumanto, 
kuris buvo išvykęs parapijos 
reikalais, irgi buvo Shenando- 
ryj pasveikinti mūsų kleboną ir 
čia gyvenančius draugus.

Kun. Jakaitis ir kun. Vosylius, 
abu yra lietuviai misionieriai 
marijonai, kurie rūpinasi lietu
vių reikalais Šiaurės ir Pietų A- 
merikoj.

Kaunas, kovo 30 d. Apie 
12,000 karių, šaulių ir parti- 
' zanų papildomi pripažinti 
.kūrėjais - savanoriais.
I — Šauliai prie Vilniaus 
steigia aviacijos mokyklą.

—Dalis lenkų internuotų 
ir civilių atbėgėlių savo 
noru grįžta į gimtąsias 
vietas, Vokietijos valdo
mas.
— Balandžio 1 d. “Elta” 

švęs 20 metų sukaktį.

KONCERTAS

sekmadienio vakarą, 
choras turėjo metinį 
Koncerte dalyvavo ir 
apylinkės parapijų 

v •
Pereito 

parapijos 
koncertą, 
artimųjų
chorai, būtent: Girardville. Ta- 
maąua, Minersville ir Hazleton. 
Be to dalyvavo pernai rudenį 
sutvertas Naujalio vyrų choras.! 
Bendrai sprendžiant chorą su
darė arti 200 balsų.

Koncertas įvyko High School 
svetainėje, Shenandoah Heights. 
Mat mūsų High School buvo už
daryta, žemės slinkimo priežas
timi. Bendrai kalbant, koncertas 
pavyko. Žmonių buvo artipilnė 
svetainė. Chorui vadovavo var
gonininkas Antanas Grigorai
tis.

SHENANDOAH NELAIME

Shenandoah dar vis nerimsta 
dėl žemės slinkimo į kasyklas. 
Žmonės susirūpinę, kad tas

TUNELIS

Juozas Kas'mskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoainai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronfc Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Įsigykite

PILIETYBĖS KATEKIZMĄ

t

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir i i 
! Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug I 
jums padės, nes joja randasi daug Klausimų ir Atsakymu ; * 

anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

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

I



Penktadienis, Balandžio 12, ’40 DARBININKAS ♦ B
n —r?

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

SO. BOSTONO LIETUVIŲ JAUNAMEČIŲ RADIO GRUPE PROVIDEKCE, R.I. t

Jpong” ir “shuffle board”, Bird 

svetainėje, E. Walpole. 
Norwoodiečiai laimėjo “ping 

pong”, o Worcesteriečiai išsily
gino laimėdami “shuffle board”. 

Tai buvo labai malonus žaidi
mai. Visos Vyčių kuopos tokius 
žaidimus galėtų suruošti. 

Vietiniai Vyčiai maloniai su
tinka suruošti tokius žaidimus 
bile kuriai Studentų ar Vyčių 

Antradienį, balandžio 9 d., Šv. kuopai. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje 
įvyko L. Vyčių 27 kuopos susi
rinkimas. Susirinkimą vedė 
pirm. Petras Rakauskas. Komi
sijos išdavė įvairius raportus, 
tarp kurių ir įvykusių šokių, 
bal. 6 d. raportą išdavė pp. Pra
nas Cvilikas ir Jonas Pazniokas. 
Šokiai pavyko ir davė gryno 
pelno virš $50.00. Kuopa išreiš
kė nuoširdžią padėką komisijai, 
ypač pp. Cvilikui ir Pazniokui, 
kurie energingai darbavosi.

Vyčių kuopos nariai iškilmin
gai minės Motinos Dieną, gegu
žės 12. Nutarė kviesti visą orga
nizuot, jaunimą bendrai su Vy
čiais dalyvauti šv. mišiose 8 vai. 
ryte ir priimti šv. Komuniją. | 

Kuopa išrinko atstovus į aps
kričio suvažiavimą. 
Petras Rakauskas ir 
rekšlis.

Pirmininkas perskaitė Vyčių 
ritualo tvarką, kurią paruošė 
Ritualo komisija. Kuopos dva
sios vadas kun. S. Kneižis pata
rė išrinkti nurodytas komisijas 
ir vykdyti ritualą. Parinkti tin
kamus narius į antrą laipsnį ko
misija: vice-pirm. vykdyti ritu
alą. Al. Macevičius, Bronius 
Kudirka ir A. F. Kneižys. Pa
ruošti parinktus narius į-laips-( 
nius kvotimams: p. M. Aviži- 
nytė, finansų rašt., pp. Jonas 
Pazniokas ir Petras Rakauskas, i

Pasibaigus susirinkimui, so- 
cialė komisija pakvietė narius 
žaisti “whist”, o po to pavaiši
no skaniais užkandžiais. ‘Whist’ į 
žaidime iš vyrų laimėjo Knei->' 
žys, o iš moterų p. Macevičienė. 
“Booby” dovaną laimėjo “Kip” 
Pazniokas. Vyčiai tikrai nau
dingai ir linksmai praleido va
karą.

MOHTELLO, MASS.
Balandžio 12 d. Šv. Roko pa

rapijos bažnyčioje prasidės 8 
vai. su šv. Mišiomis 40 valandų 
atlaidai. Pamokslus per visus 
tris vakarus sakys skirtieji ku
nigai. |

NORWOOD, MASS

I Worcesterio ratelį sudarė šie: 
Juozas Matačinskas (vedėjas), 
Povilas Jankauskas, Antanas 
Golemskas, Juozas Andriuška, 
Stasys Kosokas, Juozas Marcin
kus.

Norwoodo ratelis: Jonas Pe- 
rekšlis (vedėjas), Ferd. Minke
vičius, Jonas Čiubetas, Pranas 
Cvilikas, Jonas Pazniokas, Ed
vardas Babilas.

JAUNIMO PADĖKA

I šeštadienio vakare, Šv. Kazi
miero parapijos choro mergai
tės, vadovaujant varg. Antanui 
Giedraičiui sutvėrė siuvimo ra
telį. Tuojau buvo išrinkta se
kanti valdyba: Ona Našlėnaitė, 
pirm, ir Rožė Špokaitė, raštinin
kė.

Norwoodo L. Vyčių 27 kuopa 
ir jos šokių rengimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku-| 
rie dalyvavo metiniuose šokiuo
se balandžio 6 d., š. m. Šokiai 
pavyko nepaprastai gerai. Tai 

Atstovai: dėka ^“J08 Anglijos Vyčių 
Jonas Pe- kuopoms: So. Bostono, Lowell, 

I Athol, So. Worcester, Providen
ce, Hudson, Gardner ir “tikėsit 
ar ne” Hartfordo, kurie padarė 
110 mylių kelionę į vieną pusę 
ir iškilmingai pasirodė šokiuose. 
Be to, dalyvavo daug jaunimo 
iš Brockton, Lynn ir kitų kolo
nijų. Dėkojame visiems! Mes 
jūsų neužmiršime.

L. Vyčių 27 kp. ir Komisija.
SĄJUNGIEČIŲ 

DĖMĖSIU!!

priežasties mirties Sąjun- 
gietės E. Glebienės mamytės, šį 
kartą kursai jos namuose neį
vyks, bet bus laikomi, kaip nu
tarta paskirtu laiku balandžio 
15 d., p.p. Aidukonių namuose, 
28 Savin Avė.

Iš

L. Vyčių 27 kp. sportininkai 
pasikvietė svečius Vyčius iš 
Aušros Vartų (Worcester, 
Mass.) par. balandžio 7 d. ir a- 
biejų kuopų rateliai žaidė “ping

Ši jaunamečių grupė, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, pereitais metais dalyvavo Lietuvių Dienoje 
Pasaulinėje Parodoje, New Yorke ir šoko tautinius šokius. Sekmadienį, balandžio 14 d., Šv. Petro lietu
vių par. svetainėje, 492 E. 7th St., So. Bostone, 5 vai. po pietų įvyks šaunus bankietas pagerbti jauname
čių radio grupę ir jos vedėją-mokytoją p. Oną Ivaškienę. Rengėjai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti.

Jaunamečių Radio Grupė, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, dalyvaus Darbininkų Radio koncerto 
programoje, balandžio 21 d., 7 vai. vakare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone. Toji grupė šoks 
tautinius šokius, jauname čių orkestrai grojant.

Šiame vaizde matome pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Danutė Averkaitė, Alvytė Averkaitė, Bronė 
Pateckaitė. Antroje eilėje:— Rita Savickaitė, Marytė Prakapaitė, Felytė Savickaitė, Ona Ivaškienė, Mil
da Martinkaitė, Marytė Plevokaitė, Irena Pigagaitė. Trečioje eilėje: — Lilija Romanskiūtė, Veronika Iva
nauskaitė, Rita Vaitkūnaitė, Ona Smigliūtė, Irena Rasiavičiūtė, Alena Plevokaitė, Veronika Jočiūtė, 
Pranė Baliukonytė, Albina Nevieraitė, Pranė Kumpaitė, Eleonora Pigagaitė. Ketvirtoje eilėje: — Ed
mundas Rudis, Antanas Bendzevičius, Arnoldas Plevokas, Algimantas Ivaška, Rapolas Imundis, Algirdas 
Mitkus, Rymantas Ivaška, Edvardas Imundis, Rolandas Martinkus. Paveiksle nėra: Florencijos Petraus
kaitės, Joanos Nevieraitės, ir Vandos Griganavičiūtės.

Į ratelį prisirašė ir keli ber
niukai, kurie sako, kad parodys 
mergaitėms, kaip siūti ir nerti. 
Ratelis dabar nutarė daryti tik 
mažus darbelius, o vėliau sun
kesnius. Nutarė susirinkti tre
čiadieniais pas Eleną Avižiniū- 
tę, o penktadieniais pas Rožę 
Špokaitę. Šį rudenį, ratelis ke
tina savo darbus išstatyti paro
dai.

I -----------
i
| Peiktadienį, po choro prakti
kos, Ping - Pong ratelis turėjo 
savo antrą susirinkimą. Išrinkta 
sekanti nauja valdyba: pirm. — 
Antanas Giedraitis, rašt. — Ona 

i Našlėnaitė, kasininkas — Jonas 
Bartulevičius.

Pabaigoje balandžio ratelis 
turės savo narių turnyrą. Lai
mėtojai gaus pinigiškas dova
nas, bus proga susiremti su 
Providence miesto čiampijona- 
tu. Jaunuoliai puikiai žaidžia šį 
žaidimą ir nebijo susiremti su 
svetimtaučiais.

LAWRENCE, MASS. | skis. Bankietą pradėjo p. Šimo-' Pirmininkas Albinas Varoskis ■
. mc* va/Iaui nolzitmfo n mazsa Tvozl |

j
<

GREENFIELD, MASS.
buvo 

reika- 
pava- 

MIC.
__________ nis ir vakaro vedėju pakvietė p. pranešė, kad sekantis susirinki- 

Jubiliejinis Draugijos Bankietas F- A- Krancevičių. Vedėjas už- mas įvyks Teklės Alikonis na- 
ėmęs vietą, pasakė įžanginę kai- muose sekantį sekmadienį. Iš 
belę ir paprašė sukalbėjus mal- veikimo buvo pranešta, kad į- 
dą skaniai pasisotinti. vyksią balandžio 20 d. šokiai

Pasisotinus prasidėjo progra- jau baigiami paruošti. Sekreto
rė p-lė Joana Norkūnaitė pra
nešė, kad nariai, kurie * nori < 
vykti į apskričio suvažiavimą,I Januškevičius, Jr., Filmos nau-' gai marijonai. Pamokslą sakė 
ha landžia 27 ir 28 d. d., turi J08 ir gražios. Vilniaus vaizdai, kun. Antanas Švedas. Choras y- 
greitai užsiregistruoti. Narių1 mūslJ amžinosios sostinės, ver- patingai gražiai giedojo Šv. An-

Kaipo bankietas, tai, rodos,! 
paprastas dalykas ir apie tokį 
neužsimokėtų nei rašyti, tačiau 
šis bankietas yra skirtingas ir 
todėl norisi apie jį keletą Sodžių ' 
parašyti.

Turėjome Lawrence Šv. Lau
ryno draugiją ir Dievo Motinos , . 7 ~, „ , buvę pirmininkai: A. Stravms-Ausros Vartų pasalp. draugiją, f 
kurias suorganizavo katalikai.
1916 m. atskilus nuo Šv. Pran-, 
ciškaus R. K. parapijos ir įsis
teigus nezaležninkų kirkužę, at-į 
skalūnai puolėsi reformuoti ir; 
virš minėtas draugijas, kurias ,,...............„, . . * p-les Miliauskaite, Tamosaus-paverte laisvamaniškoms. Nors

ma. Kalbėtojai buvo: kun. Ska- 
landis, Dr. P. Miškinis, Dr. Gai
dys, F. A. Kraflcevičius, K. Ven
cius, draugijos organizatorius ir

Mūsų klebonas ir dvasios va
das, kun. Jonas Vaitekūnas 
šiomis dienomis išvažiavo į 
Floridą atostogoms, nes 
gerokai susirgęs ir buvo 
lingas poilsio. Kleboną 
duoja kun. K. Matulaitis,

Vilnius Judamuose Paveiksluose __________

S. Š. V. J. Draugija rengia ju- Sekmadienio ryte, kovo 31, 
damų paveikslų vakarą, balan- mūsų bažnyčioje, naujai įšven- 
džio mėnesio 13 dieną, 7:30 vai. tytas kunigas Juozas Kuprevi- 

į Knigths of Columbus salėje. Ro- čius laikė pirmas šv. Mišias. 
1 dys žymus filmininkas Juozas^ Jam’ asČistlvo^Jb draugai kuni-

tėtų kiekvienam pamatyti. Bus tano ir Mass in G mišias, vado- 
ir daugiau visokių įvairumų. Ta vaujant mūsų 
proga mūsų draugija kviečia vi- ‘ 
sus gerbiamus lietuvius daly
vauti.

kas, A. Auryla, T. Skusevičius 
no draugiją ir-linkėjo jai ilgiau- 
diretkorius B. Čiurlionis sveiki
no draugją ir linkėjo jai ilgiau
sių metų. Ilgiausių metų ir ___
šiaip kitas daineles sudainavo SIDABRINIS JUBILIEJUS ---------------

. ...................- — - Ponai Valentinai balandžio 7, _ , , , . ,_ I Profesionalai, biznieriai, pramonln
kaitė ir Andruškveičiūtė. Due- d- minėjo savo 25 metų vedybi- kai. kurie skelbiasi “Darbininke” t» 

............................  .. tą sudainavo F. Šimonis ir jo ni0 i“baiW
vuoja siais šventais vardais, ti-; , , . ,, . draugas, kurio vardo nesuzino- krenybeje yra grynai laisva- I ,

... ... . jau. Žodžiu sakant, vakaras pui-maniskos, prie kurių gali pn-1'. . 
tT^itok^iŽ^K^M? „„„„tieji vavo daug svečią, draugą, gtai-

Jzgali įsirašyti į draugiją be isto-:“'« « P^istamą. . .

Visos narės kviečiamos daly
vauti, nes bus įdomi programa 
tą vakarą. Nepamirškite dienos ’r šiandien tos draugijos gy- 
— Balandžio - April 15 d.

Kursų Komisija.

Balandžio 10 d., pp. Adv. B. ir 
! E. Sykes sūnus Bernardas minė- 
! jo savo 11-tą gimtadienio su- netekę vyrų katalikiškos drau- 
kaktį. Altaristas gijos, susirinkę būrelis bažny-I

130 GraniteSt., Quincy,Mass.
President 7100

vajus tęsiasi. Visi prijaučiantie
ji kviečiami dalyvauti susirinki
me ir prisirašyti prie mūsų kuo
pos.

nio gyvenimo jubiliejų. Jubilie
jaus minėjimas įvyko jų namuo- • 
se, 1620 Gorham St. Pietūs bu-, 

į vo labai iškilmingi, juose daly-

neseniai grįžu
siam vargonininkui Antanui 
Giedraičiui. Buvo lengva paste
bėti atmaina choro giedojime. 
Solo giedojo Ona Lukšytė ir 
dain. Antanas Giedraitis. Po mi- 

. šių buvo pietūs, o vakare pager- 
' bimo bankietas. O. N.

. Jubiliejaus' 
metu draugai jiem įteikė daug į- 
vairių dovanų ir gėlių.

Ponai Valentinai yra geri pa
rapijos rėmėjai ir susipratę lie
tuviai. Jie yra vedę Mancheste- 
ryje, N, H. Lowelly gyvena jau 
18 metų. Jų šeimą sudaro: Na- 

ž Valentinius, kurias už- poleonas, Edwardas, Genovaitė 
1. . T>_ _r

jimo. Gera proga, ypač jaunuo-j 
liams. Rap. ičiai ištikimų vyrų, vadovau

jant kun. Pranui Virmauskiui ir, 
tuo laiku atvykusiam iš Lietu
vos kun. Juozui Laukaičiui bu
vo suorganizuota katalikiška 
draugija, kuriai duota vardas 
šv. Kazimiero R. K. Pašalpinė prašė jų sūnus Nepoleonas. Po- 
Draugija. Draugija įkurta sau- nia Valentinienė yra veikli vei-Į 
šio mėnesį, 1920 m., inkorpo- kėja katalikių moterų tarpe. H- 
ruota birželio mėn., tais pačiais gus metus buvo Moterų draugi- 
metais. Draugija sėkmingai gy- jos raštininkė ir uoli LDS kuo-' 
vuoja iki šiam laikui. Draugija pos narė. Visa šeima geri kata- 
aukavo $300, kada buvo stato- likai ir susipratę lietuviai, 
ma nauja bažnyčia, ir įsteigei _________ _
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus' Mirė Vincas Valaitis, 91 metų 
šoninį altorių; be to sušelpė amžiaus. Kilęs iš Jurbarko pa-; 
daug ligonių ir ne vienam naš- rapijos. Kadangi prieš mirda-Į 
laičiui nubraukė ašaras. Drau- mas prisipažino esąs lietuvis, tai. 
gija taip pat vietoje gėlių, mi- buvo palaidotas iš lietuvių pa-Į 
rus nariui užprašo šv. mišias, o rapijos bažnyčios. Nuliūdime 
kada narys yra pašarvotas, paliko žmoną ir 4 dukteris, 
draugijos nariai, vadovaujant 
dvasios vadui sukalba prie kar- bažnyčios palaidotas Mykolas 
sto rožančių. (Morkūnas, 65 metų amžiaus.

Jubiliejinis draugijos bankie- Buvo geras lietuvis ir pavyzdin- 
tas įvyko balandžio 7, šv. Pran
ciškaus parapijos salėje 4-tą vai. 
po pietų. Vakarienė buvo puikiai 
paruošta. Vakarienės šeiminin
kės buvo: p. Kuklavičienė, Kar- 
lavičienė ir Tamošauskiene, to
dėl ir vakarienė buvo labai ska
ni. Šeimininkais buvo: S. Šimo-

! nis, K. Karlavičius ir S. Padvai-

LOWELL, MASS.

Kovo 30 d. buvo laikomos šv. 
mišios už

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
S25 E. 8th St., So. Boston. Mase. 

TeL So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletsktenė.

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

440 E. Sbcth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė 

4115 Washington St.. Roslindale.
Tel. Farkway 0558-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
105 West 6th St.. So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkite*

4V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys.
601 6th St.. So. Boston. Maso

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

Prot. RaSt Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mase. 

Fin. RaSt. Aleksandras Tvaska.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Masu 

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

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

Kovo 30 d. iš lietuvių parap.

I

gas katalikas. Paliko 2 sūnus ir 
dukterį.

Kovo 31 d. palaidota Jadvy
ga Buvienė. Ji buvo sena našlė.

/

Lowell Lietuvos Vyčių 115 
kuopa turėjo savo susirinkimą 
p. Joanos Jasin namuose ir ap
tarė ateities veikimą.

Pope Optical Co.
Albert R. Barter

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 v»l. po pietų. Parapijos salėj. 493 

Vo

New England Coke yra mėgiamas ku
ras, dėlto, kad yra atsakingas, ekonomiš
kas ir mažai reikalingas priežiūros. Nau
joje Anglijoje yra aprūpinama 175.000 šei- 

k mos. Visi šiais Coksais patenkinti. Užsk 
I sakyk ir Tamsta.

1Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Mair. St., Wet»ter, M

I

Namy: PI. 8286 J

William J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Destor 1952

ENGLAND

a KOPPIRS P»ODUCT

STETSON FUEL
CORPORATION .

80. BOSTON, MASS. 498 FIRST ST., 
SOUth Boston 1540
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VIETINES ŽINIOS 1"”hwpwi

DAR BtrtlNKA «

LDS 1-nos Kuopos Karty N
šeštadienį, balandžio 27 d., va

kare, Municipal building salėje, 
įvyks Lietuvos Dukterų ir LDS 
l-mos kuopos rengiami lokiai. 
Į šokius kviečiame dalyvauti vi
sus: jaunus ir senesnius, susu-

Sekmadienį, balandžio 14 d., Į viena šeima. Taigi kreipiame dė-
pripuola Šv. Juozapo, LDS or- mėsį gerbiamųjų narių, kad jie _ ________________ __
ganisacijos globėjo šventė. Mū- nors kartą į metus padarytų to-’ jaUninTą. Dahia’i įrdi-

si prikaišiojimų, kad šokiai tik 
jaunimui, o mes seniai jau turi-

sų LDS 1-ma kuopa, kaipo LDS kį pasiryžimą ir sueitų kartu 
organizacijos šaka, suaugusi į ir pasimelstų visų gerovei. Krei-_____ ___________
tamprią vkmatą, irgi tą dieną piame dėmesio, kad tos šeimos, pečiaus. ” £t~ deja,
stiifiilraimia ii* aoįrrt iv* bnm/vs eroli icAifi i Vor_ - _ _ . ...susikaupia ir pasimeldžia savo ir . 
visos organizacijos bei visų 
darbininkų ir visos žmonijos ge- i 
rovei. Ta proga l-mos kuopos i 
valdyba užprašė šv. mišias, ku
rios bus atnašaujamos balandžio 
14, 8:30 vai., Šv. Petro liet par. 
bažnyčioje. Kviečiami visi na
riai ir sii šeimomis dalyvauti to
se pamaldose. Pageidaujama, 
kad nariai ateitų pusvalandį 
ankščiau po bažnytinėje salėje, 
iš kur susitvarkę inaršuosime į 
bažnyčią. Būtų Ubai grąžu, kad 
nariai prieitų iš vakaro išpažin
ties ir laike šv. mišių prieitų 
prie Dievo stalo.

Mūsų kolonijoj LDS narių yra gulėjęs. Laikotarpiais išrodė pa- 
skaitlingas būrys, bet nebuvo gerės, bet galutinai vidurių li- 
dar tokios šventės, bent per pas-1 ga jį paveikė. Jis paėjo iš Gir- 
kutinius kelius metus, kad būtų kalnių parapijos. Amerikoje 
visi nariai susirinkę kartu kaip pragyveno 35 metus. Apie 20 

. .............meįų ve(jg valgyklą. Buvo Ub- 
darus ir žmonių mylimas žmo
gus. Paliko tėvus, šešes seseris, 
du broliu ir augintinį Joną Pet
kų. Laidojamas bal. 13 d., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už mirusius.

kurios gali išeiti į bažnyčią kar
tu, kad dalyvautų šalimais vy
ro ir jo žmona ir vaikučiai bei 
suaugę jo šeimos nariai. Lai 
darbininkiška dvasia priduoda 
mums pasididžiavimo, kad mes 
po šv. Juozapo vėliava galime Į 
drąsiai sakyti, jog dirbame Die- i 
vui ir Tėvynei. Taigi visi, kas 
gyvas į savo intencijai pamal
das!

ragėms, papievėms, pamiškėms 
vaikščiodami ant žalios pievelės 
šokdavo, kaip mokėdavo. Ir čia 
šok, kaip moki. Nieks tavęs be
kritikuos, nieks nebars, nieks 
bepeiks... Jei mandriau pašoksi, 
tai sau laimėsi. Jaunimas šiais 
laikais gana gražiai šoka. Kuo
met jie pašoka, tai jau ant ry
tojaus būna skanūs pusryčiai. 
O kiek tas viskas teikia malo
naus ii* jaukaus linksmumo. Tai
gi įsigykime tikietus iš anksto, 
kurie yri iš šfikšto pėfktht ge
rokai pigesni. Ir visi renkimės 
tą dieną ttirėti “good time“. Aš.

1

Narys.

ŽINUTES
Bal. 9 d., Mass. General ligo

ninėje, mirė Albertas Helgerma- 
nas, 56 metų, 4 savaites ten iš-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
251 W. BROADWAY, 

8*. Bwton, Mas*.
TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Ud 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30
Seredomi* nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subątomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

nu
iki 8 v. v

T*l. TROwbrWge 8330.

JohnllepsH$,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
/h ~ -----M***Uainvi

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir * — A

iihiĮi ■ m Ui

TeL Kirkland 7119

PmNm
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* piga* lutartj.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Seredomls:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

"DARBININKO"[buvusiu L. Vyčių 17 kp. pirmi
ninku, ir lapkričio 25 d., 1928 m. 
suėjo į porą. Iškilmingos jung
tuvės įvyko Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, pp. Ivaškos au
gina du sūnus: Algimantą ir 
Rymantą, kurie yra iš pat ma
žens išlavinti ir dalyvauja mū- 
sų organizacijų parengimuose. 
Yra nepaprastai gabūs dekla- 

Imatoriai ir vaidintojai. Pasta- 
0 OftB IvaškienS raišiais laikais, pp. Ivaškienei
P’ * ' padedant, Algimantas sudarė ir

įžyini ftv. IWo lietuvių patapi-1 vadovauja jaunamečių orkes- 
joj veikėja, jaunamečių radio 
grupės mokytoja ir Vedėja.

Balandžio 14 d. So. Bostono 
lietuviai pagerbs p. Ivaškienę 
už jo6 darbuotę tautiniame dar
be. Kartu pagerbs ir jos vado-! 
vaujamą grupę, kuri dalyvavo 
Lietuvių Dienoje Pasaulinėje 
Parodoje New Yorke.

Tą dieną, 5 Vai. po pietų į- 
vyks šaunus bankietas parapi
jos svetainėje, 492 E. 7th St.. 
So. Bostone. Bankieto rengimo 
komisija, kurią sudaro veiklūs 
oi*ganizacijų nariai, labai eher- 

į gingai darbuojasi, kad tas ban- 
kietas pavyktų, kad visi daly
viai būtų patenkinti. Šeiminin
kės gamina skanius valgius. Pa
tartina visiems įsigyti tikietus; 
iš anksto. Galima gauti pas ko
misijos narius ir “Darbininko” 

’ administracijoj.
I

p. Ona Ivaškienė (Pivoriūnai- 
tė); gimusi Bostone. Tėveliai 
parsivežė Lietuvon (Nemunai- 
tin) 1914 m. Vėliau persikėlė į 
tėvelio gimtinę, Svėdasus, kur 
jis, kaip ir Nemunaityje, zakris
tijoną vo. (Dabar zakristijonau- 
ja Seselių Kazimieriečių Pažais
lio bažnyčioje). Ji baigė Svėda
sų pradinę ir Užpalių vidurinę! 
mokyklą. Lankė Utenos Saulės Hų ir jis buvo įdomus tuo kad 
gimnaziją, I 
tuosyk buvo kun. Buitvila. Ruo-' 
šėsi stoti į Mokytojų Seminari
ją, bet kviečiama dėdės, a. a. 
Tado Pivoriūno, išstojo iš Ute
nos Saulės gimnazijos 6-tos kla
sės ir kartu su savo sesute, Ma
ryte (Valatkiene), 1927 m. su
grįžo atgal į Bostoną. Lietuvoje 
buvo veikli ateitininkė - absti
nente ir skautė. Plačiai dalyva
vo moksleivių ir jaunimo ruo
šiamuose vaidinimuose.

So. Bostohe apsigyvenus, tuoj 
stojo į organizacijinj veikimą 
Šv. Petro lietuvių parapijoje. 
Besidarbuodama, susipažino su 
p. Aleksandru Ivaška, tuo laiku

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio-Jure 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.
i taip nėra. Šokiai tai yra kaip ir 
baseball žaidimas, teatras ir ki
tokia pramoga. Mylėtojai pildo 
savo roles, gi kiti dalyviai seka 

i jų veiksmus. Pavyzdžiui aš pats 
šokt nemyliu, bet žiūrėtis kaip

■ kiti šoka interesuojuos ir man 
patinka pasižiūrėti, kaip artistai 
atlieka savo roles: šoka, vaidina 
ar žaidžia. Tas teikia tam tikro 
malonumo, kuris kelia žmogaus 
energiją. Atitraukia valandėlei 
nuo kasdieninio rūpesčio, kuris 
nuolat vis tas pat apie mus se
kioja. Tai yra didžiausias nervų 
poilsis. Tokiu būdu ir yra rėn- “Dėdė šiaudadūšis” jaunųjų 
giamos pramogos, kad davus choristų tarpfe sukėlė daug 
progos valandėlei atsipalaiduo-' džiaiigstfio ii* juoko, žiūrovai, 
ti nuo kasdieninio darbo. Tad kurių Buvd beveik pilna sVethi- 
visi, kas tik gyvas vykime į virš nę, sekė kiekvieną vaidintojų 
paminėtus šokius. Lai jauni sau1 judesį ir savo šypsena bei juoku 
* 4 —• *- —■—1 —1 mšlohiai jjritarė vaidintojairis ir

gausiu delnų plojimu reiškė 
jiems padėką.

Operetės turinys, nors gana ( 
paprastas, tačiau papuoštas 
jaunųjų dainininkų gražiomis 
inelodijomis, deklemacijoinis ii* 
kalbomis, sudarė malonią har
moniją, kuri iš tikrųjų žiūrovus 
labai užimponavo.

Pirinąją operetės dalį išpildė 
p-lė Sta

sė Matulevičiūtė, Margareta — 
p-lė Mildred šilelytė, Laumikie- 

PARStDUODA 7 kamb. namas ■ Alberta Petravičiūtė,
Kaprolas — Juozas Brazauskas.

Antrąją dalį išpildė — tie pa
tys vaidintojai, / dalyvaujaht vi
sam mažajam chorui ir šie jau
nieji vaidintojai: choro direk
torius — Juozas Naudžiūhas, 
Nerymaitė — p-lė Aletia Sinke
vičiūte, snuduliukas — Pranas 
Bernatonis, Dainininkė — Ale
na Gruodytė ir deklamuoto  ja — 
Rožė Karčiauskaitė.

Visi vaidintojai saVo roles iš
pildė labai gražiai. Jfe tikrai 
parodė publikai savo meno ga
bumus.

Suaugusiai publikai bUvo link
smiausia matyti ir girdėti tai, 
kad jaunieji choristai ir vaidih- 
tojai> puikiai vartojo lietuvių 
kalbą. Melodijos ir kalbos, iš
reikštos lietuviškais garsais, sa
kyte sakė kiekvienam lietuviui, 
kad lietuvybės jaunieji žiedai 
duos gražių ir brangių vaisių 
Tėvynes ir Bažnyčios gerovei. 
Už tai Tėvynė yra dėkinga Tau 
mylimas lietuvybės Ugdytojau, 
kuris ugdai šį brangų Būrelį lie
tuviškoje dvasioje. TšVo dar
bas yta sunkus, bet labai gar
bingas!

į Operetės pertraukos metu įdo
mių šposų parodė lietuvis cirki- 
ninkas p. Grendelis, kuris nevie
nam pastatė ant galvos net 
plaukus, kai aštrų, smailą ar 
karstą durtuvą kišo giliai sau į 
gerklę.

Be to pertraukos metu gražią 
ir nuoširdžią kalbą pasakė para
pijos kleboną kun. Virmauskis. 
Jis išreiškė nuoširdžiausią pa-

VpereTe uCTal ispirayTa

Sekmadienį, balandžio 7 d., 
bažnytinėje salėje, šv. Petro pa
rapijos mažasis choras vaidino 
operetę — “Dėdė šiaudadūšis”. 
Šią operetę iš anglų kalbos iš
vertė kun. Kj Urbonavičius. 

.Chorą prirengė ir operetei vado
vavo parapijos vargonininkas 
muz. Rapolas Juška.

** i 1—.J i n , ..I.. .4, « r. **

I

šoka, o gal ir senesni prisiminę 
savo jaunas dieneles, kada pa-

Vyčiai, kurie atstovavo šv. 
Petro lietuvių parapiją C.Y.O. 
Kėglių - Bowling lygoje, laimė
jo pirmą dovaną. Už pirmenybę 
jie gavo J. E. Kardinolo pado
vanotą taurę. Vyčių laimėtojų 
paveikslai buvo “Pilote” ir ki
tuose laikraščiuose. Diecezijos 
jaunimo direktorius kun. Geor- 

|ge M. DoWd telefonu sveikino 
Šv. Petro parapijos kunigus, 
Vyčių laimėjimu. Sveikina Vy
čius ir šių eilučių rašėjas.

Bal. 18 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, W 5th St., 
keliautojų agentas p. VI. Mučin-

ĮVA 1

PARSIDUODA mažas ūkis, tik 
pusvalandį nuo Bostono, su pen
kių kambarių namu su visais 
improvementais. Didelis kluo
nas ir vištinyčiomis. Kaina — 
$3,000. Atsišaukite pas Langley, 
Rear 1 No. Main St., 
Mass.

Avon, šie artistai: Darata
12-16’

su vėliausiais įtaisymais, 45 a- 
keriai žemės, yra miško, spal
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 
“undertaker” — graboriaus dar-

I

skas rodys krutamus paveikslus^ . Interesuotieji praSo-
apie Lietuvą, Latviją, Esti»,mi kreiptis adresu: “Darbtain- 
Suomiją ir Švediją. Kviečiami^,, j* w Broa^ay, So.

Joston, Mass.visi pamatyti tų šalių žmonių 
gyvenimą. Pelnas parapijos iš
važiavimo fondui.

I

Balandžio 11 d., kun. K. Urbo
navičius dalyvavo iškilmingose 
laidotuvėse, Šv. Roko lietuvių 
par. bažnyčioje, Montviloje.

Tą dieną kun. J. Plevokas da
lyvavo asistoje Olgos Grigaliū
nienės iškilmingo laidojimo, Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje, 
So. Boston, Mass,

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

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

101 Baxter St. So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė. Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
JoozasB.6aifa$

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 •

Lucy N. Taktai
j! LIETUVE ADVOKATUI
!; (JEKIMAUČUT6)

;! 14HopeSU :
Greenf ield, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 481*

umuanian runnTure to.
MdVERS— 
Insured and 

oonciea 
Local & Long 

Distanee
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

BayVlewMct#rSenke
6TUDEBARER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių Udirbysėių auto 
mobilius. Taisymo ir dOmonstršvl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MA**.

Joe. KapočIOnas Ir Peter TraūMtaP 
SaviainkaL

pp. Or.a Itaškienė tikrai gra
žiai ir pasišventusiai darbuoja
si parapijos tautiniame darbe. 
Kas ir kur tik ją kviečia su 
grupe dalyvauti parengimų pro
gramose ji vis'dr dalyvauja, iš 
niekur negaudama už tą savo 
darbą jokio atlyginimo. Ji ne 
tik dirba sunkiai visuomeninia
me darbe, bet bedirbdama ji 
prideda labai daug ir savo sun
kiai uždirbtų centų.

Taigi p. Ivaškienė yra tikrai 
užsitarnavusi visuomeninio į- 
vertinimo, visuomeninės pagar
bos.

p. Ivaškienė savo darbu yra 
' labai daug parėmusi LDS., 
Į "Darbininką” ir Darbininkų Ra
dio programą.

Ta proga sveikiname p. Oną 
Ivaškiehę ir linkimė jai ir jos 
šeimai sveikatos ir ištvermės 
darbuotėje.

I

u

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

South Boston Garage
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, 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, Mas*.

NAšLIŲ BALIUI 
PRAŪŽUS

šeštadienį, balandžio 6 d., va
kare, Šv. Petro parapijos salėje, 
So. Bostone, įvyko Našlių Ba
lius. Našlių balius turėjo dau
giau panašumo į kostiumų ba- 

Į M I^U V V VUVT, ncJ
kurios direktorium buvo matytis jame jgtikrųjų se- 

maustas ir jauniausias našles. 
, Seniausioji našlė pasirodė buvo 
j ponia Rudienė. Ji buvo ap-
I dovanota ir pagerbta. Ji, rodos, 
našle jau apie 25 metai. Jau
niausia našlė buvo ponia Gla- 
zauskienė, apie septynios savai
tės senumo. Ji irgi gavo dova
ną. Jauniausias našlys buvo p. 
Janulevičius, apie nepilni du me
tai. Jis irgi gavo dovaną.

Už kostiumus našlės gavo ir
gi dovanas. Pirmą dotaną gavo 
ponia E. Marksienė. Jos kostiu
mas buvo plunksnų. Galima bu
vo matyti pasakišką paukštį, 

‘ kuris gaidžio išdidumu, su žą
sies plunksnomis, ir povo uode
ga smarkiai sukosi ir didžiavosi 
savo gražumu. Antrą dovaną 
gavo ponia Svilienė. Jos kostiu
mas buvo lietuviškai - tautiškas 
ir labai gražus buvo marginys. 
Trečią dovaną gavo ponia An- 
tanėlienė. Jis klaunišku kostiu
mu prijuokino visus.

Daugiausiai laimėjo tai tie vy
rai, kurie atsilankė našlių baliu
je, nes jų buvo nedaug, o visgi 
reikėjo visos našlės pašokdinti. 

{Taigi reikėjo gerai suktis, kad 
'su kiekviena treptelėjus. Nors 

10 tiesa pasakius, kitos našlės ne
šoko, tik džiaugėsi jaunesniųjų 
gera nuotaika. Balius gražiai 
prabėgo, ypač jis turėjo dau
giau šeimyniškos nuotaikos.

dėką visiems vaidintojams, cho
ro vedėjui R. Juškai ir visiems 
atsilankiusiems, kurie parėmė 
šį parengimą. Parengimo pelnas 
skiriamas parapijos piknikui.

Parapijos klebonas, kun. Vir- 
mauskis iš anksto sumaniai ir 
energingai organizuoja šį išva
žiavimą, kad jo pasisekimas bū
tų geriausias ir visiems links
miausias. Iš tikrųjų suorgani
zuoti parapijos išvažiavimą yra 
didelis ir sunkus darbas, todėl 
klebonas nuoširdžiausiai visa 
organizuoja ir kviečia visus pa
rapijiečius kuo tik galima prie 
išvažiavimo prisidėti.

Korespondentas.

PADĖKA

Moterų Sąjungos 13 kuopa, 
So. Bostone, Šv. Petro par. salė
je, šeštadienį, balandžio 6 d.,! 
surengusi našlių balių, visiems

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

QueMAnnLaundry,lnc. •:
7—9EllerySL

So. Boston, Mass. !;
! Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai į Į 
I būtų tvariai Ižplautl, S

paveskite t] darbą mum* i

Peter P. Pievack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjaa. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E SL, So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 

Apakattlisvimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

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

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

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

GRA BŪRIAI

S. faraseviftis b* Sūnūs
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIU GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJA8
Turi Notaro Teloea

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tai. 8OU Boston 2590

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

Manant apsigyventi A-

VALGOMOJO OAIKTV KRAUTUVES
Pirkti pas biznierių* min, v«i»luL d*r20V4s Ir kitBklu* daiktu*, kurie 

skelbiasi “Darbinlnks” apsimoka, ne* JI* pankMda Šviežiu* produktu* Ir ma* 
«nlal patarnauja. NuSJų f bitę kurią krautuvą pasakykit*, kad Jų skalbimą 
surista “Darbininke’’.

Pw8as BusImhms
48 CRESCENT AVENUfc, 
Telephone COLumbia 67Q2

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MAM.

dalyviams ir prisidėjusiems prie merikoje, reikštų kiekvie-

Peridns Marint
F. BattroUūnas Ir b. Kllnęa, S«y. 
713 Brcad^ay, TN. 8OU 8120 

80. BOSTON. MAM.

L Sdbusbs 
*18 E. BRbAOVfAv, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau 1CE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiem* 

pArimgimtftik.
M fci « ■ ■ i i ii — i i

- _ - — ■ — * *1*—iiiii*“ *’ ' s^W*O t) R1, *r ID
kai. kurie skelbiasi "Darbininke" tik 
ni u sraiTytojŲ pnrMmfL

į jo pasisekimo taria savo nuo
širdžiausią ačiū. Ypatingos pa
dėkos žodį taria aukotojams do
vanų: ponui Juozui Diliui, laik
rodininkui; p. Stravinskienei, O. 
Šiaulienei, p. šultienei, E. Mark- 
sienei, p. Kaunelienei, A. Janu- 
šonienei ir “Darbininkui” už už
leidimą vietos žinutėms. Taipgi 
visoms ir visiems atsilenku
siems širdingas ačiū. —

Moterų Sąjungos kuopos 
Valdyba.

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

“Darbininkas”, 
366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

JosephW. Casper 
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS 
NOTARY PUBUC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir NaktJ. 
Reaidence: 198 M St, So. Bostoa. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral H ome

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

O. A. Zaletskss F. E. Zaletskaa 
Graborial ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0615 
Tel. 80U Boston 2809



Penktadienis, Balandžio 12, ’40

Rytinių Valstybių Žinios
VATERBURY, CONN NEW HAVEII, CONN.

Balandžio 2 d., įvyko Lietuvių 
Moterų Politinio klūbo susirin
kimas, Vyčių name, 85 Green 
gatvėj. Nors susirinkimai nebu
vo laikomi žiemos metu, vistiek 
narių buvo skaitlingai susirinkę. 
Tai buvo pirmas susirinkimas 
po Naujų Metų. Buvo renkama 
valdyba 1940 metams. Išrinktos 
šios: pirmininkė — M. Zailskie- 
nė, vice-pirmininkė — T. Urbie
nė, raštininkė — S. Sapranienė, 
iždininkė — M. Colnienė, kores
pondentė — M. Digimienė ir F. 
Zailskiūtė. Nutarta šaukti susi
rinkimus kiekvieno mėnesio pir
mą penktadienį, 8 vai. vakare, 
toj pačioj vietoj, todėl būtų gei
stina, kad visos moterys pilietės 
apie tai plačiau pagalvotų ir į- 
stotų į Lietuvių Moterų politinį 
klubą, kuris yra tiesus kelias į 
mūsų pačių geresnę ateitį. Kitų 
tautų moterys seniai turi savo 
politinius klubus ir daug dar
buojas geresnei ateičiai. Dabar 
norinčios prisirašyti į klubą, 
kiekviena narė privalo mokėti į 
metus 50c. arba po 5 ct. į mėne
sį. Sekantis susirinkimas įvyks 
3 d. gegužės.

Moterų Sąjungos 43 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
bal. 12 d., 8 vai. vakare Vyčių 
name. Visos narės ir viešnios 
prašomos atsilankyti, turėsim 
svarbių reikalų svarstyti, nes 
artinas apskričio suvažiavimas, 
reikės rinkti delegates, bus ir 
daugiau svarbių dalykų apkal
bėti. Po susirinkimo bus kortų 
žaidimas.

Rengiama pašalpos party dėl 
ligonės Mrs. Šilkauskienės, kuri 
įvyks gegužės 17 d., parapijos 
naujos mokyklos salėje. Kortų 
lošimas prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga tik 35c., todėl prašome 
visus, kurie užjaučiate tą nelai
mingą moterį ligonę, malonėkite 
prisidėti savo maža aukele ir 
paremti tą darbą, nes moterys, 
LDS 5 kuopos narės, ir Moterų 
Sąjungos 43 kuopos narės dirba 
su pasišventimu. Mes nei vienas 
nenuvargsim, jei prisidėsim prie 
pašalpos. Jeigu kuriems kas pa
siūlys pirkti tikietą dėl to tiks
lo, neušgauliokite to žmogaus 
sakydami: “jos vyras dirba, 
kam gi jai reikalinga pašalpa”. 
Tiesa, būtų per daug rašyti ir 
aiškinti jų visus vargus, mes bū
kime geros širdies dėl vargšų, o 
reikale dėl savo prietelių. M.D.

Iškilmingai Užsibaigė 
Šventos Misijos

Šv. Kazimiero parapijoj nuo 
balandžio 1 d., buvo laikomas 
Šv. Misijos, kurias sėkmingai ir 
pavyzdingai vedė tėvai jėzuitai 
— kun. Pranas Aukštikalnis, S. 
J. ir kun. Antanas Miešlys, S.J.

Kiekvieną vakarą buvo sako
mi du pamokslai, kurie buvo la
bai įdomūs, turiningi ir pamoką. 
Abudu misijonieriai yra Dievo 
apdovanoti gražia iškalba ir sa
vo nepaprastais pamokslais pa
siekė klausytojų širdis. Teko 
pastebėti, kad jaunimas skait
lingai lankė šias misijas ir aty- 
džiai klausės pamokslų.

Kiekvieną rytą ir vakarą 
skaitlingai žmonės rinkosi į 
bažnyčią, kad pasinaudojus tu
riningais pamokslais ir Dievo 
malonėmis. Malonu buvo maty
ti šeštadienio ir sekmadienio 
rytais visa parapija artinantis 
prie Dievo stalo. Koks gražus 
vaizdas, kai tėveliai bendrai su 
savo sūnumis ir dukrelėmis da
lyvauja dvasinėj puotoj.

šeštadienio vakare buvo lai
koma šventoji valanda, kurios 
metu buvo nepaprastai įspū
dingos ir jaudinančios pamal
dos, kurias vedė kun. P. Aukš
tikalnis. Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir solistė p-lė Ona 
Dubinskaitė jausmingai ir švel
niai giedojo, kas sudarė malo
nią harmoniją.

Sekmadienį po pietų iškilmin
gai užsibaigė misijos, kuriose 
dalyvavo skaitlingai žmbnių. 
Koks gražus reginys, kai visi su 
degančiomis žvakėmis atnauji
na per krikštą padarytus ap
žadus. Kun. A. Mešlys pasako 
savo paskutinį pamokslą, kuris 
sujaudina kiekvieną, atsisveiki
na ir kviečia kiekvieną būti iš
tikimu savo Sutvėrėjui, Bažny
čiai ir Tautai.

Tegul Aukščiausias suteikia 
tvirtą sveikatą savo tarnams— 
kun. P. Aukštikalniui ir kun. A. 
Mėšliui, kad abudu galėtų sėk
mingai dirbti Kristaus vynyne 
dėl sielų išganymo dar ilgus 
metelius.

Misijų metu daug gražių gėlių 
paaukavo altorių papuošimui 
geros širdies moterys, tai yra 
puikus paprotys mūsų sumanių 
ir darbščių moterų.

Šv. Kazimiero chorui ir jo ve
dėjai, p-nei A. Kripienei ir p-lei 
Dubinskaitei, dėkojame už gra
žų ir įspūdingą giedojimą.

DARBININKAS

II
)

VILNIAUS UNIVERSITETO VAIZDAI — 1. Vilniaus Universiteto pastogis iš kiemo pusės. Universitetas buvo įkurtas prieš pusket
virto šimto metų ir,vėliau kaikurie pastatai perstatomi, kiti pristatomi, tačiau pagrindiniai visas centrinis universiteto pastatas te
bėra labai senas, kas galima matyti ir jo koridorinėje sistemoje. 2) Vilniaus Universiteto iškilmių salė (aule), kurioje vyksta imatri
kuliacijos ir mokslo baigimo aktai, taip pat kitos su mokslu surištos iškilmės. 3) Vilniaus Universiteto vieno balkono profilis.

Ačiū mūsų klebonui, kun. J. 
Jankauskui, kad pasirūpino 
mums priruošti šią dvasinę puo
tą, kurioje mes visi turėjom pro
gos bendrai dalyvauti.

VISI RUOŠKIMĖS Į PARA
PIJOS KONCERTĄ

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras rengia nepaprastai gražų ir 
turiningą koncertą, kuris įvyks 
balandžio 14 d. Dalyvaus solis
tė p-lė Ona Dubinskaitė, iš An- 
sonia, ir p. Matas Kripas su sa
vo talentingais sūneliais, bus į- 
vairių pamarginimų ir dainų, 
kurias išpildys patys choristai 
ir choristės.

Taigi New Haven’o ir apylin
kių kolonijų lietuviai, kurie 
mėgstat pasiklausyti gražių 
dainų ir smagiai laiką praleisti, 
neužmirškit dalyvauti jaunimo 
surengtame koncerte. M•I

BAYONNE, N J.
Nepaprastas Įvykis Bayonnėje

Balandžio 7 d. Šv. Mykolo pa
rapijos salėje apie 6 vai. pasi
reiškė bruzdėjimas. Tai bayon- 
niečiai rinkosi pažiūrėti vaidini
mo Seirijų Juozo linksmos ko
medijos “Moterims Neišsime- 
luosi”. Veikalą statė vietos cho
ras, vadovaujant klebonui kun. 
S. Stoniui; vaidino choristai, — 
visi čia gimę ir augę. Vaidini
mui rengėsi keletą mėnesių, te
ko įdėti daug darbo, kaip pa
tiems artistams taip ir dirigen
tui kun. S. Stoniui. Per 11 metų 
šioje parapijoje nebuvo statoma 
joks teatralis veikalas. Netik 
senesnieji, bet ir jaunimas buvo 
išsiilgę lietuviško teatro; teat
ras įdomavo visus, todėl nenuos
tabu, kad salė buvo pilnutėlė.

Visi artistai savo roles atliko 
nepaprastai gerai, kiti net visai 
tobulai ir iš šalies atrodė lyg 
kad būtų tikri profesionalai, 
tuo tarpu visi pirmą sykį pasi
rodė scenoje.

Artistai buvo šie: Uošvis — 
Stasys Tumasas, motina — Ma
rė Mickevičiūtė, Milė — jų duk
tė
žentas Alpis 
čionis. Jonas — Algio draugas— 
Vincas Radušis, Zosė — artistė 
— Ona Navickaitė, Liudvikas —I
Zosės sužieduotinis — Jonas

naitės ir Liudviko taipgi buvo 
mikliai išdresiruotos ir tinka
mai atliktos. Vaidinimui, užsi
baigus teko nugrsti teiraujan- 
tis kun. S. Stonį, kuomet vėl pa
našų vaidinimą statys, sako, vi
są šeimyną atvesime.

Tą patį veikalą vaidinti bayo- 
nniečiai jau yra pakviesti į 
Brooklyną, į Šv. Jurgio parapi
ją balandžio 28 d.

Šiomis dienomis bayonniečiai 
vien tik ir kalbasi savo tarpe, 
dalydamiesi įgytais to vakaro 
įspūdžiais. Vaidinimo nemačiu
siems taip vaizdžiai ir su pasi
gerėjimu nupasakoja, kad šie 
gailėsis praleidę tokią gerą pro
gą matyti tą taip gerai pavyku
sį perstatymą juokingos links- 
mios komedijos.

Tikrai reikia atiduoti garbę 
Bayonne jaunam chorui už darb
štumą, o ypatingai klebonui 
kun. S. Stoniui už rūpinimąsi 
savo parapijiečių netik dvasios 
reikalais, bet ir pakėlimu juose 
tautinio susipratimo, pamėgimo 
savo literatūros ir meno. Pater- 
sono lietuviai po šiai dienai pri
simena kun. S. Stonį, kuris su 
vietiniu jaunimu buvo pastatęs 
scenoje garsų Jono Griniaus vei
kalą “Sąžinė” ir ją vaidino net 
penkiose parapijose.

Dienos vakarienei, kurios metu!komi nauji vargonai bažnyčioj, 
bus ir graži programa. Šeimi-j kurie kranuos keli tūkstančiai 
ninkėms išrinkta: O. Valinčie- dol. Tai vis geraširdžių parapi
nė, O. Jenienė ir B. Mičiūnienė. | jiečių su klebonu graži sutartis, 
Šv. mišios nutarta užprašyti Mo-' ir vieningas darbas.
tinų Dienoj 8:30 vai. Visos na-į Kun. J. Kazlauskas buvo kle- 
rės turi eiti prie Šv. Komunijos bonu Šv. Antano parapijos, An- 
bendrai, pasipuošusios Sąjungos sonia, Conn. apie pora metų, 
ženkleliais. j Manau, kad ilgiausiai teko kun.

Nutarta siųsti atstoves į aps-' Kazlauskui gyventi Waterbury, 
kričio suvažiavimą, kuris į-’ Conn. Tenai jis vikaro prie kle- 
vyksta balandžio 21 d., New Ha- ' bono kun. J. Valantiejaus net 
ven, Conn. Atstovės išrinkta 
šio: A. Tamošaitienė, O. Jeni- 
nienė, M. Balinskienė. E. Scan- 
lan ir B. Mičiūnienė.

Malonu pažymėti, kad Sąjun
gietės sutartinai gražiai veikia. 
Nepamirškime, kad dabar va
jaus laikas, gaukime bet po vie
ną naują narę, tuo padidinsim 
Sąjungos šeimą, ir atliksime 
savo naudingą darbą. Sąjunga 
yra netik vienintelė mūsų išeivi
joj moterų bei merginų katali
kiška organizacija, bet teikia 
pagelbą ligoje ir paramą mir
čiai ištikus. Prie sąjungos pri
klauso daugumoje jautrios šir
dies lietuvaitės, ir jos nuošir
džiai atjaučia širdies lietuvai
tes, ir jos nuoširdžiai atjaučia, 
paremia, bei paguodžia savo na
res, ištikus nelaimei, ligai ar t. 
p. Jos pareiškia ir linksmos sim
patijos narei sulaukus links
mesnės valandos gyvenimo die
nose.

Naujos AngBjos Lietuvių 
KataŪkų Federadjos Meti

nis Suvažiavimas

devynius metus.
Mūsų kolonijos Šv. Jurgio pa

rapijos katalikiškos draugijos, 
klubai, ir visi Bridgeporto ge
ros širdies katalikai lietuviai 
sveikina savo vadą 15 metų ku
nigavimo sukakties proga ir 
linki ilgiausių ir laimingiausių 
metų darbuotis mūsų kolonijoj 
katalikų lietuvių tarpe.

Vakarienės rengimo komisiją 
sudaro šie: pirm. A. Tuska, raš
tininkas EI. Žukauskiūtė ,ižd.— 
A. Klimaitis, spaudos — p. F. 
Romas, meninės programos — 
A. Stanišauskas, kitiems reika
lams — p. Lušinskas, p. Stru- 
tinskas, p. Krulaitis, p. Stanis- 
lauskas ir p. Mockevičius.

Mergaičių Sodalicijos atvely
kyje turėjo dėl parapijos nau
dos vakarą, kuris gerai pavyko.

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

Visus nuoširdžiai kvie
čia apskričio valdyba:

Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 
A. F. Zaveckas, pirm.

J. Kumpa, vice-pirm.
K. Pinelis, ižd.

B. Jakutis, rašt.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO 

Laivakorčių
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GriausPereitą šeštadienį, vakare, ba
landžio 6 d. p. Dulbiūtė buvo 
visus choristus pasikvietus į 
savo tėvelio rezidenciją, kur 
jaunimas gražiai pasilinksmino, 
p. Dulbiūtė yra šiuo laiku para
pijos choro narė, ir priklauso 
prie ORATORIJOS choro, Brid- 
geport, Conn. P. Dulbis yra vie
nas iš senesniųjų Bridgeporte 
kolonijos darbuotojų. Yra pir
mas iš tvėrėjų Šv. Jurgio para
pijos, ir jos palaikytojų. Turė
jęs miesto valdžios darbus, da
bar gražiai gyvena. Jis turi dvi 
dukreles. Pas juos yra daug 
spaudos raštų, laikraščių iš senų 
laikų, kokių 40 metų senumo, 
tai tikras archyvas tokių spau- 
sdinių. O.

Bayonne 40 vai. atlaidai įvyks 
balandžio 21, 22 ir 23 dd. Visus 
pamokslus sakys tėvas J. Kidy
kas, S. J. Tiems atlaidams stro- 
piai rengiamasi, kad atrodytų 
puošniau ir kad žmonių dvasią 
pakelti aukščiau prie Dievo. Jau 
atnaujintas didysis altorius at
rodo tikrai gražiai ir puošia 
Dievo namus Šv. Mykolo bažny
čioje. Naujai perdažytos visos 
statulos, dabar įduota paauk
sinti visi liktoriai, įsigytas nau
jas baldakimas. Parapijiečiai ir 
draugijos uoliai prisideda savo 
gausiomis aukomis, nes mato, 
kad jei lėšos eina jųjų pačių sie
lų naudai ir Dievo garbei. Pro
cesijoje per 40 vai. atlaidus so- 
daliečių dr-ja, choras ir jauni
mas pasižadėjo dalyvauti savo 
tam tikrose uniformose.

Taigi tegul Dievas padeda 
Bayonne lietuviams katalikams 
ir suteikia Savo palaimą visuo
se; jų darbuose. J.B.T.

ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS VAKARAS 

įvyks balandžio 21 d., sekma
dienį, tuoj po mišparų. Šioj 
draugijoj priklauso apie du šim
tai narių; draugija gražiai dar
buojasi Dievo garbei, Bažnyčios 
naudai ir narių dvasinei gerovei. 
Draugija nepamiršta savo narių 
ir ligoje, teikdama jiems viso
keriopą pagalbą, ji aukoja daug 
ir misijų reikalams. Dabar pasi
ryžę įtaisyti langą bažnyčioje 
su paveikslu. Narės gausiai au
koja, kad tik greičiau sukėlus 
fondą. Tad paremkime jų pasi
ryžimus, atsilankydami į jų pa
rengimą, balandžio 21 d. T.M.

SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

X Kaina 35c, 3 setai už $1.00.
M. ZU KAITI S 
330 Dean Bld. 

Spencerport, N. Y.
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

I

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Mikalina Kvietkauskaitė,
Alfonsas Jakup-

naitė — Ona Dimaitytė, Mar- 
čius — tarnas — Juozas Zabloc- 

i kis ir teatro direktorius — Jo-

NEW BRITAM, CONN.

DŽIUGI ŽINIA

BRIDGEPORT, CONN.
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lizuojasi visas komedijos jumo
ras. nuostabiai — gerai buvo 
atliktos; scenoje pasirodė kaip 
seni, įgudę artistai, vaidinimą 
atlikdami visai natūraliai. Duk
tė Milė ypatingai gerai sulošė 
mylinčios savo vyrą Alpį rolę, 
kuomet pasakoja motina savo 
nuotikį Palermos viešbutyje. 
Labai natūralūs buvo scenoje 
Alpio draugas Jonas. Teatro di
rektorius — žydelis — savo ko
miška role tiek prijuokino, kad 
net aktui užsibaigus, publika 
ilgai negalėjo nurimti ir visa 
salė kvatojo, pilvus susiimdami. 
Trumpesnės rolės — tarno, tar-

Pereitą sekmadienį visų ketu
rių Šv. Mišių pasakytuose pa
moksluose, kuriuos sakė gerbia
mas klebonas M. Pankus, buvo 
pranešta džiugi žinia, kad baž
nyčios langų aukotojų yra jau 
vienuolika, tarp kurių yra dvi 
draugijos ir devynios šeimos. 
Naujo altoriaus įtaisymui taip 
pat fondas auga, jis jau siekia 
virš keturių tūkstančių. Tai vis 
gražūs pasiryžimai geraširdžių 
parapijiečių.

IŠ SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO

Balandžio 8 dieną, įvykusiam 
38 kp. mėnesiniame susirinkime 
prisirašė nauja narė, ponia J. 
Kavolienė. Sveikinam. Išrinkta 
šeimininkės rengimui Motinų

Balandžio 14, 7 vai. vakare, ; 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
įvyksta jubiliejinė vakarienė. 
Bus minima mūsų parapijos 
kleb. kun. J. Kazlausko—15-kos 
metų kunigystės sukaktis.

Meninę programą atliks para
pijos visi trys chorai, vadovau
jant A. Stanišauskui. Bus sve
čių iš apylinkių ir tolimesnių 
kolonijų. Visi būkime ir parody
kime, kad gerbiame savo vadą.

Kun. J. Kazlauskas yra labai 
malonus kunigas. Jam visi yra 
lygūs, jauni, seni, ir mažėtėliai. 
Jis su savo gerumu patraukė 
žmones į bažnyčią, kuri kas sek
madienis per ketvertas šv. mi- 

jšias yra pilna. Jis tik ketvirtas 
įmetąs, kaip mūsų parapijoje 
klebonauja, bet labai daug per 
tą laiką yra padaryta. Atmokė
jo apie penkiolika tūkstančių 
dol. skolos, ir apie tiek kainavo 
kitos visokios pataisos. Dabar 
taisoma svetainė, kuri per 
daug metų buvo apleista; tvar-

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
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 tinkamiausiai 
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.


