
-Z
•X**'***

1940

DUBININKAS •f

&%-

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
Llthuanian Semi-Weekly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

EMA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS Ofriday) BALANDIS (April) 19 D., 1940 M.. No. 30.

Visi KeBai Veda j Darbi 1Q1 E 
ninku Radio Koncertu ' 113

Sekmadienį, balandžio 
21 d., 7 vai. vakare, Muni
cipal Building svetainėje, 
Broadway, So. Boston, 
Mass. įvyks Darbininkų 
Radio Jubiliejinis Koncer
tas. Koncerto programoje 
pasižadėjo dalyvauti įvai
rios Naujos Anglijos Lie
tuvių Radio grupės. (Pla- - 
čiau apie programą telpa 
8 puslapyj).

Programa prasidės ly-. 
giai 7 vai. vakare. Prašome 
nesivėluoti, nes rengėjai 
yra nusiteikę pradėti pro
gramą laiku.

Jau gavome žinių iš visų 
apylinkės lietuvių koloni
jų, kad organizuojasi vyk
ti autobusais, automobi
liais, traukiniais ir tt. At
vyksta ir iš tolimų koloni
jų: iš Hartford atvyksta 
pp. Kauniečiai, Labeckai 
ir kiti; iš Waterbury — op. 
Stulginskai ir kiti. Tiki
mės svečių ir viešnių iš 
New Yorko, Pennsylvania, 
New Jersey, Maryland ir 
kitų.

Laukiame visų. Visus 
[maloniai sutiksime ir pri
imsime Municipal Buil
ding svetainėje. Parinktos 
[jaunos lietuvaitės kiekvie
na sutiks prie durų ir nu
rodys vietą.

Gerbiamieji Darbininkų 
Radio ir “Darbininko” Rė
mėjai ir Prieteliai! Šis 
Darbininkų Radio koncer
tas rengiamas atžymėti 5 
kietų sukaktį. Koncerto 
pelnas skiriamas laikraš- 
piui “Darbininkui”. Per 
penkius su virš metus šeš
tadieniais įvairios radic 
grupės išpildė programas. 
Bet Tamstos tų jaunuolių, 
kurių balsus girdėjote oro
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JUBILIEJINIAI METAI
c. W

Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Švedijoje Sulaikyti Komu- 
nisty Laikraščiai i

i
Stockholm, Švedija, bal.

18, — Švedijos vyriausy
bė uždraudė komunistams 
savo laikraščius, “Nye 
Dag” ir kitus siuntinėti 
paštu, geležinkeliais ar 
autobusais. Švedijos gy
ventojai buvo surinkę ne
mažą sumą pinigų ir juos 
siūlė komunistams, kad 

: jie galėtų važiuoti į Rusi-1 
ją. Komunistai pinigu ne
priėmė ir į Rusiją atsisako
važiuoti. Dabar tie pinigai rubežiaus. Šveicarijos vy- 
bus paskirti Suomijos ka- riausybė pareiškė, kad ša- 
’o nukentėjusiems žmo- lis bus apsaugota nuo vo- 
nėms. į kiečių užpuolimo.

BALKANŲ VALSTYBES 
j IŠTREMIA NACIUS

i
i

Vokiečiai Pasiekė Švedijos

Perkirto Norvegiją Pusiau
Vokietijos Kariuomenė Prie 

Šveicarijos Rubežiaus

Berne, Šveicarija, bal. 1£ 
— Šveicarijos vyriausybe 
praneša, kad 15 divizijų 
Vokietijos kareivių susta
tyta iš šiaurės pusės prie

Budapeštas, Vengrija — 
Bal. 18, — Ealkanų valsty
bės, bijodamos, kad vokie
čiai nepasisuktų jas už
grobti, ir žinodami, kaip 

Savotiškas nuotykis. Vaizde matome nukirstą stulpą kabantį ore. Šaipiais mato- naciai Norvegijoje
si dviejų automobilių derybas, kurie susimušė ir aną stulpą nukirto. ’

Vatikanas, bal. 18, — Po- per ateinantį gegužės mė-

Švedija Bije Sovietų

ir Da
nijoje prirengė Hitlerio 
kariuomenei kelią, sujudo 
areštuoti visus nacius ir 
jų pritarėjus vokiečius ir 

į išvaryti iš savo kraštų.

Stockhoinv edija, bal. iš
18, — Švedijos vyriausybė vę jaunųjų “turistų”, ku- 
bijo, kad sovietų Rusija rie slaptai prirengia nacių * W • A . ....

Sakoma, kad. į visas šalis 
3 Vokieti jos yra privazia-

esą apie 700,000 vokiečių, 
apie 500,000 Vengrijoje ir 
Jugoslavijoje. Tie “turis
tai” pasivadinę studentai, 
pirkėjais, pardavėjais. Vi
sose valstybėse esą jų už
tektinai sudaryti kariuo
menę ir padėti Hitleriui 
jas užgrobti ir valdyti. 
Taip esą įvykę Norvegijo
je ir Danijoje. Hitlerio ka
riuomenei viskas buvo 
“turistų” vokiečių prirengi 
ta.

Stockholm, Švedija, bal. 
18 — Vokiečiai traukiniu 
pristatė kareivius iš Trcn- 
dheimo, Norvegijos į Šve
dijos rubežiaus pakraš
čius. Įvairiose vietose jie 
paliko pulkus kareivių 
saugoti tiltus ir kelius. 
Tuo būdu vokiečiai padali
no Norvegiją pusiau. 
Traukinys prigrūstas vo
kiečių kareivių ir karo 
ginklų, Norvegijos gele
žinkeliu pasiekė Švedijos 
-ubežių. Norvegiios gele
žinkelių sargai sako, kad 
jiems buvo pranešta, jog 
tai Norvegijos kareiviai 
vežami, ir jie leido vokie
čiams pravažiuoti. Vokie
čių kariuomenė pra vada
vo pro Norvegijos gink
luotas tvirtoves ir karei
vių sargybas be iokiu r»ū- 

jšių. Kad vokiečiai galėjo 
i tai padaryti, aišku, kad jų 
kariuomenės skaičius Nor
vegijoje yra nemažas.

I

Norvegijos KaraMal Bėga 
1 Jredijg

t

inų patsus giraejore oro vatiKanas, Dabio,-ro- per aiemanų gegules nepasikęsintų šiuo metu kariuomenei kelią ir pas-1 
ligomis nuneštus 1 jūsų pienus Pijus XH atsisau- nesi kasdieną noktai pne užimti vi^ Suomiją ir taip kui padeda jiems įsigalėti.

įamus, negalėjote matyti, kė į visą pasaulį ir liepė Dievo Motinos Marijos al- 
)abar bus proga veik vi- žmonėms 
jus juos pamatyti ir susi- šaulio taika.
>ažinti. Jaunuoliai jus vi- gino katalikus per Gegu- Pijus XTT priminė, kad 
us sveikina lietuviška žės mėnesi prašyti Mari- nuo pat karo pradžios jis 
laina — muzika. Lai sek- jos užtarimo, kad užsi- visa darė, kad sugrąžinti 
nadienis, balandžio 21 d., baigtų tas žmogžudiškas tautas prie taikos. Jis sa- 
>ūna mūsų visų lietuvis- karas. Jo Šventenybė sa- kė: “Mūsų širdis yra pilna 
los dainos ir muzikos ko: Kadangi Europos pa- nuliūdimo ir skausmo ne 
rventė! Sveikiname visus dėtis šiuo metu dar labiau fjk dėl tų nelaimių kraš- 
įtvykstančius į Darbinin- pablogėjo ir baisus karas tuose kur siaučia karas, 
tų Radio Jubiliejinį Kon- prasidėjo, Mes šaukiame j/dėl tų žmonių ir tau- 
;ertą!___________________viso pasaulio katalikus tų, kuriems kasdieną grę-

ją paskui pavergti, švedi- Balkanų valstybės. Jugo- 
ja pasilieka, nežinoma slavija, Vengrija, Turkija,

Mirė Motina Marija-Kaupaitė
__________________ «■

Trečiadienį, balandžio 17 
L, 9 vai. vakare, Chicago- 
e mirė Seserų Kazimierie- 
ių Viršininkė Motina Ma- 
ija (Kaupaitė). Laidotu
vės ivyks pirmadienį, ba- 
andžio 22 d. Motina Mari- 
a buvo viena iš Kazimie- 
iečiu vienuolijos steigėjų, 
ri dažnai sirginėjo, bet pa
daliau tuojau po Kalėdų 
rėžio liga ją paguldė į lovą 
š kurios ir nekėlė.

Reiškiame Sesutėms Ka- 
dmierietėms gilią užuo
jautą. . •

melstis už pa- torių ir prašyti taikos pa-
Ypač jis ra- šauliui . kaip ygraj Rusijos ir Graikija ir kitos dabar a-

Vokietijos galybių, šian- reštuo ia tuos “turistus” ir 
dieną Švedijos vyriausybė ištremia iš savo kraštų, 
pažadėjo Suomijai duoti Policija eina iš namo į na- 
visą reikalingą pagalbą mą ir areštuoja vokiečius, 
prieš sovietų Rusijos nau
jus užpuolimus. Rusijos- 
Suomijos karo metu Šve
dija neleido Anglijai ir 
Prancūzijai per savo kraš
tą siųsti kariuomenę į 
Suomiją. Dabar ji mato 
savo nepriklausomybės 
pavojų ir ragina Suomijai 
nepasiduoti Rusijos reika
lavimams.

Norvegijos Karalius 
Švedijoje

i

Oslo, Norvegija, bal. 18, 
— Pranešama, kad Norve
gijos karalius Haakon pa
bėgo į Švediją.

Londonas, bal. 18, —Lai
kraštis Telegraph prane
ša, kad apie 1000 Norve
gijos kareivių pabėgo į 
Švediją. Vokiečiai pietų 
dalyje, Norvegijoje, kas 
kart labiau įsigalėja ir sa
vo vietas sutvirtina.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
LahakorSu

• šia nauji pavojai ir nelai- 
mės. Per gegužės mėnesį 
nesuskaitoma daugybė 

! geros valios žmonių, ypač 
į nekaltų vaikelių, kuriuos 

■r • u ■ m .. .. i Jėzus taip myli, maldos 
KvfeCtil Vyskupu Skaityti (kils prie Šv. Marijos, kad 

[pasauly įvyktų taika”.

Rumunija Ne Barduos Javų 
lUTonis VaiSTyDeins

Bucharestas, Rumunija, 
Bal. 18, — Rumunijos vy
riausybė paskelbė, kad ja
vai nebus parduodami Vo
kietijai nei kitoms valsty
bėms, nes šių metų darlius 
nebuvo toks geras. Vokie- _ _
tijai tai yra. didis smūgis, <jžiuiis Vokietijos laivas 
nes ji neturi užtektinai ja- “Bremen” nuskandintas ir 
vų ir grūdų savo krašte.

fa—J-_rroresranrai jnraeniai

Sakoma, kad Jugoslavijo
je naciai išmėtė tūkstan
čius lapeliu, kuriuose sa
koma: “Nesipriešinkite
vokiečiu kariuomenei, jei 
norite išlaikyti savo lais
vę”. Iš Rumunijos prane
šama, kad per keletą sa
vaičių į Bucharestą atva
žiavo apie 30,000 “turistų” 
iš Vokietijos. Rumunijoje

Reikalinga Didelė Kariuomenė
Norvegijoje

M___t—faraskatrą

Copenhagen, Danija, bal. 
18 — Copenhageno uni
versiteto luteronų studen
tu draugi ja pakvietė Ka
talikų Bažnyčios vyskupą. 
J. E. Joną Suhr, duoti 
jiems paskaitą. Vyskupas 
maloniai priėmė studentų 
pakvietimą, kalbėjo ju su
sirinkime ir jo kalba buvo 
atsnausdinta Danijos laik
raščiuose.

Jung. Valstybės Įspėja Japoniją
Xj

<?sy -NTūRA-
X k RMA^ttMHAV 
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Washington, D. C., bal. 
18 — Jung. Valstybių se
kretorius Hull įspėjo Japo
niją, kad ji nekištų savo 
rankų į Olandų Rytų In
diją, kur yra šaltiniai gu
rno Amerikai ir kitoms 
valstybėms.

, Japonija planavo užimti

Olandų Rytų Indiją, jeigu 
tik Olandija įsimaišytų į 
karą. Jung. Valstybių se
kretorius Hull savo įspėji
me sako, kad Japonijos 
briovimasi į tą šalį būtų 
aiškus “gerų santykių, tai
kos ir garantijos Pacifi- 
ko vandenyne pažeidi
mas”. .

Nuskandino Vokiečių Laivą
"7

Nacių Kareivių Žuvo
______

Londonas, balandžio 18. 
— Norvegų jūreivis, kuris 
išsigelbėjo nuo nuskan
dinto britų laivo, pasakojo 
laikraštininkams, kad di-

15,000

kartu su tuo laivu nusken
do apie 15,000 naciu karei
vių Norvegijos vandenyne. 

| Bet šios norvegų jūrei- 
Įvio žinios apie “Bremen” 
nėra patvirtintos, ir gali 
būti netikros, kaip jau 
daug žinių buvo netikrų.

IHilnw Arini ja rrlC JUgo- 
slavi jos RubežiMS

WBKU<MW*gTO 
TEL JUBOITOri
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Stockholm, Švedija, bal. 
18, — Švedijos gyventojai 
supranta geriau už kitus, 
kad Anglija ir Prancūzija 
be delsimo turi pristatyti 
į Norvegiją mažiausiai 
100,000 kareivių, jei norit 
ją išgelbėti nuo Vokietijos 
priespaudos. Norvegijos 
kariuomenė yra išsklaidy
ta ir ji nieko prieš vokie
čius negali veikti. Jei An
glija ir Prancūzija į de-

• v

Įtik 250 mylių. Vokiečiai 
turėdami 500 ar 1000 kari
nių lėktuvų galės valdyti 
visą Norvegiją. Sudaryta 
Anglijos blokada jurose 
vokiečiams nedaug tepa- 
kenks, nes jie rado Norve
gijoje visa, kas jiems rei
kalinga. Norvegija, bijo
dama karo, buvo prisipir- 
kus aliejaus ir gazolino vi
siems metams. Visa tai da
bar patenka į vokiečiu ran
kas. Anglija ir Prancūzija 
ragina Norvegijos kariuo
menę kovoti prieš vokie
čius, bet ta kariuomenė y- 
ra didelėje betvarkėje ir 
prieš vokiečius negali atsi
laikyti.

' ■" F 1 "■ ..... ...

Kaunas — Geležinkelių 
Valdyba numato atidaryti 
geležinkeliu susisiekimą ir 
Alytaus - Varėnos geležin
keliu.

I

riuomenės pulkai sutrau-išimti dienų _ negalės pris- 
kiami prie Jugoslavijos į 
rubežiaus. Kitos žinios į 
praneša, kad prie Rumuni- Į 
jos - Rusijos; rubežiaus į- 
vyko smarkus susirėmi
mas tarp Rumunijos ir so
vietų Rusijos kareivių.

Vokiečiai Neleidžia Pagal
bos Į Lenkiją

• tatyti didelės kariuome
nės tai galima tvirtinti, 
kad visa bus pralaimėta, 
nes vokiečiai įsigalėję ir 
pavergę Norvegus, prista
tys juos taisyti kelius ir 
tvirtoves. Tada iš Norve
gijos vokiečiai lengvai 
bombarduos Anglijos sa
las, laivyno bazes ir orlai
vių aerodromas. Iš Norve
gijos į Anglijos salas yra

v •

Vatikanas, bal. 18, —Na
cių vyriausybė vėl pasakė 
Popiežiui, kad jokia pagal
ba Lenkijos žmonėms ne
bus leidžiama. Popiežius 
prašė Vokietijos leidimo 
siųsti pašalpą į Lenkiją Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
nukentėjusiems nuo karo 
žmonėms. Hitlerio vyriau-

i
I
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nesama, kad Hitlerio ka-lsybe griežtai uždraudė.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 21 d., 2 vai. po pietų įvyks

radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių 
dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston, 

{Mass.
r

i

i



■--------------------- - -----------------—----------------------- ■ W 1 ■ — ■ ■ ■■ ■

Penktadienis, Balandžio 19, *40
a - t

POPIEŽIUS TEIKIA PAGALBĄ 
PABĖGĖLIAMS

' ' ? i . . > t ‘ *

Budapeštas, Vengrija,—Į. Kaunas— Žemesniems 
Bal. 18, — Jo Šventenybė, valstybės tarnautojams
Pijus XII didžiai at jausda- padidinamas atlyginimas, 
mas nuo karo nukentėju- darbininkams
šių žmonių vargus pasky- uždarbiai ir duodami žė
rė sumą pinigų įsteigti mės sklypai, 
Lenkijos pabėgėliams na- jiems statomi namai.

____ t . * . . * * I^rekjrba su SSSR daryra daugiau kaip 1,500 k Iabiau plečiama.

pakeliami

o Kaune

Lenkijos atvežtų vaikų.
Šventosios uostui ski-

Atbčylių Į L’ietuvų Skii iriama 2,425,000 litų.
ČiilS Marčia j — Lietuvos Raudonasis

J" Kryžius šelpia 25,000 at-
Kaunas, balandžio 14 d. begalius, neskaitant inter- 

Amerikos lietuvių aukos nuotU- 
naudojamos tik lietuviams Pradeda atšilti, 
vilniečiams šelpti. j ___ ' '
— Iš Lietuvos per Odesą 20,000 Mokyklų UzdiTytd 

Palestiną išvyks 7,500 žy-j 
dų atbėgėlių. Taip pat už-j 
siregistravo 5.500 lenkų, , _
kurie pareiškė norą grieti k^y””"Nėira*Ch?onicle 
į teviskes, Vokietijos vai- ■ ZZZ ...
domose srityse. Vokietija t‘ aau^u "k^p” 20,000

I

J

Vokietijoje

Londonas, bal. 18, —Lai- 
>»» 

praneša, kad nuo 1933 me- 

sutinka juos priimti. IkatahMškų mokyklų ’bu- 
metU ™sty!?S vo uždaryta Vokietijoje ir 

biudžetas sudarytas 4263 000 000 vaikų priverata 
vlL.;, __ „ J kinkyti valdžios įsteigtas

mokyklas.
mil. litų sumoje.

— Nužymėta Lietuvos ir 
SSSR siena 370 kilometrų 
ilgio.
— Didieji Maskvos laik

raščiai daug rašo apie Lie
tuvą, teigiamai įvertinda
mi jos apdairumą ir realią 
politiką, ir girdami pavyz
dingą ūkį bei bendrą kul
tūros pažangą.
— Šiomis dienomis pasi

rašoma Lietuvos Vokieti
jos ekonominė sutartis.

VuUedai Nukandiiio 
Anglijos Labą

Berlynas, bal. 18, — Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad Anglijos didžiulis 
karinis laivas buvo nus

kandintas prie Norvegijos 
pakraščių ir karinis lėk- 

I,tuvas nušautas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIAISTIPRlNA BAZES 
NORVEGIJOJE

Stock h oi m, Švedija, bal. 
18, — Vokiečiai per Dani
ją kasdieną orlaiviais pri
stato daugiau savo kariuo
menės ir karo ginklų į 
Norvegiją. Jie ypač tvirti
na savo vietas Trondhei- 
me, žinodami, kad Angli
jos kariuomenė mėgins iš 
čia juos išvyti. Jei Anglijai 
pasiseks sudaryti jūrose 
blokadą, neįleisti Vokieti-
jos laivų į Šiaurės jūrą ir! 
Atlantiką, tada vokie
čiams beliks tvirtinti savo 
pajėgas Norvegijoje per 

ArŠvediją ir Suomiją

Švedija ir Suomija tai 
jiems leis, daug priklausys 
nuo Stalino. Hitleris klau
sia ar Stalinas jam duos 
reikalingą pagalbą. Prane
šama, kad Stalinas nepa
lankiai žiūri į Hitlerio įsi
galėjimą Skandinavijoje ir 
užvaldymą Baltijos jūros. 
Sovietų Rusija yra tiek 
suvargus nuo Suomijos 
karo, kad vargiai galės 
Hitleriui daug ką pagelbė
ti.

Londonas, baL 18, An
glijos vyriausybė pripaži
no, kad vokiečiai nuskan
dino jų didžiulį karinį lai
vą “Thistle”, kūno pasta
tymas Anglijai kainavo 
$1,400,000 dolerių. Vokie
čiai praneša, kad jie nus
kandino Anglijos kitą lai
vą “Tribal” ir laivą Cos- 
sack. Pranešama, kad vo
kiečių kariuomenė dar te
besilaiko Narvike, nors 
Anglijos kareiviai jau pri
buvo į Norvegiją, 35 my
lias nuo Narviko. Anglijos 
vyriausybė praneša, kad 
užims ilgą laiką vokiečius 
išvaryti iš Norvegijos.

Londonas, bal. 18, —An
glijos vyriausybė paskel
bė, kad jos povandeniniai 
laivai suleido minas į Ska- šios 
gerrak, Kattegat įlankas 
ir net į Baltijos jūrą iki ką: 

NewLietuvos pakraščio, tuo 
būdu užkirsdami vokiečių 
laivams kelią išplaukti iš 
Baltijos jūros į šiaurės jū
rą ir Atlantiką. Visa tai e- 
są atlikta į vieną dieną. 
Dalykų žinovai sako, kad 
čia tai jau tikrai perdėtas 
ir neįtikėtinas Anglijos 
paskelbimas. Į tas vietas 
galį įplaukti povandeni
niai laivai, pagal Anglijos 
pranešimo, gali vežti tik 
30 minų, gi nukloti vande
nį minoms į trumpą laiką 
yra negalimas daiktas. At
likti tokį darbą esą reika
linga mažiausia kelių sa
vaičių laiko. Gal Anglijos 
povandeniniai laivąi ir į- 
leido kelias minas, tik jau 
negalėjo nukloti jotais jū
ros Įlankos ir Baltijos pa
kraščius. Dar reikia atsi
minti, kad Vokietijos lai
vynas ir povandeniniai lai
vai nesnaudžia, bet gina 
savo vietas. Net ir Ameri
kos vyriausybė pareiškė, 
kad tokiai Anglijos žiniai 
negalima tikėti.

Nudran/Bna

Anglijus LalVIlS

Anglijos Pranešimai Hųti- 
kėtim Žinovams

DARBINIU K A S--.J1

Tambur- 
Aerbinin-

Angfijos Kariuomenė Norvegijoj

Britų armijos kariai manevruose praktikuoja 
duoti kanuolę su 25 svarų Šoviniu. Jie tai daro 
kilometrų atstume nuo pirmųjų pozicijų.

Stavangere, Ber- 
Kristiansan- 

valdys visą Norve
giją. Taigi Anglija turi tas 
vietas atimti iš vokiečių, 

čia karą pralaimėti. 
Vokiečiai sako, kad BrL

ŽMOGUS ATGAVO REGEJIM? 
BAŽNYČIOJE
 •-------------------------------------

gių įsilaužikų tarpininke 
pasiūlo apvogto buto t 
krautuvės savininkui sav 
daiktus ar prekes iš vagi; 
atsipirkti. Dabar, krimina 
linei policijai budriai vei 
kiant ir sekant, tokios ma 
chinacijos ir labiausiai pa 
tyrusiems Vilniaus vaginu 
pasidarė rizikingos, ta< 
šios rūšies “raketas” reta 
bepasitaiko. Pažymėtina 
kad Vilniaus vagys bei įsi 
laužikai kai kada vyksta 
Kauną “gastroliuoti” ir y 
ra čia padarę keletą stam 
bių įsilaužimų. Kauniškia 

savo vilniškiam: 
1 “kolegoms” atsirevanšuot 
vengia, viena kadangi vii 
niškiai daugiausiai yra žy 
d ti, o kauniškiai “krikščio 
jys”, kita, kad kauniškia 

jau iš seniai pažįsta Lietu 
vos kriminalinę policiją r 
labai bijosi priverčiamo, 
darbo stovyklos. Vilnių 
be to dar labai buvo pap 
tusi kišenvagystė. Kiše 
vagių specialistų knibždė 
knibždėdavo bankuc 
pašto, geležinkelio stot; 
ir kt. viešose įstaigc 
Krim. policija jų nem; 
suėmė, jų tarpe net “ta 
tautinių garsenybių”. 1 
bar šie “menininkai” i 
siuntinėti į priverčiam 
darbo stovyklas ir Vilnių 
tiek nuo jų apsivalė, jo 
net per šv. Kazimiero mi 
gę beįvyko vos dvi kišer 
vagystės ir tai tik su mer 
kais nuostoliais. — Vis ti 
kriminalinės pol. viršinir 
kas mano, kad Vilniuje nu 
sikaltimai iki minimum 
ne taip greit tesumažėi 
nes čia labai daug dar esą 
ma tamsaus gaivalo.

Vatikanas, bal. 18, —An- 
tomo Tamburro, 50 metų 
amžiaus žmogus, stebuk
lingai bažnyčioje atgavo 
regėjimą. Trys metai at
gal Antonio buvo geležin
kelio nelaimėje sunkiai 
sužeistas ir liko visai ak
las. Italijos gydytojai -

gyveno. Nelengva
buvo gauti kur nors |.vagišiai 

kad išmaitinti ša
lis yra aštuonių 

Bet Antcnio 
eidavo į 

šv.
ir 

sugrąžinti 
regėjimą. Taip jis da- 

per tris metus. Viena, 
šv. mi- 
eiti iš

ie regė- 
ir dė- 

tarpuolęs prie 
rkė ir dėkojo 
stebuklą.

v •

Vilnius — Kriminalinės 
Policijos Vilniaus Apygar
dos viršininko žiniomis, 
nusikaltimai Vilniuje pas
tebėtinai mažėja. Praneši
mų apie nusikaltimus gau
ta pereito lapkričio mėn. 
782, gruodžio mėn. 725, 
šiemet sausio mėn. 524, va
sario — 588. Policija su
laikė pereitų gruodžio ir 
lapkričio mėn. 575 nusikal
tėlius, o šių metų sausio ir 
vasario mėn. 440. Taigi, 
nuo lapkričio 1 d. iki kovo 
1 d. buvo sulaikyta 1.015 
asmenų, kurie beveik visi 
perduoti teismo organams 
nubausti. Didelė suimtųjų 
dalis pasirodė esą recidi- 
vistai, padarę po keletą ar 
net po keliolilką nusikalti
mų. Nors nusikaltimų, y- 
pač stambesniųjų skaičius 
yra sumažėjęs, tačiau nu
sikalstamumas Vilniuje te
bėra didelis. Manyti, kad 
Vilniuje nusikaltimai su
mažės greit iki minimumo, 
netenka, nes čia esama dar 
daug tamsaus gaivalo.

— Pačioj pradžioj svar
biausias kriminalinės poli
cijos uždavinys buvo išaiš
kinti ir likviduoti organi
zuotas gaujas įsilaužikų ir 
plėšikų. Kaip jau žinoma, 
buvo suimtos ir perduotos 
karo teismui dvi stambios 
plėšikų gaujos ir dvi orga
nizuotos įsilaužikų, pasi
vadinusios ‘Aukso Vėliava’ 
ir ‘Brolių Sąjunga’, kurių 
dalyviai buvo tik žydai. 
Šių sąjungų nariai plėšikai 
labai sumaniai plėšdavo 
krautuves ir greit suslėp
davo pagrobtas prekes. Jei 
kuris šių ‘organizacijų’ da
lyvis patenka į teisingumo 
rankas, tai likusieji laisvė
je turi šelpti jį ir jo šeimą. 
Dalis šių vagių įsilaužikų 
jau sulaikyta ir perduota 
teismui, dalis pabėgo į už
sienius, o dalis tebesislap- 
sto. Dar tipinga yra Vil
niaus vagių bei įsilaužikų 
operacija, savotiškas ‘ra
ketas’, vadinama ‘na obščij 
geld’, kas plėšikų žargonu 
(slangu) reiškia, kad va-;

Londonas, bal. 18, — 
gli ja visu smarkumu 
mojo išvyti vokiečius 
Norvegijos. Ji praneša, 
kad kariuomenė jau 
vegijoje.
nepasako, kiek
nės jau įvežta į Norvegiją tai neužėmė Narviko, pati 

Spėja-1 Anglijos vyriausybė nepa- 
kad tas miestas a- 

timtas iš vokiečių. Vokie
čiai, sakoma, kasdieną or
laiviais atveža į Norvegiją 
po 2000 kareivių.‘ Anglija 
praneša, kad Kanados ka
reiviai siunčiami į Norve
giją. Sunku pasakyti ar 
Anglijai pasiseks kada 
nors vokiečius išvaryti iš 
Norvegijos, tik žinoma, 
tai, kad tas kraštas bus 
sunaikintas. Anglija ne
puolė kariauti prieš Vo
kietiją pirmiau, nenorėda
ma sunaikinti savo krašto, 
bet pasirinko Norvegiją 
karo lauku. Vokiečiai neį
ėjo į Norvegiją be prisi
rengimo. Anglija ir Pran
cūzija turėjo žinoti Hitle
rio žygius; jų laivynai juk 
saugoja šiaurės jūrą ir 
šiaurinį Atlantiką. Ar An
glijos laivynas tyčia įleido 
vokiečius į Norvegiją, kad 
čia turėti karo lauką?

ir į kokias vietas.
ma, kad Anglijos laivynas • sakė, 
atvežė kareivius į Hars- 
ted, 35 mylios į šiaurę nuo 
Narviko; į Namsoną ir 
Andalsnesg, 50 mylių nuo 
Trodheimd. Anglijos ka
riuomenės įvežimas į Nar- 
viką neturi didelės reikš
mės, nes ta krašto dalis y- 
ra labai kalnuota, negali
ma įsteigti orlaivių bazių 
ir nėra susisiekimų su 
pietine Norvegijos dalimi. 
Jei Anglijos kareiviams 

Į pasisektų užimti Trond- 
j heimą, kuris dabar yra 
vokiečių rankose, tai būtų 
didelis laimėjimas. Čia y- 
ra įrengta geriausios or
laivių bazes ir tvirtai ap- 

j ginkluota. Anglijos laivy-
Oslo, Notyegija, bal. 18, i nas įr lėktuvai bombar- 

— Norvegijos^ gyventojai duoja Trondheimą, kad iš- 
vokiečiams užėjus buvo iš- vyti vokiečius. Bet čia vo- 
sigandę, bet pradeda apsi- kiečiai jau yra gerai ir 
prasti ir gyvenimas eina tvirtai įsitaisę. Jei vokie- 
paprastu keliu. _ Laikraš- galės išsilaikyti Tron-

Norvegų Gyvenimas Pu
Nadq"GMa"

v •

v •

Re m kitę tuos profesijonalus ir biz-i 
riterius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininku”.

Visi skelbkitts "Darbininke”.

BROCKERTS
XXX Ate 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.

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 
i %>uth Bortįp 0,

PHONE
So. Boston 

2271

paprastu keliu. : 
čiams nėra uždėta griež
tos cenzūros; maisto gali
ma gauti visur. Bažnyti
nės pamaldos ir susirinki
mai netrukdomi; vyrams, 
18 iki 55 metų amžiaus, į 
uždrausta išvažiuoti iš Os
lo miesto. Vokiečių karei
viai kasdieną įvežami į 
Norvegiją; Vokietijos lai- i 
vai pristato maisto ir karo; 
ginklus Hitlerio karei
viams Norvegijoje. Vokie
čiai labai gudriai ir greitai 
sugeba užimti naujas vie
tas. Be tų vietų, kurias 
jau pirmiau užėmė, šiuo 
metu jie dar užėmė mies
tus: Drammen, Kongs-
berg, Honefoes, Eidsvoll, 
Elverum, Askim, Sarps- 
borg, Fredrikstad, Halden 
ir Komsjo.

Belgija Diana Kariuomenę
Brussels, Belgija, bal. 18, 

— Belgijos vyriausybė 
pašaukė daugiau atsargi- 

kareivių į armiją ir y- 
ra prisirengus atremti vi
sus priešų užpuolimus.

v •

Vilnius — Atgautoje Vii 
niaus srityje iki kovo prs 
džios nusavinta jau api 
90 dvarų bendro ploto api 
20,000 ha. Nusavintuos 
dvaruose šį pavasarį bt 
pradėta parceliacija, šute 
kiant žemės jos reikalu 
giems vilniečiams. Išsi: 
kirsčiusiems į vienkiemit 
ūkininkams jau pradėt 
duoti miško medžiaga t 
20 nuoš. valdinės taksos.

——.......... w
Užtfykg! Vitson Electric Show 
Stuart £ Tremont Sts. Vakarais

RUMUNIJA IŠNUOMAVO 
MIŠKUS VOKIETIJAI

Bucharestas, Rumunija, — Vilniaus mieste suda- 
bal. 18, — Rumunijos vy- ’ romą 500 sklypų statybai, 
riausybė, vokiečių spau-'Krašte bus išparceliuota 
džiama, sutiko Vokietijai' 28,042 ha dvarų žemės be- 
išnuomuoti 100,000 akrų žemių aprūpinimui. Be to, 
miško 30 metų. Kariuome
nės vadai sukėlė protestus 
prieš vyriausybės tokį žy
gį, nurodydami, kad vo
kiečiams tuo būdu bus len
gva pristatyti savo žmo
nes į įvairias šalies vietas 
ir taip Rumunija gali pa
tekti po Hitlerio “globa”. 
Tačiau vyriausybė pareiš
kė, kad miško išnuomavi
mas duosiąs didelį kraštui 
pelną.

78 kaimai bus išskirstyti 
vienkiemiais.

RoosevdtB Nasis Tlky-

Wash»ngton, bal. 18, — 
Prezidentas Rooseveltas 
laišku į Dr. Denton M. Ge- 
row atsakydamas pareiš
kė: “Niekas mūsų kraštui 
neatneštų tiek gerovės, 
kiek atnaujinimas žmonė
se tikybinės dvasios. Visi 
mūsų klausimai, sociali
niai, politiniai ir ekonomi
niai būtų lengvai išrišti, 
jei žmonės sugrįžtų prie 
Dievo, pildytų Jo valią,

Vilnius, balandžio 18 d.— Į 
Vilniaus administraciją' 
sutvarkius, perėmus visų 
žinybų įstaigas ir įjungus 
į atitinkamas Ministerijas, 
vyriausiojo įgaliotinio į- veikdami savo ir ’bendruo- 
staiga likviduojama. menės gerovei”.

v •

Neatsižvelgia Į Kainą

Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

♦ -♦ * * * •
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Kun. P. Virmauskis,
Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, vienas iš nuo
širdžiausių Darbininkų Radio programos rėmėjas, 
pasakys trumpą įžanginę kalbelę Darbininkų Radio 
koncerto programą pradedant.
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ketina padaryti artimiau
sioj ateityj — sunku Neį
spėti? Dabar stovi tartum 
ant ugniakalnio visa Eu
ropa, ir daugelis dėl to 
smerkia Hitlerį. O vokie
čiai eina ten, kur vadas 
liepia. Ir, vis dėl to, tenka 
pasakyti, kad Hitleris la
bai gerai jaučia didžiumos 
vokiečių norus ir nuotaiką 
ir dėlto turi, savo tautoje 
tokį pasisekimą. Dar ki
taip tenka pasakyti: kad 
Hitleris, tai Vokietija, ir 
Vokietija — tai Hitleris..!

Iš šalies žiūrint — Hitle
ris nebuvo pastovus, bet 
turi jis ir genijaus ypaty
bių. Jam pirmiausia tenka 
prikišti — tai netęsėjimai 
žodžių ir sutarčių laužy
mas, nors jis tai vis mokė
jo ir pasiteisint. Toliau, jis 
buvo komunizmo didelis 
priešas, kovojo namie ir 
net Ispanijoj. Tik rūpino
si vokiečiais... Sukūrė Na- 
cionalsocializmas rasės 
kultą, ir kitataučių, ypač 
žydų neapykantą. Toliau 
ėmė neapkęsti net krikš
čionybės... Tačiau jo, Hit
lerio žygį apvainikavo — 
Berlyno - Maskvos sutar
tis...

Kaip asmuo — Hitleris, 
sakoma turi genialumo, 
kaip vadas ir pramatąs a- 
teitį. Jis asmeniškai, be 
garbės, savim perdaug ne
sirūpina. Jis nesukūrė nė 
savo šeimos. Iš valstybės 
iždo kaip kancleris, jis ne
ima algos; jam 
savo reikalams 
knygos “Mein 
kuri Vokietijoj
gal būt, — milijonais eg
zempliorių.

Dabar trečią galybę, jau 
toliau, į Europos rytus, 
sudaro — Sovietų Sąjun
ga. Sovietų Rusija per dvi
dešimtį metų turėjo ma
žesnių ar didesnių bandy
mų ir mėginimų, radika
lių, nepaprastų. Komuniz
mas įsikūręs Rusijoje — 
svajojo apie pasaulinę re
voliuciją. Dabar, matyt — 
benori rojų galutinai įkur
ti plačioje Rusijoje. Sovie
tai bando didžiulę reformą 
žemės ūky, t. v. kolcho
zuose. Materiale kultūra ir 
bandymais toj srityj daug 
daroma ir gal kaikas lai
mėta. Bet tik materialinėj 
srityj. Kadangi komuniz
mas yra materialinė dok
trina ir religija — jie jo
kios dvasinės srities, dva
sinės kultūros, visai nepri
pažįsta. Dar daugiau —to
je srityje jie jau niekam 
laisvės nepripažįsta. Ne
komunistinės spaudos ten 
nėra. Jokios tikybos jie ne
toleruoja, 
švenčių -
nėra, bet tėra laisvė bez- 
božnikų veikimui. Tai, sa
kytume yra, tikra dviko
jų, pusiau civilizuotų, pa
darų valstybė.

Tačiau, paneigusi dvasi
nį žmogaus pradą, rusų 
komunizme atgija nacio
nalizmas. Dabar sovietuo
se pasidarė populiarūs to
kie šūkiai: — “Mūsų tėvy
nė, rusų tauta” ir tt. Sy
kiu, žinoma, ir militariz- 
mas ir imperializmas. To
dėl nėkiek netenka stebė
tis, kodėl Maskva ištiesė 
ranką Berlynui, ir kodėl 
sovietai taip atkakliai ima 
briautis į Pabaltijį.

Šios trys galybės: bū
tent: Anglija, Trečiasis 
Reichas ir Sovietai — su-
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Karas Plačiau Liepsnojasi
Dabartinė karo eiga nurodo, kad jis užsiliepsnos 

rišo j Europoj. Ar jis užsiliepsnos visam pasauly, tai 
priklausys nuo to, į kurią pusę pasuks Italija. Ji jau 
rimtai mobilizuojasi ir nieks nežino, kuria linkme jos 
kariška žygiuotė bus pakreipta. Visi įtemptai laukia, 
ką pasakys Mussolini. Šiomis dienomis jis žada savo 
žodį tarti. Tada situacija paaiškės. Kol kas tik spėlio
jimams yra vietos.

Jei Italija nukryptų Hitlerio pusėn, tai karas užsi
tęstų daug ilgiau ir jo rezultatai sunku būtų numaty
si. Italija rimta pajėga. Jos armija skaitlinga. Pagal 
savo žmonių skaičių ji galėtų sumobilizuoti arti pen
čių milijonų vyrų. Italų jūros ir oro laivynai yra stip
rūs ir moderniški. Jos armija turi daug kariško prity
rimo Etijopijos ir Ispanijos kautynėse. Tuo būdu Ita- 
ijos prisijungimas prie bet kurios kariaujančių pusės 
sūrėtų daug lemiančios reikšmės. Jei ji stotų su ali- 
jantais, tai karas būtų greit baigtas, nes persvara bū- 
sų alijantų pusėj, ir tai tokia persvara, kad Hitleris 
rvžtųsi taikytis bet kokiomis sąlygomis, nes su vienu 
Stalinu prasta jam talka. Lygiai kaip kaizeriui su Au- 
5trija,buvusio pasaulinio karo metu: Austriją daugiau 
reikėdavo gelbėti, ne kaip iš jos pagalbos laukti. Itali
jai stojus į priešininkų eiles, Hitleris veikiai išsižadė
tų Čekoslovakijos ir Lenkijos. Žinoma, jis nieku gyvu 
įeatiduotų kaizerinės Vokietijos ir vokiškosios Aus
trijos, nebent būtų visiškai ant žemės parblokštas. Bet 
jei Italija stotų su Hitleriu, tai susidarytų tokia rim- 
a alijantams padėtis, kad karui laimėti jie būtų pri
versti šauktis Amerikos pagalbos.

Mussoliniui tenka išspręsti painus galvosūkis. 
£ur jam pasukti? Iš visa ko atrodo, kad Hitleris sku
botai šaukia jį pagalbon. Padėtis kritinga, nes vokie
čių laivynas atsidūrė rimtam pavojuj. Jei Hitlerio lai
vynas bus tiek sužalotas, kad paliks bejėgis britu blo
kadai atsispirti, tai vokiečiams gręsia neišvengiamas 
badas. Anglija tiesiog juos pasmaugs. Lieka dar armi- 
a. tas tiesa. Ji gali prasimušti pro Belgi ją ar Šveica- 
dją, bet Prancūzijoj ja laukia Maginot linija ir su- 
ungta anglų ir prancūzų militarinė pajėga. Kažkaip 
įeįmanoma padaryti nauja Blitz-Krieg... Tad Hitleris 
*agina Mussolinį būti ištikimam Romos - Berlyno a- 
iiai. Bet Mussolini turi skaitytis su italų tautos neprie- 
elingu nusistatymu prieš bolševizmą. Ir vėl “drau
gas” Stalinas painiojasi Hitleriui po kojų... K.

Ko Laukiame Iš Brolių Išeivių?

J. Mažeika.

Jų amžius jiems plojo, pasaulinė Metropolija. An- 
bet jie mirė aplodismentų glų tauta nėra didelė. Pa
metu, ir štai ateina amžiai, čioje Anglijoje tėra ma- 
kurie ištars savo sprendi- žiau kaip 50 milijonų an- 
mą prie jų kapo. ' glų, bet jie šiandien valdo

Emest HeHo. 'apie ketvirtadalį pasaulio 
■ gyventojų. Tiesa kaiku- 
rios jų dominijos — yra 
beveik visai nepriklauso
mos, bet daugelis anglų 
kolonijų skundžiasi, kad 
jos anglų išnaudojamos, ir 
joms trūksta laisvės. Gi 
anglų tauta, pirklių tauta, 
su dideliausiu pasaulyje 
laivynu — iš turimų kolo
nijų turi labai daug turto. 
Ji tą turtą kiek galėdama 
stengiasi globoti ir nepa
leisti iš rankų, ji nori to
kiais pasauliniais vartais, 
kaip Gibraltaras, Suezas, 
laikyti kontrolėje pasaulio 
prekybą. Anglija šiandien 
dreba, kad kas šiuo metu 

-dTdetegtly- "“įimtų iš jos taip svar- 
tariamos, bn! locijų.

v •Belaukiant ateinančio, 
saulėto pavasario — ne
vienas susirūpinęs klausia 
Iraugo ar pažįstamo: — 
‘Ką duos šių metų pava- 

Ar ateis baisūs, 
•Ar įvyks

taris? 
šiurpus karas? — 
aika?..”

Tais klausimais visi yra 
abai susirūpinę, apie juos 
visi dažnai kalba. Prasidė
ta didelių Galybių atvira 
cova. Toji kova dabar ei- 
įa gal labiau žodžiu, kaip 
ginklu ir ji tebėra didelių 
vykių įžanga.

Vienas klausimas: 
šiuo metu pasaulyje, vals- 
ybių ir tautų tarpe gali 
jretenduoti ■ 
>e? Taip šios, 
galybės pasaulyje — ran- Antra, nauja, beveik ne- 
lasi Europoje, čia jos nori tikėtai, Europoje iškilusi 
>abrėšti savo potencijas, galybė yra — Trečiasis 
būtent — Anglija, Vokieti- Reichas, arba Hitlerio Vo- 
a ir Sovietai. kietija. Ką Hitleris padarė
Pradėsim nuo vakarinės, iš Vokietijos per keletą 

Lnglija, arba Didžioji Bri- paskutinių metų 
anija, yra, taip sakant — jau mato. Bet ką jis dar

Kas

visi

užtenka 
lėšų iš 

Kampf”, 
paplitusi

Krikščioniškų 
sekmadienių,

p Uosis.

Siek Tiek Žinių Apie Lietuvos 
Darbininkus

ono XIII paskelbti postula
tai — dėl organizacijų ir 
streikų laisvės — dar a- 
naiptol nėra pripažinti.

Šiokią tokią malonią iš
imtį sudaro valdžios leista 
Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga — liekana po lik-

spaudimas likviduoti WS. 
ir Viln. Gel. Fondą, kaipo, 
anot lenkų, sunkiai suderi
namos su “broliškais” san
tykiais. Kokie gi, Jūs, gir
di, broliai, jei kesinatės at-

Jau Tamstos žinote, kad 
savarankiškas darbininkų 

i organizacinis veikimas dar 
prieš 13 metų Lietuvoje 
buvo apstabdytas. Prieš 
tai buvo gana plačiai pa
plitęs profesinis darbinin
kų sąjūdis, tik gaila, kad
jisai buvo patekęs į kraštu- viduotos savo laiku Darbo 
tinių kairiųjų, daugiausia Federacijos. Toji Sąjunga 
komunistų rankas. Tauti- nėra tai profesinė, bei eko- 
ninkų vyriausybė likvida- nominė darbininkų organi- 

profesines zacija. Yra tai kultūrinė 
organizacija, veikianti pa
našiai, kaip ir valdiški 
Darbo Rūmai, tik kiek ki
tokia dvasia. Tačiau reikia 
pripažinti, kad pastarai
siais laikais baigia pribręs
ti mintis, jog reikia pradė
ti ir katalikams organizuo
tis profesiniais pagrindais, 
reikia kurti atskiras profe
sijų sąjungas, kurias visas 
vienytų vienas centras — 
Lietuvos Krikščionių Dar
bininkų Sąjunga. Jau ke
lių tokių profesinių sąjun
gų užuomazga yra padary
ta, k. a. Kauno Kiemsargių

Kalbu vardu Vilniaus Ge
ležinio Fondo, kurs jau 
nuo šių metų pradžios vei
kia Vilniuje, o nuo kovo 
pradžios jau ir savo centro j 
raštinę nukėlė iš Kauno į
Vilnių. Dabar, Vilniui ir plėšti dalį “mūsų” teritori- 
Vilniaus krašto daliai grį- jos. Valdžia, taikydamasi 
žus prie Lietuvos, kaip tik prie sunkios ir labai neaiš- 
ir atsidarė V. G. Fondui kios situacijos, nutarė 
plačiausia veikimo dirva. WS su visais jos padali- 
Kas, lenkams valdant Vii- niais, taigi ir su V. G. F. 
niaus kraštą, galima buvo likviduoti. Bet, garbė val- 
daryti tik iš tolo, ir slaptai džiai ir visai WS visuome- 
— per žalią sieną — dabar nei — likvidacijos eiga bu- 
jau galima veikti plačiai, į vo tokia lėta, kad mes, a- 
atvirai ir planingai. Bet naiptol nesuskubę susilik- 
darbas nelengvas ir jo la- viduoti, jau atsidūrėme ir 
bai daug. Juk reikės atitai- pačiame Vilniuje. Likvida- 
syti tai, kas per kelis šimt- toriais buvome mes patys, 
mečius čia buvo gadinama. WS Centro nariai. 
Reikės laipsniškai 
duoti tą svetimą ponišką silikviduoti. Tiems praėjus 
dvasią ir kultūrą, kuri čia gavome dar 2 mėnesių pra
buvo pučiama. Čia ne me- tęsimą, o po to dar 6 mėne- 
tų ir ne kitų, o ilgų dešimt- šių. Ir va, trečiam termi- 
mečių darbas stovi mums nui nesuėjus, mes jau Vil- 
prieš akis.

Miela žiūrėti, su kokia 
meile ir atsidavimu kibo į 
tą darbą mūsų valstybė, vi-; 
sa mūsų tauta ir mūsų pa- 
trijotingoji visuomenė. 
Patį didįjį ir pagrindinį j 
kultūros darbą varo vals
tybė per savo mokyklas, 
kurių čia ant greitųjų buvo 
pristeigta bene apie 1300. 
Kaimo mokyklos kaip ki
tur, taip ir pas mus — pats 
didysis lietuviškos kultū
ros nešėjas.

Bet daug dirba ir plačioji 
visuomenė, šiame darbe ją i 
atstovauja mūsų V. G. 
Fondas.

Įdomi jo dar nesena isto- 
rija. Susikūręs prie Vii- _ da
niaus Vadavimo Sąjungos, 6 T=i.
kaipo jos pagalbinė, bet 
autonomiška šaka — V. G. 
Fondas per septynerius sa
vo veikimo metus subūrė 
su viršum 600,000 narių, 
kurie į savo įsigytuosius 
Vilniaus pasus pirko ir lip
dė pagal išgalę Vilniaus 
ženklelius. Tuo būdu cen
tais suplaukdavo nemaži 
pinigai ir jais buvo palai
koma tautinė okupuotų 
brolių gyvybė.

Atėjo garsiojo lenkų ul
timatumo dienos, prasidė
jo priverstinas “broliavi
masis” ir, kartu, “švelnus”

vo kone visas 
darbininkų organizacijas 
ir ėmė pati globoti darbi
ninkų reikalus. Dar rusiš
kais įstatymais einant Lie
tuvoje veikia t. v. Darbo 
Inspektoriai, kurie dažnai 
įsikiša į darbdavių ir dar
bininkų santykius ir nelei
džia jų skriausti. Jau prie 
tautinės vyriausybės buvo 
išleisti įstatymai, nusta- 
tantieji minimalias algas, 
žemiau kurių negali būti 
mokama; įstatymai drau- 
džiantieji streikus, sociali
nės globos įstatymai, įve
dantieji ligonių kasas, in
validų šelpimą. Kultūrinio organiazcija, Miesto Tar- 
darbininkų kėlimo reika- i naičių S-ga ir kitos.
lais buvo įsteigti Darbo! . ... .„ _ , 0 . Naujas veikimo perspek-Rumai, kur organizuoja-’. _ .v •
mos darbininkų
įvairus kursai, rengiami . x. . .
padorus pasilinksminimai, . . istatvmdavvstė
leidžiamas savas laikraštis'.urt u » m- -i 1 buvo kiek liberališkesne ir“Darbas . Tiems reika-L,______ .__ ...___
lams išleidžiami dideli pi-į 
nigai; juos sudeda darbda
viai, darbininkai ir valdžia.

žodžiu — globa gana pla
čiai 
neduodama galimybės pr 
tiems darbininkams laisvai 
apsispręsti ir organizuotis.

v v o avuči ų ira.i ia.1. BUVO 
likvi- duota mums 6 mėnesiai su-

niuje. WS ištikrųjų susi- 
likvidavo, nes jos tikslas 
atsiektas. Jos kultūrinį 
darbą visame krašte pavel
dėjo naujai įsikūrusi Tė
vynės S-ga. Gi Vilniaus 
darbą pasiėmė tas pats Vil
niaus Geležinis Fondas, 
kurs įsiregistravo dabar, 
kaip savarankiška organi
zacija, paveldėjo visą WS 
turtą ir nusigabeno į Vil
nių visas darbo ir kovos 
priemones. Mes čia stei
giame lietuviškos kultūros 
centrus t. v. Lietuviškas 
Seklyčias, duodame joms 
radio imtuvus, knygų, laik-

, raščių, jaunimui žaislų, 
i Ten rengiamos bus paskai
tos, vakarėliai, chorai. Sė-

šia kaimo mokytojai. Įsi
taisėme net 3 kilnojamus 
kino aparatus. Vienas jų 
veikia pačiame Vilniuje, 
kiti du — provincijoje. Ro
dome religines bei tautines 
filmas. Nepasiturinčių tė
vų vaikams perkame vado
vėlius. Ruošiamės globoti 
turistus — maldininkus, 
kurie masėmis iš visų Lie
tuvos parapijų žada šią va
sarą užplūsti Vilnių. Darbo 
daug, mūsų ištekliai, ku
riuos atsivežėme tirpte 
tirpsta. Neilgam jų užtek
tų, jei mūsų visuomenė ir 

_____ mūsų broliai išeiviai savo 
vykiai vyksią toliau — te- aukomis mūsų darbo nepa-
gan įsai w»jr v* av^ivao. - — -
gumai pasaulio stebėtojų; ir lauksime. Einant mūsų

1 įstatais kiekvienas auko-

daro šiandien pasaulio dė- gali parodyti ateitis. Dau- remtų. TaigHos paramos 
mesio centrą.

Kaip pasaulio istorijos į- dar teks kiek palaukti.

darbininkų organizacijoms 
palankesnė. Buvo leidžia
ma laisvai kurtis darbinin- 

: kų profesinėms sąjun- 
• 1- 4. 4.1 1 1 goms; buvo leidžiama or-1 išpiešta, tik gaila, kad ® . ’ . . ..

r a ganizuoti streikus.
'aĮ r Vilnių je dar prieš Didįjį 

Ikarą ėmė kurtis kai kurios 
Tad pas mus Lietuvoje Le- Profe“™ knkšclon‘«

r J bininkų draugijos. Tuojau
jantis metams nemažiau, P° ^aro» ^ar 1918 metais 
kaip 1 litą — yra jau pilna- *08 ^>rgapizacijos ^atgijo, 
teisis V. G. F. narys, gi 
davęs bent 10 centų, jau 
rėmėjas. Broliai, jei jau ir 
pamiršote tuos Vilniaus ščionių Darbininkų Sąjun- 
ženklelius, kurie specija- &a Jun8® ^0 paskirų pro- 
liai buvo amerikiečiams at- Asinių Sąjungų su apie 
spausdinti, tad pareika- 10,000 organizuotų narių, 
laukite jų vėl iš Lietuvos Prof- buvo
konsulatų ir lipdykite juos i Vilniuje dar trejos Sąjun- 
į savo pasus. Vilniaus pa-Sos- socialistų (P.P.
sai iki 1939 m. spalių 29 d.1 ir valdžios (ozono) pro- 
—buvo simbolis mūsų tau-; teguo jamų jų. Tačiau visas 
tinių ir politinių teisių į J38 *r skaičiais ir veiklu- 
Vilnių. Dabar tas pats Vii-,mu . Krikščionių
niaus pasas virsta simpo-, prof. darb. sąjunga, 
liu mūsų teisių į Vilnijos’ t.
širdį ir dvasią. Padėkite tą 
širdį meilingai atkovoti 
mūsų Motinai - Lietuvai. 
Lietuvoje prasideda sąjū
dis — skirti V. G. Fondui 
bent 5% nuo visų lietuviš
kų vakarėlių pajamų. Taip 
pat įneina vis labiau į ma
dą lipdyti 5 centinius ženk
lelius ant laiškų vokų, ant
roje jų pusėje.

Tais ir kitais būdais ga
lėtų mūsų darbą paremti ir 
išeivija. Valdyba, kaip lig- 
šiol, taip ir toliau dirbs be- 
interesingai, negaudama 
už savo darbą jokio atlygi
nimo. (Aš pats, nors ir ap
sigyvenau Vilniuje, gyve
nu iš profesoriavimo Dot
nuvoje, kur kas savaitė sa
vo paskaitoms važinėju). 
Todėl ir drąsu jūsų, bro
liai, aukų prašyti.

Fondo adresas: — 
Vilniaus Geležinis Fondas, 

VILNIUS,
Žygimanto 8, butas 5. 

Kan. F. Kemėšis, 
V. G. F. Pirmininkas.

Vilnius, 
1940, M, 24.

ganizuoti streikus.

Ilgainiui jų susikūrė net 
40. Prieš ateinant Lietu
vai į Vilnių, Vilniaus Krik-

I Atėjus į Vilnių Lietuvai, 
buvo užmegstas kontaktas 
tarp Kauno ir Vilniaus 
Krikšč. darbininkų Sąjun
gų. Buvo tariamasi dėl a- 
biejų organizacijų susilie
jimo į vieną. Pati Kauniš
kė Sąjunga buvo linkusi 
susilieti. Ji siūlė Vilniš
kėms S-goms, rašytis į 
Kauniškę, kaip paskiriems 

: S-gos skyriams. Kauniškės 
statutas numatė galimu
mą steigti skyrius ir profe
siniais pagrindais. Prisidė
jimas Vilniškių S-gų prie 
to paties Centro būtų žy
miai pagreitinęs ir visos 
Lietuvos krikščionių dar
bininkų persiorijentavimą 
į profesinį kelią.

Tačiau tasai beprasidėjęs 
artėjimas vienų su kitais 
yra stipriai trukdomas len
kiškos Vilniečių vadovy
bės. Visą laiką tos darbi
ninkų S-gos buvo išimtinoj 
lenkų globoj ir vadovybėj. 
Daug čia rūpesčio dėjo len
kiškoji Vilniaus vyskupi
jos vadovybė. Ji skyrė dva
sios vadu — visada žymų 

Tęsinys 5-tame pusi.

z X
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BAYONNE, H. J.
KETURIASDEŠIMTĖ

Balandžio 21, 22 ir 23 dieno
mis Šv. Mykolo parapijos baž
nyčioje įvyksta 40 valandų at
laidai. Atlaidai prasidės balan
džio 21 d. sekmadienyje per su
mą 10:30 vai. ir užsibaigs ant
radienyje balandžio 23 d., 7:30 
vai. vakare. Per visą keturias- 
dešimtės laiką mišios bus 6:00 
ir 9:00 vai. Vakarais gi iškil
mingi mišparai ir pamokslas 
7:30. Visus pamokslus sakys 
tėvas J. Kidykas, S. J. Bus sve
čių kunigų.

Kviečiama visi lietuviai kaip 
Bayonne, taip lygiai ir kitų ko
lonijų atsilankyti ir pasinaudo
ti Dievo Malonėmis.

ir motinai nepasiūlė. Tai atrodė, 
kad vakaras yra rengiamas tik
tai vienam jaunimui, ir tėvai ne
dalyvavo. Jeigu tai įvyko kituo
se namuose, tai gaila, bet tegul 
tas perspėjimas būna ateičiai.

vai-

Važiuojame vaidinti 
BrooJdynan 

Bayonne dramos mėgėjų 
dintojų ratelis, režisuojant kun.
S. Stoniui, taip pasekmingai su
vaidinus Seirijų Juozo komedi
ją — “Moterims neišsimetaosi” 
Bayonnėje, balandžio 28 dieną 
važiuoja Brooklynan tą pačią 
komediją vaidinti. Vaidins šv. 
Jurgio parapijos salėje.

ATEITIES PARENGIMAI
Sekmadienį, balandžio 21 d. 

bus parapijos pusmetinė vaka
rienė. Pirma 1940 sezone. Kuni
gai iš sakyklos paskelbė, kad 
pasidarbavimu mūsų gerb. kle
bono kun. Jono M. Bakšio, yra 
gautas garsus Knights of Co
lumbus vyrų choras, (klebonas 
yra K. C. narys), kuris tą vaka
rą dalyvaus. Rašytojui tų ži
nučių yra labai gerai žinomas 
tas choras, šiame mieste nėra 
geresnio. O čia jau mūsų gabi 
vargonininkė p-lė Rovaitė ren
gia ir savo vyrų chorą, tikslu 
nukonkuruoti tą garsųjį K. C. 
vyrų chorą. Ar jai tas pasiseks 
pamatysime balandžio 21 d., 6 
vai. vakare, šv. Jurgio par, au
ditorijoje. Aš tiek galiu pažymė
ti, kad esu mokėjęs $1.50, kad 
išgirsčiau koncertą Kolumbo 
Vyčių, o čia ir chorą girdėsime 
ir vakarienę gausime tiktai už 
50c.

nados miestuose. Dėl savo ma
lonaus būdo yra visų mylimas 
bei pageidaujamas. Artistui Va
siliauskui akompanuos garsus 
pianistas Bruce Spencer King iš 
New York.

Taip pat dalyvaus ir vietos 
choro dainininkai komp. Ą.,A- 
letaio vadovybėje. Koncertui bi
lietai $1.00 (rezervuoti) ir 50c. 
Šokiams (nuo 9:00) tik 25 ct. 
Visi dalyvaukime. Nepraleiski- 
me progos matyti ir girdėti jau
nąjį artistą, mūsų tautos paži
bą, dainininką Al. Vasiliauską!

Lyra.

Vyturys.
VEDYBOS

Balandžio 13 d. šv. Mykolo 
parapijoje moterystės ryšiais 
buvo surišti: Juozas Balčiūnas 
su Aldona Varkelyte ir Robert 
McCarthy su Aldona Radušiū- 
te. Linkime naujavedžiams ilgų 
ir laimingų metų. Koresp.

ROCHESTB, N. Y.
SUVĖLINTA, BET NE VĖLU 

Velykų Šventės ir Dovanos 
bažnyčiai.

Didžiosios savaitės pamaldos 
buvo nepaprastai įspūdingos. 
Repozitorija buvo gražiausia. 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
Velykų ryte buvo graži procesi
ja, iškilmingos Šv. Mišios ir 
gražus choro giedojimas, vado
vaujant p-lei Rovaitei. Didysis 
altorius, paskendęs lelijų žie
duose, darė nepaprastą įspūdį. 
Suma buvo iškilminga su kuni
gų asista. Tikrai nuoširdus dė
kui priklauso klebonui už pa
maldas ir Sesutėms Pranciškie- 
tėms už sunkų darbą, puošiant 
altorius per šventes. Geri para
pijiečiai pasirūpino, kad bažny
čia gautų gražių ir gausių dova
nų švenčių proga, štai pp. P. 
ir M. Vaičiukynai įtaisė labai 
gražią kopą ir veluną (Benedic- 
tion Robe) baltos spalvos, pas- 
kutiniausios mados, kurie kai
navo $115.00. P-lė Elzbieta Gali- 
niūtė dovanojo du aukso vazo
nus dėl gėlių prie altoriaus. Ži
noma, kaip visuomet, taip ir 
šiemet p. J. Morkūnas paaukavo 
palmas. Klebonas yra nuošir
džiai dėkingas visiems suteik- 
kusiems aukas, ir už kolektą 
bažnyčioje. Mūsų bažnytėlė yra 
kukli ir neturtinga, bokštai de
besių nesiekia, bet bažnytiniais 
rūbais ir altorių puošimo indais 
yra turtinga ir tik dėka tų ge
rų tikinčių, geraširdžių parapi
jiečių.

BALIUS
Kurie iš mūsų darbininkų nė

ra ragavę karčių gyvenimo vai
sių? Kiekvienas yra patyręs, 
kad ne šiokiu tai kitokiu būdu. 
Todėl mes turime dirbti vienin
gai, privalome padėti vienas 
antram varge, nelaimėje ir taip 
toliau, štai, špšeštadienio vaka
rą, 20 d. balandžio, įvyks ba
lius, kurio dalis pelno eis vie
tos Lietuvių Labdarybės fon
dui. šio fondo tikslas visiems 
žinomas. Labdarybės Draugija 
šelpia netik našlaičius, bet ir 
kitus, sulig išgalės, kurie yra 
reikalingi pašalpos. Kuomet ji 
turės daugiau pinigų, tuomet 
galės daugiau sušelpti vargšų. 
Vargšų visados yra ir jų liki
mas priklauso nuo mūsų.

Šokiai prasidės 7:30 vai. va
kare, 48 Green SL svetainėje; 
gros Merrymaker’s orkestras 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 25 centai, 
taipgi bus galima gauti valgių 
ir gėrimų. Rengia LDS 5 kp. ir 
kviečia visus atsilankyti.

J. T atilos.

Balandžio 7 d., 7 vai. vakare 
atvyko Waterburio jaunimas, 
vadovaujant komp. A. J. Alek
siui suvaidinti veikalą — “Su
grįžo Laimė”. Vaidintojos kvie
tė LRKSA 89 kp. ir LDS 6 kp. 
Žmonių buvo neperdąugiausia. 
Bet nuostolių nebuvo. Veikalas 
buvo labai juokingas ir visiems 
patiko. Labiausia žmonėms pa
tiko lietuviški tautiški šokiai. 
Abidvi kuopos taria širdingą a- 
čiū vedėjui komp. A. J. Aleksiui 
ir visiems programos dalyviams. 
Po visų vaidinimų ir kalbų buvo 
■šokiai. Negaliu praleisti nepa
minėjęs, kad turėjome ir kalbė
toją, būtent: Centro Valdybos 
narį, Praną Katilių. Jis pasa
kė trumpą prakalbėlę apie LRK 
SA ir jaunimą. Dalyvavo ir dva
siškiai prelatas Jonas J. Ambo- 
tas ir kun. Jonas Kripas. Jie ta
rė irgi porą žodžių.

LANKĖSI SVEČIAS
Balandžio 11 d., Hartforde bu

vo sukviestas visas lietuvių ka
talikiškų draugijų organizacijų 
ir choro jaunimo valdybos. Po
sėdyje buvo tartasi dėl priklau
symo jaunimo prie LRKSA or
ganizacijos. Posėdyje dalyvavo 
p-nas Pranas Katilius, kuris yra 
įgaliotas Pildomojo komiteto 
tartis jaunimo reikalais. Jis aiš
kino visus jaunimo ir LRKSA 
organizacijos reikalus. Susirin
kime išrinkta tuo reikalu rū
pintis 2 asmens, būtent: Kazys 
Šimkus ir Valerija Kaunietytė.

ATSTOVAI LRKSA 52 SEIMUI
Kovo 25 d. lietuvių parap. mo

kyklos svetainėje 89 kp. mėne
siniame susirinkime buvo iš
rinkta 2 atstovai dalyvauti 52 
seime, Worcester, Mass. Jie y- 
ra: Ona Navickienė ir A. J. 
Kaunietis.

Pranešame vietos ir apylin
kės gerbiamajai lietuvių visuo
menei, kad pavasario sezono ra
dijo programos, vad. komp.- A. 
Aleksiui, prasidės balandžio 21 
d. ir bus transliuojamos sek
madieniais 5:30 iki 6:00 vai. 
vakare, iš WBRY (1530 kc) 
radijo stoties. Išgirsite įdomių 
kalbų svarbesnių vietos ir iš 
Lietuvos žinių. Džiauksitės 
skambiomis dainelėmis ir gra
žia, smagia muzika. Maloniai 
prašome pašlklausyti.

GEORGIANS KLCBO 
BANKIETAS

Atvelykio sekmadienį jauni
mo, susijungusio į tą klubą, pa
rengtas bankietas buvo pasek
mingas ir praleistas gražioje 
nuotaikoje. Valio jaunuomenė 
už jūsų triūsą ir ateityje paren
kite daugiau tokių gražių pa- 
rengimėlių. Žmonių galėjo būti 
daugiau, bet gal nedrąsa rengė
jų jų nesutraukė. Pastaba gal 
bus vietoje. Į vieną namą atė
jusi jauna mergina norėjo tiktai 
parduoti bilietą sūnui, bet tėvui

Kun. J. Kazlauskas,
Bridgeport’o, Conn. lietuviif šv. Jurgio parapijos kle
bonas, artimas ir nuoširdus “Darbininko” bičiulis, š. 
m. balandžio 14 d. minėjo savo kunigavimo 15 metų 
sukaktį. Plačiau rašoma korespondencijoje iš Brid
geport’o.

LABDARYBĖS DRAUGIJA
Balandžio 7 d. Sesučių Pran- 

ciškiečių svetainėj, 41 Capito 
Avė., Hartford, Conn. įvyko lie
tuvių labdarybės draugijos su
sirinkimas. Kadangi į susirinki
mą buvo atvykę mažai narių, to
dėl buvo mažai kas nutarta. Su
sirinkusiųjų nutarimu, buvo nu
spręsta šaukti kitas susirinki
mas balandžio 23, antradienio 
vakare, lietuvių parap. mokyk
los svetainėje. Valdyba kviečia 
visus dalyvauti, nes atvirukai 
nebus siuntinėjami. Kalakutas.

Vasiliauskas iš New 
Dainininkas A. Vasi-

DAIN. AL. VASILIAUSKAS 
Sekmadienį, balandžio 28 d., 

7:00 vai. vakare, šv. Juozapo 
parap. auditoriume įvyksta ne
paprastas koncertas, kurį išpil
dys išeivijos pagarsėjęs bei žy
miausias dabartinis lietuvis dai-Į 
ninikas, radijo artistas Alek
sandras 
York’o.
liauskas turi galingą, gražų, ty
rą ir puikiai išlavintą balsą su 
dramatine išraiška.

A. Vasiliauskas plačiai ir vi
sų gerai žinomas, nes dainuoja 
iš didžiųjų NBC ir Columbia ra
dijo stočių, ir nuolat koncertuo
ja lietuvių ir svetimtaučių tar
pe didesniuose Amerikos ir Ka-

BRB6EP0RT, CONN.
Pereitą sekmadienį iškilmin

ga vakarienė pagerbimui kleb. 
kun. J. Kazlausko, jo 15 metų 
kunigavimo sukakčiai paminėti, 
buvo labai pasekminga. Žmonių 
buvo pilna parapijos salė, kaip 
bičių avilyje. Programai vado
vavo A. Tuska, pasidalindamas 
su parapijos vikaru kun. V. Ra
žaičiu. Parapijos choras, vado
vaujant muz. A. Stanišauskui, 
padainavo daug gražių dainų, 
pritaikintų tam vakarui.

Kalbėjo ir sveikino jubiliejatą 
prelatas Am botas, kun. Valan- 
tiejus, kun. Kidykis misijonie- 
rius, kun. Karkauskas, kun. 
Gradeckis, kun. Kartonas, kun. 
Čebatorius, kun. Kripas, kun. 
Lunskis iš Lietuvos. Galima pa
sidžiaugti kun. Kripu, kuris la
bai myli jaunimą. Jis pasveiki
no jaunimą, kad jis taip gražiai 
dainuoja. Taipgi kun. Karkaus
kas, kuris labai myli muziką, 
ypač vargonus, ragino bridge- 
portiečius aukoti po 50 dėl gra
žių bažnytinių vargonų, kuriais 
sako, galėsite visi pasidžiaugti. 
Visi kalbėtojai sveikino labai 
nuoširdžiai kun. Kazlauską.

Draugijos įteikė dovanas ir 
sveikino šie pirmininkai: choro 
vardu Ribokas; Š. V. — Tamu- 
šiūnas; M. V. — Kaminskiūtė; 
P. G. P. Š. — p. Totoriūnienė; 
G. Š. S. — p. Čeponienė; parapi
jos vardu — senas trustistas p. 
Masaitis, kolonijos veikėjas p. 
Dulbis ir kiti. Paskutinis kalbė
jo to vakaro jubiliejatas, kun. J. 
Kazlauskas, nuoširdžiai padėko
damas — draugijoms ir pavie
niams asmenims.

Vakarienė labai gražiai pavy
ko, ir parapija gali šia vakarie
ne tik pasidžiaugti. Visi nuošir
džiai sveikina savo gerąjį dva
sios vadą.

LDS 6-tos KUOPOS NARIAMS 
balandžio 21 d., sekmadienį, 5 
vai. bus svarbus mėnesinis susi
rinkimas. Malonėkite visi atsi
lankyti. Po susirinkimo galėsi
me dalyvauti, šv. Trejybės mo
kyklos mokinių koncerte, ku
ris prasidės 7:30 vai. vakare.

Iki pasimatymo,
A. J. P.

Balandžio 28 d. Moterų Sąjun
ga rengia vakarą. Artistai at
vyks iš Bayonne. Po vaidinimo 
bus šokiai. Su artistais atvyks 
kun. Stonis ir vargonininkas A. 
Jakupčionis. Tikimasi turėti ir 
daugiau svečių. Visos narės 
šiam vakarui smarkiai ruošiasi. 

Vakaro nariai.

Aušras Varfy Parą^i

Rugpjūčio mėn. 4 d. Susivie
nijimo Conn. apskritys rengia 
išvažiavimą prie Lake Wovel, 
Waterbury, Conn., 25 metų ju
biliejui paminėti. Nors laiko 
dar daug, tačiau visi jau ne
kantraudami laukia.

Mūsų kolonijoje lietuviai sa
vo bažnyčios neturi. Jie gražiai 
bendrai dirba su svetimtaučiais. 
Neseniai čia baigė statyti gra
žią, modemišką bažnyčią, todėl 
visi lietuviai džiaugiasi šia nau
ja bažnyčia prie kurios jie pri
klauso. Naujos bažnyčios pri
žiūrėtojas yra lietuvis jaunuo
lis; mergaitės lietuvaitės baž
nyčioje dalyvauja chore, visa 
atrodo lyg tai būtų savo bažny
čia. :;

Norintieji dalyvauti aplinki
nių kolonijų lietuviai bažnyčios 
pašventinimo iškilmėse, atvy
kite balandžio 21 d., 11 vai. ry
te ir išklausę pamaldas, pama
tysite gražias iškilmes ir visą 
Washington miestelį. Šventini
mo iškilmes atliks Hartford’o 
vyskupas.

Už kelių dienų, būtent ketvir
tadienį, balandžio 25 d. visi 
trauks į Mechanic Hali, vidur- 
miesty, kur mūsų parapijos 
jaunimas per “Minstrel Show” 
parodys savo gabumus, šis va
karas kaip ir kitais metais duos 
visiems progos pamiršti savo 
rūpesčius bei vargus, nes ten 
bus daug gardaus juoko. Po 
programos bus šokiai. Visas 
pelnas skiriamas parapijai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Chorui vadovauja muz. Ol
šauskas. Chore dalyvaus apie 
125 nariai.

Vakaro garbės pirmininkas— 
kun. J. Bakanas, vakaro pirmi
ninkas — Albertas Veraitis.

Meno programos komitetą su
daro: pirm. — Juozas Matačin
skas, nariai — Juozas Varaska, 
Elena Katinas ir Izabelė Bali- 
konytė.

Scenos ir kostiumų komite
tas: Stasys Karsokas — pirmi
ninkas, nariai— Antanas Trum
paitis, Aldona Dubickaitė, Vir
ginija Volungytė, Elena Ka- 
mandulytė ir Adelė Pigagaitė.

Garsinimų ir reklamos komi
tetą sudaro šie: kun. J. Baka
nas — pirmininkas, Vincas 
Gvazdauskas, Jurgis Mikalaus
kas, Irena Keršytė ir Elena Ka- 
mendulytė. Korespondentas.

Bal. 9 d. iš Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčios amžinastin iš- 
ydėta Margareta Galevičienė. 

Už velionės vėlę šv. mišias at
našavo kun. J. Bakanas. Laido
tuvėms gražiai patarnavo gra- 
borius J. Dirsa.

NEW BRITAIN, CONN.

Balandžio 28 d. bus labai gra
žus vaidinimas, kurį rengia pri
augančiųjų choras ir suaugusių
jų vaidintojų grupė. Bus vaidi
nama komedija — “Nenori duo
nos — graušk plytas”. Nepa
mirškite atsilankyti.

STAIGI MIRTIS
Balandžio 14 d., sekmadienio 

vakare, staiga mirė a. a. Petras 
Kartonas, kun. Kartono tėvas.

Turėjo 57 metus amžiaus; šio
je šalyj pragyveno 35 metus. 
Kilęs nuo Vilniaus krašto Pra
bėgo vos devyniolika mėnesių 
nuo mirties jo vieno suaugusio 
sūnaus, ir apie tiek pat nuo 
mirties žmonos, kuri mirė 1938 
m., šiandien ir pats nužengė 
mirties karalystėn. Paliko dide
liame nuliūdime du sūnų, bū
tent: kunigą P. P. ir Aleksą, 
kuris mūsų kolonijoj yra gerai 
žinomas graborius, ir tris duk
reles — Marijoną, Oną ir Zofi
ja

A. a. velionis buvo uolus kata
likas, per 18-ką metų išdirbo, 
kaip zakristijonas prie šv. An
driejaus parap. bažnyčios; buvo 
ilgametis narys SLRKA 109 
kp., šv. Andriejaus ir šv. Var-

į do draugijos narys ir rėmėjas 
i Gintaro klubo.

Laidotuvės įvyko balandžio 
10 d. Prie progos reiškiame gi- 

1 lią užuojautą dėl tėvelio mirties 
1 kun. P. P. Kartonui, ir visai ve- 
i
lionio šeimai.

I I

I

Jaunimo choro vakaras, dėl 
naujų narių priėmimo įvyks ba
landžio 19 d., vakare po choro 
pamokų. Jaunimas atsilankyki
te. O.

irasningron uepoL tonn.

Socialio klubo vakaro rengim 
komisija turėjo pasitarimų pa 
komisijos pirm. M. Pajaujien 
dėl pageriamo savo narių - 
motinų. Komisijos narės Alen 
Savage, Marijona Juodsnukū 
nė, Pranė Puzarienė, Ona M< 
Govern, ir valdybos narės, ki 
rios šiame susirinkime dalyvi 
vo, nutarė visai skirtingą pas 
linksminimą surengti, negu ii 
šiol Imdavo. Pagerbimas įvyl 
tuoj po šio mėnesio susirink 
mo, bal. 29 d. Šeimininkė M. Pi 
jaujienė buvo pagaminus vie 
nioms puikiausias vaišes, dal; 
vės labai dėkingos .

Girdėti, kad iš mūsų kolonija 
į “Darbininko” koncertą šį se 
madienį, rengiasi važiuoti b 
rys rėmėjų. Mat iš mūsų parap 
jos programoj dalyvaus Joni 
ir Marijona Cižauskai su akoi 
paniste p-le Estetą Kairyte 
juokdariai Matačinskas Viers 
tis ir Varaška.

Bal. 9 d. po pietų pas biznie
rius Savickus, kurie persikėlė į 
kitą gyvenimo butą, įvyko šau
ni poniai Savickienei pagerbti 
arbatėlė. Būrys draugių su į- 
vafriais gardumynais ir gražia 
dovana nuvyko padaryti “Sur- 
prizą” ir tikrai tai buvo “sur- 
prize” ,nes šios dienos kaltinin
kė, apie tai nieko nežinodama, 

susijaudino net iki ašarų. Daly
vavo pp. Emkienė, Kielienė, vie
šnia iš Lietuvos Ona Pakštienė, 
Juškienė, Purienė, Lozoraitie
nė, Vaitkevičienė, Nedzveckie- 
nė, Pigagienė, Shea, Kuderaus- 
kienė, Reinienė, Dzikevičienė ir 
M. Čižauskienė. Pasilinksminta, 
pasivaišinta — visos gerame ū- 
pe išsiskirstė.

Mėnesinis choro susirinkimą 
įvyko balandžio 14 d., sekau 
dienį po sumos, parapijos bal 
nytinėje svetainėje. Susirink 
mui pirmininkavo choro vedi 
jas Alb. Veraitis. Atstovai, di 
lyvavę Brockton’o susirinkimi 
padarė savo pranešimus. Be t 
muzikas čižauskas praneši 
kad vargonininkų pasitariau 
kuris tuojau įvyko po chorist 
susirinkimo Brockton’e, ka 
nutarta dalyvauti Lietuvių Di< 
noje, Dainų šventėje, kuri įvyk 
Marianapoly, liepos 4 d.

Choras nutarė eiti “in corp< 
re” prie šv. Sakramentų ir si 
ruošti bendrus pusryčius “M< 
tinos Dienoje”.

Choras, vadovaujant muz. C 
žauskųi, ruošiasi operetei - 
“Lietuvos Milijonierius”, ku 
įvyks gegužės 9 d., bažnytinė, 
svetainėje. Korės

Pastaromis dienomis Worces- 
tery viešėjosi gerai žinoma vei
kėja p-lė A. Petrauskaitė iš Wa- 
terbury, Conn. Viešnia lankėsi 
pas gimines p.p. Liutkus (V. 
Liutkienė, buvusi Mot. S-gos C. 
Pirm.) ir kitus. Viešnia neap
lenkė ir senus pažįstamus muz. 
Cižauskus.

Aušros Vartų parap. Moterų

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskričio

Kuopoms.
Šiuomi pareiškiame, kad LD 

Connecticut apskričio pusmet 
nis susivažiavimas įvyks gegi 
žės 19 d., 1940 m., sekmadiei 
1 vai. p. p., Šv. Kazimiero lieti 
vių parapijos salėje, New Hi 
ven, Conn. Kviečiame visas LD 
Connecticut apskričio kuops 
dalyvauti šiame susivažiavim 
prisiunčiant atstovus bei pati 
kiant naujų naudingų įnešiir 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitar 
būsiančios trilypės gegužini 
reikalais, kuri įvyks liepos 1 
d., New Haven, lietuvių S< 
Cliff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut ap 
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colne 
Rast. B. Mičiūnien

parapijos naudai visiems dar
buotojams ir Šv. Cecilijos cho
rui. Panelė J. Janušonytė laike 
puotos įteikė klebonui kun. 
Pankui knygą su parašais visų 
darbuotojų. Šiame vakarėly pa
reikšta gražių minčių, apie nu
veiktus darbus ir parapijos 
praeitį. Malonu buvo išgirsti, 
kad jau bažnyčios langų įtaisy
mui pakankamai suaukota pa
vienių šeimų.

Profesionalai, biznieriai, pram< 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” 
tai verti skaitytoju paramos.

Juozus Kosinskus
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotinal <MI vlaoklų reikalų.

Sužinojusi mūsų' kolonija a- 
pie trilypę gegužinę, kuri ren
giama liepos 21 d. Sea Cliff, 
New Haven. Conn., visi sutiko 
gegužinėje dalyvauti.

Parapijos darbuotojų vakarėlis 
Pereitą sekmadienį, tuojau 

po šv. mišparų, parapijos salėj, 
įvyko linksmas, draugiškas va
karėlis. kuriuo rūpinosi mūsų 
dv. vadas kun. M. Pankus ir 
kun. P. P. Kartonas ir pareiš 

|kė kartu padėką už uolų darbą

PRIMENAM
« Šį sekmadienį, balandžio 21 

d., tuojaus po mišparų, įvyksta 
šv. Rožančiaus draugijos vaka
ras, parapijos salėje. Vakare 
bus teikiamos dovanos už ga
besnį kortų žaidimą, taip pat 
bus užkandžiai ir gėrimai, kvie
čiame visus dalyvauti ir kartu 
su mumis pasidžiaugti.

i
T. M.|

/

Kada Jums reikalingi akinta 
teiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padam 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tai. 3-1944
WORCESTER. MA8S.

275 Main SU Webster, Mass.
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LDS STUDUŲ RATELIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RASTAS

“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka”

9. Profesijinės Organizacijos
Svarbiausias šių profesijinių organizacijų arba 

gildijų pobūdis, kaip sako Pijus XI, tai tas, kad jos 
yra nepriklausomos, apima visas industrijas ir profe
sijas, sujungia visas esamas organizacijas į vieną kū
ną; jos turi teisę laisvai organizuotis, daryti susirinki
mus, balsuoti, ir jų tikslas yra veikti bendrajai gero
vei. Su vyriausybės priežiūra ir pagalba jos siekia tei
singumą ir ekonominio gyvenimo bendrąją gerovę į- 
steigti.

Pati valstybė, kaip jau pirmiau sakėme, ir esan
čios ekonominio gyvenimo laisvos organizacijos turi 
prirengti kelią į anas geresnes profesijines organiza
cijas, arba korporatyvę ekonominę santvarką, apie 
kurią Popiežius taip tankiai kalba, ir kurią jis taip 
karštai troško matyti įgyvendyta. Tikslus šitų organi
zacijų veikimas galėtų sudaryti sutartiną profesijų 
bendradarbiavimą.

Krikščionių Papročių Atnaujinimas
Antras didžios svarbos dalykas yra Krikščioniškų 

gyvenime papročių atnaujinimas. Pijus XI sako: — 
“Šiandieną yra tokios ekonominio ir socialinio gyve
nimo sąlygos, kad nemažam skaičiui žmonių sudaro 
didelių kliūčių siekti to vienintelio reikalingiausio da
lyko, būtent, amžinojo išganymo”. Liūdna pirmapra
dės nuodėmės paseka ir nelaimingos socialinio gyveni
mo sąlygos sukelia sielose netvarkingus geismus. O 
tas veda prie nepasotinamo turtų ir žemiškųjų gėry
bių troškimo. Šitas turtų troškimas ir gobšumas pa
stūmėjo žmonės laužyti ir mindžioti kitų žmonių tei
ses ir imtis neteisingumo darbų. Valstybės vyriausy
bė, kuri galėjo tą blogybę sumažinti, apgailėtinai ap
sileido nepriversdama žmones laikytis dorovės įstatų, 
gi racionalizmo dvasia, tai yra mokslas teigiąs, kad 
žmogaus protas yra aukščiausias teisėjas, dar labiau 
paaštrino tą blogybę, leisdama ekonominį gyvenimą 
tvarkyti ir vesti be jokių dorovės dėsnių.

Norint tas blogybes pašalinti yra būtinai reika
linga žmonijai sugrįžti prie Evangelijos mokslo. Die
vas turi būti pripažintas galutiniu tikslu visų žmoni
jos veikimų; visos gėrybės Dievo yra duotos, kad žmo
gus lengviau galėtų savo galutinį tikslą atsiekti. “Ieš
kokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisybės, o vi
sa kita bus jums pridėta” (Mato 6, 33).

t
I
I

Dekoruojamas už atsižymėjimus. — Generolas Vis- 
count Gort, Britų kariuomenės komandierius Prancū
zijoj, prisega seržantui atsižymėjimo ženklą, kuris už
sipelnė patruliuodamas vokiečių — britų prancūzų po
zicijas.

Filo de patrujo.

Ir Vėl Ateina Dvylikta Valanda
Sąžinės laisvė, —

T
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DARBININKES! Įj^

DarbininkusAr ekonominė būklė kiek 
persimainytų, jeigu vedu
sios moterys prasišalintų 
iš viešų ir privačių 
ir tie darbai būtų 
vyrams?

Tas klausimas 
daug žingeidumo 
šalyje. Daug žmonių mano, 
kad dėl dabartinės ekono
minės padėties būtų gerai, 
jeigu moterys, kaip tik iš
teka, prasišalintų iš darbų, 
kad toks žingsnis nevyk- 
dintų jokių permainų ama
tuose, pramonėse ar vie
šuose darbuose. Kita pusė 
sako, kad tas neprisidėtų 
prie išrišimo bedarbės šio
je šalyje, kad vedusios mo-; 
terys turi tokią pat teisę' 
dirbti, kokią turi kiekvie
nas darbininkas Jung. Val
stybėse. Daugumoje atsi
tikimų ištekėjusios mote- j 
rys priverstos dirbti, kad, 
užlaikius savo šeimas. Abi 
pusės siūlo visokių argu
mentų, bet pasilieka kiek
vienam asmeniui nustatyti 
savo nuomonę.

Iki šiam laikui šitas gin- 
čias apie ištekėjusias dar
bininkes pasiliko, bet da
bar dalykas rimtėja įvedus 
sumanymus valstybių le- 
gislatūroje, tie sumanymai 
varžo teises vedusių mote
rų darbe.

Aštuoniose 
siūloma, kad ištekėjusios jo paslaptingas šnabždeji- 
moterys būtų sulaikytos mas, staiga persimainė į 
nuo darbo viešuose ofisuo- silpną, — baimingą riks- 
se, jeigu vyrai dirba arba mą. Tačiau matydamas ra- 

, turi išlaidų užlaikyti šei-1 miai prieš save besimel- 
I__ _ Hžianti balta

darbų, 
pavesti

v •
sukėlė 
visoje

Pradžia 3-čiame pusi, 
ir gabų lenką kunigą. Cen
tro valdyboje buvo tvirtai 
susipratę lenkai ir lenkų 
veikėjai. Narių masė — ko
ne visi kilę iš Lietuvos; da
bar per 90% visų narių y- 
ra jau — ar bus Lietuvos; S-ga laikys Vilniuje 
piliečiai. Tačiau tautiškai konferenciją. Ai i’.
j_____•____ ______•_ ____ 4____________ f______ •__  I > _ • 1 • • T

kad lenkų valdžia Prancū
zijoj stipriai tą organizaci
ją finansuoja, kad tik pa
laikyti ją ir toliau savo 
globoje.

Šių metų gegužės 11 ir 12 
d. Kauniškė Krikšč. Darb.

: savo 
. Ar iki tam 

susipratusių jų tarpe kaip laikui pasiseks abiem Są- 
ir nėra. Tad lenkai ir žiūri jungoms susitarti ir ar 
į tas krikšč. darbininkų į Vilniškė S-ga dalyvaus 
S-gas, kaip į vieną didžiųjų' konferencijoj, netrukus 
savo tautinių tvirtovių, I turės paaiškėti. Pasirūpin- 
kurios labai nenorėtų lie- ■ siu apie tai mūsų broliams 
tuviams užleisti. Yra žinių, i išeiviams parašyti.

v •

(Tęsinys)

Juodasis Varnas

ne-Jaunuolis indėnas, 
trukus atavo savo sąmonę 
ir pradėjo šnibždėti ko
kius tai nesuprantamus, 
— baisaus nusigandimo ir 
baimės pripildytus žo
džius. Kai jis atvėrė juo
das, perveriančias savo a- 
kis ir pamatė prieš save 
baltą, — gailestingumo 
kupiną jį beslaugančio mi-

J. Butkeviči us

jis dabar prieš savo akis 
matė, būtent, į tai, kad 
misijonierius savo priešą 
kaip tik beįmanydamas 
gelbėjo, ir skubinosi jį pa
slėpti nuo tuo tarpu pabė
gusių europiečių, kuriuos 
jis tikėjosi greitai sugrįž
tant. Jaunasis indėnas pa
tenkintai savo “gailestin- 
gąjam samariečiui” šypso
josi, ir juodų savo akių 
žvilgsniais, davė jam su
prasti, kad tik jis neati
duotų jį į baltųjų europie
čių rankas, iš kurių, jis 
jau nebesitikėjo gyvas iš
eiti...

Jaunasis misijonierius 
tėvas Juozapas, nebegalė
damas su juo susikalbėti, 
— įvairiomis gestikuliaci
jomis ir ženklais jam rodė, 
kad jis ilgesniai nieku bū
du nebegalįs čia pasilikti, 
ir kaip tik jo žaizdas aprai
šios, — jis turi grįžti ten, 
iš kur jis buvo čia atėjęs. 
Jis pakėlė indėną nuo že
mės, pagelbėjo jam per
lipti barikadas, ir išvedęs 
jį tolyn į tyralaukius, pa
guldė jį dideliame prie kal
no uolos įdubime, paslėp
damas jį nuo karštų sau
lės spindulių. Jis neabejoj, 
kad indėnai grįždami sa
vųjų žuvusiųjų ir sužeistų
jų ieškoti, 
mai jį čia ras ir su savimi 
pasiims, ypatingai dėl to, 
kad kaip misijonierius iš 
visų ženklų matė, — jis tu
rėjo būti indėnų viršinin
kas.
— “Dabar, kad paslėpti 

gailestingąjį savo darbą 
nuo europiečių akių, — aš 
turiu kuogreičiausiai iš 
čia nešties šalin, nes ką 
tuomet europiečiai kolo
nistai man už tai pasaky
tų, jeigu jie pastebėtų, kad 
aš jų priešą, o ypatingai jų 
viršininką, — kaip įmany
damas gelbėjau... Tuomet 
man tikrai vietos tarpe jų 
nebebūtų!”... — pusbalsiai 
ištarė pats sau vienas bū
damas, misijonierius.

(Bus daugiau)

• v

valstybėse sijonieriaus veidą, — tasi Amerikoi dar priimtina 
ar kas daugiau?; (nors ir toje šaly tuo nusi-

I skundžiama) tai nereiš
kia, kad tokiai jaunai ir; 
i mažai valstybei būtų nė

■ nepavojinga. Pavyz-: griežtų pažiūrų .f— - - - dziui: Amerikoj yra pilna
iškeliamas aikštėn,1 spau?os la*sve, ten nėra 

cenzūros. Susirinkimai, 
i mitingai, viešos prakal- 
ibos. Dar daugiau: — ten 
laisvai veikia net komu
nistų partija ir jos spauda. 
To viso Lietuvoje nėra, ir 
aišku negali būti. Bet to
kie vedybų įstatymai — 
vis dėlto — kai kam atro
do labai geri, ir garantuo
ja “sąžinės laisvę”. Pa
mirštama net, kad net So
vietų Rusija persiskyri
mus pradėjo varžyti, ir to
kius skirybų “praktikan- 
tus” atžymi pasuose, at
leidžia iš tarnybų ir tt.

Kodėl, klausimas — ne
norima ir bijoma tokio į- 
statymo, kurs visai neke
tintų vedusiems persisky
rimo, nors tokios vedybos 
būtų pas teisėją ar viršai
tį? Keno naudai toksai į-

Keletą metų Lietuvoje, 
tęsiasi viena opi istorija,’ 
dėl kurios jau yra lietu
viuose 
skirtumo. Tas opus klausi
mas i 
arba vėl kokiems metams! 
—apie jį nutylima. O klau
simas, vis dėl to, yra be
galo svarbus. į

Tai įstatymas, dėl civi
linių jungtuvių. Aišku, 

j kad dabar yra netikinčių, 
jokiai tikybiniai, bendruo
menei, nepriklausančių 
žmonių, tokių vedybos pri
valo būti tvarkomos tam 
tikru įstatymu, nes versti 
tokius tuoktis bažnyčioje, 
reikštų — kėsintis į jų są
žinę. Dėl to, žinoma, nėra 
dviejų nuomonių. Dabar 
svarbu išleisti tik tinka
mas įstatymas, tiems, ku
rie neketina bažnyčioje 
tuoktis. Taip, dabar įsta
tymo projektas pasirodė 
spaudoje. Tačiau, rimtai 
mąstančių, jis nepradžiu
gino, nors tokie būtų ir 
laisvų pažiūrų žmonės. Į-{statymas? Jei vedybų gy- 
statymas paruoštas tikrai 
“amerikoniškas”, mat ja
me numatyta divorsai, ir 
tai dėl tokių priežasčių, 
kurios, esant “reikalui” 
nesunku dirbtinai sudary
ti. Ir toks įstatymas pa
tarnautų ne sąžinės lais- 

jvei, bet žmonų ar ,ryrų 
mainykautojams. Jei tatai

Teisingumas ir Meilė
Deja, daugelis žmonių nori atskirti teisingumo 

dorybę nuo meilės dorybės. Ir tokia dvasia sudarė gy
venimą tikrai saumeilišką ir žiaurų. Artimo meilė ne
atstoja teisingumo, bet jos negalima paneigti, nes ji 
būtinai reikalinga gerai socialinio gyvenimo santvar
kai. Reikalingas yra mums tikras teisingumas, bet 
nemažiau reikalinga yra ir artimo meilė, jei norime 
tvarkyti savo gyvenimą pagal Dievo įsakymus ir pa
gelbėti kitiems ne tik pasiekti žemėje geresnio gyve
nimo, bet ir sielas išganyti.

džiantį baltą misijonierių, 
— “Juodasis Varnas” (taip 
tas jaunuolis indėnų buvo 
vadinamas), greitai persi
tikrino, kad jis pakliuvo į 
gana saugias, — ne priešo, 
o tik geriausia savo prie- 
telio ir draugo rankas! 
Tat greitai jis nusiramino, 
aukštininkas visiškai išsi
tiesė ant žemės, ir su dide-

t

i

Visos Gerovės Pagrindas
Mes gerai suprantame, kad teisinga ir pastovi so

cialinė santvarka negali būti pasiekta vien ekonomi
nius reikalus pagerinus. Jo Šventenybė Pijus XII, sa
vo pirmoje enciklikoje, aiškiai apie tai pasakė:

“Jei tiesa, kad visų blogybių, kurios dabar var
gina žmoniją, priežastis, bent iš dalies, yra neteisin
ga ekonominė santvarka ir kova už teisingesnį turtų 
paskirstymą, Dievo duotų žmonių gerovei ir pažangai, 
tai lygiai ir tiesa, kad tų blogybių šaknys glūdi daug 
giliau: jos glūdi tame, kad juo tikėjimas ir dorovės pa
pročiai lengviau smunka, tuo labiau tautos nutolsta 
nuo Kristaus tikėjimo ir dorovės dėsnių vienybės, ku
rią kitados Bažnyčia nenuilstamai ir išganingai yra 
palaikiusi. Todėl žmonijos perauklėjimas, jei norima, 
kad jis būtų naudingas, turi būti toks, kad iš jo dvelk
tų tikybinė dvasia; taigi jis turi būti atremtas į Kris
tų, būtiniausią savo pagrindą; jis turi būti vykdomas 
teisingumo dėsniais ir apvainikuotas meile”.

Taigi mūsų ekonominis gyvenimas turi būti per
organizuotas ne pagal pasikeičiančius ir nepastovius 
principus, bet pagal teigiamus socialinius ir dorovi
nius bendruomenės vienybės dėsnius. Pagal krikščio
niškus dėsnius, ekonominė galybė turi būti palenkta 
tarnauti bendruomenės gerovei; socialinį nesutarimą 
ir klasių kovą turi pakeisti korporatyvė vienybė ir su
tartinis bendradarbiavimas; žiaurios varžytinės turi 
būti pakeistos teisingais ir protingais valstybės įsta
tymais; savymeilė ir gobšumas turi pasiduoti sociali
niam teisingumui ir artimo meilei. Tik tuo būdu bus 
įvesta tikra socialinė santvarka; tik tuo būdu bus pa
šalintos nepakankamumo ir neapsaugos blogybes ir 
įsteigta žmonijos ’brolybė, kada Dievas bus pripažin
tas visų Tėvu. “Pripažinime Kristaus Karališkų įsta
tymų ir sugrįžime atskirų asmenų ir bendruomenės

inas.
Ulinois valstybėj įvesta, 

kad ištekėjusi moteris ne
gali dirbti, jeigu įeigos jos 
vyro yra $1,500 ar virš. Re
ferendumas Massachu- 
setts valstybėje pavėlino 
legislatūrą priimti įstaty
mus, liečiant samdymą 
moterų viešuose ofisuose,____________„________
bet valstybės aukščiausias liu dėkingumu atydžiai tė- 
teismas laikė, kad uždrau-«mijo, kaip labai gailestin- 
dimas tokio darbo ištekė-gai misijonierius jį sužeis- 

f4-_ ~1_—-.X _ ________

gia Massachusetts valsty-! —”Tai “Didžioji Dvasia”, 
bes ir federalę konstituci-1 tikrai mane apsaugojo nuo 
ją I baisių, baltųjų priešų, ir a-

Priešai tie, kurie ragina išdavė į šio gailestingo 
atstatymą ištekėjusių mo- zm2^U\rankas ’ ~pa’1 , J , 4 . i mąstė pats sau jaunuolis, 
terų nuo darbų, sako, kad; “juodasis Varnas” kūdi- 
sitos moterys dirba tik uz-. kiškai gaudė savo mintis,

| jusioms moterims, peržen- *4 slaugė ir saugojo.

i i

venime tokia laisvė, tai ko
dėl spaudoje negalima lai
svai pakalbėti, kad ir apie 
tą patį vedybų įstatymą? 
Kodėl tie raštai, kurie apie 
tą įstatymą norėjo išsitar
ti, buvo stropiai cenzūros 
išbraukyti?! O cenzūrai ir 
be to, Lietuvoje būtų dar
bo: — tai patikrinti vais

sidirbti pinigų savo reika
lams. Kad kada moteris 
išteka veiklumas sumažin
tas. Ir kad prašalinimas ši
tų moterų iš darbų paleng
vintų bedarbę.

Šituos visus argumentus 
karštai komentuoja Jung.

v •ir su didžiausiu nusistebė
jimu, — pats sau visiškai 
nebenorėjo tikėti į tai ką

• w

neabejoja-

prie Jo tiesos ir meilės įstatymų randasi kelias į išga
nymą”.

Beveik penkios dešimtys metų atgal Popiežius 
Leonas XIII šiuos socialinius teisingumo dėsnius yra 
paskelbęs pasauliui. Jo pasekėjai juos pakartojo ir 
plačiau paaiškino. Daugeliu atveju, Amerikos Vysku
pai ne tik išrodinėjo tų principų svarbumą, bet patei
kė praktišką programą, pritaikintą šios šalies sąly
goms.

Iš naujo pakartodami tuos dėsnius, mes ragina
me žmones į juos įsigilinti, kad taip visi žinotų ir my
lėtų teisingumo kelią, o sutvirtinę save dvasiniai per 
maldą ir Šv. Sakramentus, galėtų tuo keliu eiti. Taip 
darydami, su Dievo malone, jie bus raugas bendruo
menėje, ir išpildys savo paskirtą pareigą įsteigime 
Dievo Karalystės žemėje.

Išleistas Washingtone, D. C. Pelenų Dienoje, 
vasario 7 d.t 1940 m.

Galas.

X/ •

gias progas visiems pilie
čiams, ką garantuoja kon
stitucija. Ir visi sumany- 

______________ v_____o mai sulaikyti pasamdymą 
Valstybių Darbo Departa- ištekėjusių moterų netik 
mento Moterų Biuras ir yra pavojingi šeimoms, bet 
Moterų Balsuotojų Lyga, skaitomi grasinimais, ku- 
Pasiremdamos ištyrinėji- ris būtinai reikalingas de
niais valdžios ekonominių! mokratijai — tai asmens 
žinovų, griežtai pareiškia, ■ teisė daryti, ką jis nori da- 
kad moterys dirba todėl, ryti, daryti kas jam reika- 
kad jos priverstinai turi; linga daryti, ir turėti dar- 
dirbti, kad daugumas iš jų, bą pagal jo gabumą ir tin- 
ar pilnai ar iš dalies, užlai- kamumą.
ko savo šeimas; kad mote- “Šimtai tūkstančių mo- 
rų veiklumas nei kiek nėra terų dirba dvigubą darbą”, 

j silpnesnis su ištekėjimu. Ir 
: galų gale, jos primena ly-

j

tybines bibliotekas, kurio
se, kaž kokiu būdu, už vai-j 
stybės lėšas yra supirkta 
ir duodama skaityti jau
nuomenei tikrai komunis
tinės ideologijos knygų?

Manyt verčia, kad čia 
dirba ne tie, kuriems rūpi 
sąžinės laisvė, bet mūsų 
tautos, mūsų jaunos vals
tybės smukimas ir pražū
tis!

Ar bus tokiam bandy
mui pastatytas veto?

sako Mary Anderson, Mo
terų Biuro vedėja, “jų pri
sidėjimas prie viešo darbo 
nepaliuosuoja jas nuo na
minių pareigų. Jos turi pri
sidėti prie šeimos įeigų. 
Daugumas iš jų su mielu 
noru prasišalintų nuo vie-; 
šo darbo, jei tik šeimos; 
galva galėtų uždirbti už
tektinai pinigų užlaikyti 
šeimą. Jeigu duosime to
kiam pasipriešinimui plė- 
ttois, šioje šalyje, tai tas 
viskas nepranašauja gero 
šeimyniniam gyvenimui.

FUS.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimorę, Md.
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MONTELLO, MASS

mo gražiai gyvuoja.

i

LAWRENCE, MASS
Mūsų gražioji bažnyčia

tą pačią 
Katalikų

!

nebeturi 
duoti 
dainą

Sąjungos, kurios kuopa nuo pat 
įsikūri-

Patartina visiems lietuviams 
katalikams darbininkams prisi- 

MonteUo LDS 2 kuopa ir kiti’įėti Prie Lietuvių Darbininkų 

pasauliniai svečiai stropiai ren-. — -
giasi dalyvauti ateinantį sek- Pra'^IOS organizacijos

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

6

Duokite Taisyti Kailinius 
SPECIALISTAMS!

madienį, balandžio 21 d., “Dar
bininko” radio koncerte, So. 
Bostone. Koncertas įvyks Mu
nicipal Building; pradžia 7 vai. 
vakare. Koncerto programa bus 
labai turininga ir graži, nesi
gailėsite nei vienas nuvykęs, 
nes netik išgirsite gražų kon
certą, bet ir susipažinsite su a- 
pylinkių lietuviais. Važiuojan
tieji prašomi užsirašyti pas pir
mininką K. Grigą ir pas J. Ba
roną, B. Bartkevičių, O. Kašė
taitę ir L. Kumpą. Jeigu susi
darytų didelė grupė, paimtume 
autobusą, todėl važiuoją prašo
mi pranešti nevėliau šeštadie
nio 1 vai. ponui L. Kumpai.

J. Jeskelevičius.

dar 
gražiau papuošta, nes mūsų kle
bono rūpesčiu, nudažytos ir iš- 
dekoruotos sienos. Pasiliko ne
dažytas sanktuarijumas. Mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras, pa
reiškė : “Jei daromas darbas pa
tinka, ir parapijiečiai duos pi
nigų, dekoravimas bažnyčios 
bus tęsiamas.

3:30 vai. po pietų, 
dieną, įvyko Lietuvių 
Susivienymo Amerikoje kuopos 
susirinkimas. Išklausyta įvai
rių raportų. Išrinkta atstovai į 
Seimą, kuris įvyks Worcester, 
Mass.

Į _________
I šeštadienį, bai. 13 d. vakare, 
pp. Daleliai, gyv. 8 Lenox St., 
savo namuose suruošė vaišes, 
kuriame dalyvavo apie 30 as
menų. Pp- Daleliai tuo bankie- 
tu atidėkojo visiems tiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie surengimo bankieto jų gar
bei 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Vaišės bu
vo tikrai karališkos. Visi labai! 
linksmai ir gražiai praleido lai
ką.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma, Amerikoje, nevien turi 
didelj platų ir |domų moteriškų kailinių pasirinkimą, bet ji turi savo siu-

/
vykias, kuriose dirba specialistai kailinių siuvėjai. Kas turite taisyti, įdėti 
pamušalus ir kitokius pataisymus, savo kailiniams, parašykite laišką ar 
atvirutę šios firmos lietuviui atstovui BERNARDUI KORAICIUI, 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 L 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.

Gausus Shenandoah choras t .
tikrai gerai paruoštas ir gražiai 
atliko savo programą. Tarsena 
lietuviška, beveik nesigirdi ame- 
rikonizmo, daug tikrai artistiš
kų balsų. Jų bendras vaizdas 
irgi gražus, visos choristės spe
cialiomis suknelėmis. Toks cho
ras maloniai galėtų pasirodyti ir 
Lietuvoje, turėtų pasisekimą 
tarp Lietuvos gyventojų. Choras 
gerai paruoštas, laisvai dainuo
ja, tik kai kur geriau būtų pri
duoti gyvybės, nes gerai išmok
ti dalykai kartais lengvai pa
virsta įpročio daina, 
niuansų, kuriuos galėtų 
didesnis įsigilinimas į 
dainavimo momentu.
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PH1LADELPHIA, PA.
Plunksnos Darbininkui, Kazi
mierui Vidikauskui, Įteiktas 

Lietuvos Vyriausybės Gedimi
no Ordenas

BOSTON, MASS.

džio 23?čią p.p. A. Kavaliauskų 
rezidencijoje, 8 St. John Avė., 
7:30 vai. vakare.

Komisija deda visas pastan
gas, kad šis parengimas būtų 
sėkmingas.

Tie, kurie dar nėra įsigiję bi
lietų, prašome neatidėlioti.

Narė.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Lietuviška daina žemėn besmen- me 
gančio miesto pašonėje, anglia

kasių žygis, džiugi nuotaika, 
solistai, padėka.

šeštadienį, balandžio 20 d. 
po pietų įvyks p. Alfonso Na
vicko su p. Ona Babilaite jung
tuves Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje, p. Alfonsas Navic
kas yra sūnus pp. Navickų, 
gyv. Weld Avė., biznierių, p. O- 
na Babilaitė yra slaugė ir duk- 

’ tė pp. Babilų, gyv. Folan Avė. 
pp. Navickai ir Babilai yra lai-

Šv. Vardo draugija savo mė- kraščio “Darbininko” skaityto- 
nesiniame susirinkime, įvyku- jai Linkime jauniesiems laimin- 
siame balandžio 14 d., “Darbi- go gyvenimo.
ninko” intertypo fondui paau- __________
kavo penkis dolerius. Taigi, Sekmadienį balandžio 21 d. 
kiek atsimenu, jau trys draugi- dauguma šios kolonijos lietuvių 
jos mūsų parapijos yra paauka- vyksta į Darbininkų Radio 
vusios spaudos reikalams, bū- koncertą, Municipal Building 
tent: Tretininkų Brolija, Mal- svetainę, So. Bostonan. CSN. 
dos Apaštalavimo ir Šv. Vardo. __________

--------------- i IŠ SĄJUNGIEČIŲ DARBUO- 
Pranciškaus parapijos TĘS ’

vyrų grupė, vadovaujant 
Povilui Sakui, rengiasi 

radio programai, 
balan-

Šv. 
choro 
muz.
“Darbininko” 
kuri įvyks So. Bostone, 
džio 21 d.

Žmonės nusiskundžia negauną 
darbų. Darbai 
galima sakyti 
kiek daugiau 
Mill ir Pacific.

Arlington Mills 
visai sustojo, 

dirbama Wood 
Aušrelė.

HORWOOD, MASS.
Sekmadienį, balandžio 14 

8 vai. ryte Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje įvyko LDS 3 
kuopos šv. mišios. Kartu buvo 
ir Šv. Vardo draugijos. Nariai 
priėmė šv. Komuniją.

Po pietų, kaip buvo rašyta,
parengimas neįvyko, bet įvyko 
susirinkimas. Nutarta daryti 
naujų narių vajų. Naujai įsto
jusieji nariai iki Naujų Metų 
moka tik 25 centus mėnesiui.

d.,

Sąjungiečių privatus parengi
mas įvyks gegužės 5ytą, Dunn’s 
Village, 5 vai. po pietų. Narės, 
kurios dar nėra užsimokėjusios 
už savo bilietus, prašome tai 
padaryti ateinantį antradienį 
balandžio 3-čią, O. Warabow 
arba p. V. Rakauskienei.

NASHUA, N. H.

M.S.

■ šenadoriečiai aprimo. Jie prie 
beslenkančio miesto žemėn, ė- 

" ruošti dainos, lietuviškos 
dainos šventę, koncertą. Gal būt 
manė, kad jei reiks važiuoti 
pakalnėn, tai su daina bus sma
giau, juk ir karo ugnin eina ka-

■ čio Gedimino Vyčių Ordenu. 
Kazys Vidikauskas nenuilsta
mai darbuojasi I-ietuvos nau
dai ir jos labui nuo pat atvažia
vimo iš Lietuvos į Ameriką. Į- 
teikime Ordeno dalyvavo advo
katas Kazimieras Čeladynas ir 
Jonas Grinius. Iškilmių tvarka 
buvo labai graži. Kazys Vidi- ' 
kauskas vedęs Marijoną Puo- 
džiūnaitę. Jų šeimą sudaro vie
nas sūnus ir trys dukterys, jie 
visi baigę aukštąją mokyklą. 
Vietinių ir svečių iškilmėse da
lyvavo apie 100 žmonių. Gražią 
kalbą pasakė konsulas Jonas 
Budrys, P. A. Užumeckis, Ka
zys Žadeika, ir kiti. Po visų ce
remonijų įvyko bendri pietūs.

K. D.

Sąjungiečių kursai įvyko ba
landžio 15 d., pp. Aidukonių na
muose, 28 Savin Avė.

Šis vakaras buvo skirtinges- 
nis nuo kitų tuo, kad turėjome 
garbės viešnią panelę Margare- 
tą Curran, mokytoją Nonvood’o 
mokyklose. Ji skaitė paskaitą 
apie antrąją gentkartę ir pilie
tybę. Jos atsilankymas pas Są- 
jungietes suteikė daug malonu
mo.

Po įvairių paklausimų p. M. 
Aidukonienė pakvietė visas at
silankiusias nares prie gražiai 
papuošto stalo užkandžiams, o 
jų buvo begalo daug ir taip ska
niai pagamintų.

Prie stalo maloniai patarnavo 
p. Aidukonienės trys dukterys.

Visi žino, kad prieš pusantro su dajna smagiai žengia ko- 
mėnesio laikotarpį, vieną gilią 
naktį, pasigirdo skardus miesto j 

ventojams. Visi, kurie pažįsta 
to verksmingo garso prasmę, 
tuoj sukilo iš savo namų, išėjo 
į gatves ir susirūpinę bėginėjo 
šen ir ten, teiraudamiesi ir ieš
kodami, kuri miesto dalis dabar 
pasijudino į tamsybes, jų pačių 
iškastus urvus. Tada ne vieną 
galėjai išgirsti ir rimtai tariant
- “Važiuojam” Važiuojam že- dyiUe §v Petro Povilo choras 
mes dugnan. Pasijudino, namai Hazleton ir vyrų choras ‘Nau- sudrebė.jo .sienos skaldėti pra-' vardu ^ivadinę8 a

i ir lietuviška Schuylkill ir Luzerne apylinkių. 
Į “dūšia” liūdnai praleido naktį buvo pakviestas ir

Foreign Wars veteranai, Na
shua Post, suteikė lietuvių 
skautams (BoyScouts) balan
džio 8 d. puikią amerikonišką- JTIF
vėliavą. Įteikimas vėliavos buvo ; 
su visomis apeigomis, priteikiu-Ne Ir lletuvlškll
tomis tokioms iškilmėms. Com- 
mander George Benjamin savo 
prakalboj pažymėjo, kad te vė
liava yra atminčiai žuvusių ka
rėj iš Nashua Post. Kuri. Juozas 
Bucevičius, skautų vardan dėko
damas Foreign Wars vetera-į 
nams, išgyrė Nashua Post už jų 
nuolatinį nuoširdumą lietuvių ^v" Komuniją, ir vėliau susirin-

von.
Štai š. m. balandžio mėn. 7 d. 

signalas Shenandoah, Pa. gy-, vakare visos jų ir apylinkės dai
nos pajėgos buvo perkeltos į 
Shenandoah Heights Pa. High 
School auditoriją, mat pačiame 
Shenandoah salės pasiruošę va
žiuoti pakalnėn, todėl daininin
kai ir klausytojai nenorėjo ne- 
išgirdę dainų nukeliauti tamsy- 
besna. Be senadoriečių čia buvo 
šv. Vincento Choras iš Girar-

ir kelias sekančias dienas, neži- Kazimieras
nioj gyvendami, ar nereiks kokį Hoffmanas net iš Brooklyn, N. 
rytą nubusti požemio gelmėse.

Bet laikas viską išdildė, gyve- Į mylėtojų būrelis su savo vadais 
nimas prie visko pripratino, ir pp. vargonininkais — A. Grigo- 

" ■ Įraičio, V. Soriaus ir kt.
Nors ir toliau, tačiau klausy-

Y. Tai gražus lietuviškos dainos

Balandžio 7 d., š. m. Lorrein 
viešbuty, Lietuvos generalinis 
konsulas p. Jonas Budrys įtei
kė Kazimierui Vidikauskui Ge
dimino Vyčių ordiną, kuriuo jis 
yra apdovanotas Lietuvos vy
riausybės už jo ilgametę dar
buotę Tėvynės gerovei.

Veteranas rašėjas, Kazys Vi
dikauskas, tikrai teisėtai pripa
žintas užsipelniusiu už nenuils
tamą spaudos darbą, kuriame 

: jis daug yra pasidarbavęs.
Girardville parapijinis choras,1 Lietuvos Vyriausybė, įvertin- 

nors nedidelis, bet švelniai atli- dama Kazio Vidikausko šį dide- 
ko savo daineles. Jis gali gan lį lietuvybės darbą apdovanojo 
gerai pasirodyti, sustiprinęs vy- jį Lietuvos Didžiojo Kunigaikš- 
rų eiles.

Ypatingo dėmesio verta apy
linkės Vyrų choras, kurs nors 
neseniai suorganizuotas, turįs 
apie 70 vyrų, gražiu “Naujalio” 
vardu pasivadinęs, užsireko
mendavo tikrai vyriškai. Nevie
nam klausytojui darėsi įspūdis, 
kad tai vyrų angliakasių sukili
mas didingan lietuviškos dainos 
žygin. Kaip gražu, kad toks gra
žus vyrų būrys, atranda laiko 
nuo sunkaus darbo dar ir lietu
viškai dainai. Vyro choro mintis 
gimė didžio partrijoto kuri. Ka
raliaus mintyje, kurs yra parei
škęs, kad mano sapnas ir sva
jonė turėti vyrų chorą, po ilgo 
laukimo išsipildė, kai praeitais 
metais apylinkių vyrai pradėjo
lavintis naujame “Naujalio”, 
choro prieglobstyje, Shenan
doah vargonininkui A. Grigorai- Į, 
čiui vadovaujant. Aš norėčiau, 
kad jis daina tartų — “Vyrai, 
pajudinkim lietuviškų širdžių ‘ 
pasaulį lietuviškai dainai, mu
zikai, žaismui”.

fMaloni proga buvo pasiklau-J 
syti ir solistų. Vieni tik mėgė
jai, drąsiai stoję scenon traukė 
saco dainas. Bet ypač pradžiu
gino malonia daina tai tolimes
nis svečias lietuvis K. Hofma
nas, kurs savo švelniu baritoniš- 
ku balsu ir ypač smagiomis, 
linksmomis dainelėmis, netik 
džiugino daina, bet ir gerai nu
teikė kelias valandas besėdin
čius salėj lietuvius klausytojus, gienei ir Grigaliūnienei, Anta- 
Jo dumng palydėtos stipriu plo- nui Užumeckiui, Kaziui Žadei- 
jimu ir kelis kartus privertė kai, P. Pranckūnui, A. Kaniušiui 
kartoti, bet nepavargo * ir visiems kitiems viengenčiams,
ir už kiekvieną plojimą, atsily-| Su pagarba,

Kazys Vidikauskas.

KRUTAMI PAVEIKSLAI
Sekmadienį, bai. 21 d., 7-tą 

vai. vakare, Lietuvių Tautinėje 
Svetainėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., broliai Motuzai rodys Lie
tuvos Kariuomenės įžengimą į 
Vilnių 

įsius.
ir kitus įdomius paveik-

F. P.
/ 14 A %

PADĖKA 
pareiškiu širdingą padė-Šiuo

ką už mano pagerbimą, balan
džio mėn. 7 d., šiems mylimiems 
viengenčiams: generaliniam
konsului J. Budriui, adv. C. J. 
Čeledinui, Kaziui Dryžai, Jonui 
Griniui, Pranui Pukui, pane
lėms Onai Unguraitei ir Natali
jai Mockeliūnaitei, ponioms Gri-

I

vaikams. Mūsų šv. Kazimiero ko i bendrus pusryčius, šeimi-.tojų privažiavo iš visos apylin- 
parap. skautei gražiai pasirodė ninkės dėl pusryčių buvo Ona kės, nes tokios progos nedažnai 
tarp tų svetimtaučių, ir jų var- Skirkevičienė ir Teklė Mitche-, pasitaiko, kad tautų mišinio 
das Nashua mieste garbingas. lienė' Kun- Juozas Bucevičius krašte galėtume išgirsti stebė-das Nashua mieste garbingas.

ir už kiekvieną plojimą, atsily-Į 

kino nauja, linksma dainele. 
Klausytojai ilgai atsimins jo 
balselį...

Jungtinis choras nuosaikiai 
savo dainas padainavo, bet nesi
jautė jame energijos, gal jau 
buvo privargę, kelias valandas 
bedainuodami.

Baigiant kun. Karalius vi
siems padėkojo, palinkėdamas 
jaunimui ir to.^au mėgti dainą, 
kuri padės apsisaugoti jauni
mui nuo gręsinančių pavojų ir 
pačiam jaunimui suteiks sveiko 
džiaugsmo.

Baigta Lietuvos himnu.
Girdėję ir toliau lauks pana

šių lietuviškos dainos švenčių. 
Korespondentas.

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

O. S. Marden.
atsilankė į pusryčius ir pasakė'tinai gražiai skambančios lie- 

trumpą prakalbėlę. Tarp narių tuviškos dainos melodijų, ku- 
tikrai gražus ūpas. Mėnesinis' rios ir kitataučių ausį patrau- 

Pirmutinį po Velykų susirinkimas įvyko po užkan- kia, kaip nustebino pasaulinės 
parodos metu. Jeigu neklystu, 

--------------- tai šio krašto negalim pavadin- 
Social Party ir šokiai, kuriuos' ti dainos šalimi, jaunimas ne- 

. Kazimiero parap. labai myli dainą, todėl ir pa- 
stambus pelnas liko parapijai.’ jaunimas, įvyksta šeštadienio ruošti dainininkus ir sukviesti 
Antrasis įvyko sekanti ketvir-' vakare, balandžio 20 d., 8 valan- (tiek klausytojų, buvo tikrai 
tadienį, dėl jo daug darbavosi dą, Veterans’ Hali, Quincy St. sunkoka pasidarbuoti, kurie tai 
klebonas ir vikaras. Trečią, ba- Orkestras atvažiuoja iš Bostono ruošė. Bet kas čia dalyvavo, 
landžio 18 d., rengė Šv. Jėzaus — Cal Cabot’s; su orkestru at-' neapsivylė.
Vardo draugija; ketvirtą — su- vyks mergina dainininkė, L.) Koncertas pradėtas Amerikos 

I rengs Apaštalystės Maldos ir Maye, kuri birželio mėnesį išva-jhimnu. Toliau skambėjo tik lie- 
į Tretininkų draugijos. Gegužės žiuoja į Hollywood, kur ji turi ’ tuviška daina. Išgirsta Šimkaus, 
■2 d. prižadėjo surengti kortavi- kontraktą su filmų kompani- Naujalio, Vanagaičio, Pociaus, 
mo vakarėlį Darbininkų Sąjun-1 joms. Atvažiuoja taipgi atsižy-1 Grigoraičio, Bertulio ir kitų 
gos vietinė kuopa. Tie vakarė- mėjęs lietuvis sportininkas, Ed. I kompozicijos. Dainų žodžiai ir 
liai bus tęsiami kiekvieną ket- Krause, buvusis all American j melodija nevien senesnį klausy- 
virtadienį iki šiltam orui. : football žvaigždė Notre Dame

_______________ ! universitete. Kartu su Krause 
DARBININKŲ GLOBĖJO prižadėjo atvykti garsus sporto 

rašytojas, Bill Corum. Mūsų 
jaunimas smarkiai dirba, kad 

Pereitą sekmadienį LDS kuo- jų Sočiai Party būtų didžiausias 
pa apvaikščiojo savo dangiško įvykis tarp Nashua lietuvių. Ti- 
globėjo, šv. Juozapo, šventę, kiši matyti šokiuose lietuvių ir 
Beveik visi nariai dalyvavo kar- lietuvaičių ir iš kitų kolonijų; dainos girdėjosi gausūs ploji- 
tu mišiose, kurios buvo užpra- bus proga susipažinti. Įžanga mai kaip lietuviškų širdžių pa
šytos narių intencija. Priėmė 50c.

Whist Vakarėliai, parapijos
Sąjungietės labai dėkingos p. naudai, įvyksta ketvirtadienio 
Aidukonių šeimai už visą jų vakarais. P . . _ .
patarnavimą. Dalyvė, surengė Šv. Kazimiero parap. “>4-

__________ Merginų ir Jaunų Moterų klū- 
Moterų Sąjungos 27-tos kuo- bas. Klūbietės surinko pilną sa-

i. pos “Be ano Party” įvyks balan- lę žmonių, ir to vakarėlio gana rengia Šv. 
_______________________________ - *---- ■ laimimas.

REAL3 REAL 
XCOMFORT

Koncertas pradėtas Amerikos

Draugijų Valdybų Adresai
New 

England 
Coke

New England Coke... laikys jūsų 
namus tiltai ir jaukiai. Kainuoja 
mažiau... yra išvalyti, neturi jokio 
kvapo ir mažai palieka pelenų.

•V. JONO EV. BU PASALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

ŠVENTĖ
KOPPf»S PPOOUCT

STETSON FUEL
CORPORATION

SOUTH BOSTON, MASS. 496 FIRST ST.,
SOUth Boston 1540

tojų giliai sujaudino, nes jam 
priminė, tykiai tekančiam Lie
tuvos upes, čiulbančius paukš
telius, lietuvių skambias dainas 
darbe ir poilsio metu, prisiminė 
samanota bakūžė, ir visa visa, 
kas lietuviška, taip miela ir 
brangu. Todėl po kiekvienos

dėka už.lietuviškas dainas.

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston. Maaa 

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

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

Maršalka. Jonas Zalkis.
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedildienj kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos salšj, 49® 
K. 7th SL, So. Boston, Maaa



Penktadienis, Balandžio 19, *40

[vietinės ŽINIOS
LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS-
Antradienį, balandžio 23 d., 

7:30 vai. vakare, Darbininko sa-1 
Įėję, 330 E St., So. Boston, Mas- 
sachusetts, įvyks LDS 1-mos 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
Kadangi čia pat mūsų kuopos 
rengiami šokiai su Lietuvos 
Dukterimis, kurie įvyks balan
džio 27 d. vakare, Municipal 
Buildinge, todėl yra daug reika
lų sąryšyje su šokiais ir dėlto 
kviečiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

Bai. 17 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, apart vietinių kunigų, 
Šv. mišias laikė kun. Pr. Aukš
tikalnis, S. J., kun. J. Daunis, 
kun. A. Baltrušiūnas ir dieną 
prieš, kun. J. Skalandis.

]

ZINUTĖS

Kad sutraukti vaikus lietuviš- 
kon pastogėn, krutami paveik
slai bus rodomi bažnytinėje sa
lėje, 4 va l.p.p., kas penktadie
nis, pradedant su bai. 26 d. Lė
šoms padengti įžangos bus pra
šoma nuo vaikų po 5c., nuo su
augusiųjų 15c. Visi kviečiami 
atsilankyti kas tik gali šiokio
mis dienomis tą padaryti. Mat 
South Bostone sekmadieniai yra i

DARBININKAS 
PADĖKA

Niekada nesitikėjau, kad ma- 
no mėgiamas darbas — pamoki
nimas būrelio vaikučių lietuviš
kų žaidimų, šokių dainelių ir 
eilių susilauks tokio didelio ir 
viešo įvertinimo. To, kaip-ir 
privatinio pobūdžio darbo įver
tinimui balandžio 14 d., š. m. I 
parapijos Dalėje, buvo suruoš
tas viešas ir toks ištaigingas 
banketas. Mano nusistebėjimui 
nebuvo galo, matant tokį skai
čių dalyvių, žymių asmenybių, 
biznierių ir pačių rengėjų su
manumą ir pasišventimą, kas 
paliko manyje neišdildomą į- 
spūdį. Šiuomi reiškiu savo ir 
visos grupės vardu viešą padė- 

! ką: klebonui kun. Pr. Virmaus-

7

Bai. 16 d., Camey ligoninėje, I užimti įvairiais parengimais, 
mirė, 14 valandų pasirgusi, Ag-' 
nietė Krasinkicnė, 57 metų, 
gyv. 157 H St. Paėjo iš Ruda
minos parapijos. Amerikoje 
pragyveno 18 metų. Paliko vy
rą Joną, dukterį, dvi seseris ir 
du broliu. Laidejana balandžio 
1S d., 9 vai. ryte, su iškilmingo
mis šv .mišiomis, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Mykolo ka
puose.

Muzikas S. E. Vi r kauskas,
Nashua lietuvių parapijos

! choro vedėjas, sekmadie- ________
įnį, balandžio ^1, atvykstaIkuj atsilankymą ir pareikštą 
•su savo grupe dalyvauti 
■Darbininkų Radio koncer
to programoje.

Bai. 17 d., 8 vai. vak., Soda- 
lietės laikė savo vakarėlį — 
whist party. Žmonių buvo apie 
porą šimtų. Nuotaika sodalie- 
tiška.

SUSIRINKIMAS

PADĖKA

DAKTARAI

TeL Kirkland 7119

Sekmadienį, balandžio 21 
2:30 vai. po pietų įvyks Lietu
vos Vyčių Algirdo 17 kuopos 
susirinkimas savuose kamba
riuose, Emerson St., So. Bos
tone. Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Kuopos Valdyba.

d.,

— Sekmadienį, bai. 14 d. žino
mų biznierių James ir Sofijos 
Strigūnų namuose, So. Bostone 
įvyko privatus bankietas, kuria
me dalyvavo jų artimi giminės 
ir draugai. Svečiai pareiškė ir 
palinkėjo pp. Strigimams il
giausių metų.

Sekmadienį, balandžio 14 d. 
mūsų vedybinio gyvenimo vie
nų metų sukakties proga, Juo
zas ir Marijona Jeskevičiai 
(mano tėvai ir žmonos uošviai) 
surengė savo namuose iškil
mingą puotą, į kurią susirinko 
artimesnieji giminės ir draugai 
šią progą paminėti. Susilaukė
me daug gražių ir brangių do
vanų ir sveikinimų telegramo
mis ir laiškais, širdingiausiai 
dėkojame pp. Jcskevičiams už 
puotą ir brangią dovaną - 
tomobilį ir kun. K. Jenkui 
puikią dovaną. Nuoširdžiai 
kojame ir visiems kitiems, 
rie suteikė mums fdovanas ir 
sveikinimus.

Silvestras ir Suzana 
Jeskevičiai.

au- 
už 

dė
kų-

malonų pritarimą šiam darbui, 
' duodant salę dykai; vakaro ve
dėjui p. Antanui Kneižiui už ne
paprastai sumanų vakaro vedi
mą ir linksmos nuotaikos sukė
limą dalyviuose: kun. K. Urbo
navičiui ne tik už malonius 
komplimentus, bet ir daugelį 
eilėraščių, kuriuos teikėsi spe
cialiai parašyti ir kuriais šios 
grupės dalyviai naudojosi įvai
riomis progomis; Lietuvos gar
bės konsului, adv. A. Šalnai ir 
jo gerb. žmonai už atsilankymą 
ir kalbas; kalbėtojams už svei
kinimus ir komplimentus: Pr. 
Razvadauskui, S. Mockui, mok. 
Pr. Galiniui, J. Kumpai, p. 
Vaišvilai, V. Marcinkui, V. Sa
vickui ir p. Gerulskiui; kun. K.

Jenkuf už sveikinimą ir reikš-] 
mingą dovaną, p-lei Kašėtaitei 
iš Montello ir laidotuvių direk
toriams p.p. Zaletskams už 
sveikinimus laiškais, p. V. Mar
cinkui, šio banketo iniciatoriui; 
komiteto pirm. J. Smiglui, vy
riausiai bankieto šeimininkei J. 
Marksienei; kom. ižd. V. Sa
vickui; daug dirbusiems dėl šio] 
bankieto: Plevokams. Mare in
kams, Smigiam s, Savickams. 
Pigagams, Nevierams. 
džiams, Bendzevičiams. 
mavičiams, Mitkiūtei, 
kams, Romanskienei, 
kienei, O. Staniuliūtei, p. Svilie- tone Isip 
nei; vaikučių mamytėms už gė-į 
lių bukietą ir dovaną; taipgi; 
biznieriams, kurie kaip girdė
jau prisidėjo dovanomis ir į 

tiems, kurių neįvardinau ir vi
siems vakaro dalyviams. Prie 
progos turiu pareikšti padėką 
laikraščiui “Darbininkui” už 
tokią plačią reklamą ir jo štabo 
nariams; red. A. Kneižiui, adm. 
A. Peldžiui, J. Kumpai ir St. 
Griganavičiui.

Visiems dar kartą nuoširdus 
ačiū! Ona IVaškienė.

tą man nelaimėje esant medika- 
lę pagelbą. Man dirbant dirbtu
vėje sužeidė ranką. Dabar jau
čiuosi puikiai.

Kazimieras Naudžiūnas.

Patriotų Šventė

Balandžio 19 d. minima 
, kaipo Patriotų Diena as
tuoniose didžiojo Bostono 
miestuose ir miesteliuose. 

Ru" Paradai įvyks Revere, So- 
Ras1’ mervili

Martin- for<į
Ivanaus- Concord, Lczangton. Bos-

.„ic, Cambridge, Med- 
. Hozcbury, Arlington,

pat ruošiama
progre ma.

Patriotų diena ne visur 
lygiai švcE<:i?.aaa. Pačiame 
Bostone krautuvės bus at
daros visą dieną.

DRAUGIJOS ŠV. MIŠIOS 
IR SUSIRINKIMAS

"DARBIHIHKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis į šį 

išvažiavimą.

{VAROS SKELBIMAI
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te-.-te... ■------- 1-----zjteramme Luzacns, md.
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

— Kaip girdėtis, Southbosto- 
niečiai visu urmu rengiasi į 
Darbininkų Radio 5 metų su
kakties koncertą, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
21 d., 7 vai. vakare, Municipal 
Building salėje, So. Bostone. 
Daugelis “Darbininko” priete- 
lių įstoja į rėmėjų eiles, užsi
tikrindami sau vietas iš anksto.

BROCKERTS BREVVING 
CO. IŠLEIDO NAUJĄ 

ALŲ

I

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpinės 
Draugijos šv. mišios už miru
sius narius bus penktadienyje.! 
balandžio 19 d. 8:30 vai. ryte. 
Turintieji laiko prašome būti 
ir pasimelsti už draugus.

Sekmadienį, balandžio 21 d., 
2 vai. po pietų įvyks draugijos 
mėnesinis susirinkimas, papra
stoj vietoj, 492 E. 7th St. Na
riai privalo laiku sueiti; visi pa
žiūrėkite į savo mokesčių kny
geles, kad neliktumėte suspen
duoti. Rašt. J. GUneckis.

MIRĖ ČIŽIUS
PARSIDUODA 7 kamb. namas 
su vėiiausisis.,<|taiBymais, 45 •- 
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)
—  --------------- ą. i i .....................- ■ ■

REIKALINGAS

EKTRA! PAVASARIO 
LINKSMIAUSI ŠOKIAI?.!

i

■Žinoma Brockerts alaus dary
mo kompanija, Worcester, Mas- 
sashusetts, kurios prezidentu y- 
ra Antanas Pinkevičius, pora 
savaičių atgal išleido naują alų 
vardu “BLACK LABLE”. Sako, 
šis alus turįs labai gerą pasise

Reikalingas darbininkas, su
gebąs važiuoti arkliais ir juos 
prižiūrėti (teamster). Norin
tieji darbą kreipkitės į:

Joną Tatulį, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn. 
(19-30)

kimą.

SVEIKINAME *SVEIKINAME ’ 
STIPENDIJATESSTIPENDIJATES

Dvi lietuvaitės — p-lė Elena 
Kibartytė ir p-lė Uršulė Svag- 
dytė — gavo stipendijas į Bos

PARSIDUODA Shoe repairing
— čeverykų taisymo šapa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų, 
apgyventas lietuviais ir kita
taučiais. Pardavimo priežastis
— senatvė. Atsišaukite — 
301 E St., So. Boston, Mass.

« (18-22-26)

tono universitetą.

ADVOKATAI

A J. Y0UNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St, Boston.
Roont 927, Tel. CAP 4154 

101 Barter te, So. Boston, Mm 
TeL BOV 4673

NAKŲ:
85 Hunnewell Avė.. Brighton 

Tel. STA 8690

Prisiekęs Advokatas 
Johk K. Grifas 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
817 E St (Kampas Broadway)

4

326 328 West Broadiį
So. Boston, Mass.

4 ,
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i 
i 
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SodIcd
BTUDEBAKER

Automobilių Ir Trolių AgcntOni
Taisome visokių iftdirbystių

Taisymo ir
mo vieta:

Joe. KapočiOnas ir Peter Trečioką* 
r Savininkai.

UcyHYi
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTS)

14 HopeSt
Greenf ield, M

ŠOU Boston 2733 

: TALbot 3474

šeštadienį, balaadžio-April 27, 
7:30 valandą vakare, įvyks link
smiausi pavasario šokiai. Kvie
čiami visi iš visur. Juose gros 
įvairiausius miiatiįma k firmine 
Tai bus ypatinga muzikos - šo
kių šventė. Juose galėsite pa
šokti ne tik modemišką spardy
mo šokį, bet ir senovišką polku
tę. Ten tikrai bus pamiršta visi 
dienos rūpesčiai ir bus akys nu
kreiptos į grakščią lietuvaitę, 
kuri sportiškuose -rūbuose, lie
tuviškomis spalvomis margi
niu pasipuošus tikrai sužavės... 
O gi tas lietuvaitis... Ar ir jis 
bus sustingęs ir prie naujos ma
dos tik pypkę paksės?! O ne. 
Pypkių j šokius nieks neneša. 
Ten nėra laiko žaisti su pypke. 
Reikia naudotis linksmais šo- 
kiais ir sukti kiek drūtas. Moti
nos irgi nelieka namie. Jos lydi 
savo dukreles, ar stebi marte
les. Koks žingeidumas! Juk tai 
būna valandėlė, kuomet prisi
mena ir mamytei jos jaunos nu
riedėjusios dienelės... Gi brač, 
tėvukas ubo pagautas kimba 
prie mamos ir į ratą. *%uo mes 
blogesni už tuos bieanus? Ir 
mums dar jaurųastės kraujas 
kunkuliuoja, tai galim ir mes 
treptelėti..” Drąsina save antros 
jaunystės šokėjas. Bet jis visai 
teisingai kalba. Šokiai juk vi
siems. O tos moterėlės, net ir 
mergelės, kurios nepakviestos 
ir nedrąsios sėdi ir žiūri, ir turi

Trečiadienį, balandžio 17 
d., Bradford viešbuty j bu
vo iškilmingai sutiktas 
lenkų generolas Joseph 
Haller. Valstybės vardu 
sveikino gub. Saltonstall; 
Bostono miesto mayoras 
Tobin. Tūkstantinė minia 
lenkų triukšmingai sveiki
no savo generolą.

Gen. Haller savo kalboje 
pareiškė, kad Vokietija tu
ri būti sutriuškinta, ir ji 
turi atlyginti už padarytus 
nuostolius ir skriaudas ki
toms valstybėms, kad Len
kija, Čekoslovakija, Aus
trija ir kitos mažesnės val
stybės turi atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. Taip- 

igi Rusija turi “paliuosuo- 
ti iš komunizmo Suomiją, 

j Lenkiją, Estiją, Lietuvą, 
i Latviją, Baltgudiją ir Uk- 
! rainą”.
I Ketvirtadienį, lenkų gen. 
Haller išvyko į Worcester, 
Mass.

Jo žmona mirė 
Paliko nuliūdi-

įbuįFederacijesMeti 
nis Suvažiavimas

1HamlinSt.,irE.8O«.
•OUTH BOSTON, BMBB.

u

Seutli
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gauni jną paR mUB. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrymiojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

OueenAnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvartai liplautl, 

paveskite *1 darbų mums.

Trečiadienį, balandžio 17 d.. 
11 vai. vakare, Bostono Miesto 
ligoninėje mirė Steponas Čižius 
(Chase), 63 m. amžiaus. Sirgo 
per 4 savaites. 
18 metų atgal.
me du sūnus: Stasį, kuris dirba 
Lincoln Market, So. Bostone, ir 
Juozą, vieną dukterį — Joaną.

Laidotuvės įvyks sekmadienį, 
balandžio 21 d., 1 vai. po pietų 
iš Šv. Petro lietuvių par. bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuose.

Velionis pašarvotas Juozo V. 
Kaspero (Casper), laidotuvių 
direktoriaus, įstaigoje, 502a 
Broadway, So. Boston.

A.
veno
a. a. 
buvo

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.

PeterP.Hevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjęs.
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E SL So. Boston.
TEL. ŠOU 1432 

ApskaiUiavimal ir patarimai dykai

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

W00DST0CK
T Y P E W R i T E R S

didžiausio malonumo iš įvairių
šokikų figūrų.

Tad, jeigu jau linksmiausi pa
vasario šokiai kviečia visus, tad
ir drožkime, kaip anas jauni
kaitis ragina.

Į šokius, į šokius, kas gyvas.
senas ir jaunas, šokikas ar ste
bėtojas, balandžio 27 d., Muni
cipal Building salėje. Kvieslys.

a. Steponas Čižius pragy- 
šioje šalyje 45 metus. Jo 
žmonos po tėvais pavardė 
Antanina Kučinskaitė.

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

Šiuomi reiškiu gilią padėką 
Dr. Jonui G. Arentui už suteik-

GRABORIAI

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

•kelblasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
onlal patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų sieslbtmą 
eiatete “Darbininke".

■----------- „• - =

S. Baraseričius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tai. 8OU Boston Z3B0

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
Tek COLumbia 3537.

Perite Bushmanas I
48 CRESCENT AVENUE,
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
F. Baltruiiūnac ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurte skelbiasi "Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi akeibkltAi "Darbininke”

įvesk Vienodi SHumę Į Savo Mama
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite i boilerį įdėti Oil bumerj su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik
duikiŲ nei
mokėt iki
pabrangs.

pasuksi guziką ir turėsi tokia tiluma. kokia norisi. Nėra
darbo. Galite gauti 3 metams ifcimokėti rr nereikės pradėti
Spaliu - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES J. KAY (KkM«I
322 Dorchester St.■•e So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346

jBtfhV.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Bsetdence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3950.

ZALETSKASZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial ir Bataamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

------------------------- —

Funeral Home
564 E. Broadway

So. Boston, Mass.
D. A. Zaletskas F. E. Zaletskac

Graborial Ir Bataamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tol. ŠOU 2809

a



Penktadienis, Balandžio 19, •iO

Darbininkų

Antanas F. Kneižys,
“Darbininko” redaktorius, Darbihinkų Ra
dio programos vedėjas ir pranešėjas, kon
certo programos vedėjas.

(Šį paveikslą nufotograiavo J. Kumpa, transliuo
jant radio programą į Lietuvą iš WCOP stoties, Bos
ton, Mass., vasario 17 d., 1940 m.).

Kairėje: Muzikas 
Anicetas Šlapelis. 
Šv. Jurgio lietuvių 
oarapijos 
ninkas, 
Mass., 
kų Radio
programoje 
/auS su savo radio 
grupe.

vargoni- 
Norwood. 
Darbinin- 
koncerto 

daly-

Dešinėje: Muzi
kas Jurgis Stačio
kas. Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. 
vargonininkas, A- 
thol, Mass., daly
vaus koncerte su 
Aušros Choro ra
dio grupe iš Gard- 
ner, Mass.

DARBININKAS

Muzikas Rapolas Juška,
Šv. Petro lietuvių parapijos vargonininkas, buvęs 
pirmasis Darbininkų Radio programos pranešėjas, 
Darbininkų Radio koncerto programoje dalyvaus su 
savo radio grupe.

1940 APRIL 18 AM 12 54

Lawrence — Šv. Pranciškaus lietuvių par. Radio kvartetas dalyvaus Dar
bininkų Radio koncerto programoje. Sėdi viduryje: muz. Povilas Sakas. Stovi 
iš kairės į dešinę: Vaclovas Butkevičius, Juozas Puišys, Juozas Blaževičius, 
Albinas Jodka.

KONC ERTI1!1

Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, (tarp G ir H gatvių) SO. BOSTON, MASS.

Sekmadienį
Balandžio - April 21 d., 1940

7 Valandą Vakare

Telegrama Darbininkų Radio
Vadovybei

Sveikiname Jus Lietuviška Daina
_____ choras, vyrų kvartetas ir 
kienės jaunamečių šokėjų, solistė p. Irena Libby; Nor- 
dainininkių ir muzikų gru- wood 
pė; Cambridge — vadovy- ko Aniceto šlapelio, radio 
bėję muziko Mamerto Kar- choras: Lowell’io — vado- 
bausko, radio choras, so- vybėje muz. V. Dzedulio- 
listė p. Margareta Grybai- nytės, merginų radio gru
tė ir duetas 
tas Samalis ir muz. Ma- Valentinas ir 
mertaš Karbauskas; Law- Juozepina am aminai ve,
rence — vadovybėje muzi- Worcester (Aušros Vartų 
ko Povilo Sako, vyrų radio par.) — vadovybėje muzi- 

■ ■■ ko Jono Čižausko, duetas
— muz. Jonas Čižauskas ir 
art. Marijona Čižauskienė, 
juokdariai — J. Matačins- 
kas, A. Vieraitis ir J. Va- 
raška, akompanistė — p. 
Estela Kairytė; Hartford, 
Conn.
Kaunietytė, akompanistė
— p. Viktorija Labeckaitė; 
Gardner
muziko J. Stačioko, radio 
choras, p. L. Lukosevięius 
smuiką ir p. M. Lukosevi- 
čiūtė akordionu, pianu so
lo skambins p. Fred Mer- 
rell; Middleboro — solo p. 
mokytoja Apalionija Dre- 
vinskaitė; Nashua — solo 
p. Ona Skirkevičienė ir ar-: 

j monistas p. Juozas Skirke-’ 
jvičius; Brockton — vado
vybėje muziko Jono Vai-i 
čaičio, piano solo p. Olga 
Breivaitė ir p. Margareta 
Mazgalienė dainuos solo, 
ir kiti.

WATERBURY, CONN.
I

ATVYKSTAM KETURI; JEDVYGA, SOFIJA, O- 
NA IR EDMUNDAS SEKMADIENĮ VĖLAI PO PIET. 
PROGRAMA SEKANTI: GRAŽI ČIA GIRUŽE — A- 
LEKSIO; ANT MELSVŲ EŽERO BANGŲ; LEISKIT 
Į TĖVYNĘ; KAIME MERGELE, VANAGAIČIO; DAI- 

I NUOK IR ŠOK — EDMUNDAS GROS ARMONIKA, 
O GRUPE DAINUOS.

JEDVYGA STULGINSKAITE.

Koncerto programa su
sidės iš dainų, muzikos, 
tautinių šokių ir vaidini
mų.

Programą išpildyti jau 
pasižadėjo šios Naujos 
Anglijos lietuvių parapijų 
Radio Grupės: So. Boston 
— vadovybėje muziko Ra
polo Juškos; p. Onos Ivaš-

vadovybėje muzi-

p. Kastan- pė, armonistas Hypolitas 
solistė p. 

Narinkaitė;

P-lė J. Narinkaitė,
dainininkė iš Lowell, Mass., dalyvaus Darbininkų Ra
dio koncerto programoje.

dainininkė V.

vadovybėje

Jau iš to ką čia pažymė- koncerte. Koncerto pelnas 
jome matome, kad koncer-; skiriamas laikraščiui ‘Dar- 
to programa bus įvairi ir bininkui’. 
turininga. Dainininkai, 
dainininkės ir muzikai bus' Kviečiame 
iš įvairių Naujos Anglijos į Darbininkų Radio prog- 
lietuvių kolonijų. Įramos koncerto rėmėjus,

Nuoširdžiai kviečiame įmokant dolerį ar daugiau, 
visus iš visos Naujos An- Rėmėjai gaus rezervuotas 
glijos dalyvauti šiame vietas.

Įžanga tik 40 centų, 
visus įsirašyti

Waterburiečių Radio Grupė dainavo per radio. 
Dabar toji grupė atvyksta dalyvauti Darbininkų Ra
dio koncerto programoje. Waterbury nuo Bostono y- 
ra apie 140 mylių tolumo. Tai didelis pp. Stulginskų 
pasišventimas. Jeigu jau iš Waterbury, Conn., iš Hart- 
ford, Conn. atvyksta, tai koncerto programa bus tik
rai graži, įvairi ir turininga.

Tikimės, kad Darbininkų Radio koncerte, sekma
dienį, balandžio 21 d., dalyvaus gausios grupės lietu
vių iš visų Naujos Anglijos lietuvių kolonijų, o gal ir 
iš visos Amerikos. Bus svečiųir iš Lietuvos.

So. Bostono Lietuvių Jaunamečių Radio Grupė, vadovybėje p, Onos Ivaškienės, dalyvaus Darbinin
kų Radio koncerto programoje. Jaunieji artistai dainuos, šoks tautinius šokius ir jų orkestras gros.


