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Sekmadienį, balandžio 28 
d. prasidės Dienos Šviesos 
Taupymo Laikas (Day- 
light Saving Time). Patar
tina visiems šeštadienį 
prieš einant gulti pasukti 
laikrodžių rodykles vieną 
valandą pirmyn. Sekma
dienį bažnyčiose pamaldos, 
traukinių tvarkraštis ir 
bendrai visas judėjimas 
vyks dienos šviesos taupy
mo laiku.

Sovietai Nervuojasi Dėl 
Dies Komiteto Darbų

Maskvos komisarų spau
da labai nervingai puola 
Dies ir jo komitetą už tai, 
kad jis tyrinėja prieš ame- 
rikoninę veiklą Jung. Vals
tybėse. Vien tas nervingu
mas parodo, kad Maskvos 
komisarai yra savo rankas 
įkišę į komunistinę veiklą 
Amerikoje. Vadinasi, ko
misarų nervingumas iš
duoda juos pačius ir pa
drąsina Dies ir jo komite
tą smulkmeniškai išaiškin
ti komunistų veiklą šioje 
šalyje.

CIO Unija Laimėjo 
Balsavimus
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Šiomis dienomis Darbo 
Santykių Taryba pravedė 
General Motors korpora
cijos dirbtuvėse balsavi
mus. Darbininkai balsavę 
kuri unija turėtų juos ats
tovauti ir gintį jų reikalus. 
United AutorfloMJe Wor- 
kers unija, kuri yra nariu 
CIO, laimėjo 84,493 balsus, 
o Amerikos Darbo Federa
cijos unija gavo 26,515 
balsų.

Brooklyno lietuvių kom- 
nacių organas įtalpino štai 
kokią žinutę iš Pittsburgh, 
Pa.:

“Nuo 12 balandžio iki 15 atsi
buvo 40 valandų atlaidai lietu
vių parapijos bažnyčioje. Pribu
vo 70 metų senumo misijonie
rius iš Lietuvos. Tai pamokslus 
sakė ir išpažintis klausė”.

Spėjame, kad toji žinutė 
tilpo be redaktoriaus ži
nios. Vargšas, turės skau
džiai nukentėti. Vertas už
uojautos.

Paliko Turtą Labdarybei
Salėm, Mass. bal. 25, — 

Miss Eilėn McCann, čeve- 
rykų fabriko darbininkė, 
paliko aštuonius tūkstan
čius dolerių katalikų lab- 
darybėms.

Mepitiečių Veteranų 
Dėmesiui

kurie

Vokietijos Kariuomenė Į Švedija,
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Paryžius, bal. 25, — Nors i drąsiai atrems Anglijos ir 
buvo paskelbta, kad Angli- Prancūzijos kariuomenes, 
ja suleido minas į Balti io? Į Vokietijos lai kr a š č i a i

smerkia Švediją už įvai
rias karo žinias, kurios ne
palankios yra Vokietijai. 
Kada Hitleris jau smerkia 
kokios šalies* vyriausybe, 
tai pirmas jo žingsnis už
grobimui tos šalies.

jūrą ir taip -užkirto kelią 
vokiečiams laivais įvežti 
kareivius į Norvegiją, bet 
vokiečiai kasdieną laivais 
pristato daugiau kareivių 
ir karo ginklų. Norvegija 
Švedija ir Prancūzija yra 
rimtai susirūpinusios, nes 
vokiečiai Kl<inėdos uoste 
jau turi su 
paruošta
plaukti iš 
ar Švediją, 
riausybė m

-

MOTINA MAMA (KAUPAITEI C. S. C.
Šv. Kazimiero Kongregacijos įsteigėja ir Ge- 
neralė Vyresnioji po ilgos ir sunkios ligos mirė 
balandžio 17 d., 9 vai. vakare, 1940 m. šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne, Chicago, lllinois.

Velionė gimė sausio 6 d. 1880 m. Lietuvo
je, Gudelių kaime, Ramygalos parapijoje. Pali
ko nuliūdusias Šv. Kazimiero Seseris, savo se
serį p. B. Valonienę, seserėčią K. Cibulskienę 
ir gimines — West Virginia, Worcester, Mass. 
ir Chicagoje. Lietuvoje: brolį 4ul>ų, seseris: B.

• Sabonienę, A. Krotkienę ir brdečias — Vie
nuoles kazimierietes: Seserį M. Tarciziją, Se
serį M. Modestą, Seserį M. Salomėją ir Salomę 
Kaupaitę, Nekalto Pras. Kongregacijos narę.

Kūnas buvo pašarvotas šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd. Pir
madienį, balandžio 22 d., 9:30 įvyko gedulingos 
pamaldos už a. a. Motinos Marijos vėlę. Po pa
maldų nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusios: šv. Kazimiero Seserys, 
velionės sesuo, seserėčia ir giminės.

*

Motina Marija Iškilmingai 
Palaidota Amžinybėn

tę laivus ir 
rbė kareivio 
į Norvegiją 

vedijos vv- 
, kad vokie- t

Naciai Bombardavo 
Anglijos Bazę

Londonas, bal. 25 — Bri
tų oro ministerija praneša, 
kad Vokietijos naciai iš

(/ai užgrobs jų kraštą, ir orlaivių bombardavo Britų 
/ada su Stalino pagalba Scapą Flow laivyno bazę.

NACIAI IŠMĖTĖ VIENUOLES 
IŠ VIENUOLYNO

Va-

Dalyvavo J. E. Arkivyskupas Stritch

Visi nepiliečiai, 
tarnavo Jung. Valstybių 
armijoje laike Pasaulinio 
Karo gali tapti piliečiais be 
jokių kliūčių 
25 d., taip 
Kongresas.

Veteranai, 
nepasinaudojo pilietybės 
lengvata, lai pasinaudoja 
dabar, nes Kongresas gal 
nebepratęs palengvinto 
pilietybės įstatymo. Dėl 
platesnių informacijų gali
te kreiptis į Jung. Valsty
bių pilietybės departmen- 
tą įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose.

iki gegužės 
yra nutaręs

kurie iki šiol

Iš
Kariuomenės Vado Pareigų

Generolas Stasys Raštikis

Vatikanas, 
tikano radio 
Austrijoje i 
seserų vienilolyną Inns- 
brucke, paliepė seserims 
išeiti; kada vienuolės atsi
sakė klausyti jų įsakymo, 
tai naciai nutvėrė jas ir iš
metė po vieną į gatvę. Vė
liau vienuolės rado prieg
laudą Karmelitų seserų 
vienuolyne.

Suomijos Katalikai Skau
džiai Nukentėjo

5265,000 Vokietijai 
Clipper'io Laiškuose

Londonas, bal. 25 —Suo
mijos katalikai neteko tri
jų bažnyčių .Viipuri, Teri-. 
joki, ir Hangoe miestų ka
talikiškos bažnyčios dabar 
yra sovietų Rusijos val
džioje^ Suomiams beliko 
tik du katalikiški centrai, 
būtent, Helsinki ir Abo 
miestuose.

Kaunas, balandžio 25 — 
Oficialūs žinios praneša, 
kad brigados generolas 
Stasys Raštikis “pasitrau
kė iš kariuomenės vado 
pareigų”. Nauju kariuo- 

■ menės vadu paskirtas, iki 
šiol tas pareigas ėjęs, divi
zijos generolas Vincas Vit
kauskas.

Gen. Stasys Raštikis bu
vo sumanus ir autoritetin
gas kariuomenės vadas. 
Jis nesilaikė valdančiosios 
partijos ar partijų, bet bu
vo teisingas ir stiprus de
mokratijos šulas.

Sausio mėnesį telegrama 
buvo pranešta, kad gen. 

; Raštikis pasitraukęs 3 mė
nesių atostogų. Tas pasi
traukimas sukėlė mūsų 
spaudoje įvairių spėlioji
mų. Gen. Raštikio vadova
vimo laiku buvo beužsi- 
mezgusi stipri tautinė vie
nybė. Toji tautinė vienybė 
ir dabar laikosi. Tautinin
kai, buvę ilgus metus prie 
valdžios vairo, tautinės 
vienybės nepakentė. Gal 
būti gen. Raštikio “pasi
traukimas” ir yra tos tau
tinės vienybės skaldymo 
paseka. Tai tik spėlioji
mai, nes tikrų žinių šiais 
laikais sunku gauti.

Londonas, bal. 25 — An
glijos cenzoriai Bermudo- 
je sulaikė pašto laiškus ir 
kitus siuntinius, kuriuos 
vežė iš Amerikos į Europą. 
Užgrobtuose laiškuose ra
do įvairios vertės Jung. 
Valstybių bonų ir pinigų, 
kurių vertė $265,000. Sako, 
kad tie pinigai buvo siun
čiami iš Amerikos vokie
čiams Vokietijon.

Rumunija Pirks Orlaivius 
Iš Italijos

J. E. Vyskupas Matulionis Pa
skirtas Kariuomenės Kapelionu 
Švedija Įveda Priverstinę I

Tarnybą Kariuomenėje
Londonas, bal. 25 — Bri

tų žinių agentūros žinio
mis iš Stockholmo prane-

Vatikanas Dalyvaus Italų 
Parodoje

Chicago, III., bal. 25 — 
Pirmadienį, balandžio 22 d. 
iškilmingai palaidota a. a. 
Motina Marija, Šv. Kazi
miero Vienuolyno viršinin
kė. Laidotuvėse dalyvavo 
Jo Ekscelencija Arkivys
kupas Samuel Stritch, J. 
E. vyskupas Hoban, prela
tai, kunigai, šimtai vienuo
lių ir tūkstantinės minios 
žmonių.

Iškilmingas gedulo šv. 
mišias atnašavo kun. B.

I

a. a. Motinos Marijos kū
ną lydėjo į Šv. Kazimiero 
kapus daug kunigų, vie
nuolių ir tūkstantinės mi
nios žmonių.

Kapuose paskutinį palai
minimą suteikė ir maldas 
atkalbėjo kapelionas kun. 
B. Urba.

Taip tai palaidota amži
nybėn šv. Kazimiero Sese
rų vienuolyno viršininkė, 
kuri visą savo sveikatą ir 
gyvenimą aukojo Dievo

Vatikano Miestas—šven
tasis Sostas dalyvaus Pa
saulinėje Parodoje, kuri į- 
vyksta 1942 m., Romoje. 
Bus pastatyta du paviljo
nai.

Urba, Šv. Kazimiero Vie- 8^" !r jaunuolių ir ben- 
nuolyno kapelionas; jam a- drai mūsų visuomenės ge-
sistavo kun. Katauskas, 
kun. Wierman, kun. Švar- 
lys ir kun. Valančius. Pa
mokslą pasakė prel. M. L. 
Krušas.

Iškilmingose pamaldose 
dalyvavo ir J. E. Arkivys
kupas Samuel Stritch ir 
pasakė angliškai gražų ir 
reikšmingą pamokslą.

Prie šoninių altorių at
našavo šv. mišias keli ku
nigai.

Po iškilmingų pamaldų

rovei.
Lai ilsisi a. a. Marijos 

Motinos vėlė amžinybėje!

Serga "Piloto Duktė" 
Autorius

Long Branch, N. Y. bal. 
25, — Kun. Francis Ken- 
zel, C. SS. R., autorius pla
čiai žinomos dramos “Pilo
to Duktė”, sunkiai serga 
ligoninėje. Jis yra 78 metų 
amžiaus.

• * -
Kaunas, bal. 25 — Pra

nešama, kad vyriausiu ka
riuomenės kapelionu pas
kirtas J. E. vyskupas T. 
Matulionis.

Jo Ekscelencija kovo 4 d. 
minėjo savo 40 metų kuni
gavimo sukaktį. Iki šiol J. 

i E. vyskupas Matulionis ė- 
jo Kauno arkivyskupo tri
bunolo oficialo pareigas ir 
organizavo Amžiną Adora
ciją Kauno Benediktinų 
bažnyčioje, kuri šiuo metu 
baigiama remontuoti.
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Bucharestas, bal. 25 — ša, kad Švedijos Riksdag 
Kad palaikyti gerus san-' (parlamentas) išleido įsta- 
tykius su kitomis valsty- tymą, kad kiekvienas pi- 
bėmis, Rumunijos vyriau- lietis nuo 16 iki 60 metų 
sybė nutarė pirkti oriai-' amžiaus turi atlikti milita- 
vius iš Italijos. rę tarnybą.

Naciai Naikina Norvegijos 
Miestus

Stockholm, Švedija, bal. tūkstančiai žmonių liko be
25 — Vokietijos naciai, 
kovodami prieš Anglijos 
kareivius beveik visai su
naikino Steinkjer miestą, 
apie 60 mylių į šiaurę nuo 
Trondheimo. Apskaičiuo
jama, kad Norvegijoje šeši

Anglijos Kariuomenė Sulaikė

Atvykęs Nuncijus Lietuvai
— Balandžio 24 d. į Lie

tuvą atvyko nuolatinis po
piežiaus nuncijus Lietuvai 
arkivyskuDas Centoza.
— Dėl Europos įvykių 

buvo sustabdytos trumpų 
bangų radijo stoties, išei
vijai informuoti statyba. 
Dabar nusistatyta šį pro
jektą vykdyti.
— Esamas pašto tinklas 

bus keleriopai padidintas, 
kaimuose steigiant 2,000 
naujų pašto punktų.

Vokietijos motorizuotos 
karo jėgos užėmė Norvegi
jos miestelį Roeros. Britai 
traukiasi atgal į šiaurę 
nuo Oslos. Narvike eina 
smarkūs mūšiai. Abi pusės 
stipriai laikosi.

namų ir prieglaudos. Na
ciai privertė Anglijos ka
reivius trauktis atgal į 
naujas vietas. Vokietija 

Į valdo svarbiausias vietas 
, Norvegijoje ir kasdieną 
' tvirtina savo galybę. Iki 
šiol Anglijos kareiviai, ku
rie pasiekė Norvegiją, nie
ko negalėjo padaryti prieš 
nacius. Vokietijos pasise
kimai prieš Anglijos galy
bę pasirodo ore. Naciai tu
ri daug karinių orlaivių ir 
iš jų bombarduoja laivus, 
taip kad Anglija negali 
įvežti į Norvegiją užtekti
nai kareivių kovoti prieš 
nacius.

I

Bombarduoja Trondheim Tvirtoves
Stockholm, Švedija, bal. dheim ir lygiai tiek pat į 

25 — Anglijos kariuome
nė susistiprinusi pradėjo 
smarkiai bombarduoti 
Trondheim tvirtoves Nor
vegijoje. Sakoma, kad an
glai sulaikė Vokietijos na
cius ir juos puola ant saus- 
žemio, jūros ir ore. Centra- 
linėje Norvegijoje prasi
dėję smarkūs mūšiai.

Vokietijos karo jėgos. . ...
smarkiai sumušė alijantus!pasirode nenu£alimi- 
ir juos išvijo iš Steinkjer, 
50 mylių į šiaurę nuo Tron- kareivių į Norvegiją.

pietus nuo Namsos, kur 
Alijantai iškėlė savo ka-, 
riuomene.

Steinkjer paverstas griu
vėsiais.

Vokietijos naciai smar
kiai puola alijantų kariuo
mene ir iš karinių orlaivių 

j bombarduoja iu laivus ir 
' stovyklas. Vokiečiai ore

i

Anglija siunčia daugiau
I

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 27 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Jason ir 
jo orkestras iš So. Bostono. Be to, pranešime vėliau
sias žinias. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1120 kilocycles ir klausytis programos iš WCOP sto
ties, Boston, Mass.

Draugijos ir biznieriai skelbkitės Darbininkų Ra
dio programoje.



.Penktadienis, Balandžio 26, ’40 DARBININKAS

NAUJOJI SALĖ, — šv. Roko parapija, Montello, Mass., kurioje klebonauja kun. Jonas Švagždys, ir vika
rauja kun. Juozapas Petrauskas ir kun. Feliksas Norbutas, pasistatė šią puikią salę, kurios pašventinimo 
ceremonijos atsibus sekmadlfenj, balandžio 28 d., 3:30 vai. po pietų. 5 vai. po pietų įvyks šaunus ban- 
kietas. Šv. Roko parapijiečiai ir dvasiškiai kviečia svečius ir viešnias atsilankyti ir su jais pasidžiaugti, 
tuo dideliu padarytu darbu jų parapijoje, kuris tarnaus plačiai katalikiškai visuomenei.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Atgaivinta LDS Kuopa Daytone
DARBININKAi LAIMĖJO 

STREIKĄ
_______________ ♦-------------------------------------------------

New York, bai. 25, — 
nigui Dr. John Boland pa-Į 
sidarbavus, darbininkai 
laimėjo streiką. Governor 
Clinto viešbučio darbinin
kai reikalavo darbdavių 
pripažinti uniją ir pakelti 
jų algas. Tarpininkaujant 
kunigui Boland, viešbučio 
savininkai pripažino uniją 
ir sutiko mokėti darbinin
kams ir patarnautojams 
atlyginimą, kokio jie rei
kalavo.

—ku-’ Lietuva—Vokietija Pasira-
šė Sutarti

p. Pranas Gudelis, Lietu
vos Vyčių Centro pirmi
ninkas, laišku praneša, 
kad Dayton, Ohio atgai
vinta Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos (LDS) 69 
kuopa. Rašo:

Į “Lietuvių Darbininkų Sąjunga
v i j-- oc j i 366 W. Broadway,
Kaunas, balandžio 25 d.i~ . .._ , w , i So. Boston. Mass.Rprlvnp nnairjisvTa nau-

J. t Kartinote Ragina 
LafKjTlS HCfTTanTeiO

Boston, Mass. — Jo Emi
nencija Kardinolas O’Con- 
nell, kalbėdamas Katalikių 
Moterų seimo atstovėms 
St. Clement’s bažnyčioje, 
karštai pasisakė už Ame
rikos neitralitetą. Jo Emi
nencija pareiškė, kad tai 
būtų donkišotiška ir be- 
protiska ..... < ...
kištis į Europos konfliktą: 

i “Mes labai užjaučiame 
vargstančius žmones visų 
šalių, bet tik dėl to, kad 
mes jų apgailestaujame, 
mes nenorime vėl daryti 
tokios pat klaidos — jeigu 
mes galime išvengti”, sako 
J. E. Kardinolas. Jis ragi
no moteris vengti ir prie
šintis karui.

Jung. Valstybių Kapitonas 
Pabėgo Iš Naciu Su Auksu

New York, bai. 25 —Pra
nešama, kad 
Scantic linijos 
sea” prekinio 4955-tonų 
laivelio kapitonas slapta 
pabėgo iš Norvegijos su 
$4,500,000 Švedijos auksu, 
ir jau dabar tas laivas yra 
Amerikos vandenyne. Ka
pitonas su laiveliu paspru
ko iš nacių kontroliuoja
mo Norvegijos vandenyno 
balandžio 9 d.

American 
“Mormac-

— Berlyne pasirašyta nau
ja Lietuvos - Vokietijos 
prekybos sutartis, kuria 
žymiai padidinami ir pra
plečiami ūkiniai santykiai.
— Ministras pirmininkas 

A. Merkys pasakė kalbą 
“Pienocentro” suvažiavi-! 
me, kuriame dalyvavo 615 j 
atstovų. A. Merkys iškėlė 
milžinišką Lietuvos ūkio 
pažangą. Lietuvos ūkinin- j 
kas, atydžiai sekdamas ir 
pasiduodamas vyriausybės ,1 
agronomų nurodymams, I 
praktikoje jau įsitikrino j 
progresyvinio ūkio nau- j 
dingumą. Ministras pirmi-, 
ninkas skatino ir toliau 
vystyti iki šiol parodytą 
darbštumą ir intensyvinti 
gamybą.

w •

Norvegai Pabėgo Su Nacių 
Orlaiviu

Reikalauja Uždaryti Raudo
nųjų Partiją Anglijoje

Londonas, bai. 25 — An-| 
glijos parlamento nariai ’ 
rimtai svarsto reikalavi
mą uždaryti Komunistų 
partiją. Namų sekretorius 
Sir John Anderson sako, 
kad Anglijos valdžia grei
čiausia paseks Prancūzijos 
valdžios pavyzdį, kuri jau 
seniai uždarė komunistų 
partiją ir komunistų vadus 
pasodino į kalėjimą.

Pereitą sekmadienį, balandžio Middleboro; armonistam — I- 
21 d., Municipal svetainėje Nau- politui ir Edvardui Valentinam, 
jos Anglijos patriotingieji lietu- solistei Juozefinai Narinkaitci 
viai parodė nuoširdų pritarimą iš Lowell; pianistei Olgai Brei- 

; laikraščiui “Darbininkui” ir vaitei iš Brockton; pianistei Ju- 
Darbininkų Radio programai, lei Viikišiūtei iš Norvvood; so- 

; kurios koncertas įvyko tos pro- listei Onai Skirkevičienei ir jos 
i gramos 5 metų sukaktuves pa- sūnui Juozui armonistui iš Na- 
i minėti.
Į

amerikiečiams į Darbininkų Radio koncerte 
dalyvavo virš tūkstantis rinkti-; 
niausiu žmonių. Koncerto prog
ramą išpildė Naujos Anglijos 
lietuvių parapijų radio gtupės, 
solistai ir solistės, muzikai, šo-1 
kikai ir komikai.

Darbininkų Radio ir laikraš- mą laikraščiui “Darbininkui” ir 
čio “Darbininko” vadovybės Darbininkų Radio programai, 
nuoširdžiai dėkoja šioms Nau- Pažymėtina, kad tokioje audrin- 
jos Anglijos parapijų radio gru- goję dienoje atvyko iš tolimo 
pėms ir jų vadams už dalyvavi- Waterbury, Hartford, Gardner 
mą koncerto programoje:

So. Bostono — Šv. Petro lietu
vių parapijos radio grupei ir jos 
vadui muzikui Rapolui Juškai; 
Gardner — Aušros chorui ir jo

shua; solistei Valerijai Kaunie- 
tytei ir pianistei Viktorijai La- 
beckaitei iš Hartford.

i Programa buvo turininga ir 
marga. Visi džiaugiamės, kad 
mes turime tiek daug talentų.

j Radio grupės ir pavieniai as- 
menys, ypač muzikai-vadai pa- 

: rodė tikrą lietuvišką nuoširdu-

Raudonieji Planuoja CivHj 
Karą J. V.

Gerbiamieji:
Šiuomi pranešam, kad atgai

vinta LDS 69 kuopa, kuri pir
miau gyvavo Daytone. Pradžiai 

• turime 7 narius, bet tikimės su I
I laiku narių skaičius padidės.
j Kuopos valdyba:

Pirmininkas Juozas Augustas; 
i rašt. Pranas Gudelis; ižd. Zig
mas Gudelis.

Mūsų supratimu, nariai moka 
! j Centrą 25 centus į mėnesį ir 
i gauna organą “Darbininką”, 
į Malonėkite patvirtinti ar dabar 
I ta pati tvarka ? Prisiųskite raš- 
■ tininkui visas reikalingas infor- 
' macijas ir medžiagą.

Su pagarba,
Pranas Gudelis”.

Džiaugiamės, kad Dayto- 
niečiai atgaivino gražiai

gyvavusią kuopą. Daytono 
LDS 69 kp. buvo viena iš 
pavyzdingiausių. Tikimės, 
kad dabar atgyjus ji irgi 
bus pavyzdingiausia. Svei
kiname LDS 69 kuopos na
rius ir valdybą ir linkime 
geriausių sėkmių katali
kų darbininkų akcijoje.

Daytono kuopos atgaivi
nimas yra tai aiškus įro
dymas visiems, kad kur y- 
ra noras, ten yra ir galybė. 
Daytono kuopa yra tai pir
mas LDS Jubiliejinių metų 
žiedas. Duok Dieve, kad 
būtų ne paskutinis, nes y- 
ra daug kolonijų, kur buvo 
LDS kuopos, dabar kaip 
tik laikas jas visas atgai
vinti. Nuoširdžiai kviečia
me visus darbininkus vei
kėjus į organizavimo dar
bą. Atgaivinkime ir įkur- 
kime šiais metais nors 25 
kuopas! LDS Centras.

ATSAKYMAS. — Taip, 
LDS nariai moka po 25 
centus į mėnesį ir gauna 
už tai organą “Darbinin
ką” du kart į savaitę.

bai.

ir kitų artimesnių kolonijų da
lyvauti programoje. Tai didelis 
pasišventimas ir noras paremti 
laikraštį “Darbininką”.

Dar kartą tariame visiems 
muzIkuTj^tai Stač£ dalyviams nuoširdų

kui; Nashua — Šv. Kazimiero aciu' 
lietuvių parapijos radio grupei Daug dirbo koncerto tikietų 
ir jos vadui muz. St. Virkaus- platintojai, tikietų pardavinė- 
kui: Lawrence — Šv. Pranciš- tojai, panelės ir ponios svečių ir 

viešnių priėmėjos, šeimininkė 
p. Marksienė ir jos visi ir visos 
pagelbininkai-ės, ir visi kiti, ku
rių nėra galimybės išvardinti. 
Taigi visiems ir visoms nuošir
džiai dėkojame už tą gražų dar
bą ir paramą.

Dėkojame p. Feliksui Paža
siui. gyv. 12 Althea St., Dor- 

. chester, Mass., už garsiakalbius, 
vadei mok. Jedvygai Stulgins- Į Patariame visoms draugijoms, 

; Lowell — Šv. Juozapoj parapijoms, klubams ir visiems.

Washington, D. C., 
25 — Ezra Chase, kuris sa
kosi esą buvęs komunistų 
partijos organizatorius 
Los Angeles, Cal., liudijo į kaus lietuvių par. radio vyrų 
Dies komitetui, kad raudo-1 grupei ir jos vadui muzikui Po- 
nieji planuoja jung. Vals- Vilui Sakui; So. Bostono jauna- 
tybėse sukelti civilį karą j mečių radio grupei ir jos vadei 
iššaukdami generalį strei- P- Onai Gaškienei; Cambridge 
« « • • -• . • •   TCIr <» 11 z-k GHtaką svarbesmose industn- 
jos dirbtuvėse.

Dies komitetas parodo b^kui; 
liudininkui komunistų stulginskų radio grupei ir jos 
partijos protokolą, kuria- ................. _ • - ■
me esą pažymėta, kad par- į kaitei; r '
tija priėmė rezoliuciją, ku- lietuvių par. radio grupei ir jos 
iria ragina komunistus or- vadei muzikei V. Dzedulionytei; 
ganizuoti “progresyvių ra- Nomoodo — šv. Jurgio lietuvių 
telius” Los Angeles Cent-Par- radio grupeiir Jos vadui 
relinėje Darbo Taryboje ir!muzikui A- šlapehui. 
kad komunistų vienatos 
būtų sudarytos ypatingai 
CIO organizacijoje. *

Kada Dies komitetas pa
klausė liudininko dėl ko 
taip komunistai daro, tai 
jis atsakęs: “Komunistų 
partija yra tai organizaci- 

■ ja, kuri turi revoliucijinius 
siekius”.

i

— Nekalto Prasidėjimo P. Švč. 
lietuvių par. radio grupei ir jos 
vadui muzikui Mamertui Kar- 

; Water būrio pp.

! t i
Londonas, bai. 25 — Vo- 

I kiečių Heinkel jurlaivis 
; nusileido Britanijos porte 
ir iš jo išlipo du norvegai 

, lakūnai. Jie papasakojo, 
kad naciams nematant jie 
tą jurlaivį pagavo ir atlė
kė į Angliją. Sako, kad tuo 
laiku, I 
jurlaivį pasiėmė, _  _
ciai lakūnai gėrė viename 
norvegų saliūne.

Vokietijos viršininkai sa 
ko, kad Švedija turi pasi 
rinkti šalininkus.

_____________________________

i Traukinio Nelaimė Lietuvoje

kuriems reikia garsiakalbių ir 
muzikos, kreiptis pas Feliksą 
Pažasį, Tel. TALbot 4287.

Dėkojame vietiniam klebonui 
kun. Pranciškui Virmauskiui už 
nuoširdžią kalbelę koncerte ir 
už leidimą parapijos svetainėje 
po koncerto programos daly
viams susirinkti.

Naujos Anglijos lietuvių pa
rapijų Dvasios Vadams tariame 
nuoširdų ačiū už visokeriopą 
paramą Darbininkų Radio prog
ramai ir “Darbininkui”.

p. J. Strigūnui, p. P. Geruls- 
kiui, p. Stankūnui, p. Sakevi- 
čiui, p. Marcinkui, p. Barisui, 
p. Plevokui, biznieriams, nuo
širdžiai dėkojame už paramą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
Darbininkų Radio koncerto ir 
radio programos Rėmėjams, ku
rie skelbimais ir dovanėlėmis 
parėmė koncertą ir radio prog
ramą per tuos 5 su virš metų. 
Tikimės, kad ir ateityje mūsų 
nuoširdūs Rėmėjai užtikrins 
Darbininkų Radio programos 
gyvavimą.

Darbininkų Radio Programos 
ir “Darbininko” Vadovybės.

' Nuoširdžiai tariame ačiū so-
■ iistams, solistėms, muzikams ir 
I vaidintojams, būtent: solistui 
'Dr. Juozui Antanėliui ir pianis
tui Antanui Pažasiui iš So. Bos
tono; smuikininkui ir akordio- 
nistei p. L. Lukoševičiui ir p. 
M. Lukosevičiūtei, ir pianistui

i p. Fred Merrell iš Gardner;
■ trumpetistui S. Virkauskui iš 
Nashua: solistei Sofijai Stul- 
ginskaitei ir armonistui Ed
mundui Stulginskiui iš SVater- 
bury; solistei Irenai Libiūtei 
(Libby) ir vyrų kvartetui: Vac
lovui Butkevičiui, Juozui Pui
šiui, Juozui Blaževičiui, Albinui 
Jodkai iš Lavvrence; jauname- 
čių grupės orkestrai iš So. Bos
tono; solistei Margaretai Gry
baitei, solistui Vincui Samaliui 
ir duetui — Kastantui Samaliui 
ir Mamertui Karbauskui ir pia
nistei Florencijai Karbauskaitei 
iš Cambridge; duetui — komp. 
Jonui Čižauskui ir jo žmonai ar
tistei Marijonai, juokdariams— 
A. Vieraičiui, J. Varaškai ir J. 
Matačinskiui iš Worcester: so
listei mok. Ap. Drevinskaitei iš

PASAULIO SODALIEČIŲ
DIENA i

_________ Į-------------------------------------------------- 1
Govern, Anglijos vyriau
sybės narys, kuris buvo 
nuvykęs į Ispaniją tyrinėti 
dalykų, Stalinistų įsaky
mu žmonės buvo žudomi. 
Aš drebu pamąstęs, kas 
būtų įvykę, jei sovietų Ru
sijos valdomi lojalistai bū
tų karą laimėję”.

Vokietijos viršininkai 
j grasina Anglijai ir Pran
cūzijai bombard avimu 
miestų, kaipo atkeršiji
mui Britams, kurie bom
bardavę Vokietijos nemili- 
tares vietas.

icia. Karas, cai , u tt *• t
neįvyks. Kitas konįre-i HmosKomumjos Drabužiai

St. Louis, Mo. bai. 25, — 
Iš Vatikano gautas prane
šimas, kad pasaulio Soda- 
liečių diena šįmet bus ge- 

' gūžės 19. Viso pasaulio So- 
dalietės tą dieną pašvęs 
maldai už pasaulio taiką.

I

Eucharistinis Kongresas
Būsigs Ispanijoje

I

Kaunas —Prieš Velykas,’ 
Didž. Ketvirtadienio vaka
re Vievio geležinkelio sto- 

! tyje įvyko didelė traukinių 
nelaimė. Greitasis trauki
nys, važiuodamas nesusto
damas iš Vilniaus į Kauną, 
įvažiavo į stotyje manev
ruojantį darbinį traukinį. 
Susidūrime vienas keleivis 
buvo užmuštas, 32 sun
kiau ar lengviau sužeisti,

212 ŽUVO ŠOKIŲ SVETAINES 
GAISRE

_________ *---------------------------------
Natchez, Miss. bai. 25,— 

Du šimtai dvylika jaunų 
vyrų ir merginų žuvo šo
kių svetainės gaisre. Apie 
500 jaunuolių, daugiausia 
juodukų, šoko įvairius šo
kius, kada svetainė užside
gė. Svetainė visai sudegė.

Šokių Svetainę Padegę

Areštavo Penkius

150 Komunistų Esą Radio 
Operatoriais Jung. Valsty

bių Laivuose

Madridas, bai. 25, — Šį
met Eucharistinis tarptau
tinis kongresas turėjo būti 
laikomas Nice, Prancūzi
joje, bet kadangi Europojė 
siaučia karas, taikongre--j 
sas i__c. v___________-
sas, 1942 metais jau pla
nuojamas turėti Ispanijo
je.

A.1<XL4. V ldUl uULvlOUI, t

i du vagonai sutriuškinti ir Į 
' abudu lokomotyvai aplau
žyti. Nelaimės priežastis 
kilusi dėl sugedusio sema
foro. Tą dieną buvusi li
jundra visas vielas buvo 
aptraukusi ledu, tad ir vi
si kiti signalai neveikę. 
Nelaimės priežastys ati
džiai tiriamos toliau.

I Nuo Potvynių Apsauga

Socialistas Nusako Staibio 
Darinis Ispanijoje

New York, bai. 25, — Žy
mus socialistų rašytojas 
Charles Yale Harrison, lai
krašty The New Leader, 
sako: “Daug pirmiau kaip

Irgi Su Kortelėmis
Vokietijoje buvo norėta 

bent pirmos Komunijos ir; 
sutvirtinimo sakramentų • 
priėmimo proga gauti tei- gti ir ledo ėjimo metu su- 
sę laisvai įsitaisyti drabu- j koncentruoti daugiau van- 
žėlius. Administracijos or- dens esamoje upės vagoje 
ganai išaiškino, kad ir Nemune žemiau Kauno y- 
šiais atvejais medžiagos ra nuo seniau pradėti pyli- 
galima pirktis tik iš to mo statymo darbai deši- 
kiekio, kurį galima pirktis Į niajame Nemuno krante 
pagal korteles.

Kaunas — Kaunui nuo 
potvynių pasaugoti, Ne
muno išsiliejimams išven-

Natchez, Miss. — Prane
šama, kad šokių svetainę 

■greičiausia' kaš nors pade-
e. Policija areštavo pen- nistų 
ius įtartinus asmenis.

Washington, D. C., bai.
25 — Dies komitetas tęsia į

i prieš - amerikoninės veik-1 
į los tyrinėjimą. Tūlas Fred
■ M. Howe, išmestas jurei-
. vių unijos viršininkas, liu- Franco paėmė Barceloną, 
dija, kad Komunistų par-

■ tijos pasidarbavimu, Ame
rikos Komunikacijos orga
nizacija pastatė 150 komu-

į radio operatoriais
Jung. Valstybių laivuose.

Ispanijoje demokratijos 
jau nebuvo. Lojalistų kalė
jimai buvo prigrųsti žmo
nių, kurie išdrįso kritikuo
ti sovietų komisarus. Ka
lėjimuose, kaip sako Mc-

Vilnius — Vilniaus kraš
te jaučiamas gyvas pavar
džių atlietuvinimas. 
gana trumpą laiką 
pavardės atlietuvino 
per 1000 asmenų.

Per 
savo 

jau

metras ir 300 metrų pyli
mo. Be to, ledų krypčia re
guliuoti, numatytas antras 
pylimas Vilijampolės pu
sėje, nuo Petro Vileišio 
tilto, Veršvų link, išilgai 
Neries ir Nemuno deši
niuoju krantu. Nuo Petro 
Vileišio tilto, žuvų turga
vietės linkui jau supilta 
pusės kilometro ilgio pyli
mas, kurs apsaugo seHąjį 
miestą nuo vandens užlie
jimo. Pylimo darbams iš
leista apie 1,500,000 litų.

niajame
ties Lampėdžiais. Iki šiol 
jau supilta, aukščiau ir že
miau Lampėdžių, Nevėžio 
upės link, apie 5,5 kilomet
ro. Pylimas dar nebaigtas 
pilti ties Nevėžio žiotimis 
apie 400 metrų. Praeitą 
žiemą supilta apie 1 kilo-

Kaunas —Žiniomis iš pa
tikimų šaltinių, eilė lietu
vių Suvalkų “trikampyje”, 
kurie anksčiau vokiečių 
buvo išvežti į priverčiamo
jo darbo stovyklas, esą 
paleidžiami ir sugrįžta į 
savo gyvenamąsias vietas, 
išskyrus tuos, kurie esą 
patys pareiškę norą pasi
likti Vokietijoje.

Neatsižvelgia | Kainą
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Valstybių Vadai Ne Visuomet 
Logingi

3
statyti. Neteisingaj yra 
smerkti darbininkų ‘uni
jas už visus streikus. 
Streikai kaip tik nušviečia 
vargingą darbininkų būk
lę. Darbininkai neieško 
priemonių atimti iš darb
davių jų nuosavybes, arba 
paimti visą pramonę į sa
vo rankas, bet jie ieško 
savo teisių, ieško užtikri
nimo žmogiškam pragyve
nimui, teisingo atlygini
mo, bet kokios nors apsau
gos sau ir savo šeimoms. 
Iki darbininkai buvo neor
ganizuoti, iki jie neturėjo 
savo unijų, darbdaviai į jų 
reikalavimus neatkreipė 
dėmesio. Argi turtais an- 
sišarvojęs kapitalistas at
jaus silpno darbininko rei
kalus? Jei darbininkas pa
prašydavo didesnės algos 
už savo darbą, būdavo pa
varytas iš darbo. Darbda
viui nerūpėjo kaip darbi
ninkai pragyvena, bet tik 
rūpėjo didinti savo turtą. 
Ir už tai, kada darbinin
kai, supratę vienybės rei
kalą, susidėjo į unijas ir

KIBIRKŠTYS

*9

Naujoje Meksikos konstitucijoj įterptas vienas 
punktas, taip vadinamas trečiasis skyrius, reikalau
jąs, kad šalies švietimas būtų socialistinis. Tuo punk
tu eidama, Meksikos vyriausybė uždarė visas katali
kų mokyklas, visų pirmiausiai, žinoma, dvasines semi
narijas ir visiškai uždraudė religijos dėstymą ne tik 
viešose mokyklose, bet ir privačiai. Tuo būdu bandyta 
vienu užsimojimu panaikinti religiją visam krašte. 
Kas blogiausia, kad ir milžiniška didžiuma bažnyčių 
buvo uždaryta. Vienam kunigui tenka aprūpinti maž
daug 50,000 katalikų. Yra vietų, kur padėtis dar blo
gesnė. žodžiu, Meksikos priešreliginiai įstatymai yra 
beveik pažodžiui pasiskolinti iš Sovietų Rusijos.

Meksikos katalikai, taip barbariškai bedievių 
spaudžiami, stengiasi kiek įmanydami savo tikėjimą 
išlaikyti. Atsiranda nemaža pasišventėlių kunigų, ku
rie, savo gyvastį rizikuodami (už tokius darbus su
šaudoma), slaptai laiko šv. mišias, sako pamokslus ir 
administruoja Sakramentus. Tokie pat heroiški pasi
šventėliai pasaulionys — vyrai ir moterys — slaptai 
moko vaikus katekizmo, organizuojasi į bažnytines 
draugijas ir įvairiais būdais plečia Katalikiškąją Ak
ciją. Vyskupų pastangomis J. Valstybėse (Las Vegas, 
New Mexico) įsteigta dvasinė seminarija, kur auklėja
ma virš dviejų šimtų klierikų, busimųjų Meksikos mi
sijonierių. Tai seminarijai išlaikyti pusę lėšų parūpina 
Amerikos Vyskupai. Tokiomis priemonėmis Meksikos 
katalikai tikisi savo tikėjimą išgelbėti.

Į Meksikos bedievių priešreliginę kovą Amerikos 
vyriausybė — demokratų, lygiai kaip ir respublikonų 
— žiūrėjo pro pirštus (o gal ir palankiai), sakydama, 
kad ne jos dalykas kištis į Meksikos vidaus gyvenimą. 
Bet štai Meksika iškrėtė šposą Amerikos bizniui: pa
sisavino bei suvalstybino amerikiečių aliejaus bendro
ves. Paprastai, jei vagis ką slapta pasisavina, ar plėši
kas su revolveriu ką atima, tai vadinama vagyste ir 
plėšimu. Bet jei valstybė tai padaro, tai sakoma, kad 
ji svetimą nuosavybę sukonfiskavo. Tačiau šiuo atve
ju Amerika be ceremonijų suriko, kad Meksika ją ap
vogė. Čia pasireiškia nelogiška keistenybė, kurios di
plomatai nesugeba pastebėti. Kai oficialinė Meksika 
paneigia Dievą, tai oficialinė Amerika labai kantriai bu, kad paprastieji darbi- 
nutyli, bet kai Meksika sulaužo Dievo įsakymą: “ne- 
vogk” ir suduoda savo kaimynei per kišenių, tai Ame
rika labai rūstauja. Valstybės vyrai gal ir gudrūs, bet 
ne visuomet logingi. Kas paneigia Dievą, tas jaučiasi 
galįs paneigti bet kurį Jo įsakymą. Meksikos vagystė 
tai loginga pasėka jos komunistinės tvarkos, kurią A- 
merika taip neapdairiai savo kaimynystėj pakenčia. K.

I I

Darbininkų Unijos
Darbininkų unijos spar

čiai auga. Dar ne taip se
niai Jungtinių Amerikos 
valstybių valdžia ir aukš
čiausias šalies teismas 
smerkė darbininkų unijas

Komunistai ragina sa
vuosius kelti balsus “už 
taiką ir civiles teises”. Ka
dangi sovietų Rusijos ko
munistų vadas Stalinas, 
susidėjęs su Vokietijos na
cių vadu Hitleriu, veda ka
rą Europoje, tai toks ko
munistų raginimas būtų 
viešas išėjimas prieš Stali
ną, Hitlerį, Chamberlainą 
ir kitus, kurie organizuotai kaip pabėgti arba "likti 
lieja nekaltų žmonių krau- Hitlerio budelių aukomis, 
ją. , .

Bet labai abejojame, kad savo vietose”, 
komunistai išeitų prieš komnacių laikraštis. 
Staliną? Ne, 
Stalinas ir Hitleris komu
nistams yra garbingiausi 
vadai Europoje. Komunis
tai remia Europos karą, jerįs įr Stalinas yra neiš- 
kurį veda Stalinas ir Hit-I skiriami asmenys. Kaip 
1 Stalinas, taip ir Hitleris

komunistų laikomi didelio- 
je pagarboje.

Komunistu spauda ne
smerkia Hitlerio už likvi
davimą mažesniųjų, ra
miai nepriklausomai gyve
nančių valstybių, kaip ne
smerkia Stalino už talki
ninkavimą Hitleriui.

Amerikoje komunistai ir 
naciai bendrai dirba anti- 
amerikoninį darbą. Todėl 

j komunistai ir vadinami 
komnaciais.

Toliau tas pats laikraštis 
rašo:

“Beje, Norvegijos men
ševikų vadai paspruko, 
taipgi savo kailius išnešė 
unijų lyderiai, palikdami 
darbininkus Hitlerio va
liai”.

Blogai, kada vadai palie
ka savo armiją. Bet Norve
gijos unijų vadams gal bū
ti nebuvo kito išėjimo,

“Bet komunistai pasiliko 
rašo tas

jie neišeis. Suprantama, kad komu
nistams Hitleris nepavo
jingas. Jis yra geriausias 
Stalino talkininkas, šiais 
laikais komunistams Hit-

leris.
Klausite, tai apie kokią 

taiką komunistai kalba?
ĮVESDINIMO CEREMONIJOS — New Yorko miesto 
mayoras F. H. LaGuardia, kairėj, ‘krikština’ pirmutinį 
Silver Sleeper orlaivį, kuris skiriamas susisiekimui Na gi, apie Hitlerio ir Sta- 
tarp New Yorko ir Mexico City. Tos ceremonijos įvy- lino taiką. Jau buvo žinių, 

~ " -------- kacĮ tarp Hitlerio ir Stali
no esąs skilimas. Ameri
kos komunistai nori, kad 
Stalinas ir Hitleris išlaiky
tų savitarpinę taiką. Tai 
už tokią taiką komunistai 
ragina savuosius kelti bal
sus.

ko La Guardia aerodromoj, New Yorke. Dešinėj stovi 
vieningai statė savo reika- ir žiūri kapitonas Erlon H. Parker, šio orlaivio vairuo- 
lavimus, iškilo streikai ir tojas. 
susikirtimai. ~ 7

Gal kas pasakys, kad pir- j°s Yra pagristos žmogaus 
miau, kaip nebuvo unijų, prigimties teisėmis, tas 
nebuvo nė tiek daug strei- teises žmogui davė jo Ku
kų. Gal ir tiesa, bet pažiū- rėjas; darbininkų unijos y- 
rėkime kaip skurdžiai gy- ra Krikščioniškas reika- 
vena darbininkai, kaip jie Įas, pagrįstas Dieviškuoju 
yra darbdavių išnaudoja- įstatymu, tik ne visi tame 
mi, kur nėra darbininkų mato Dievo pirštą”, 
tvirtų unijų. Kokį atlygi- Vėlesniais laikais Popie-

kaip tiksliai nurodyta dar
bininkų teisės organizuo
tis, unijų reikalas, jų nau
da darbininkams ir ben
druomenei. Jau iš to, kad 
Katalikų Bažnyčia, visais 

: amžiais, rėmė, gynė ir j 
; skatino darbininkus dėtis 
į unijas, galima jau su- 

nimą darbininkai gaudavo žiu išleistos enciklikos y- prasti jų reikalingumą ir 
prieš uniiu atsiradima? ra visiems gerai žinomos naudą.

Išdavikų Pilna Visur Tūlas Dr. Kaškiaučius 
vyko iš Brooklyno į Toron
to skaityti paskaitą komu
nistams apie “sveikatą”. 
Toronto (Canada) policija 
jo neįsileido. Dabar komu
nistėliai verkia, kad liko 
“be sveikatos”, o dr. Kaš
kiaučius parašęs net rau
dą.

Brooklyno lietuvių ko
munistų organas rašo:

“Tai Norvegiją išdavė 
vokiečiams iš vidaus. Jei 
ne pardavikai, Hitlerio ar
mijai būtų reikėję sunkiai 
persiimti”.

i

Taip, išdavikų pilna Vo
kietijoje ir Rusijoje. Be iš
davikų nė Hitleris, nė Sta
linas negalėtų taip lengvai 
užgrobti, kad ir‘mažesnių 
valstybių. Tie diktatoriai 
pirmiausia siunčia savo a- 
gitatorius. kurie prirengia 
hitlerizmui ir stalinizmui 
dirvą. Ar ne taip vyko Suo
mijoje ir Baltijos valstybė-, 
se?

prieš unijų atsiradimą? ra visiems gerai žinomos 
Darbininkai nesideda į u- “ ’
nijas, kad streikuoti, bet{ UnijŲ I
kad pagerinti savo vargin-{ ------
gą būklę. Jie žino, kas de- Kad geriau įvertinti dar-, vyriausybė savo išleisto- 
dasi tose industrijose kuršininkų unijas, suprasti jų į mis teisėmis šitą dalyką 
darbininkai neorganizuo- naudą, aš manau bus įdo- sutvarkytų.
ti; žino taip pat gerai, kad mu ir naudinga darbinin-! “Mes reikalaujame, kad 
darbdaviai yra susidėję į kams žinoti jų pradžią darbo valandos būtų su- 
savasias organizacijas ko- Jungtinėse Amerikos vals- trumpintos ir kad darbi- 

« • . x — — - - - I A------T •----- •------------------ T------------- —----------J — -------vtoi prieš < 
darbininkai taip pat žino, bo geresnę būklę, 
kad organizuotai veikdami I — - - - .....................
jie gali visą ekonominę kos valstybių civilinį karą 
santvarką pagerinti. Tai- darbininkų unijos vienur, 
gi, norėdami savo ir kitų G^ur buvo pasirodę, 1__

i jos greitai vėl išnykdavo. 
Ir tos kurios buvo, tai bu
vo tik amatninkų darbi
ninkų, gi paprastieji dar
bininkai buvo palikti vie
ni. Bet jau 1866 metais, 
darbininkai susirinkę Bal
timore, Md., sudarė Tauti
nę Darbo Uniją. Tos uni
jos tikslas buvo išreika
lauti visiems darbinin
kams aštuonias darbo va
landas. Per kaikurį laiką 
ši unija parodė daug gy
vumo, bet 1872 metais, pa
čioje unijoje iškilo nesusi
pratimai ir taip jos reikš
mė nupuolė.

Terence V. Powderly, 
knygoje “Thirty Years of 
Labor”, sako, kad Tautinė 
Darbo Unija, savo suva
žiavimuose Cincinnati, O- 

. w 1
_ L, '

I Brooklyno tautininkų 
“Vienybei” laisvamanybė 
yra tikybinė sekta, lygi ki
toms tikyboms. “V-bė” lei
do savo skiltyse bezbož- 
ninkų agitatoriui agituoti 
už laisvamanybės išlaiky
mą. Vadinasi, “V-bė” pri
taria bezbožninkų vierai.

v •

darbininkus; tybėse ir jų kovas už dar- ninkai už savo darbą gau
tų atlyginimą, kuriuo ga- 

Prieš Jungtinių Ameri- 1St« tinkaraai Pra»7enti”-
Taigi iš darbininkų nu- 

' tarimo lengvai galima su- 
bet Prasti’ kad jų gyvenimas 

privertė juos dėtis į uni
jas.

Vėl, knygoje “Documen- 
tary History of American 
Industrial Society”, ran
dame, kad 1806 metais, 
tūlas Ira Steward, Bosto
no mašinistas, suorganiza
vo “Aštuonių Darbo Va
landų Sąjungą”. Jis išro- 
dinėjo, kad darbininkai, 
dirbdami trumpesnias va
landas fabrikuose turės 
daugiau laisvo laiko, su
naudos sau daugiau reika
lingų daiktų ir pakels gy
venimo stovį. Įpratęs dar
bininkas patogiau gyventi, 
reikalaus iš darbdavio di
desnio atlyginimo, ir darb
davys bus priverstas mo
kėti, nes darbininkas nebe
norės grįžti į prastesnį gy
venimo stovį. Su laiku, jis 
sakė, visas pramonės pel-

žmonių gyvenimą pagerin- į -j, 
{ti, darbininkai dedasi į sa
vo unijas. Ypatingai svar-

ninkai, kurie gauna ma
žiaus} atlyginimą, būtų 
suburti į unijas.

1

“kaip neteisėtą sąmokslą 
ardyti krašto pramonę”; 
tačiau šiandieną jau virš 
dvylika milijonų darbinin
kų yra susidėję į savo lai- 

isvas unijas.

Kam Darbininkų Unijos
įvairiųKam darbininkai organi- jas, iškilo daug 

zuojasi? Pirmiausia, kad klausimų ir ginčų tarp 
tai yra žmogaus prigim- darbininkų ir darbdavių, 
ties palinkimas dėtis į 
draugiją, o antrą, darbi
ninkai gerai žino ir su
pranta, kad organizacija 
pagerins jų gyvenimo bū
klę. Ir jei šiandieną Ame
rikos darbininkų gyveni-, 
mas pasidarė kiek geres
nis, tai patys darbininkai; 
pripažįsta, kad tas pada
ryta tik per unijas. Jei ne 
unijos, darbininkai dar ir 
šiandieną būtų verčiami 
dirbti ilgas valandas, ne
patogiose sąlygose, už 
menkiausį atlyginimą.

Tiesa, susiorganizavus 
darbininkams į savo uni-

v •
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daug streikų ir susikirti
mų. Tačiau nesąmoninga 
būtų sakyti, kad darbinin
kų unijos yra priežastis to 
viso. Darbininkų unijos 
parodė, kad darbdaviai vi
sai neatsižvelgė į darbi
ninkų reikalus, ir kada 
darbininkai vieningai pra
dėjo reikalauti teisingo 
atlyginimo, trumpesnių 
darbo valandų, tai darb
daviai griežtai tam pasi
priešino, nenorėjo su jais 
tartis, mat čia jiems pasi
rodė visai naujas dalykas, 
kad darbininkas galėtų 
darbdaviui reikalavimus

Darbininkų Gynėja
Katalikų Bažnyčia buvo 

ir yra darbininkų gynėja. 
Bažnyčios Popiežiai, Kar
dinolai, Vyskupai ir kuni
gai visais amžiais reika
lavo darbininkams teisės 
dėtis į savo unijas, kad 
taip jie apgintų savo rei
kalus. Devyniolik tame 
šimtmetyje žymiausieji 
darbininkų unijos užtarė
jai ir skatintojai buvo: A- 
merikoje, Kardinolas Gib- 
bons, kuris net važiavo į__________ ______
Romą ir prašė Popiežiaus{ hio, ir St. Louis, Mo., išne- 
Leono XIII, kad užgirių : šė sekančią rezoliuciją, bet 
Darbo Riterių organizaci-, kurį dėl finansinių trūku- nas bus išmokomas darbi- 
ją; Vokietijoje, Vyskupas mų ir kapitalistinės spau- ninkams už darbo, o pri- 
Von Ketteler; Šveicarijoje, dos nusistatymus prieš vatinė nuosavybė savaime 
Kardinolas Mermillod; An- { darbininkų uniją, niekada išnyks. Čia, Steward siū- 
glijoje, Kardinolas Man- nebuvo viešai laikraščiuo- lydamas savo mokslą susi- 

: dūrė su dviem keblumais, 
“Kad moterys, kurios būtent, įtikinti darbinin- 

kad sutrumpintos 
r.esuma- 

Von Ketteler į kaip ir vyrai darbininkai; žins jų atlyginimo, antra, 
“Oras, kurį mes kvė- kad vertimas moterų ir įrodyti ir įtikinti darbda- 

| mažamečių vaikų dirbti vius, kad darbininkai iš- 
fabrikuose nuo dešimties pirks daugiau pagamintų 
iki penkiolikos valandų į daiktų ir už tai jų pelnas 
dieną už badaujantį atly- nesumažės. Bet ši sąjunga 
ginimą, yra griežtai smer- nieko nenuveikė ir po 
ktinas, kenkia jų sveika- trumpo laiko išnyko, 
tai, protui ir dorovei, esą Buvo ir daugiau mėgini- 
pažeminimas visai tautai mų suorganizuoti darbi- 
ir mes reikalaujame, kad ninkus, kaip tai, Industri-

--------------------------------- ------------ I

ning, ir nesuskaitoma se paskelbtą. Jie nutarė: 
daugybė kitų.

Kada 1864 metais sočia- dirba lygų darbą su vyrais, kus, 
lizmas pradėjo platintis, gautų tokį pat atlyginimą darbo valandos, 
Kardinolas 
sakė: 
puojame pasilieka Dievo, 
nors jį kvėpuoja ir bedie
viai; duoną, kurią mes val
gome, taip pat yra mums 
Dievo duotas maistas, 
nors gal jos kepėjai yra 
bedieviai. Tai lygiai tas 
pat yra ir su darbininkų 
unijomis. Darbininkų uni-

v •

jinė Brolija, kuri savo 
konstitucijos įžangoje pa
sakė: “šios organizacijos 
tikslas yra išreikalauti 
darbininkams ir darbinin
kėms aštuonias darbo va
landas į dieną, kad darbi
ninkai turėtų daugiau lai
svo laiko savo reikalams, 
kaip tai, apšvietai, suėi-

mams ir pasilinksmini
mams. Mes reikalausime, 
kad visi darbininkai, vy
rai ir moterys dirbdami 
lygų darbą gautų tokį pat 
atlyginimą”. Visų šių dar
bininkų unijų gyvavimas 
buvo trumpas ir nereikš
mingas, nors tikslas aiš
kus ir prakilnus.

Darbo Riteriai
Philadelphia, Pa. mieste, 

siuvėjai susiorganizavo į 
uniją 1862 metais. Jų uni
jos tikslas buvo išreika
lauti sau didesnį atlygini
mą. Tačiau tai atsiekti ne
buvo lengva. Unijoje kylo 
daug nesusipratimų ir gin-,Darbo Riteriai” į savo u- 
čų; darbininkai jau buvo niją priėmė visus darbi- 
bemaną uniją palaidoti, nįnkus> amatininkus ir pa- 
kaip štai, iš jų tarpo atsi- prastus darbininkus; priė- 
rado vadas, gabus siuvę- mg neĮ įr tuos> kurie pa- 
jas tvirtos valios vyras, U- prastai nevadinami darbi- 
riah Stephens. j ninkais, kaip tai, profesio-

ir pavadinta: “Darbo Rite- _• • • • nai .
Ir čia aiškiai matoma, 

į kad darbdavių neteisingu- 
jmas ir skurdus darbinin- 
I kų gyvenimas privertė 
darbininkus organizuotis.

I

riah Stephens. j ninkais, kaip tai, profesio-
Uriah Stephens įrodinė- nalus ir darbdavius, jei jie 

jo darbininkams, kad bū- buvo žinomi darbo žmonių 
tinai reikalinga suorgani- prieteliais. Tačiau buvo 
zuoti visus darbininkus į keletas išimčių. Pavyz- 
vieną didelę uniją, kitaip džiui, į Darbo Riterių uni- 
nieko nebus 
šūkis buvo: 
mė — visų reikalas”. Jis

darbininkus į keletas išimčių. Pavyz-

atsiekta. Jo ją nebuvo priimami banki- 
“vieno nelai- ninkai, advokatai ir svai

ginančių gėrimų gaminto- 
pilnai tikėjo, kad visi dar- jai ar pardavėjai. Tie visi 
bininkai turėtų susidėti į nebuvo laikomi darbinin- 
vieną uniją, suėję apsvars-, kų prieteliais. Darbo Rite- 
tyti savo reikalus ir pada- rių unija pilnai ir tvirtai 
ryti nutarimus ir reikalą- buvo įsteigta 1879 metais, 
vimus. Jis rado, iš darbi-Į Kitą sykį pakalbėsime 
ninku pusės, daug pritarė- plačiau apie Darbo Rite- 

Phila-1 rius, nes tai pirmoji darbo 
delphia, Pa. buvo suorga- žmonių žymi unija Ameri- 
nizuota darbininkų unija, koje. T.

jų ir, 1869 metais,

v •
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$v. Kazimiero Parapija
SĖKMINGAS BAZARAS

DARBININKAS

h.
m « l• r

Šv. Kazimiero parapijos bara- 
ras, kuris įvyko balandžio 10, 
11, 12, 13 dienomis davė para
pijai gryno pelno $2000.00. Kle
bonas kun. A. Petraitis, kun. J. 
Padvaiskas ir katalikiškos 
draugijos, vadovaujant bazaro 
komitetui, iš anksto puikiai pri- 
siruošė, todėl ir pasekmės buvo 
labai gražios. Klebonas kun. A. 
Petraitis, kun. J. Padvaiskas ir 
bazaro komitetas širdingai dė
koja visiems aukotojams ir vi
soms draugijoms, kurios išrin
ko savo atstovus ir nuoširdžiai 
darbavosi laike bazaro. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, nes visi vaka
rai buvo skaitlingi rinktinės 
šios parapijos visuomenės.

Sekančios draugijos priruošė 
savo stalus ir uždirbo sekančiai:

Studentai — $170.51; L. Vy
čiai, 26 kp. — $208.66; LRKSA 
41 kp. — $61.40; LDS 7 kp. —

Labdarių draugija —
$43.10; Parapijos kolektoriai— 

Sodalietės — $77.16;
Parap. choras — $69.59; MoL 
Socialis Klubas — $91.00; Mo
terų Sąjunga 5 kp. — $96.28; 
Mokyklos vaikai, vadovaujant 
Seselėms Kazimierietėms — 
$387.54; Šv. Onos dr. — $211. 
30; Šv. Petronėlės dr. — $155. 
28; Šv. Marijos Vardo dr. — 
$186.78.

Čia matome, kaip viršminė- 
tos draugijos nuoširdžiai darba
vosi. Labai malonu, kad šios

parapijos kataliKisKos draugi
jos uoliai - gražiai dirba para
pijos darbą su savo dvasiškiais.

Už gražiausius stalus ir pasi
darbavimą dovanas laimėjo — 
pirmą— mokyklos vaikai $5.00; 
antrą — L. Vyčiai $2.00; trečią 
— Šv. Onos dr. — $1.00; Soda- 
lietės — $1.00.

įžangos dovanas laimėjo — 
P. Grabauskas — $10.00; B. 
Metrick — $5.00; P. Jasinskie
nė — $5.00; A. Poškaitė $5.00.

Čia matome, kad prie viso to
kio gražaus pasisekimo buvo ir 
laimingų, kurie gavo viršminė- 
tas dovanas.

Petraitis ir 
su bazaro 
pagerbimo 
darbuoto-

; Nušvitus pavasario saulutei ir metropolio New Yorko gyventojai, išvarginti ilgos ir nuobodžios saltos žiemos 
pasirodė parko pakraščiuose ir linksmai šypsosi, kaip vaikai lenktyniuojasi savo vežimėliais.____________

lietuvio veikėja lietuvių išeivijoje, ypa- 
Jeffer- 
džiugu, 

sekmin-

a. Operacija padaryta 
gydytojo J. Čeladyno, 
šono ligonbūty. Labai 
kad operacija pavyko
gai. Tikimės, kad ponia Ona 
Jufgutienė susilauks laimingos | 
sveikatos. Ponia O. Jurgutienė, 
žinoma visam Philadelphijos
mieste, nes ji yra nenuilstama suomenės darbe.

$29.10;

$74.27;

DARBUOTOJŲ PAGERBIMAS
Klebonas kun. A. 

kun. J. Padvaiskas 
komitetu suruošė 
vakarėlį. Visiems
jams, kurie darbavosi laike ba
zaro. Visi darbuotojai pavaišin
ti skaniais valgiais ir gėrimais. 
Po užkandžių buvo žaidimas 
Beano. Visi darbuotojai padė
koję klebonui ir komitetui už 
vaišes išsiskirstė gražiausiame 
ūpe.

Labai malonu pastebėti, kad 
šios parapijos parengimai, ku
rie įvyksta parapijos salėje, vi
suomet būna švarūs be svaiga
lų. Todėl ir pasekmės būva gra
žios. Be to, šios parapijos visuo
menė aukštai įvertina šios pa
rapijos darbuotojus, kurie dirba 
parapijos naudai. Todėl garbė 
šios parapijos šviesuomenei ir 
katalikiškoms draugijoms, ku
rios taip gražiai darbuojasi su 
savo klebonu. Dusmeniškis.

tingai mūsų Šv. Kazimiero pa-i 
rapijoj, Phila. Tuomi, mes kazi- 
mieriečiai, linkime, kad ponia 
O. Jurgutienė laimingai pa
sveiktų ir grįžtų į mūsų sveikų
jų tarpą, ir vėl laimingai nenu
ilstamai darbuotųsi mūsų vi- 

K. Dryža.

SCRANTOH, PA.

ka-
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PASIŽYMĖJO SESUO
DOVYDĄ

Sesuo - vienuolė Dovydą, 
zimierietė, kilusi iš Philadel-
phijos, Petro ir Onos Jurgaičių, 
219 Mifflin St., šeimos narė — 
Ona, kuri mokytojauja lietuvių

Į

JUOZAPO MARIJOS VILA

Ketvirtadienį, gegužės 2 d., 
įvyks Šv. Kazimiero seserų 
parap. mokyklų 8-to skyriaus 
vaikų išvažiavimas — piknikas 
Juozapo Marijos Vilos gražia
me sodne. Jau keli metai kai 
tokius piknikus rengia (viskas 
vaikams dovanai) Juozapo Ma
rijos Vilos vadovybė visų apy
linkės lietuvių parapijų 8-to 
skyriaus mokiniams. Tik reikia 
nuvykti ir linksmai praleisti 
visą dieną.

Prie progos žodis motinoms ir 
tėvams, kurių mergaitės šiais 
metais baigs parapijines moky
klas. Manant leisti savo dukrą 
į aukštesnę mokyklą turėtumėt 
rimčiau pagalvoti, į kokią mo
kyklą geriausia leisti. Beabejo- 
nės jog tinkamiausia ir sau
giausia aukšta mokykla Tams
tų dukrelei, tai Juozapo Marijos 
Vilos mokykla. Newtown, Pa. 
Ten apart būtino mokslo, kaip 
abelnai visose aukštesnėse mo
kyklose, mokinama tikėjimo, 
doros, ir susivaldymo. Ten iš
dykavimas yra neigiamas. Blo
gos kalbos, užnuodijančios jau
nas sielas, netoleruojamos.

Tą brangųjį gyvenimo ir mok
slo tarpą Tamstų dukrelių, pa
veskite pasišventusiom dorybei

■ ■ i » i ■ i

seselėm kazimierietėm, rimtai 
prityrusioms mokinimui lietu
vių mergaičių. Ten jos išmoks 
lietuviškai netik skaityti, rašy
ti, bet ir gerbti, kas tik yra lie
tuviška. Tokią joms priklau
sančią, gerą pradžią gavę, 
gerbs savo tėvus ir nepamirš, 
kad jos yra lietuvaitės. Tode 
tėveliai ir motinėlės, kai atvyk
site į didįjį seserų Juozapo Ma
rijos Vilos pikniką, birželio 9 
d., pasitarkite plačiau apie auk
štosios mokyklos sąlygas, ku
rios kaip žinome yra labai pri
einamos. F. P.

PRANEŠIMAS

Žtdvnai - Didionarits

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 
Oepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda- 
mis — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

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

Rašė jas šių žodžių, gauna pra
nešimą, ir susidarė nemažai nu
sistebėjimo ir džiaugsmo iš ne
tikėtai gauto pranešimo. Pra
nešama, kad panelė Pranciška 
Ausevičiūtė, gyv. 2064 E. Stel- 
la St, pradeda naują radio pro
gramą .kuri transliuojama sek
madieniais 12:30 P. M. iš sto
ties WTEL. Pranciškos Ausevi- 
čiūtės muzikos mokiniai širdin
gai kviečia visus pasiklausyti 
pirmos radio programos balan
džio 28 d. Jaunuolė, p-lė Pran
ciška Ausevičiūtė, įžymi pianis
tė, moko vaikučius muzikos ir 
skambinti pianu ir lanko na
mus, kurie pareikalauna vaiku
čiams, nežiūrint amžiaus.

Jau kelius kartus dalis Pran
ciškos mokinių yra pasirodę ra
lio programose iš Stoties WH- 
AT, kurias veda p. Petronėlė 
Antanaitienė, 1427 So. 2nd St.

Tad, sveikinu 
>u nauja Radio 
stoties WTEL, 

. 12:30 P. M.

p. Ausevičiūtę 
programa iš 

sekmadieniais.
K. D.

SERGA

Šv. Kazimiero parajijoj uo- 
j liausią veikėja, ponia Ona Jur
gaitienė, 219 Mifflin St.. susir
go netikėta liga. Jai pripažinta 
rimta ljgp ir reikalinga operaci-

r.

vaikučiams jaunimo darželį. 
Tas mažyčių vaikučių darželis 

' nufotografuotas ir patalpintas 
i tame pačiame anglų laikrašty
je. Tad, jeigu spauda vertingai 

; aprašo, ir nufotografuotas vaiz- 
' das anglų spaudoje viešai skel- 
• biamaą ir teikiamas Seseriai
Dovydai garbės užsipelnymą 
dėl mažyčių įsteigimo darželio, 
tai daug daugiau mes lietuviai, 
o ypatingai Scrantono lietuviai- 
parapijiečiai turime būti džiu
gūs ir dėkingi Seseriai Dovydai, 

l kuri pasižymėjo mažyčiams į- 
i steigusi darželį. Nežinau tikrai, 
bet ar nebus tik pirmutinis prie 
parapijos, lietuviškos mokyklos 
mažyčiams įsteigtasparapijinėje mokykloje, Scran- <

ton, Pa., prisiuntė iš anglų lai- darželis, 
kraičio iškarpą, savo broliui,: Nėra kad
kur plačiai aprašoma Sesers , .. ,r “ . . fžycių darželis daug
Dovydos pasižymėjimas ir įver
tinimas jos sumanumo.

Sesuo Dovydą, pasižymėjo 
tuo, kad prie Lietuvių parapiji
nės mokyklos savo i 
tvarkingai įsteigė parapijiečių

žaidimui

toks ma- 
sulaikys 

vaikučius nuo atsitolinimo iš 
savo parapijos, nes mažyčių ta
me darželyje pasiliks meilė ir 

iniciatyva Pastovumas lietuvių dvasioje.
1 K. Dryža.

Ką Kiekvienas Metropolitan Apdraudos Dalininkas 
Privalo Žinoti Apie Save Kompaniją

Metropolitan pateikia savo Biznio Raportą už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1939 
metais. (Pagal Metinę Apyskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departamentui).

Ištekliai Užtikrinanti Apdraudos Atsakomybę 
/

$948.082.869.84
67,856,044.76

Valdiški Bonai
Jungtinių Valstybių Valdžios ' 
Kanados Valdžios , .

Kiti Bonai
Jungtinių Valstybių ir miestų 
Kanados Provincijos ir miestų 
Geležinkelių ... 
Viešų Aptarnavimų . .
Incfustrialiai ir Mišrūs •

Akcijos ... .
Visos išskiriant $22,561.13 yra
teisėmis Pirmenybės ar Garantuotos.

Morgičiy Paskolos ant Nekilnojamo
Ūkiams.........................................
Kitai nuosavybei . . v •

Paskolos ant Apdraudos Lakatų 
Turimas Nekilnojamas Tartas

įskaitant Kompanijos naudojamus na
mus ir namų statybos projektus

Pinigais •••*..

$1,015.938.914.60

. . 1 10.055.727.87
103.823.959.75

. 573.665.903.43
. 689.740.1 13.65
« ‘405,093,316.15

• fc e • •.
su

1.882.379,020.85

86,624.833.01

Turto
76.890.988.22

876,767.661.85
4 ft • • a

• 6 « < «

953.658.650.07

515.495.459.26
407,215.594.74

• < 
Apdraudos Mokesčiai nesumokėti ir atidėti . 
Palūkanos Nesumokėtos bei Didėjančios ir ūt.

VISO 1 !%; 3 « * « 1 *

132.667,027.52
87,666.343.58
60.340.337.46

$5,141,986,181.09

$4,493.833,205.00
I

« 9 112.999.638.00

\

Atsakomybė Apsidraudusiam*, Pašelpgaviams ir Kitiems
Apdraudos Lakštams Atsarga Nustatyta įstatymu 

Suma, kuri su palūkanomis ir būsimais apdraudos mokes
čiais užtikrins apdraudos išmokėjimu.

Dividendai Turintiems Apdraudos lakMas
Atskirti išmokėjimui 1940 metais.

Atsarga Būsimiems Išmokėjimams Pagal Papildomąsias 
Sutartis..................................................................................

įimant pareikalavimus laukiačins įrodymų ir apskaitliuotf 
kiekį nepraneštų pareikalavimų.

Kita Apsidraudnsieras Atsakomybė................................
įimant atsargą Nelaimingų Atsitikimų ir Sveikatos Apdrau
dė. palikei Kompanijoj dividendai, iš anksto 
apdraudos mokesčiai ir t.t.

Mišri Atsakomybė . . ....
Čia neįimta tokia atsakomybė, kaip nesumokėti ir 
mokesčiai (taksai), specialūs atsargos fr t.t.

VISO ATSAKOMYBĖS . ,
Perviršis . . ...

Tatai tarnauja kaipo priedinė atsarga 
kurių negalima iš anksto numatyti.

VISO 9 • <

$221.390.536.99 yra sudėti pas įvairius

9 t

112.986.146.83
22,931,579.79

42.377.943.67

sumokėti

KUrldSf • • 
didėjanti

47.140.101.00

tokiais atsitikimais.

$4,832,268*61.4.29
309,717,566.80

9 W •

valdininkus kaip toPASTABA—Aukščiau patiektoje apyskaitoje suminėtų išteklių sumoje
įstatymas ar reguliuojantis autoritetas. Šioje apyskaitoje suminėtas Kanadoje daromas biznis raportuojamas lygaus pinigų pasikeitimo

Žymiausi faktai Metropolitan

1828 . . . $2,488.000.000 
1838. . . $4,483.000.000 
Fondai laikomi ažtikriaimoi 
Kmokėjimo andrando, dati- 
otakans, kaip to raikalania 

i matymu

Gyvybės Apdraudos

1928 . . $17,933,000,000 
1939 . . $23,198,000,000

Nelaimiu ir Sveikatos Apdraados 
Savaitiniais Išmokėjimais

1929 .... $13,928,000 
1939 .... $19,894.000

Apdraudos Lakštams Atsarga

Apdrauda Galioje

. $5.141.986,181.09

reikalauja 
pagrindu.

DEŠIMTIES METŲ PROGRESAS
Kompanijos augimo ir stiprėjimo per pastarąjį dešimtmetį

Išpildžius visas savo kontraktines obligacijas (įimant išmokė
jimą virš $4.260.000,000 apsidraudusiems ir pašejpfcaviams) 
per tų 10 metų laikotarpį, ekonominiam sunkmečiui galiojant. 
nuo 1929 metų baigiant su 1939 metais Metropolitan

L...pridėjo netikėtinumų atsargai, arba 
perviršiui kaipo priedinį saugumo faktorių, 
virš........................................................................$132,009,009

2.. ..sustiprino pagrindą savo apdraudos
lakštams net ...... •

3.. ..pagerinimui nuosavybių, įgytų for- 
kloza*rimu, be pakėlimo jų vertybės išleido

4.. ..sumažino vertybę sekuracijų ir nekil
nojamo turto, kaip buvo nešta jos kny
gose, virš ...

3.. .
ir gerovės pakėlimui, virš

45.0W.0W

25,000,000

216,000,000
.išleista apdraudos dalininkų sveikatos

58,000,000
$476,000,000

1929.... $338.800.080 6....VIENOK per šiuos 10 metų ir pri-
1838 .... $404,000400 dėtinai prie suminėtų sumų, Metropolitan
Sumos išmokėtos ar kredituo
tom 8pdm«do« dalininkam ir dar išmokėjo ar kreditavo dalininkams ar-

992,000,000jų pišclptavuai ti bilioną dolerių dividendų «...
VISO • •

Metropolitan Life Insurance Company
(SAVITARPINĖS PAGELBOS KOMPANIJA)

Frbdesick H. Ecker, Chairman of the Board Lerot A Lincoln, PrssKfsnf
1 Msduoa Aveirac, New York, N. Y.

OIRKCTOKS
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LDS STUDUU RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

ĮŽANGA. Virš metai laiko atgal, kada Popiežius 
Pijus XII užėmė Šventojo Petro Sostą, baisus karas 
gręsė pasauliui. Taigi naujas Popiežius pasiryžo dėti 
visas pastangas, kad palaikyti taiką pasauly. Karui 
prasidėjus, Jo Šventenybė nuolatiniai šaukia žmones 
prie taikos, sakydamas, kad tik per teisingumą tega
lima įvykdyti pastovią taiką.

Iš Pijaus XII raštų ir pasakytų kalbų, kurių iš
traukas kas savaitę pateiksiu LDS Studijų Rateliams, 
bus visiems aišku jo nenuilstančios pastangos pasau
lio taikos įvykdymui.

1. Pirmoji Pijaus XII Kalba 
Kovo 3 d., 1939 m.

Prie šio Mūsų tėviško pareiškimo Mes dar pridė
sime viltį ir pakvietimą žmonių prie taikos. Mes kal
bame apie tą taiką, kurią palaimintos atminties Mūsų 
pirmtakūnas taip nuolatiniai skelbė žmonėms, už ku
rią jis taip karštai meldėsi, už kurią jis paaukojo Die
vui net savo gyvybę. Mes kalbame apie tą taiką, kuri 
yra kilni dangiškoji dovana, kuri yra visų gerų sielų 
troškimas, kuri yra meilės ir teisingumo vaisius.

Mes kviečiame visus į sąžinės ramybės taiką, ku-
■ri randama santykiu su Dievu, į šeimų taiką, kurias 
sujungia ir sutaiko Kristaus meilė ir, pagaliau, į taiką 
tarp tautų, kuri palaikoma broliška meile, vieningu ir 
sąžiningu bendradarbiavimu, nuoširdžiu supratimu di
džiosios žmonijos šeimos reikalų, kuri yra Visagalio 
Dievo Apvaizdoje ir Globoje.

Šiose baimės ir sunkenybių valandose, kada atro
do, kad tiek daug kliūčių trukdo pasiekti tą taiką, ku
ri yra visų širdžių didžiausias troškimas, Mes siunčia
me į Savo Viešpatį ypatingą maldą už visus tuos, ku
riems yra skirta aukščiausioji garbė ir sunkiausioji 
našta vesti savo tautas gerovės ir pažangos keliais.

Štai, garbingieji Kardinolai, šlovingieji broliai, ir 
mylimieji vaikeliai, yra pirmas Mūsų troškimas įsilie- 
jantis iš tėviškos širdies.

Prieš Mūsų akis stovi didžiausių nelaimių vaiz
das, kurios vargina pasaulį. Mes pasitikime, kad Mū
sų Viešpats atsiųs pagalbą jas pašalinti. Su šventuoju 
Povilu Mes sakome: “Panaudok Mus”. Mes esame tik
ri, kad jūs, Mūsų vaikeliai, Mūsų broliai, neįeisite Mū
sų troškimams niekais nueiti. Po Dievo malone, jūsų 
gerai valiai Mes labiausiai pasitikime.

Lai Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, iš Kurio pilny
bės mes visi apturėjome malonių, tą Mūsų troškimą 
padaro vaisingu, kad jis būtų kai paguodos pasiunti
nys visam pasauliui ir duotų pajėgumą palaiminimui, 
kurį, Dievo vardu, Mes iš visos širdies dabar suteikia
me.

Vainikavimo Dienos Kalba 
Kovo 12 d., 1939 m.

Atkreipę savo akis į Tą, kuris yra šviesos Tėvas 
ir visos paguodos Dievas, ir pasivedę globai Šv. Mari
jai, Gerosios Patarėjos Motinai, kuri buvo Konklavos 
Globėja, Mes imame Petro laivo vairą tarp tokių di
džių bangų ir audrų vairuoti į taikos uostą.

Per visus šimtmečius Popiežiai neturėjo kito 
tikslo, kaip tik tarnauti tiesoje; Mes kalbame apie tie
są, kuri turi būti pilna ir nepaliesta, kurios debesys ne
uždengia, kurios silpnybės nepaveikia, kuri niekada 
neatskiriama nuo Jėzaus Kristaus meilės. Iš tikrųjų, 
kiekvienam Popiežiui, o ypatingai Mums, kurie esame 
pašaukti darbuotis žmonijos gerovei ir kuri dabar yra 
paliesta daugybe nesantykių ir ginčų, tie Šv. Povilo A- 
paštalo žodžiai stovi, kaip šventas įsakymas: “Tiesa 
reikia vykdyti meilėje”.

Taigi Mes prašome, šlovingieji broliai ir brangieji 
sūnūs, jūsų pagalbos ir jūsų uolumo, kad taip su ta jū-

| sų pagalba Mes galėtume išpildyti Apaštalo įsakymą 
ir savo darbą garbingai atlikti. Tos iškilmingos apei
gos šiandieną uždėjo Mums didelę atsakomybę. Mes 
norime teikti visiems žmonėms dangiškas dovanas, 
kurios, tam tikru atžvilgiu, yra susiję su Popiežiaus 
pareiga.

Pilnai suprasdami kilnumą ir atsakingumą MiV 
sų vietos ir žinodami kokį pasitikėjimą ir viltį žmond 
turi Šventajam Sostui, ne tik tie, kurie artimai yra si 
jungti su Mumis tikėjimu ir meile, bet taip pat daug • 

l bė nuo Mūsų atsiskirusių brolių, ir beveik visi pas?
lio žmonės, kurie trokšta susitaikinimo taikos, šioje 
valandoje, kada Popiežiaus vainikas buvo uždėtas ant 
Mūsų galvos, Mes prisiekiame jums Mūsų broliai, ir 
atsikreipiame į jus Mūsų patarėjai, Šv. Jono Kryzos- 
timo žodžiais: “Jūs, kurie žinote Mūsų darbą, padėkite 
Mums savo malda, savo rūpesniu, savo uolumu, savo 
draugiškumu, kad taip Mes būtumėm jūsų garbė, o 
jūs Mūsų.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra žmonijos laimės ir gerovės pagrindas?
2. Prie kokios taikos Pijus XII šaukia žmones?
3. Kaip tikėjimas veda prie taikos?
4. Ar Popiežiai rūpinosi sulaikyti karus ir įvesti taiką?
5. Ko Pijui XII prašo iš visų žmonių?

MIRTIS AMŽINYBE
MIRTIES AGONIJA.

Rankose liūdnai blykčiojo graudulinės žvakės — 
švietė, bet nešildė. Niūrūs šešėliai slankiojo aplinkui. ■ 
Gedulingai šmėsteldami jie geso ir nyko ant skausmo 
sukaustytų veidų. Seselės meldėsi. Jų širdys gailesio 
prislėgtos graudžiai plakė. Mintys skendėjo anoje ša- 
yje — ten, kur nėr erdvės, nei laiko, nei ribų... tik am

žinybė, nesibaigianti amžinybė. Klajodamos akys su
grįžo į vieną tašką. Vėl įsmigo lyg suakmenėjusios į j 
kenčiančią mirties auką — mūsų brangią kongregaci-: 
jos įsteigėją Motiną Mariją. Ji gulėjo rami, šios že
mės vargų kelionę ji baigė ištvermingai, su kantrybe, 
tvirtai pasitikėdama išvysti Sužiedotinį palaimintųjų 
beribės džiaugsmo karalijoje. Sukepusios lūpos kru
tėjo. Ir ji meldėsi. Tylūs atodūsiai kaip altoriaus smil
kalas kilo į dangų pas Gerąjį Tėvą, prs savo globėją 
šv. Kazimierą. Už langinių vėjas verkė — taip gailiai 
jis pritarė meldžiančioms, gilaus nuolankumo maldos 
žodžiams: Confiteor Deo Omnipotenti... mea culpa... 
orą pro nobis.

Viešpatie, kaip kantriai ji kenčia! Nė aimanos žo
dis neišsprunka iš lūpų. Tik akyse kentėjimų meilės 
žvilgsnis degęs troškimu daugiau kentėti dar skau
džiau sutrina mūsų širdis.

Kunigas suteikė Paskutinį Patepimą. Kaip tikras) 
sielų tėvas jis raminančiai kalbėjo į ligonę. Jo palaimi
nimas ir suteikti Bažnyčios visuotiniai atlaidai gaivi
no Kristaus sužiedotinę. Dievo malonės kaskart gau
sėjo, o jų nuopelnai lengvino sielai keliauti iš šios 
skurdžios, purvinos žemės į blizgančią šalį, kur laukė 
ištikimos tarnaitės didelių pasiaukojimų dangaus lai
mės atpildas.

Netrukus pasidarė ligonei gerutėliau. Užstojęs į 
ramus atoslūgis sugrąžino šalia stovinčioms drąsos ir 
stiprybės. Kupinos dėkingų jausmų Seselės artinosi 
prie savo širdingos, dvasios gyvenimo vadės. Motina 
Maria priėmė kiekvieną Seselę nuoširdžiai. Kaip moti-. 
na savo dukteris švelniai pamokė suteikdama savo 
paskutinius brangius patarimus.

— Aukokitės, — ji ragino, — geriems darbams au
kokitės, panaudokite kentėjimus, būkite klusnios, nes 
klusnybe visa pergalėsite.

Šie žodžiai veržėsi iš alsuojančios krūtinės, kaip iš 
neišsemiamo dorybių šaltinio. Dieve! tęsėsime gerame, 
stengsimės Motinėlės paskutinį norą pildyti. Ji pati 
begaliniai vertino aukos gyvenimą ir savo pavyzdžiu 
išugdė kilnios meilės dvasią savo dukterų tarpe.

Vėjas nutilo. Klaiki naktis pasibaigė. Nors ryto
jus išaušo tylesnis, jis atnešė Motinėlei neapsakomų 
skausmų. Patiko Gerajam Tėvui dar ilgiau savo iš
rinktąją mėginti šios žemės kančių liepsnose. Jis lei
do jai gerti iš karčios taurės, kad tie gelią skausmai 
skaistintų jos sielą Jo malonesniam pasigrožėjimui. 
Vėžys nepasotinamai krimto kūną. Jėgos kasdien sil
po, bet dvasios pajėgos nelūžo. Galingas pasiryžimas 
sudeginti save ant aukuro sukaupė nukamuotame kū
ne nepalaužiamą energiją kentėti su Kristumi Golgo
tos kelyje. Su skausmais augo jos nekaltas paprastu
mas. Ši dorybė, kuria Motina Maria gyvenime nepa
prastai pasižymėjo traukė visus prie ligonės nenugali
ma jėga. Kas tik ėjo pas ją, tas sugrįžo nuostabiai su
jaudintas, sustiprintas. Be Seselių, ėjo dar dvasininkų, 
o iš jų tarpo atsilankė ir J. E. Chicagos Arkivyskupas 
S. A. Stritch. Malonusis Ganytojas palaimino Motiną 
Mariją, ir už gražią kongregacijos darbuotę, kuri Mo
tinėlės dėka nusipelnė Bažnyčios pagyrimą bei įverti
nimą, Jo Ekscelencija prižadėjo kongregacijai savo 
tėvišką globą. Motina Marija kukliai įsidėjo J. E. žo
džius į savo širdį ir Jam širdingai padėkojo už Jo geros 
širdies malonę.

Tuo tarpu išganingos kentėjimų valandos slinko 
į amžinybę. Maldos lydimos jos artino Motinėlę prie 
savo Viešpaties. Stiprėdami bičiulystės ryšiai su Kris
tumi kaskart tobulėjo. Pasalinės mintys netrukdė jų 
meilei, Nukryžiuotasis vienintelis pavergė Motinėlės 
širdį. Mylimoji sužiedotinė visa dvasia ir kūno pajėgo
mis glaudėsi prie Mylimojo, Kuris liko jos vienas rū
pestis, meilė, išganymas.

O Jėzau, — bučiuodama kryželį kartojo, — būk 
mano meile, O Jėzau, būk mano išganymu. Meilės ak
tais ir trumpomis maldelėmis ji rengėsi prie Amžino- 

j sios Meilės vestuvių, kurios sujungs dvi širdis ir nė jo- 
’da galybė jų neatskirs.

Pagaliau laikas išmušė baisios mirties valandą. 
Balandžio 17 dienos vakarą Mirties Angelas pasibeldė į 
vienuolyno duris ir nekviečiamas įėjo. Besidairydamas 
sau aukos išgirdo gilų Seselių meldimą: Jėzau, Marija, 
Juozapai! Jėzau, pasigailėjimo! Karštos maldos lydė
jo mirštančią sielą į amžiną kelionę. Motina Marija di
deliuose skausmuose merdėjo. Kaip kantrusis angelas 
aukojo savo gęstančią gyvybę Tam, Kuriam gyvenime 
pasižadėjo ištikimai mylėti. Juodoji Viešnia greitino 
savo žingsnius. Nedelsdama kirto šios žemės ryšius, 
kirto ir sutraukusi visus pančius, pasiėmė šventą sielą 
į savo prieglobstį.

Mirtis. Šiurpulinga mirtis. Ji atskyrė mūs myli
miausią, mums brangiausią asmenį iš gyvųjų tarpo. 
Mirtis paliko vien šaltą lavoną — tą kitą kart veiklią, 
pilną gailestingumo, meilės, išminties Motiną — pali
ko ją be gyvybės.

Šiandien velionė tyh. Jos užmerktos akys ir lūpos, 
kurios maloniai šypsodamos padrąsindavo baimingas 
sielas daugiau nebekalba. Prispaudusios kryželį ran-

POTVYNIO ATSPINDIS, — Vaizdas is orlaivio žvelgiant į patvinusią da
lį Sacramento Valley in California. Tai ne vien šis vaizdas šio pavasario 
potvynių atspindis. Buvo daug daugiau, bemaž kiekvienoje valstybėje.

Tradcija ir Legendos Kaikurios Gėlės, Jų Reikšme
giui kentėtojui, — Anglijos glo
bėjui ir užtarytojui paskirta, čiame gale yra žymiai platesnis, 
Mat jos pražydi kaip tik tan
kiausiai Šv. Jurgio kentėtojo triūbelę (o dar daugiau yra pa
šventė je, ir viršutine savo iš-' našus į seniau vartotų grama- 
vaizda panašios į mėlyną karei- fonų triūbas), ir kaip panaši į 
vio apsiaustą. ' muzikos instrumentą, tapo pa-

Sulaukus gegužės mėn., visuo-! vadinta “Šv. Cecilijos Gėlė”.
se šiltesniuose kraštuose veik ■ Barboros Herbas”, pava-
visos žymesnės gėlės sužydi, dinta tokiu vardu dėl to, kad ji 
Anglijoje yra žinoma gėlė, va- išauga, žydi ir pagaliau suvysta, 
dinama “Plačiatriūbelė”, kuri kaip tik prieš Šv. Barboros 
kartu yra vadinama dar ir “Ge- šventę, — 4 d. gruodžio mėn. 
gūžės Gėlė”. Comwall distrikte, Į Taigi kaip matome, kiek daug 
Anglijoje, Leli jakai yra vadina-! įvairių gėlių, augalų ir pagaliau 
mi “Gegužės Žiedais”, o klo- krūmų, tik trumpai pažvelgus, 
niuose augančios Lelijos, —i 
“Gegužės Lelijomis”.

Taip vadinamame “Baltajame 
Sekmadieny”, senuose laikuose 
kaikuriose Londono bažnyčiose, 
būdavo sakomas taip vadinamas > 
“Gėlių Pamokslas”. Rusijoje 
pirm Didžiojo Karo, nuo se
niausių laikų, buvo užsilikęs 
tradicijinis paprotys, kad bai
giantis Velykiniam laikui, jau- 

: nos mergaitės nunešę mesdavo į

das palei kotelį siauras, o pa-

tikrai yra panašus į medinę

A .5 .e < *
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(Tęsinys)
Daug gėlių ar šiaip augalų, 

paliko Brangiausiuoju mūsų Iš- 
ganytojaus krauju sušlakstytų, 
tekant iš Jo Šv. galvos ir viso 
kūno, kai Jis, sunkų medžio 
kryžių nešdamas, — skausmin
goje savo kelionėje ėjo į Kalva
rijos kalną. Tarpe kitų labiausia 
yra žinomi Brangiausiuoju V. 
Jėzaus krauju sužymėti šie au
galai: “Sienų Gėlė”, “Medžio 
Triūbelė” ir “Purpurinis Obuo
liukas”, kuris Cheshire apskri
ty, Anglijoje, dar yra vadina
mas ir “Gethsemane” vardu. 
Taip vadinami “Mėlynieji Grei- 
tukai”, pirmaisiais krikščiony
bės amžiais, buvo pavadinti 
dar ir kitu vardu, būtent — 
“Veronika”, nes plačiuose jų 
žieduose, randasi aiškios baltos 
keturkampės dėmės, labai pana
šios į tą skarelę, su kuria dievo
ta ir gailestinga moteris — Ve
ronika, Šv. mūsų Išganytojaus 
Veidą ,Kryžių Jam nešant, nu
šluostė.

Ispanijoje yra plačiai žinoma Nevos upę gėles, atminčiai bu- 
ir gerbiama taip vadinama vusiU įvairių savo draugų, ku
kančios Gėlė”. Ji tapo pava- ,rie kartu su jais toje pačioje 
dinta tuo vardu todėl, kad jos vietoje negyvena.
žieduose aiškiai pastebimi, toki Rožės, kurios šiame sezone 
keisti susiformavimai, kurie y- skaitlingai pradeda žydėti, dau-: 
ra labai panašūs į Šv. V. Jėzaus kur yra ypatingai Šv. P. Ma-, 
kančios įrankius. Kaikurie Ispa- rij°s garbei pavedamos, kuomet t 
nijos rašytojai, tai gėlei dar *r pati Šv. P. Marija, kaip tik, 
vieną garbingą titulą prideda, įvairių gėlių vardu daug kur ir 
būtent: “Penkių Šv. Išganyto- -vra tituluojama, kaip pavyz- 
jaus Žaizdų Gėlė”. (džiūk “Israelio Lelija”, “Rožė

“Palestinos Drebulė” sulig Paslaptingoji”, “Rožančiaus 
tradicijos, yra šiurpus ir neap- Karalienė ir panašiai. Kaikurie 
kenčiamas medis. Priežastis yra XVII ir XVIII šimtmečio rašy
ta, kad po šios rūšies medžiu,|
Judas Iskarijotas, pardavės V. Ivo “Rožių Vainikas .

...................................

tojai, ir patį Rožančių vadinda-

Jėzų žydams pasikorė!
V. Jėzaus Dangun Užžengimo 

diena ir šventė, yra skaitoma 
niekuomet nepasibaigianti, t. y. 
amžina. Tą dieną šveicarai kata-, 
likai nupynę mažus vainikėlius; 
iš dviejų rūšių gėlių, vokiškai | 
vadinamų “Edelweisse” ir “A- 
maranth”, ir pakabina juos ant 
savo gyvenamo buto durų. Mat 
tos abi gėlių rūšys, reiškia ty
rumą ir nemirtingumą.

Gėlė Anglijoje, vadinama 
j “Zuikių Varpelis”, yra Šv. Jur-
I
I

I Airijos tautinė gėlė. — Lauki- 
'nis Trilapis Dobiliukas, yra a- 
kredituotas Šv. Trejybę primin
ti. “Karobo Medis”, yra vadina
mas “Šv. Jono Duona”, nes jam 
gyvenant tyralaukiuose, — Šv. 
Jonas maistą sau nuo jo turėda
vo. “Saldusis Vincentas” gėlė, 
gavo savo pavadinimą nuo Šv. 
Vincento, kuris dėlei didžiausio 
savo būdo malonumo, daugelio 
buvo vadinamas “Saldusis Vin
centas”.

“Medinė Triūbelė”, kurios žie-

kos, dar neseniai dirbėdamos artimo labui, dabar guli, 
kaip ledo grumstai ant sustingusios krūtinės. O mes— 
žiūrėdamos į tą liūdną vaizdą liūdime, bet greit nusira
miname, kad ne visa žuvo su šalta mirtimi. Liko amži
nam atminimui brangus kongregacijai palikimas, tai 
— Motinos Marijos DIDVYRIŠKA DVASIA. Ta dvasia, 
kuri pašventė didžiuosius ir mažuosius Kūrėjos dar
bus, pasiliks mūsų tarpe gyva, kaip plakanti širdis. 
Mirė? Taip ji mirė. Mirė, kad gyventų. “Ištikimiesiems 

(gyvenimas, meldžiamės šv. mišių prefacijoj už miru
sius, ne atimtas, bet tik mainosi, ir šio žemiškojo gy
venimo namams iširus, rengiama amžina buveinė dan- 

I gu-je”
Viešpatie, Gyvybės Kūrėjau ir Amžinos Laimės 

Davėjau, tebūna ši angelų ir šventųjų džiaugsmo būs
tinė mūs Motinėlei Marijai gili kaip jūra, plati kaip 
dangaus erdvė laimės šalis, kur amžinos meilės poky
lyje garbins savo Dievą, Išganytoją, Sužiedotinį.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero Seserys.

įvairiomis tradicijomis ir pada
vimais, rišasi su katalikų kalen
doriaus šventėmis, per visą išti
są metą.

Britų, prancūzų ir vokiečių 
kalbose, ištisi didžiuliai knygų 

■ tomai,'yra prirašyti vien apie 
įvairias gėles, jų reikšmę, tradi

cijas ir įvairias su jomis suriš
tas legendas ir keistus, nuosta
bius padavimus.

Tikiuosi, kad šis mano men- 
(kutelis rašinėlis, vis tik dėl 
to “Darbininko” skaitytojus, 
šiek tiek gėlėmis gal daugiau 
suinteresuos, ir parodys didesnę 
pastarųjų reikšmę.

Žinoma, aš čia anaiptol nevi- 
sas gėles suminėjau. Jų yra to
kia didžiausia daugybė, kad lai
krašty jas išvardinti su visomis 
jų tradicijomis, legendomis ir 
padavimais, — nieku būdu ne
begalima. Aš čia tesuminėjau 
tik kaikurias svarbesniąsias.

Pagaliau, nuostabiausias yra 
mums tas dalykas, kad visos tos 
mažų — mirtingų žmonių legen
dos ir padavimai, apie įvairias 
gėles, prasiskverbia taip toli 
pirmyn, kad jos ūmai mums pa
rodo, kad Aukščiausiasis jų Su
tvėrėjas .įvairias gėles sutver
damas, turėjo dvejopą tikslą: 
Jis davė joms žemišką, — pra- 
nykstamą grožybę, tačiau tik
rąją jų reikšmę ir svarbą, dau
geliui atvejų kurkas aukščiau, 
negu mūsų trumpas. — greitas 
prabėgantis žemiškasis gyveni
mas. negu mūsų mažaš,— trum
pas akiratis siekia, pastatė.

(Pabaiga)
J. Butkevičius.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

, valiauskam už suteikimą vietos
•tam vakarėliui. Narė.*

JAUNA PORA ŽUVO 
AUTOMOBILIO 

NELAIMĖJE

Balandžio 15 d. iš Šv. 
nastazijos bažnyčios pa
laidota jauna pora, a. a. 
Bernardas ir Konstancija 
Savokynai. Jiedu patiko 
nelaimę važiuodami iš Ke- į 
nosha, Wis. į namus. Auto
mobilius, kuriuo jie važia
vo, nubėgo nuo kelio, kelis 
kartus apsivertė ir trenkė 
į medį. Abu nelaimingai 
žuvo.

Antradienio vakare, bal. 23 
d., Šv. Jurgio lietuvių par. sve
tainėje įvyko Sodaliečių susi
rinkimas. Dalyvavo kunigas K. į 
Jenkus iš So. Bostono. Jis skai- i 
tė paskaitą ir rodė gražius pa-Į 
veikslus.

Sekmadienį, bal. 21 d. tuoj po > 
sumos įvyko Šv. Cecilijos cho
ro susirinkimas. Choras nutarė 
dalyvauti Lietuvių Dienoje, 
Marianapolyj. Choro Radio gru
pė susitarė apie važiavimą į 
Darbininkų Radio koncertą, So., 
Bostonan. Dalyvavo 16 asmenų. 
Radio grupei vadovavo varg. A. 
Šlapelis, akompanavo p. Julė 
Vilkišiūtė.

Birželio 9 d. Šv. Baltra
miejaus par. bažnyčioje į- 
vyks primicijos kun. Anta
no Matulėno (Tėvo Rai
mundo). Rap.

------------------ i Sekmadienį, balandžio 21 d., 
p. pietų ir vakare įvyko Knights 
of Columbus vakaras, Junior 
High School auditorijoj. Suvai
dino gražų veikalą “The First 
Legion”, kuriuo vaizdavo Jėzui
tų gyvenimą.

AL. STEVENS orkestras, kuris gros Darbininkų ir Lietuvos Dukterų rengia
muose šokiuose, balandžio 27 d., 7:30 vai. vakare, Municipal Building salėje, 
So. Boston, Mass. Plačioji visuomenė kviečiama daly vauti šokiuose.

MONTELLO. MASS

BALTIMORĘ, MD
Balandžio 28 d. (sekmadienį) 

į Baltimorę atvažiuoja gabi Chi- 
cagos lietuvių šokėjų grupė, 
vadovaujant Vytautui F. Bilie- 
jui. Dainuos solo ir akomponuos 
Elena Pečiukaitis. Šokikai pa
šoks lietuvių ir kitų tautų tau
tinius šokius. Vakaras 
lietuvių salėje, 851 Hollins St.,‘rh* tautų jaunuoliai. įžymėti 
7:45 vai. vakare. Įžanga 55 ct.

i
Visi pasinaudokite geriausia 

proga pamatyti šiuos gabius šo
kikus. Dalis pelno skiriama 
niaus Fondui.

Norwoode yra susiorganiza
vęs choras: Norwood Chorai 

įvyks Society, kurio nariais yra įvai-

na, kad iš tautinių grupių yra 
daugumoje lietuviai. Sopranos: 

į pp. Genovaitė Babilaitė, Juzė 
Babilaitė, Valerija Baltaduony- 

jtė, Ona Karnilaitė, Eleonora 
! Kručaitė, Izabelė Kruger, Marė 
: Okulevičiūtė, Birutė Šergelytė, 
i Elzbieta Zurbaitė; altos: pp. Ju- 
| lė Babilaitė, Alena Jasionytė, 

PP-.Ona Pazniokaitė, Pranciška Pe- 
Vasiliūnaitė. 

nėra nė vieno 
žaidimas. Dalyvavo gausus bū- lietuvio, o gal yra, tik ne lietu- 
rys žmonių. Dalyviai, kurie bu- viška pavarde? Chorui vado
vo laimingi, gavo gražių dova
nėlių. Buvo ir užkandžių. Rengi
mo komisijoje buvo šios Sąjun
gietės: P. Naujokaitienė, Ieva 
Tvaskienė, Alena Novikienė ir 
U. Pazniokienė. Komisija gra
žiai pasidarbavo. Liko nemažai 
pelno.

Sąjungietės dėkingos pp. Ka-, priėmė Moterystės Sakramentą 
L.......................................- - — 'd. Ona S. Babilaitė, gyv. Folan

Avė. ir p. Alekas Navickas, 
gyv. IVeld Avė. Jaunuolių in
tencijai kleb. kun. S. Kneižis 
atnašavo šv. mišias, suteikė Sa
kramentą ir palaiminimą. Po 
jungtuvių bažnyčioje įvyko ves
tuvių bankietas lietuvių svetai-

i
nėję.

p. Ona S. Navickienė (Babi
laitė) yra baigus Norwood 
High School ir Boston City li
goninės slaugių mokslus. Ji yra 
Norwoodo ligoninės štabo na
rė. p. Alekas Navickas yra bai- 

! gęs Norvvood High School ir y- 
ra biznyje su savo tėveliu Nor- 
woode. Jaunavedžiai sugrįžę iš 
atostogų apsigyvens pp. Navic
kų naujame name, Weld Avė.

, Linkime jaunavedžiams lai- 
! | mingo gyvenimo. CSN.

NORWOOD, MASS
Balandžio 23 d. vakare, 77 7__‘

Kavaliauskų namuose 7 StfAJohii rekšlytė, Joana 
Avė. įvyko Sąjungiečių “beano” Tenorų ir basų

I

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Montello Šv. Roko parapija 
pasistatė gražią modemišką sa-į 
lę. kurios šventinimo iškilmės į- 

i ,
: vyks balandžio 28 d., sekmadie
nį. Į šventinimo iškilmes kvie

čiami visi skaitlingai dalyvauti.
Lauksime svečių ir iš aplinkinių 
parapijų. Iškilmės prasidės pa
maldomis, kurios bus 3.30 vai. 
Pamokslą sakys vienas kun. 

į svečių. Po pamaldų įvyks pats 
šventinimas, kurį atliks klebo
nas kun. J. Švagždys. 5 vai. va- 

; kare, apatinėje salėje prasidės 
puota, kurioje dalyvavimas $1. 
auka. Laike vakarienės bus vai
dinama linksma komedija.

Viršutinėje
bendrai bus parodyta magiko p. 
Moros iš Boston šposai. Be to 
bus choro minstrel show.

Todėl nepraleiskite nei vienos 
progos nedalyvavę šiame pui
kiame ir džiaugsmingame pa- 

! rengime.

surengė savo klebonui jo 20 
metų patarnavimo proga šioj 
parapijoje minėjimą. Tą pačią 
dieną tos pačios kolonijos žmo
nės ir kiti “parapijiečiai” su
rengė kitą vakarėlį pasipriešin
dami. Žinoma abu parengimai 
pasisekė, bet klausimas tas, kas 
visa tai daro? Tai daro priešin
gieji “parapijiečiai”. Jie eina į 
bažnyčią kartais tik provokavi
mo tikslais, tai komunistai. Jie 
viešai pasakydami savo tikslus 
nieko gero negalėtų nuveikti, 
bet kada jie įlenda į avies kailį, 
jie daugiau gali laimėti. Tokių 
žmonių katalikai visoj Ameri
koj turėtų labai saugotis ir juos 
pašalinti iš visų draugijų be jo
kio pasigailėjimo. Jie labai iš
skiriami. Kai tik duodami koki 
nors draugijos pasiūlymai ar į- 
nešimai dėl parapijos naudos, 
jie visuomet priešinasi. Be to 
dažnai jie prikaišioja, kad ku
nigai jiems uždraudžia laisvę, ir 
blogai veda parapiją. Toki “pa- jas pasirašymo taikos sutarties, 
rapijiečiai” yra visuomet šalin- Spalių 9 dieną, 1920 m. smurtu 
tini iš katalikiškų draugijų.

Kun. Masevičius drąsiai tvir- sėtai priklausančią sostinę Vii 
tina, kad lietuviai turi gerą ku- nįų. 
nigiją, kurie savo žmones gina 
visuomet ir visur ir jie, kaip ir 
visi lietuviai, nėra bailiai. Je tu
ri vieną tikslą savo gyvenime— 
platinti tikėjimą ir globoti savo 
tautą.

Prisiminimas Isl 920 m., 
Spalių 7, Suvalkų Sutarties

Lietuvos Lenkijos Pasira
šymas, Tikras Obalsis.

tus iš Šv. Jurgio parapijos, 
sub-diakonas kun. Ivanauskas 
iš Akron, Ohio. Prie arkivysku
po patarnavo kun. Petreikis iš 
Youngstown. Pamokslą pasakė 
kun. Širvaitis, kuris yra atsi
lankęs iš Lietuvos ir negali dėl 
karo sugrįžti. Kun. Steigmonas 
buvo 44 metų amžiaus.

Nemalonu, kad tokia svarbi

Lietuvos Lenkijos sutarties 
pasirašyme Suvalkuose, spalid 
7 d., 1920 metuose, dalyvaujant 
abiejų valstybių atatinkamoms 
komisijoms, kurią sudarė 13 tai! 
kos delegacijos narių, visi sėdį 
kaip tikri taikos - brolijos as-l 
mens, prie puikiai papuošto staJ 
lo, ant kurio stovi kryžius, kaip) 
liudytojas tos garbingos su
tarties. Prie stalo visų nutrauk
tas paveikslas, ant jo padėti tai
kos sutarties lakštai. Vadinasi, 
prie kryžiaus padaryta ir pasi
rašyta taikos sutartis. Lietuva 
ir Lenkija yra tikros katalikiš
kos valstybės, bet kas atsitiko. 
Lenkija pamiršo, kad ant stale 
stovėjo kryžius, kaipo liūdyto-

puolė ir išplėšė iš Lietuvos tei

i Taigi, ar tai neprasikaltimasJ 
Toks Lenkijos prasikaltimas! 
šiandien susilaukė Dievo baus-į 
mės. Lietuva, laikydamasi tei-l 
sėtumo, iš lengvo auga, didėjaJ 
nes ji ieško teisėtai savo, o nd 
kitų. Lenkija didžiuojasi ir pa 
Alijantų malone, ir šiandien ji| 
ieško nesavo žemių.

Taip pat atverskim “Mūsų! 
Vilniaus” Nr. 4, 1938 metų, va-j 
sario 16 d. lapus, rasime pasi-J 
baisėtinų okupuotame Vilniaus] 
krašte, nuo 1919 iki 1937 m.J 

mūsų buvusių kaimynų lenkų 
atliktų žudynių, tuos žmones, 
kurie teiėtai ieškojo ir gynė sa
vo teises Vilniaus krašte.

Praeitą savaitę iš Šv. Petro 
parap. bažnyčios palaidotas Jo
nas Barauskas, kuris staiga mi
rė dirbtuvėje širdies liga.

Keletą metų atgal buvo staiga 
užmuštas dirbtuvėje jo sūnus. 
Nors prie šios parapijos pri
klausė, retai buvo matomas. 
Amžiną atsilsį.

MIRĖ KUN. EUGENIJUS 
STEIGMONAS

Kun. Steigmonas kaipo klie
rikas buvo labai gerai pažįsta
mas Detroite, nes daugelis Det
roito žmonių jam davė pagelbą 
moksle.

Jis pradėjo mokytis dėl apaš
talavimo Detroite, bet persikė
lė į Clevelandą ir ten buvo į-
šventitas 1929 metais ir paskir- žinia buvo ilgai nepastebėta; 
tas į Šv. Jurgio parapiją už a-' priežastis ta, kad daug mūsų 
sistentą prie kun. Vilkutaičio. katalikų neskaito lietuviškų ka- 
Iš ten buvo iškeltas į Youngs- talikiškų laikraščių ir nesidar- 
town, Ohio. Ten pabuvęs buvo buoja dėl mūsų katalikybės ir 

lietuvybės. Tikras katalikas yra 
tikras lietuvis.

I

I , — . r

. . atleistas. Jį priėmė kun. Karu- 
salėje visiems ziskis.

i Kaip kun. Karužiškis buvo at
leistas iš parapijos, tuo pačiu ' 
tarpu kun. Steigmonui prasidė- poodenciją, prašome visų kata- 
jo kojų liga, tai buvo vėžys. Nu- atydžiai perskaityti ir pri- 
vedus į ligoninę, turėjo jam nu- siminti. Dėl jos atsakomybės 
piauti koją, bet po to prasidėjo mes Patys pasirūpiname, nes 

j J lc 1 gangrena, ir iš tos priežasties ^v. Petro parap. klebonas pats
. mirė. Jis išgulėjo ligoninėje ke- tai duoda korespondentui 
I . .... _—......__ rrolio
I
l

I *

vau ja prof. Dethier.

Veik visos lietuvaitės choris
tės yra Šv. Cecilijos, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj, choro narės.

i

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Šią, žemiau parašytą korės-

Atsilyginimui, Lietuva dabar 
galėtų pasakyti atbėgėliams 
lenkams: “Marš do Varšava”.

K. D.

GARDNER, MASS.

Dviejų Metų Sukaktuvės.
Aušros Choras, vadovaujant

turiolika mėnesių. Buvo kunigu 
vienuolika metų. i Šio mėnesio (balandžio) 7 d.

Jo laidotuvėse mišias atlaikė Grand Rapids iš Šv. Petro ir 
Clevelando arkivyskupas, Ne- Povilo parapijos atvyko kon- 
kalto Prasidėjimo lietuvių baž- certuoti choras. Nors iš anksto

šeštadienį, balandžio 20 d.. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje

Jurgiui Stačiokui, rengia dviejų' čioj Diakonas buvo kun. Bar- buvo labai daug reklamuota ir
metų sukaktuves gegužės 4 d.,' ,  .......................rašyta, bet koncerte iš tos pa-

■

Į

—
Praeitą sekmadienį šv. Anta

no parap. bažnyčioje buvo iškil
mingos sutuoktuvės. Priėmė 
sakramentą Al. Banonis iš 
Dearbom, Mich. ir Julija Ado
maitytė. Adomaičiai per ilgus 
metus sunkiai darbavosi Šv.
Antano parapijos gerovei. Juli- išvyks į Akron. Ohio. vadovau
ja buvo choristė ir viso jauni- jant A. Litvaičiui. Rodos, Akro- 
mo vedėja. Vestuvių balius bu- n’e yra stiprus ratelis, bet ką 
vo labai iškilmingas. Linkime mūsų ratelis paiso. Pasiseks ge- 
jauniesiems geriausio pasiseki-, rai, o jei nepasiseks, tai akro- 

niečiai žinos, kad buvo mūsų ra 
telis.

mo.

Draugijų Valdybų Adresai

vakare, G.A.R. svetainėje, vimu pakėlė Gardnerio koloni- čios parapijos buvo tik kaikurie 
Chestnut St., prie pat gelžkelio jos vardą spaudoj. Jeigu patin- parapijiečiai. Kiti tą patį vaka- 
stoties. Pradžia 7:30 vai.

Gerbiamieji lietuviai ir rė- jis toliau tęstų savo darbą, duo- svetainėje — Slovenia Workers 
1.'». £11 11/".£■ 1 ! — — —— —■ . * —. - TT-11 - 1— - — _ — - —A — ———
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tų gyvenimo šventės, kurios teinančius metus būtų lengves- 
programa susidės iš koncerto ir ng jr geresnė, 
šokių. Yra dedama daug pastan
gų, kad šis koncertas viršytų' tarnus Aušros Choro į svečius, 
visus kitus koncertus, kurie ka
da yra buvę Gardneryje. Neat
sižiūrint išlaidų, Aušros Choras 
visuomet nori savo rėmėjus už
ganėdinti ir vis kaskart ką nors 
naujo, geresnio jums suteikti.

Apart Aušros Choro, dar bus 
du dainininkai, radio solistai: 
Valerija Kaunietytė iš Hart- 
ford, Conn. Visi, kurie esate ją 
girdėję taip maloniai, artistiš
kai dainuojant per radio, neap
leiskite progos išgirsti ją dai
nuojant ypatingai per mūsų 
koncertą. Iš tikrųjų, visi būsite 
jos balsu sužavėti. Vincas Sa- 
malis iš Cambridge, Mass., ge
rai žinomas radio dainininkas, 
taip maloniai sutiko ir prisiža
dėjo mūsų koncerte dalyvauti. 
Na. gerbiamieji, ko daugiau 
reikia dėl geresnio vakaro pa
sitenkinimų? Dainuos du artis
tai, Aušros choras, solistai, 
merginų choras, vyrų choras ir 
parodys gabumus muzikališkų 

I instrumentų mėgėjai. Galų gale, 
vakarui užbaigti bus labai šau
nus orkestras, kuris gros lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Aušros Choras myli veikti 
meno srityje; jau aplankė kele
tą kitų kolonijų ir savo daina

ka Aušros Chiras ir norite, kad rą surengė šokius komunistų

mėjai mūsų choro, kreipiuosi kitę visi netik morališką para- Hali. Nors koncerte buvo pa- 
prie tamstų geros širdies, nepa- mą, bet prisidėkite finansiškai, ■ kankamai publikos, bet anie 
miršti Aušros Choro dviejų me- ka Aušros Choras ir norite, kad priešingi turėjo padaryti savo.

Dar daugiau. Balandžio 21 d. 
Šv. Antano parapijos žmonės

Kviečiame visus senus pažįs-

kad galėtume pažintį atnaujin
ti. Kviečiame ir visus kitus da
lyvauti mūsų koncerte ir tapti 
Aušros Choro geriausiais drau
gais, rėmėjais. Iki pasimatymo, 

P. Aukštikalnis.

PORA METŲ

Praeitą savaitę Detroite buvo 
palaidota net septyni lietuviai

Antradienį, balandžio 23 d., 
buvo šios parapijos basebolnin- 
kų susirinkimas. W. Saes buvo 
išrinktas kaipo manegeris. Ro
dos bus labai stiprus ratelis, bet tik trys su bažnytinėmis a 
kuris priklauso prie CYO. Lin- peigomis. Kaip tų tėveliai būti 
kime pasisekimo. nuliūdę, kad žinotų jog jų sū

__________ neliai neturėjo krikščioniški
Šios parapijos basketbolnikai palaidojimo.

Duokite Taisyti Kailinius 
SPECIALISTAMS!

Jau prabėgo pora metų — 
Taip gražių dienelių, 
Mums bejieškant tarpe gaidų 
Rasta daug dainelių.
Veržias balsai iš krūtinių, 
Kyla lietuvybė,
Neša aidai sutartines. 
Glaudžia mus vienybė.
Aušros Choras vis dainuoja 
Dainas patrijotų,
Garbę, vargus išskaičiuoja, 
Kad meilė bujotų.
Nauja viltis tarp jaunuolių, 
Dedas darban mūsų, 
Skleidžiam geismą Tėvynainių 
Malonybei jūsų.

P. Aukštikalnis.

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

t re
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*V. JONO EV. BL. PASALPIN69 
DRAUGIJOS VALDYBA

rinkimus kas
-o mėnesio 

salėj, 49?

I

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
•25 E 8th St.. So. Boston. M&aa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. RaAt — Marijona Markoniutė, 

4115 U'ashington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-vV 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 West 8th St.. So. Boston. Mass. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raitininką.

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St.. So. Bostort, Mass.

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaftka,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Man 

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

rždininkas, Andrius Zaleskas.
702 Fifth St.. So. Boeton. Man ■ ’ *■

Draugija laiko { 
čią nedėldienj 
2 vai. po pietų, 
E. 7ta St., So. Boston, iasa.

Šias eilutes skiriu Aušros 
Chorui, Gardner, Mass., kad na
riai sugebėjo sutverti tokį puikų 
chorą ir jau prisirengė švęsti 
dviejų metų sukaktuves gegužės 
4 d., vakare, G.A.R. svetainėje.

P. A.

BOSTON, MASS



Penktadienis, Balandžio 26, ’40 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
IŠ LDS 1-mos KUOPOS 

SUSIRINKIMO
terš suteikė moterystės sakra
mentą.

Antradienį, balandžio 23 d., 
vakare, “Darbininko” salėje į- 
/yko LDS 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas. Tarp kitų 
segančių reikalų ypatingo dė
mesio buvo kreipiama į rengia
muosius šokius, kurie įvyks 
šeštadienį, balandžio 27 d., š.m., 

ĮZ :30 vai. vakare, Municipal sve
tainėje. Išklausius įvairius pra
nešimus, paaiškėjo, kad viskas 
prirengta. Darbais pasiskirsty
ta. Ir belieka tik plačiosios vi
suomenės priimti nuoširdumas, 
Jiuris turėtų būti pareikštas sa
vo atsilankymu. LDS kuopa ir 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai 
kviečia visus, o visus į rengia
mąją pramogą - šokius, balan
džio 27 d., Municipal salėje.

Taipgi nutarta pridėti savo 
pajėgingas rankas darbu prie 
parapijos išvažiavimo.

/! ŽINUTĖS

I

Rap.

į

Bal. 24 d„ 4 vai. p.p., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., įvyko 
vaikų pirmos šv. Komunijos ge- 
neralės pamokos. Vaikai priims 
pirmą šv. Komuniją geg. 18 d.

Vakare, Šv. Petro par. bažny
čioje, Pranciškonų Brolija turė
jo pamaldas. Po tų mėnesinių 
pamaldų atlaikė susirinkimą. 
Čia Pranciškonai aptarė jų ruo
šiamą parengimą, geg. 5 d., 3 
vai. p. p., parapijos išvažiavimo 
fondui.

Bal. 26 d., 4 vai. p. p., bažny
tinėje salėje, W. 5th St., rodomi 
didelio teatro judamieji paveik
slai. Įžanga vaikams 5c., suau
gusiems 15c. Visi kviečiami.

i _________

d. 21 d., Rozalija Janavičiū- 
;yv., 5 Swallow St., ištekėjo 
’ay Lightner. Kun. P. J. Wa-

Sekmadienį, bal. 28 d., Šv. 
i Petro par. bažnyčioje, visos pa
maldos bus vedamos Dienos 
Taupymo Laiku — vieną valan
dą ankščiau. *

Šokidi! šokiai!! šokiai!!!
DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrMge 6330.

Jotai Repshls, M. D.
(REP5YSJ

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valančios: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD.
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8.
8ekmadieniait pagal sutartį.

zTel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. Vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
... — ■■ ■ —.A .. 

šeštadienio vakare, balandžio 
27 d., Municipal Building sve
tainėje, So. Bostone, įvyks LDS 
ir Lietuvos Dukterų Balius - Šo
kiai. Jau daug tikietų šokių rė
mėjai ir mylėtojai įsigijo iš 
anksto. Kiti pastebėję skelbi
mus ir pranešimus tuo jaus pasi
žymėjo į savo “Pažymių kny
gutę”, o dar kiti užsirišo maz
gą ant diržo ar nosinės. Tas 
viskas parodo, kad šokiais yra 
didelio susidomėjimo, ir nori
ma, dedant visas pastangas, šo
kiuose dalyvauti. Ir ne stebėti
na. Juk oras labai biaurus buvo 
per visą pastarąjį laiką ir nebu
vo galima nei nosis iškišti kur 
nors laiką linksmiau praleisti. 
O čia štai linksmiausi pavasario 
šokiai žada atnešti tokio laiko, 
tokių valandėlių, kokių retai te
pasitaiko. Kitaip tariant, tai y- 
ra reta proga nubraukti dienos 
rūpesčius į šalį ir stoti jaunuo
lio dvasia ir mintimis ir kartu 
sukaupus jaunystę, pasisvaidy- 
ti energijos kupinam, kad dva
sioje atjaunėjus. Ir visi tik kal
ba apie rengiamuosius balan
džio 27 d. vakare, šokius, kurie 
įvyks Municipal Buildinge. Kas, 
kas, bet jau jaunimas, tai tik
rai domisi. Čia mat ir jŲ iždui 
prieinamiausią. Ir nereikia 
daug išleisti ir gali daug dau
giau laimėti, kaip kur nors luk- 
susinėse salėse. Čia ir motinoms 
bei tėveliams pravartu kartu 
su savo jaunamečiais praleisti, 
po sunkios dienos darbų, vaka
rą. Taigi ir tie, kurie ligi šiol 
dar neturėjo padarę intencijos, 
vykti ar nevykti į šokius, kvie
čiami prisidėti ir kartu su dar-

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

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

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. 6a8iss 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732 

Namų: TALbot 2474
---- Į a . .... .....  —   —W

Tel. 3826 * Namų Tel. 5307

Lucy N. Yakhn
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUČUTC) 

14 Rope SU 
Greenfieid, Mass.

I

(Politiškas Skelbimas)■

3 Vinton PI., So. Boston,
7-to Wardo Kandidataš į 

Reprešentative. 

bininkais ir Lietuvos Dukteri
mis praleisti šauniuose šokiuose, 
savo laisvą laiką, kuriuose tik-j 
rai patirsite linksmumo ir ma
lonumo. Įžanga tik 40c. Tad va
lio visi į šokius, šeštadienį, ba
landžio 27 d., vakare, Municipal 
Buildirig salėje! Kvieslys.

Kur Dingo Rimšos 
"Artojo" Fondas?

Kiek laiko atgal “Darbi
ninke” tilpo pageidavi
mas, kad skulptoriaus 
Rimšos “Artojo” fondo 
komitetas, kurio pirminin
ku yra p. S. Minkus, išduo
tų apyskaitą. Komitetas 
ligšiol jokios a- 
pyskaitos neišdavė. Tyli 
kai Boston Common par
davęs. Kodėl taip? Komi
tetas aukas rinko iš visuo
menės ir draugijų. Ar gi 
visuomenė ir draugijos ne
turi teisės žinoti kiek “Ar
tojaus” komitetas surinko 
aukų, ..kiek ir kam iš tų 
aukų, išmokėjo?

Skulptorius .Petras Rim
ša vii name laiške “Darbi
ninkui” nusiskundė, kad 
komiteto pirmininkas p. 
Minkus, kurio jisai prašęs

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Metiniai
0KIAI

•i

"DARMMHKO"
*

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio • June 9,1940

rtEfcėlA Los. 1-ma KUOPA IR UfcTUVdS DUKTERŲ DRAUGIJA

šeštadienį,

Balandžio-Aprtl 27,1940
Municipal Building Salėje,

EAST BROADWAY, SCK BOSTON, MASS.

AL STEVENS’ Orkestrą

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimą.

■safiKtti’ri'iriirr'irT - ■ ...... .

Šdkidi 8 iki 11:30 Įžanga 40c. 
risi Kviečiami!

T
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dffis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūties auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BROADWAY
Be. Boston, Mase.

U

Stalk Bestai 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

fcaBpHrfą pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir išgrysuojame Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

jo vardu apmokėti “Dar
bininkui” iš to “Artojaus” 
fondo už prenumeratą, nei 
to nesiteikė padaryti, p. 
Rimša pasidaręs bereika
lingų išlaidų.

Vienas komiteto narys 
pasakojo, kad/‘Artojaus” 
fondo komitetas turėjęs 
tik vieną susirinkimą po p. 
Rimšos išvykimo į Lietu
vą. Jis nežinąs kiek iš viso 
aukų surinkti., ir kiek jų 
yra pas iždininką ir pirmi
ninką. Jis pareiškė, kad 
reikalausiąs sušaukti ko
miteto susirinkimą. Lai
kas.

Jeigu “Artojaus” fondo 
komiteto viršininkai ne- 

'matė jau seniai tilpusio, 
“Darbininke” pageidavi-l 
mo, tai gal nors šį pamatys 
ir padarys kas reikia, bū-j 

Įtent, viešai paskelbs; 
smulkmenišką “Artojaus” 
fondo komiteto apyskaitą.

R-tas.REIKALINGAS
Reikalingas darbininkas, su

gebąs važiuoti arkliais ir juos 
prižiūrėti (teamster). N orin- 
tieji darbą kreipkitės į: 

Joną Tatulį, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.
(19-30)

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)

8ou 4618

Furniture Co.
MOVER3— 
Insured and 

Bonded
Local < Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadvay
So. Boston, Mass.----- ■:--- - ■ "—p.

Re*. Šou 3729

111*5111!/.i

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay Vlew Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th 
SOUTH BOSTON, MASS. | 

Joe. Kapočiūnas ir Peter TreėiolSp 
Savininkai.

■a

kalų svarstymą, o ypač 
vietiniam klebonui kun. P. 
Virmauskiui už malonų 
priėmimą.

RaŠt. B. Jakutis.

Federacijos Apskričio

Sekmadienį, balandžio 
21 d., Šv. Petro lietuvių pa
rapijos svetainėj, So. Bos
tone įvyko ALRK Federa
cijos N. A. Apskričio su
važiavimas. Dalyvavo rin
ktiniai rimti atstovai, ku
rie apkalbėjo darbuotę ka
talikiškoje akcijoje.

Prezidiumą sudarė šie: 
vedėjas — A. Zaveckas; 
padėjėjas — V. Kudirka; 
rašt. — B. Jakutis.

Mandatų ir rezoliucijų 
komisija: Julė Andriuške- 
vičiūtė, Juozas Glavickas 
ir Konstantas Vencius. ,

Suvažiavime dalyvavo ir j 
vietinis klebonas kun. 
Pranciškus Virmauskis.

Plačiai kalbėta Lietuvių 
Dienos reikalu. Nutarta 
dalyvauti suvažiavime ba-

Lietuviai Hntiimnse

pirmininku yra p-lė Mary 
E. Driscoll.

CAMDRID6E, MASS.
Balandžio 26 d., 8 vai. vakare 

Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lie
tuvių parapijos mokyklos sve
tainėje įvyks magikų vakaras. 
Magikai parodys įvairių štukų. 
Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti.

Balandžio 30 d., Massa- 
chušetts valstybėje įvyks 
dviejų didžiųjų politinių 
partijų atstovų rinkimai. 
Yra ir lietuvių, kurie kan
didatuoja į skirtingas vie
tas. Adv. Benjaminas Sy- 
kes, gyv. Norwoode, kan
didatuoja į Respublikonų 
Statė komitetą; adv. Su- 

'sanne Shalna kandidatuo- 
' ja į Alternate Defegate 
Respublikonų partijos, ir 

[Dr. J. Charles Seymour 
(Landžius) į Demokratų 
Statė komitetą.
Balandžio 29 d., 8:15 vai. 
vakare, So. Bostono Kny
gyne įvyks iliustruota pa
kaita temoje: “Madonnas 
in Art”. Skaitys kun. Jo- 
seph A. Beatty iš Šv. Vin
cento parapijos, So. Bos
ton.

Kviečia visus dalyvauti^ klebonas
Tame susirinkime praneš 

■ laimėtojus literatiniame 
i konteste. Bus įteiktos trys 
dovanos nž geriausiai pa
rašytus straipsnius tema: 
“Paveikslai, knrie man pa
tiktų namuose”. Kontestą 
pravedė trys vietiniai kny
gynai, vadovybėje “Better 
Homės”, kurio Bostono

Balandžio 28 d., 1 vai. po pie
tų parapijos mokyklos svetainė
je įvyks Moterų Są-gos Mass., 
N. H. ir Me. apskričio suvažia
vimas. Pasibaigus suvažiavimui, 
būtent, 7 valandą vakare, para
pijos mokyklos svetainėje įvyks 
margumynų vakaras. Programą 
išpildys vietinės ir iš kitų kolo
nijų atvykusios Sąjungietės 
dainininkės - artistės. Rengėjos 
kviečia visus dalyvauti.

Gegužės 2 d. išvyksta į Cicero, 
III. trijų lietuvių parapijų kle
bonai, būtent, vietinis kleb. kun. 
P. Juškaitis, Šv. Petro lietuvių 
par. (So. Boston) 

į kun. P. Virmauskis ir 
I zapo lietuvių par.

klebonas 
Šv. Juo- 
(Lowell, 

kun. P. Stra
kauskas (visi trys Pranciškai) 
dalyvauti kun. H. Vaičiūno, Ci
cero lietuvių parapijos klebono 
25 metų kunigavimo bažnytinė
se iškilmėse gegužės 5 d.

Gegužės 7 d. Nekalto Prasidė
jimo P. Švč. lietuvių par. bažny
čioje jaunimas priims Sutvirti
nimo Sakramentą. Rap.

VALGOMOJ# DAIKTŲ KRABtfiVfi
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisiu*, daržoves Ir kitokiu* džIKtu*, kurte 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bitą kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbta^ 
matėte "Darbininke''.

* **

OueenAim Laundry, Ine.
7—9 Ellery Št„

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jėzų drabOžlai 
botų tvariai lipiautl, 

paveikite 41 darbą mum*.

PeterP.PIevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengtjas.
SodewalL Btut Metai Wort 

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

TŪRI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — K^noo žemos

324 E SL, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apokaitliavimai ir patarimai dykai
z

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

WOODSTOCK
T Y P E W R ! T L R S

GRABORIAI

IBaraserKta Ir Sūnus 
SENIAUSIAS Šios VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Teisei 
adway,254Mo. šeštoji, Mass.

Ttt. ŠOU BoufOn 2590
GyVBU. Vieta: 838 Dorchester Avė.

TeL COLUPlbta 2637.

j I I
'landžio 28 d., Marianapo-j 
lyj. Atstovai: A. Zaveckas 
ir B. Jakutis. Worcešterie- 
čiai ir Bostoniečiai išrinks 
savo atstovus.

Federacijos Apskričio f
Valdybą sudaro šie:

Dvasios Vadas — Kun. 
K. Vasys; pirm. A. Zavec
kas iš Cambridge; vice- 
pirm. —- V. Kiidirka iš 
Nonvood; rast. B. Jakutis 
iš Cambridge; ižd. K. Ven
cius iš Lawrencė.

Pirm. A. Zaveckas padė-X. XI XXX* ▼ Cvi\fl.č JLzG’Vav

kojo visiems už rimtą rei-

Povilas Bushmanas
48 CRE8CENT AVENUE, 
Telephone COLumbta 6762 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Matei
F. BaltruSlūnat Ir 0. Kltnga, Sav. 
7*3 Broaduvay, Tol. ŠOU 3120 

•O. BO8TON. MASS.

IISidlaBtes
918 e, ščoaDvVAy, 

T*l. SOUtb-Boetoo 9367 .
Pristatau ICS CREAMĄ ir užktffr 
dfin* palaikam* ir visokiem* 

parengimams. ..

Profesionalai. biznieriai, prnraonln- 
lai. kurie skelbiasi "Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų puamos.

VM akelbkitAi "D^-htntaU"

Įvesk Vienodi Stalą Į Salo Hitas
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį Jdėti Oil burnerj su tanku ir pilnu įren
gimo. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią Šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimoRtti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įgijimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHARLES J. KAY (KtiMsta)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telel. ŠOU 0346

tAlDOTOVIŲ tJlRĖKTORIUS te 
SALSAMUOTOJA8 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boetoh 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.’ .* -» • t »“

ZALETSKAS
Funėral Home

564 E. Broadvay
So. Boston, Mass.

0. A. ZaletukSS F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balzamuoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0818 
Tol. 8OU Boston 2609
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NEW BRITAIN, CONN
IŠKILMINGOS LAIDOTUVES

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.*

PAPER HANGING PAIMTINO

BROOKLYN, N. Y.
NEW HAVEN, CONN.

ROCHESTER, N.Y.

monijų vedėjas buvo kun. Gra- daug brangių laimėjimų. Jos

metais toji iškilmė rengiama 
geg. 5 d., 40 valandų atlaidų

Birželio
June

Sekmadienyje
visi keliai lydės į Brockton Fair Grounds, 

Brockton, Mass.
kur įvyks 

lietuvlikų chorų k'ontestas, lietuvių pramones ir prekybos paroda, 
bene koncertas ir daugelis kitų divertismentų.

Kviečiame Tamsta >u Mma ir draugais tą dieną atvažiuoti pagerbti 
mūsų didvyrius Darių ir Giriną ir kartu maloniai praleisti dieną 

Massachusetts lietuvių tarpe.
STEPONO DARIAUS POSTAS NO. 317 

BROCKTON FAIR BAKUŽIS KOMITETAS. .

pasižymėjo savo vikrumu, ir ii-. 
noma, pergalėmis. Sodalicija 
taipgi yra nariu Conn. Lietuvių

I

I
i

I

Penktadienis, Balandžio 26, !40

Rytinių Valstybių Žinios Katalikų Sąjungos, CC.L.C.) ir šintais. Jaunime! Tavo pareiga7 
aktyviai dalyvauja šios, Sąjun-1 stoti į dr-ją, kurią tavo tėvai 
gos veikloje.

WATERBURY, CONN.
DĖMESIUI

Balandžio 20 d. įvyko LDS 5 
kuopos balius. Nors komisija 

! labai daug dirbo, bet balius dėl 
blogo oro ir kitų parengimų ne- 

su_ davė tinkamos naudos.LDS 5 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks 28 d. šio mė- __________
nėšio, 1 vai. po pietų, Šv. Juo- ■ Balandžio 27 d. įvyks Šv. Var- 
zapo senos mokyklos kambary- do D.jos balius, 48 Green St. 

svetainėje. Prašome visų šį va- 
Susirinkime turėsime išrinkti karą paremti.

atstovus į Conn. LDS apskričio 
suvažiavimą ir paruošti suva
žiavimui įnešimus bei sumany
mus. Turėsime apkalbėti būdą 
prisirengimo dėl išvažiavimo ir 
sutvarkyti kitus mūsų veikimo 
dalykus. Todėl kviečiami visi
nariai-rės atsilankyti į šį svar-. Balandžio 21 d. įvyko Conn. 
bų susirinkimą. lietuvių jaunimo suvažiavimas,

Nariai, kurie esate atsilikę su apie kurį gal plačiau parašys 
duoklėmis, malonėkite atsiteis- patyt jaunuoliai.

j • _______
Balandžio 22 ir 23 dd. broliai 

Motuzai rodė krutamus paveik
slus iš Lietuvos ir New York 
Pasaulinės Parodos.

Tą patį vakarą (27 d.) įvyks
ta Šv. Juozapo par. svetainėje 
party K. Karinauskui, priešve- 
dybinio gyvenimo proga. Party 
rengia ponia Karinauskienė.

RADIO i

I 
Šv. Juozapo parapijos choras 

vėl pradėjo radio pusvalandį. 
Pereitą sekmadienį įvyko pir-j 
mas šių metų, lietuvių katalikų, | 
radio sezono atidarymas, vado
vaujant komp. A. Aleksiui. Pro
grama buvo labai graži, mano
ma, kad klausytojams patiko. 
Iš tikrųjų, jau seniai buvome 
girdėję radio bangomis liūliuo
jančias švelnioj harmonijoj lie
tuviškas dainas ir muzikos gar
sus.

Geistina, kad šis pusvalandis 
pasilaikytų kuo ilgiausiai. Žino
ma tas priklausys nuo visų lie
tuvių, ypatingai biznierių.

J. Totilas.

Serga LDS 5 kp. narys, Pra
nas Kuzmickis, jis paguldytas 
Šv. Marijos ligoninėje. Balan
džio 19, jam padaryta operaci
ja.

ii r* S

"S

KASAMA GELEŽIES RŪDA, — Italijoj, Lido Beach, Venecijoje, tūlas 
Liguori, surado Venecijoj geležies rūdos ir dabar visu stropumu italai 
kasa. Sakoma, kad į dieną iškasama apie tonas rūdos.

- ■ c Y f

PRANAS KATILIUS 
HARTFORDE

Pereitą savaitę Hartforde 
lankėsi SLRKA švietimo kom. 
narys Pranas Katilius, Susivie
nijimo narių vajaus reikalais. 
Šiuo reikalu jis kalbėjo bal. 7 d. 
parapijos svetainėje; bal. 11 d. 
L. Vyčių 6 kuopos susirinkime 
ir bal. 14 d. Marijos Vaikelių 
Sodalicijos susirinkime. Jis į- 
galiojo Kazį Šimkų, CLC orga
nizatorių ir uolų šios organiza- 
ciojs veteraną veikėją — Ap
draudos expertą — suorgani
zuoti Hartforde ,taip pat visoje 
Conn. valstybėje, Susivienijimo 
jaunųjų lietuvių kuopas ir aps
kritį. Neabejojama, kad p. Šim
kui tai pasiseks įkūnyti.

PARAPIJOS SĄRAŠAS
Jau nuo pat pradžios šių me- skaitlinga publika linksmi-, 

tų kun. J. Kripas daro perijo- 
dinį parapijos sąrašą. Lankyda
mas parapiją nuodugniai sura
šo lietuvius gyventojus, parapi
jiečius ir grupuoja statistines, 
parapijinio pobūdžio įvairias ži
nias. Kalakutas.

NUSISEKUSI VAKARIENE
Sekmadienio vakare balandžio i 

21 d., parapijos metinė vakarie
nė, kuri buvo kaipo pradžia ap- 
vaikščiojimo savo globėjo šv. 
Jurgio šventės labai gerai nusi- j 
sekė. Pavalgius vakarienę, kle-. 
bonas keliais žodžiais pas veik i-j 
no visus Jurgius ir Jurgienės ii?; 
visus parapijiečius Šv. Jurgio/ 
šventės proga. Paskui perstatė1’ 
Kolumbo Vyčių vyrų kvartetą 
vadovaujant p. Paul Predmorej. 
kurie, sudainavę keletą daine-K 
lių, guvo klausytojų iššauktu, 
pakartoti daugiau dainų. Solo;, 
dainavo patsai vadas, šv. Ceei-g 
lijos choras, vadovaujant p-lek 
Izabelei Kovaitei labai švelniai, 
sudainavo “Oi Pasakyk”, “Tu- 
ir Aš”. Programą baigė K. ofj 
C. vyrų kvartetas po kurio dai-».

Balandžio 19 d. įvyko ALRK 
F-jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo daug ats
tovų. Komp. A. Aleksis pranešė, 
kad F-jos nariai pasidarbuotų 
rengiamo koncerto naudai, ba
landžio 28 d. Koncertas įvyks 
Šv. Juoazpo parapijos svetainė
je. Koncerte dalyvaus jaunas ar
tistas tenoras Al. Vasiliauskas 
ir Šv. Juozapo parap. choristai, 
vadovaujant komp. A. Aleksiui. 
Koncerte kviečiami dalyvauti 
visi parapijiečiai, nes bus įdo
mu išgirsti skambiausių balsų.

SERGA KUN. B. GAURONS- 
KIS

F-jos skyriaus pirmininkas 
kvietė visus narius lankyti ser
gantį kun. B. Gauronskį ir nu
tarta balandžio 23 d. užprašyti 
šv. mišias jo sveikatos intenci
ja. Lankytojų neprileidžia, nes 
jis yra silpnas. Šv. Vardo D-ja 
už jo sveikatą taip pat užprašė 
šv. mišias ir nusiuntė gėlių.

Mūsų kolonijoj ilgiausius me
tus gyvuojanti katalikiška Šv. 
Pranciškaus draugija. Šioji 
draugija daug gero yra pada
riusi katalikiškai visuomenei. 
Ji netik rūpinosi savo narių li
kimu, bet rėmė tautos ir Bažny
čios reikalus. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija sutverta 1908 
m., jos pastangomis ir ligi šiai 
dienai paaukavus be maž tūks
tantį dolerių. Laike Didžiojo 

1 Karo, kada buvo renkamos dėl 
Lietuvos aukos paskyrė iš ka
sos ir paaukavo $100.00 ir pirko 
Lietuvos bonų už $500.00. Darb
štūs jo nariai nenuilstančiai 
darbuojasi dėl lietuvių vardo 
pakėlimo tarpe svetimtaučių. 
Pereitą žiemą mūsų jaunuoliam 
Šv. Kazimiero basketball rate
liui aukavo $10.00. Tie jaunuo
liai remiami mūsų draugijos 
parodo savo narsumą pergalė
dami svetimtaučių galingus ra
telius, kurių narsumą plačiai 
aprašė anglų spauda. Dabar 
draugija minėdama savo 45 m. 
gyvavimo sukaktį 28 d. balan
džio, deda pastangas pritraukti 
daugiau jaunuolių. Užkvietė 
jaunimo vadą, kun. V. Masiulį 
iš Brooklyn, N. Y., skaityti pas
kaitą, kur stengsis nurodyti 
svarbą ir naudingumą priklau-

syti prie savo tautos organiza-' tiejui ir kun. M. Pankui. Cere-' ruošia gražią programėlę. Bus 
cijų ir jas remti.

Šv. Pranciškaus draugija, no- deckis. Šiose mišiose dalyvavo džiaugiasi, kad daug laimėjimo 
rėdama padidinti narių skaičių prelatas J. Ambotas ir prelatas tikietų išplatino ir tikisi gau- 
nutarė jaunus vyrukus priimti M. J. Traynor, kunigai: J. Kaz- sios publikos, tad eisime visi pa- 
be jokio įstojimo, nuo 18 ligii lauskas, V. Ražaitis, J. Jankau- matyti mūsų darbščių mergai- 
25 m., o nuo 25 ligi 30 m. $1.00,: skas, V. Karkauskas, A. Geba- čių parengimo, 
o nuo 30 m., tik už pusę įstoji- torius, J. Kripas, dr. J. Navic-] 
mo, kaip konstitucija rodo. Šv.' kas, MIC., J. Paulikonis, MIC.,' 
■Yanciškaus Draugija kasmet J. Abromaitis, ir aštuoniolika 
rengia pasilinksminimo balius, kitataučių kunigų. Toks skait- 
bet šiemet balandžio 28 d. ren-]lingas dalyvavimas dvasiškių 
gia nepaprastai didelį balių su sudarė graudų ir malonų įspūdį, 
visokiais pamarginimais. Yra į ir nevienam davė suprasti, kaip 
užkviestos visos katalikiškos ir• yra garbinga būti kunigo tėvu, 
tautiškos draugijos ir klubai; o 
ypač lietuvių katalikiškas visas 
jaunimas. Kas tik būsite tuo lai
tu sveiki, malonėkite pribūti 
paskirtu laiku. Matysite ko dar 
nematę savo gyvenime, ir gir
dėsite, ko dar negirdėję ligi 
šiol. Orkestras užprašytas, ku
ris gros visokius senoviškus šo
nus. Atsiveskite savo draugus 
ir pažįstamus, o būsite visi pa
tenkinti. Programa prasidės 4 
vai. po pietų. Įžanga tiktai 35c.. 
o vaikams veltui. Vieta visiems 
žinoma, parapijos svetainė, 339 
Greene St., New Haven, Conn.

Kviečiame visus lietuvius
New Haveno ir kaimyninių ko- 

onijų: Waterbury, Ansonia,
Branford, Bridgeport, Hart
ford ir kitas mažesnes kolonijas. 

Rengėjai — V. Zavorskas.

Kapinėse paskutines ceremoni
jas suteikė taip pat velionio sū
nus kunigas, dalyvaujant veik 
visiems lietuviams kunigams 

! šios apylinkės, šeimos nariams 
bei giminėms, ir šimtams skait-

■ lingos žmonių minios.
Karstnešiais buvo advokatas

A. Politis, dr. A. Nevulis, mo
kytojas R. Matulis, J. Silvestras 

j ir E. Matulis ir A. Kvederas. 
' Visi yra Gintaro klubo nariai, 
prie kurio priklausė ir velionis. 
Tebūna amžina ramybė velionio 
sielai, ir užuojauta bei paguoda 
jo likusiai šeimai.

Pereitą-sekmadienį šv. Rožan
čiaus draugija turėjo kortavimo 
vakarą, kuris gerai pavyko. Šv. 
Rožančiaus narės yra dėkingos 
atsilankiusiems ir klebonui kun. 
M. Pankui, už malonų pritari
mą.

Jau buvo pranešta ankščiau, 
kad Moterų Są-gos 35 kuopa pa
kvietė iš Bayonne puikiai išla
vintus artistus suvaidinti gražų 
veikalą balandžio 28 d., 7 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Artistų grupei vado
vauja kun. Stonis ir varg. Ja- 
kupčionis. Atvažiuoja su jais 
drauge ir grupė choristų.

Artistų grupę jau visi pasi
ruošę tinkamai sutikti. Laukia
me gausiųjų svečių mūsų sve
tainėje balandžio 28 d. Nepra
leiskite šios puikiausios progos!! 
Po vaidinimo bus šokiai. B.B.

10 METŲ
Balandžio 25 d., sueina lygiai.] 

10 metų nuo to laiko, kai iš 
mūsų tarpo atsiskyrė ir nuke-cl 
liavo į amžinuosius namus ilga-' 
mėtis šios parapijos dvasios va
das a. a. kun. Juozas Kasakai- 
tis. Ta sukaktuvių proga bus 
atnašautos šv. mišios už jo sie
lą šeštadienį, balandžio 27 d., 
8 vai. ryte. Jis su mumis gy
vendamas dirbo didelius darbus 
Dievo ir tėvynės garbei, paliko 
labai gražų paminklą savo dar
buotėj ir sykiu už mus meldėsi, 
todėl dabar jo nesant gyvųjų 

parapijiečiai yrg.
kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už jo sielą.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurj 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. 
Worce*ter, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

į!

i! 
i!n
i!

i!

i! 
i! 
i!
i

Balandžio 17 d., 10 vai. ryte, 
Šv. Andriejaus parap. bažnyčio
je, įvyko iškilmingos ir įspūdin
gos laidotuvės a. a. Petro Karlo- ■ girdėti, 
no, kuris staiga mirė sav;o na
muose 14 d. balandžio. Jis buvo 
kunigo P. P. Karlono tėvas. Na
muose prie velionio karsto buvo 
sudėta daugybė užuojautos mal
dų ir gėlių. Velionio kūną aplan
kė šimtai žmonių, kurių tarpe 
matėsi daug ir svetimtaučių, 
mat velionis buvo labai malo
naus būdo, tad turėjo ir daugy
bę sau užjaučiančių asmenų. Į 
bažnyčią ir kapines taip pat pa
lydėjo šimtai žmonių ir daug 
dvasiškių. Velionio kūną karste 
sutiko prie bažnyčios su kry
žiumi velionio sūnus kunigas ir 
kun. M. Pankus. Šv. mišias at
našavo prie visų trijų altorių, 
kun. J. Kripas, kun. V. Ražaitis, 
ir kun. E. Gradeckis.

Po šių šv. mišių, buvo iškil
mingos šv. mišios su asista, ku
rias atnašavo kun. P. P. Karto
nas, asistuojant kun. J. Valan-

Atvažiuoja Svečiai New 
Haveniečiai.

Gegužės 5 d., sekmadienį, at
važiuoja svečiai iš New Haveno 
į mūsų koloniją palinksminti 
mus savo gražiais vaidinimais. 
Jie suvaidins dvi komedijas, 
būtent: “Mirta Cinčibiraitė” ir 
“Aš Nenoriu Jurgio”. Vaidini
mas .vyks Šv. Andriejaus para
pijos salėje. Pradžia 5 vai. va
kare. Po vaidinimo įvyks šokiai Į 
ir pasilinksminimas. Kadangi 

kad New Haveniečių 
šiame atvykstančiame meno ra
tely yra gabių vaidintojų, ir šio 
parengimo pelnas skiriamas pa
rapijos naudai, tad patariame ir 
kviečiame visuomenę atsilanky
ti ir paremti parapijos reikalus.

Marijos Vaikelių Sodalicija 
yra skaitlinga Hartforde jaunų 
lietuvių mergaičių organizacija, 
turinti per 75 nares. Šiais me
tais Sodalicijai sėkmingai pir
mininkauja Adelė Manikaitė.

Ši jauna lietuvaičių organiza
cija daug gyvumo teikia mūsų 
kolonijos lietuvių gyvenimui, 
pasidalinusi į įvairias komisi
jas, plačiu mastu varo švietimo, 
labdarybės ir lietuvybės darbą. 
Švietimo komisija rengia pas
kaitas ir prakalbas, parenka 
skaitymui žurnalus, laikraš
čius ir įvairias naudingas kny
gas. Pasilinksminimo komisija 
ruošia vakarėlius, balius - šo
kius ir vaidinimus; jų pastan
gomis šiame sezone buvo su
rengta jaukus balius, ir gavė
nios metu religinis spektaklis 
“Patricija”. Labdarybės komi
sija rūpinasi neturtingų šeimų 
šelpimu ir raminimu, ir taip 
pat ligonių priežiūra. Tikybos 

, propagandos komisija rūpinasi 
Į narių dvasiniais reikalais. So
dalicijos narės kas mėnesis eina 
“in corpore” prie ŠŠ. Sakra
mentų; kas metai gegužės mė
nesį rengiama Marijos garbei 
“Karalaitės Vainikavimas”, tai 
įspūdinga ir jaudinanti apeiga, 
šia proga yra priimamos ir į-

PARAPIJOS METINĖ 
ŠVENTE

Šv. Jurgio, parapijos globėjo 
šventė įvyks sekmadienį, ba
landžio 28 d. Tą dieną švenčia 
ir Šv. Jurgio dr-ja, kaipo savo 
globėjo šventę, visi nariai daly
vaus pamaldose 10:30 vai. “in 
corpore”. šventos Mišios bus 
atnašautos prie išstatyto Švč. 
Sakramento, po mišių procesija. 
Choras rengiasi apvaikščioti tą 
parapijos globėjo šventę labai 
gražiu giedojimu. Klebonas ren-' 
giasi nepaprastam pamokslui. 
Šv. Jurgio dr-jos pirmininkas 
prašo priminti nariams, kad ne
dalyvavusiems iškilmėse be tam 
tikros ir geros priežasties bus 
baudžiami tokia bausme, kokią 
konstitucija pažymi.

40 VAL. ATLAIDAI
Mūsų bažnyčioje 40 vai. vie

šos adoracijos atlaidai prasidės 
sekmadienį, gegužės 5, ir baig
sis antradienio vakare, geg. 7. 
Laikė atlaidų pamokslus sakys 
kun. A. Morkūnas, MIC. Bus ii 
daugiau svetimų kunigų, kurie' 
laikys pamaldas ir klausys iš
pažinčių. Vyturys.

"Gyvojo Rožančiaus t- -l—a_ wPaslaptys
Ką tik gavome iš Lietu

vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slaDČiu lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir mažiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

PASILINKSMINIMAS
Tą pačią dieną ir vakare, Šv. 

Jurgio dr-ja rengia pasilinksmi
nimą netiktai savo nariams, bet 
visiems lietuviams. Pasilinksmi
nimas prasidės 2-rą vai. po piet 
kortavimu, vakare bus ir muzi
ka. Jauni vyrai iki 25 metų, bus 
priimti į dr-ją be.įstojimo mo- 
kesties, bet tiktai tą dieną. To
dėl gera proga jaunimui prisi
dėti prie dr-jos ir dar būt pavai-

Juozas Kasinsbs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoeinai MI visokių reikalų.

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

SVEČIUOSE
Pereitą sekmadienį, vietinės, 

kaikurios sąjungietės buvo iš- vesdinamos naujos narės. Šiais 
vykę į New Haven. Conn., daly
vauti apskričio suvažiavime.

Sodalietės ir šv. Vardo drau-]metu. Karalaitė, kuri reprezen- 
gijos nariai buvo išvykę į Wa- tuoja ŠŠ. Panelę, šįmet paskirta 
terbury. kur ėjo bendrai prie Eleonora Povilioniūtė. Atleti- 
šv. Komunijos, ir turėjo ben-'kos komisija rūpinasi sporto ir 
drus pusryčius. Kaip sąjungie-' kūno mankštos reikalais. Jos 
tės. taip ir jaunimo draugijų na- ] turi sporto ratelį, kuris sudaro 
riai. laimingai grįžo namo, dvi krepšinio komandas, Jr. ir 
džiūgaudami, kad linksmai pra- Sr. Sodalicijos sportininkes, 
leido laiką ir įgijo gražių įspū- kaip visuomet taip ir šį sezoną 
džių svečiuose. —“—2*~ —— -41—— x-

Sodalietės šį sekmadienį, bal.
28 d. vakare, parapijos salėj

Dariaus 
Girėno 
Diena


