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Hm ji Vaidyba
—, Iš Berlyno gauta žinių, 

kad sausio 17 d. buvo su
šauktas visuotinis Lietu
vos Piliečių Sąjungos me
tinis narių susirinkimas. 
Susirinkimo metu buvo iš
rinkta nauja valdyba, ku
rios sudėtis tokia: pirmi
ninkas adv. Rapolas Skipi-( 
tis (buvęs Draugijos Už
sienio Lietuviams
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Washington, D. C. —Du
Remti kariniai Jung. Valstybių 

centro valdybos pirminin- lėktuvai pakilo manevruo-
kas), vice-pirmininkas ži- u Pacifiko vandenyne, 
nomas visuomenės veikė- įmanevruodami susi- 
jas ir pramonininkas, bu-!mušė ir nukrito į vande- 
vęs finansų ministeris, Dr. nyną. užmušta 4 paprasti 
Petras Karvelis, I sekreto- lakūnai ir du viršininkai. I 
rius adv. Jonas Našliūnas, ■ ...........- —...............
H sekretorius prof. kuni- gydymas. Bet štai Raudo- 
gas Stasys Yla ir iždinin
kas žurnalistas Dr. Pranas 
Ance vičius.

Lietuvos Piliečių Sąjun
ga ypač rūpinasi nuo bol
ševikų teroro pabėgusiais 
lietuviais.

i

— Jau nekartą esame ra
šę, kad okupuotoje Lietu
voje einama prie žemės ū- 
kio kolchozacijos. Dabar 
paskelbtas Molotovo ir 
Stalino pasirašytas dekre
tas, kuris parodo, kad lie
tuvių ūkininkai bus suva
ryti į kolchozų baudžiavą 
dar šiais metais. Pagal a- 
ną dekretą nustatyta, kiek 
sovietų Rusijos ir kitų su- 
bolševikmtų kraštų kol
chozai turi valstybei pri
verstinai pristatyti pieno. 
Dekrete pasakyta, kad jis

nojo Kryžiaus ligoninė 
Kaune paskelbė, kad ji 
priiminėsianti tiktai tuos 
ligonis, kurie turėsią mies
to vykdomojo komiteto 
(buvusios savivaldybės), 
komisariatų arba profesi
nių sąjungų pažymėjimus. 
Tokie gi pažymėjimai bus> 
išduodami tiktai komunis
tų pataikūnams.

— “Tarybų Lietuva” de
da Maskvos “Pravdos” ve-į 
damąjį straipsnį, kuriame 
sakoma, kad Lietuvoje ve
dama propaganda, jog grį
šianti “senoji tvarka”. 
‘Pravda’ rūstauja, kad 
Lietuvos agitatoriai nesu
gebą tinkamai atsikirsti.
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Tarpininkavimo Tarybą
I

I 
I

ton, D. C. — The Washing- 
ton Post leidėjas; Cyrus 
Ching iš New Yorko — U- 
nited Statės Rubber kom
panijos prezidentas.

Taryba pradės eiti pa-

Washington, D. C., kovo
20 — Prezidentas Roose
veltas vakar sudarė taip 
vadinamą Tautiniam Ap
sigynimui Tarpininkavi
mo Tarybą iš 11 asmenų.

Tarybos pirmininku pa- reigas taip greit, kaip tik 
skirtas Clarence A. Dyks-: Darbo Departmento šė
tra. Tarybos nariais yra; kretorius, kilus nesusipra- 
šie: William H. Davis išįtimams darbininkų su 

kad Darbo de
partmentas negali nesusi
pratimų likviduoti.

šie: William H. Davis ištimams 
New Yorko - advokatas, > darbdaviais, 
Dr. Frank P. Graham, j reiškimą, 
North Carolina Universi
teto prezidentas. Paminėti 
asmenys atstovauja vi
suomenę.

Karo lauke Libijoje, Mussoliniui atėjęs į pagelbą nacių Luftwaffe 
bombnešis nukirstas britų karių ilsisi ir liudija, kad nors italams Afriko
je padeda ir vokiečiai, bet vistiek negali atsilaikyti prieš britų - austra
liečių karo veiksmus.

*■*25**" Popiežius Saukia Tautas Į Taiką

DARBININKŲ 
ATSTOVAI

George Meany iš New 
Yorko — Amerikos Darbo 
Federacijos; George M. 
Harrison iš Cincinnati — 
Brotherhood of Railway 
and Steamship Clerks uni- 

! jos; Philip Murray iš Pitts
burgh
Kennedy iš Hazleton, Pa. 
— United Mine Workers 
of America.

... . ~ DARBDAVIŲ
Reikia, matai nepritaikyti. Dirb-.ATSTOVAI

CIO; Thomas

Belgrade, Jugoslavija, — 
Kovo 20 — Pranešama, 
kad Italijos diktatorius

^?Un°»te„ jrr IįįU.Jjetuvoje ant; rau-Mussolini Hitlerio
merų. donosios armijos durtuvų nepradėti karo dar prieš

Darbininkai Kaforginise 
Lenktynėse

buvo pasodinta* bolševi- Graikiją, bet duoti italams
kiška valdžia, ji žadėjo su- dar progą pamėginti savo 
stabdyti visas varžytines.’galybę. Tačiau iš Graiki- 
Tačiau užtenka pažvelgti jos pranešama, kad Itali- 
į sovietiškos Kauno spau- jos kariuomenė neatsilai-; 
dos puslapius, kad įsitiki-.ko prieš jų armiją. Grai- 
nus, jog dabar išvaržomos kai vis užima naujas vie-; 
net paskutinės kelnės, tas Albanijoje ir daug ita-[ 
Štai, “Tarybų Lietuva” ’-----s—
praneša, kad Kauno teis
mo antstolis išvaržo pil. 
Liudo Mikšio, gyv. Kaune, 
Tvirtovės ai. 98 Nr., tokius 
daiktus: Baldus, vyrišką 
vasarinį paltą, kelnes, ba
tus ir kt. daiktus. Iš pil. 
Juozo Gintylos Kaune, Ne-j
muno g. 26 b., išvaržoma Londono miestą. Su- 
paskutinė kušetė, veidro- 3^^ daug namų, ligoninę 
dis, knygoms spinta ir va- ū* daug namų padegė, 
sarinis kostiumas. Tokių į Šimtai žmonių žuvo griu- 
skelbimų pilni spaudos vėsiuose, 
puslapiai. O tiek buvo kal
bėta, kad antstolis jau 
belankysiąs namų!

Vatikanas, kovo 20 —Po- toje nebeliko lietuviškų 
piežius Pijus XII. kalbėda- 20 centų monetų, o bolše- 
mas į 3000, atkeliavusių vikiškiems pinigams auto- 
maldininkų tanę,: “] 
kad tautos' pad^ų kardus ‘ darni • “staChanbviškaf”, 
ir ieškotų sudaryti taiką bolševikai, be abejojimo, 
pagal teisingumą, artimo nepajgia automatų pertai- 
meilę, garbę ir laisvę vi 
siems”.

įsakė Užbaigti Streiką
Washington, kovo 20 — 

Amerikos vyriausybė įsa
kė Amerikos Darbo Fede
racijai užbaigti streiką ir 
susitaikyti su kompanija, 
kitaip kariuomenės vyrai 
bus pasiųsti į darbus ir 
darbininkai pasiliks be 
darbų.

Darbininkų unija paskel- 
‘bė streiką Wright Field, 
Ohio, statybos darbe, kada 
buvo dalis darbo pavesta 
CIO unijos darbininkams. 
Darbininkai turėtų būti
šabai atsargūs < dabar su 

: streikais, nes vyriausybė 
igali išleisti įstatymą drau- 
jdžiant visus streikus. Ta
da toks įstatymas pasilik-

— Lietuvos darbininkų 
eksploatacija bolševikų 
negailestingai varoma to
liau. Visose įmonėse ir fa
brikuose darbininkai ver
čiami dalyvauti katorginė
se “socialistinėse” lenkty
nėse. Darbininkai vėl įkin
komi į naują katorginį 
“lenktyniavimą”.

“Tarybų Lietuva” pa
skelbė davinius, kad pagal 
naujuosius akordinius už
darbius darbininkai už
dirbsią tarp 7 ir 30% dau
giau. Tačiau tuo pat metu 
maisto produktų kainos y- 
ra pakilusios iki 500%, c 
drabužiu ir avalynės net 
virš 1000%. Moteriškas 
paltas, kuris anksčiau kai
navo 120—150 litų, dabar 
atsieina 1,100 rublių. 
Mums yra žinomas vienas 
atsitikimas, kai po didelių 
pastangų gavęs leidimą 
pirktis laikrodį vis vien jo 
nepajėgė nupirkti, nes jei 
kimioje krautuvėje dar už
tiko vieną kitą laikrodį, tai 
jo kaina buvo virš 1000 
rublių. Ir tai ne koks liuk
susinis, o paprasčiausias 
juodo metalo “Cymos” lai
krodis. Oficialiai paskelb
ta, kad komisarų taryba 
nupiginusi puspadžių kai
ną. Bet puspadžių prikali
mas dabar jau kainuoja 
net 40 rublių. Tad darbi
ninkas, uždirbąs 7 rublius 
į dieną, lygiai per savaitę 
užsidirba vieną puspadžių

—• Okupuotoje Lietuvoje Lengva jbft&izduoti/ koks 
plačiai reklaih’bojama, kad Į pragaras1'pasidarė tokiuo- 
esąs įvestas nemokamas

lų paima į nelaisvę.

— Visoje okupuotoje Lie
tuvoje neveikia nei vienas 
telefono automatas. Prie
žastis yra ta, kad apyvar-

syti. Tas pats yra su paš- 
I to ženklų automatais.
I

I
i Jugoslavija Susitarė Su 

Vokietija

<4,
Walter C. Teagle iš Port- 

chester, Conn. — Stan- 
dard Oil Companijos; Ro- 
ger D. Lapham iš San 
Francisco — Hawaiian- tų ir po karo, ir darbinin- 
American Steamship kom- kai būtų nugaiėti. Reikėtų 
panijos prezidentas; Eu- tada vėl iš naujo visa pra- 
gene Meyer iš Washing- dėti.

ne-

Butų Klizė.
— Raudonajai armijai 

kupavus Lietuvą ir rau
donarmiečiams kartu su 
GPU valdininkais užėmus 
visus geresniuosius butus, 
okupuotoje Lietuvoje pa
sireiškė nepaprastai aštri 
butų krizė. Į vieną butą 
pradėta apgyvendinti po 
kelias , šeimas. Pradžioje

d

LONDONAS LIEPSNOSE
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglijos Kariuomenė Graikijoje
Londonas, kovo 20 —Vo

kietijos naciai lakūnai va
kar per 6 valandas smar
kiai bombardavo bombo-

Sudegino 17 Tonų 
Propagandos

%

Ketvirtadienį naciai at
naujino bombardavimą. 
Numetė tūkstančius bom
bų. Tai esą pirmas toks 
smarkus ir ilgas bombar
davimas, kokio nesą buvę 
nuo pradžios karo.

San Francisco, Cal., kovo 
20 — Pranešama, kad 
Jung. Valstybių paštas su
degino 17 tonų propagan
dinės literatūros, kuri 
daugumoje buvo prisiųsta 
iš Sovietų Rusijos ir Vo
kietijos.

Jung. Valstybių paštas 
išleido patvarkymą degin
ti propagandinę literatū
rą, siunčiama iš užsienių.

Anglai Užėmė Strateginį

Cairo, Egiptas, kovo 20,
— Britų Vidurinių Rytų 

vienam gyventojui buvo,vadovybės praneša, kad 
nustatyta po 9 kvadrati-į Anglijos kariuomenė užė
mus metrus ,bet vėliau tas mė strateginį miestą Jiji- 
olotas buvo dar labiau su- gą, Ethiopijoje. 
mažintas: vienam žmogui 
tepatikta 6 kvadr. metrai, 
t y. tiek, kiek reikalinga 
lovai pastatyti. Tokiu bū
du dabar okupuotoje Lie
tuvoje 3^-4 kambarių bu
te gyvena po 3—4 šeimas.

se butu

Jijiga miestas yra tuo 
svarbus, kad per jį eina 
svarbus geležinkelis ir 
vieškelis, jungiantis su E- 
thiopijos sostine Addis A- 
baba.

Taigi dabar anglai len
gvai gtdėis žygiuoti į Ad
dis Ababh. Neabejojama, 
kad italai iš Ethiopijos bus 

r

Belgrade, kovo 20 — Iš 
patikimų šaltinių prane
ša, kad Vokietija prikalbi
nusi Jugoslavijos valdžią 
pasirašyti sutartį Berlyno- 
Romos - Japonijos ašimi, 
kuri duotų teisę Vokieti
jai gabenti karo reikmenis kiją atremti vokiečių puo- gas, tai Turkija galės An- 
per Jugoslaviją. Tačiau, limą. Kodėl vokiečiai per glijai duoti visa pagalbą
Vokietija negali gabenti Bulgariją nepuolė Graiki- Balkanuose prieš vokie-
kariuomenės per Jugosla- jos pirm negu Anglija ga- čius. Tačiau šiandie nie- 
vijos žemę.

Sakoma, kad tąja sutar
timi Vokietija užtikrino 
Jugoslavijos rubežius ir 
teritorijinę neliečiamybę.

Vokietija pažadėjo Ju
goslavijai, kad pasibaigus 
karui, bus svarstomas Ju
goslavijos išėjimas į Ae- 
gaen jūrą.

Jugoslavija derins eko
nominius reikalus su Vo
kietija. Be to, Jugoslavija 
"pasižada užgniaužti pro
pagandą ir įtaką prieš-ašį.

Londonas, kovo 20 —Vy- siliks neutrali, je. Turkija 
riausybė praneša, kad bus priversta kariauti
daug ginkluotos kariuo- prieš vokiečius, 
menės jau pasiųsta į Grai- Jei šis pranešimas teisin-

I

Sovietu veidmainystė y- 
Jei

Įėjo pasiųsti kariuomenę, kas netiki sovietų Rusijos 
sukėlė nemažai klausimų, diktatorių “prižadams” ir 
Vieni sako, kad vokiečiai “užtikrinimams”, nes ju 
tyčia laukė, kol Anglija tiek jie buvo padarę, kad 
atsiųs galingą kariuome- nė vieno neišpildė, 
ne, kad jos sunaikinimas
būtu didžiausias nuosto- ra pasauliui žinoma, 
lis Anglijai, ir tas susilp- dabar įtikrins Turkija eiti 
nintų pačios Anglijos apsi- į karą, tai bolševikai tuo 
<rynimą, kiti sako, kad iki nasinaudos užgrobdami 
šiol blogas oras nedavė vo- Turkijos valstybės dalis, 
kiečiams progos užpulti < 
Graikija. Bet abi pusės y-‘ 
ra prisirengę didžiam ka
rui.

Atstovu Botas Priėmė
7 Bidonu Fondo

išvyti. Anglams labai daug 
gelbsti patys ethiopai. Jie 
sprogdina italų karo jėgas 
iš vidaus.

. Anglai NuskamftM Italijos

Londonas, kovo 20 — 
Anglijos laivyno vadovy
bė praneša, kad Britų sub* 
marinas nuskandino ketu
rius ir gal penkius trans
portinius laivuaį kuriais 
vežė kareivius, Viduržemio 
jūroje. r

Prezidentas Atostogose
Washington, D. C., kovo 

20 — Prezidentas Roose
veltas per Carolina vyks
ta į Floridą atostogoms. 
Jis praleis trumpas atos
togas Pietiniame vandeny
ne.

—- Prienų miesto vykdo
mojo komiteto pirminin
ku, t y. burmistru paskir
tas “draugas” J. Epštei- 
nas. -r r f • •_

Rusija "Užtfkrinm" Turki jį
Budapeštas. Vengrija, — 

Kovo 20 — Pranešama iš 
Turkijos, kad sovietu Ru
sijos komisaras Višinskį, 
raštu “užtikrinęs” Turki-

Washington, D. C., kovo 
20 — Jung. Valstybių ats
tovu butas 337 balsais 
prieš 55 priėmė bilių, ku
ris skiria 7 bilionus dole-* 
rių teikimui pagalbos An
glijai ir jos talkininkams.

Spėjama, kad ir Senatas
ją, jog sovietų Rusija pa- priims be didelių ginčų.

* 4

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 22 d.. 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa. Trašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120, 
WCOP stoties, Boi

lyilocycles ir klausytis programoj iš
'Ston. r.’ ‘-r ’ 5»r
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Anglai Sakmikoj

uz jos

Aišku, kad jei Amerikos

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
ANGLIJOS MIESTĄ > T■ “

Londonas, kovo 20 —Vo-|daug nuostolių. Rotterda- 
fciečių lakūnai beveik visai įme buvo išsprogdinta alie- 
sunaikino Anglijos indus-j jaus sandėliai, 
trijos miestą — Hull; žuvo* 
apie tūkstantis žmonių.

Vokietijos vyriausybė 
praneša, kad šeši Anglijos 
laivai buvo nuskahdyti į 
dvi dienas.

Iš Londono pranešama.

Belgrade, kovo 20 — Bri
tai prineša, kad didelius 

«ARMuzvruu skaičius anglų kareivių
kad Anglijos lakūnai bom-1 išlipo iš laivų Graikijos 
bardavo Vokietijos laivy- uoste Salonikoj. Sakoma, 
pų bazes Kiele ir Wil- kad tai bus pirmieji ka- 
hėlmshavene, padarydami reiviai Graikijos žemėje.

VOKIĖTITOS LAIVAI. *

pasaulyje yra kita valsty
bė, kur ligonyš būtį skirs
tomi į vertingus ir “never
tus”. O juk tiek užsienyje 
skelbiama, kad sovietų 
Rusijoje gydymas esąs ne- 

. mokomas!
■ Kaune buvo sušaukti 
provincijos profesinių są
jungų atstovai. Jie nusi- 

įskundė, kad' darbininkų 
tarpe didelį nepasitenkini
mą sukėlė tas faktas, jog 
dabar nebeduodama ne
mokamai vaistai. Tačiau 

Jiems buvo išaiškinta, kad 
“veltui vaistai neduodami 
tiktai todėl, kad nebūtų 
bereikalingo vaistų eikvo
jimo, kas gali atsitikti, jei 
vaistus gaus tada, kada 
ti kpanorėš”. Visa nelaimė 
yra ta, kad būtiniausių; 
vaistų kaip sovietų Rusi-i 
joje, taip ir okupuotoje 
Lietuvoje negalima gauti 
nei už didžiausius pinigus.

Smetona Užsfimsiąs 
žMNb

L. Sp. 2. praneša, kad p. 
Smetona, būdamas New 
Yorke buvo nuvykęs į Me- 

. tropolitan Operą, kaipo 
į svečias p. Onos Kaskas, 
kuri ten pasirodė operos 
II Travatore žymioje rolė
je.

p. Smetoną pagerbti da
lyvavę “virš 400 asmenų- 
svečių, jų tarpe Baltijos 
valstybių atstovai”.

Toliau L. Sp. 2. praneša, 
kad p. Smetona, būdamas 
Pierre viešbutyj, “pataisė 
kai kuriuos faktų iškrai
pymus, kurie buvo įsibrio- 
vę į jo pasikalbėjimą ant

; laivo su žurnalistais, būk 
į jis sakęs, kad buvęs ir e- 
sąs “vienintelis” Lietuvos 

! prezidentas”.
Gal ir buvo “faktų iš

kraipymas”, bet p. Smeto- 
suiintas j na tų “faktų iškraipymus” 

P3S; turėjo atitaisyti anglų 
, o ne lietuvių, 

ganienę rasta manufaktū- i ro jįg risaį nepadarė.
L. Sp. 2. sako, kad “pre-

i

imsis žurnalistikos darbo 
ir jau esąs padaręs apma
tus anglų kalbą knygos a- 
pie Lietuvą, kuri pasirody
siantį gal jąu ateinanti 
rudenį. Jis ketina keliauti, 
kad pažinti Ameriką ir a- 
merikiečius. Vykdamas į

, LohdOnas, kovo 20 — valstybes įtraukti 
Anglijos ministras Ghur- valstybes kariauti.

Ui pranešė Amerikos vy- į v * " ’
bei, kad Vokietijos karo laivai , pradės lydėti 

povandeniniai laivai yra lai vi 
Atlantiko vandehyne A- glij^ 
merikos pusėje. Jie skan- 
dysią laivus, kurie iš Ame
rikos veš karo ginklus An
glijai. Ir čia iškelia Ame- __ ____ v___ ,
rlkOs Vyriausybei klausi-greitai galį Amerikos 
jną, kad tuos laivus turi reivįai būti pasiųsti 
lydėti per Atlantiką, Ame- riauti už Angliją. 
Hkos karo laivynas.

Senatorius Wheelet pa 
reiškė, kad tai esą Angli . 
jos propaganda. Anglija 
dabar ne tik nori karo gin
klų iš Amerikos, bet būti
nai nori aktyviai įtraukti 
šią šalį į karą. Yra žinoma 
iŠ istorijos, kad Anglija 
niekada nekariauja savo 
karų, bet sugeba * kitas

įviis per Atlantiką į An
gliją, vokiečiai juos bom
barduos, tada, žinbhia, A- 
merikos laivynas vokie
čiams taip pat atsilygins, 
ir nepamatysime, kaip 

ka- 
ka-

* ii

i

Robert Gordon Menzies, Australijos ministras pir
mininkas peržiūri išsirikiavusius austroliečius karius 
Londone, kurie su šypsena pasitinka savo šalies vadą 
ir rodo dvasios stiprumą ir pasiryžimą drąsiai stoti 
prieš priešą, jeigu kur bus progą jis sutikti. Australie- 
čiai ypač yra pasižymėję kovose su italais Afrikoje, 
kur italams pridarė daug bėdos.

PERMANENT WAVE ;
GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ I 

"? < PINIGUS ;

CASPfcRS BEAUTY SALOK
Tel. ŠOU 4S45

83 L ST., S6. BOSTON, MAS8.I

GERIAUSIUS

GAVĖNIOJ
Ta* 4 1.'- / ». i .**>.-4 - *

Gavėnia — tas žodis daug sako,
' * v ‘ j- -k
Tą kiekvieną, manau, gerai žino,
Kam diržas daugiau suveržti jau te 
Kas silkėm išmisti mėgino.

Bet žinau, nedaug nukentėtų, 
Jeigu žmonės daugiau atgailotų;
Pavyzdžiui jei ponios tylėtų

■ : 5 J • ,'t
Ir ęęr dienas tuščiai nepliotkuotų. 
Jei žmogelis namie apsižvalgęs, 
žmonai it akių neiidiltų
Ir per pietus silkių privalgę*,

v* • - * *
Alaus ant jų viriau* nepiltų. 
Jei studentai nuo džazo atvėstų 

Ir pamiržę meilę bei romansus, 
Jie atydžiai prie knygų prisėstų 

Neėvaistydami tėvo finansus.
* *»- - —■ >.
Taip gavėniai netyčia praėjus, 
Mes Velykas džiaugsmingam turėsim:
r.*?, r Her.en i i j’ it ivs.
Kūno svoriui truput pamažėjus, 
Pasimelst, pasidžiaugt netingėsim.

ALG. VARGAS.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
■ »

“draugas” Valentin Alek- 
sandrovič Burkov.

Sovietų Lietuvoje išleis- 
tas, išverstas į lietuvių 
kalbą, sovietų Rusijos tei
smų santvarkos įstaty
mas, kuris galioja ir oku
puotoje Ligį,uvoje. Tame 
įstatyme, pasakyta, kad 
“sąžiningi teisėjai ir liau
dies tarėjai dėl savo dar
bo teisme nuo nieko, iš
skiriant įstatymo, nepri
klauso”. Pritaikius šį pa
ragrafą “draugui” Ziber- 
tui, kuris dar taip neseniai 
buvo visur garsinamas 
kaipo ilgiausiai kalėjime 
išsėdėjęs kbriunistas, iš
eina, kad jis nebuvo, tiek 
sąžiningas, kaip ir Masko-. 
lijos atsibastęs “draugas” 
Burkov...

NEATSIŽVELGIANT J KAINĄ

Bite Kuriam

75c % Pint

Vyčių 28-tas Šeimas nutarė 
išleisti Vyčių istoriją 30 metų 
sukaktuvėms. Tam tikslui išrin
ko komisiją iš 5 narių. Pildant 
užduotį, pradėta tartis ir raši- 
nėtis laiškais. Per “Vytį”, pada
vus prašymą atsakyti į klausi- 
mus, kuris tilpo lapkričiu laido
je, vėliau, atspausdinus lapelius 
su minėtais 22 klausimais, iš
siuntinėjau po kuopas paskuti
nėmis sausio dienomis. Maniau, 
kad atsakymai greit pasirodys, •• t . .
ir bus darbo pradžia. Neapsi- 
vyiiau ir nusistebėjau, kuomet 
pirma kregždutė atlėkė iš 109 
kuopos, Great Neck, N. Y. Nesi
tikėjau, jog taip tiksliai į kiek
vieną klausimą atsakys trumpu 
laiku. Turiu žinių, jog pirmi
ninkas A. Mažeika tame veži- 
mėlyje įsikinkys ir darbą pasek
mingai varys. ,

Taipgi kunigas J. Vaitekūnas 
pradėjo tuo reikalu daugiau 
susirūpinti. Tačiau turiu pri
minti, kad šie žmonės, kaip ir 
kiti komisijos nariai, yra darbu 
užimti, tad kreipiuosi į Vyčių 
organizacijos apskričių ir kuo
pų valdybas išrinktai komisijai 
darbą palengvinti ir visuomet 
kiek galima greičiau ir tvarkin
giau atsakyti į komisijos reika
lavimus, nts be kuopų bendra
darbiavimo ir kooperavimo vie
nai kortrffeijai darbas į>er daug

— Raudonojo teisingu
mo komisaras P. Pakark- 
lis išleido eilę įsakymų a- 
pie Lietuvos teismų prily
ginimą sovietų Rusijos 
teismams. Jau seniau pa
leidus Lietuvos advokatų 
tarybą, dabar paskirtas 
organizacinis komitetas 
advokatūrai pertvarkyti. 
To komiteto - biuro pirmi
ninku paskirtas L. Ihdrei- 
ka, o nariais advokatai L. 
Purėnienė ir Bencelis Ko- 
velzonas. šis biuras peri
ma visą buvusios advoka
tų tarybos turtą. Biurui i- 
ki 1941 m. sausio 15 d. pa
vesta išbraukti iš advoka
tų sąrašo visus tuos advo
katus, kurie neatitinka so
vietų Rusijos advokatūros 
įstatymams.

Liaudjės teismams išlei
stas įsakymas apie bylų 
vedimą. Jame paaiškina
ma, kaip turi būti veda
mos kvotos, kad “išvengus 
nereikalingo darbo sau ir 
teismams”.

Svarbus pareigų pakeiti
mas įvykdytas sovietų 
Lietuvos aukščiausiajam 
teisme. Ligšiolinis to teis
mo pirmininko pavaduoto
jas “draugas” Zibertas de
graduotas į paprastus to 
teismo narius, o pirminin
ko pavaduotoju paskirtas 
iš Maškolijos atgrūstas
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sunkus ir beveik neįmanomas.
Taigi judėjimas ir Vyčių isto

rijos darbas jau turi būti pra
dėtas, o pradžia yra šviesi, nes 
N. Y. ir N. J. apskritys visas 
sujudo. Vakarai nei iki Omaho, 
Neb. jau dirba prie protokolų 
knygų. Naujos Anglijos pirmi
ninkas, Pranas Razvadauskas, 
jau gerokai turi taip pat me® 
džiagos panaudoti Apskričio Si
dabriniam Jubiliejui “Vytyje” 
apie pavasarį, o vėliau perduoti 
ir minėtai istorijai. Vadinasi is- 
sijudinimas jau prasidėjo, tęs
kime darbą toliau.

Sveikintina.
čiai!

lai gyvuoja Vy- 
M. A. Norkūnas,

Box 371
Lawrence, Mass.-
o •* x

— Vilniaus prokuratūra 
sulaikė su prekėmis Grigą 
Kvietinį. Už svetimos va
liutos laikymą i 
Dominikas Miliūnas. Pas Į turėjo i 
Kauno prekybininką Ka- | spaudoje, 
ganienę rasta manufaktū-į 
ros, d pas Chaimą Rabina- ___ _______
vičių —, įvairių prekių. Su i ridentas betgi neketina'da- 
valiuta Vilniuje sūlaiky*00'’ 1 —-
Hėrmdidvškis, b pas Tau-‘polemikoje, 
ragės pirklį Mielandovilių & diskusijose 
rasta žemėje užkastų pre
kių. Oficialiai sakoma, 
kad visi turėsią atsakyti į 
prieš “proletarinį” teismą. 
Po penkeris metus sunkių- i 
jų darbų kalėjimo priteis
ta Vilniuje gyventojams: 
Joseliui Abramavičiui, 
Leibai Zalkindui ir Leonui 
Hermanui. Jie buvo kalti
nami spekuliacija.

j
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— Valstybinio Draudimo 
nuo ugnies ir nelaimių į- 
staigos direktorium pas
kirtas j. Vilkaitis, o jo. pa
vaduotoju Leon Vladimi- 
rov. “Tarybų Lietuva” lai
ko reikalinga pastebėti, 
kad maskolis Vladimirov 
esąs “žemaitis”,,.

ytas I lyvauti nei laikraštinėje 
l nei mitinginė- 

;”. Toliau sa
ko: “Pats faktas jo atvyki
mo Amerikon, demokrati
jos tvirtovėn, reiškia jo 
gilų, o ne paviršutinį de
mokratizmo įvertinimą”: 
Jo atvykimas nėra įrody
mas, kad jis pats įvertintų 
demokratiją, o tik įrody
mas, kad demokratinėje 
valstybėje yra saugiau ii 
maloniau gyventi.

“Prezidentas kvietė vi
sus tautiečius gerbti Lie
tuvos nepriklausomybės 
vėliavą, padėti tą vėliavą 
įkelti į Gedimino kalną 
Vilniuje”, rašo L. Sp. 2. 

Toliau L. Sp. 2. rašo: 
“Iš tolimesnių p. Smeto

nos darbo planų numato
ma, kad jis neatidėliojant

kad 
pienkiečius. Vykdamas į 
Vakarus, jis ketina apsi
lankyti ir Amerikos sosti
nėje Vašingtone, bet ne- 
apsigyventi ten, kaip 
spaudoje klaidingai buvo 
rašyta.

“Prez. Smetonos padėtis 
šioje šalyje atžvilgiu J. A. 
V. vyriausybės yra priva- 
tiška, neoficialė. Taip bu
vo iš anksto nusistatyta ir 
taip praktiškai imant yra 
dabar. Lietuvos konstitu
cinės teisės atžvilgiu p. 
Smetona, kaipo iš prezi
dentūros neatssitatydinęs, 
tebesiskaito Lietuvos Pre
zidentu, imant formališ- 
kaį. Lietuvos piliečiams, 
kaip ten Lietuvoje taip už
sieniuose gyvenantiems, p. 
A Smetona tebėra -Lietu
vos Prezidentas užsienio 
atostogose sveikatai pa
taisyti”.

Iš to kas pasakyta . su
prantame, kad p. Siūetona 
užsiims žurnalistika. . 0 
kaip su kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybes? p. 
Smetona tebesąs Lietuvos 
prezidentu, b Čia atvykęs 
praleisti atostogas. Tąigi 
būtų daug naudingiau įie- 
tųvai ir višdi mūšų tautai, 
kad p. Smetona savo pre
zidento taisę pervestų ki
tam įžymiam mūsų tautos 
vadui, kuris neatostogau
tų, bet vadovautų ir dirbtų 
kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės.

— “Tarybų Lietuva” įsi
dėjo pasikalbėjimą su Vik
toru Brigmanti, kuris pas
iirtas profėšiiiių sąjungų 
ėėntro biuro socialinio 
skyriaus vedėju. Tai iš 
Lietuvos kilęs latvis, be
veik visą savo amHtiišky- 
vėrięs sovietų Rusijoje; 
kur dirbo įvairiose antra
eilėse ir trečiaeilėse įstai
gose. “Draugas” Brigma- 
nas lietuviškai nemoka.

Brigmanas papasakojo, 
kaip sutvarkytas sociaįi- 
nis aprūpinitnas sovietų 
Rusijoje. Iš jo sužinome, 
kad 60 metų amžiaus su
silaukęs dartnniiikas, iš
dirbęs fabrikuose ne ma
žiau kaip 25 metus, turįs 
teisę reikalauti pensiją, 
kuri siekia 300 rublių. Ly
giai tiek pat sovifetų Rusi
joje kainuoja batiį pora! 
Ligos atveju duodama pa
šalpa, bet tie, kurie nepri
klauso profesinėms sąjun
goms, gauna per puęę ma
žiau. “Draugas” Brigma- 
rtas išsitarė, kad sovietų 
Rusijoje specialiheš koirii- 
sijos dabojariČfoš, jog į gy
dyklas 11* sariūtorijos rie- 
pakliŪtų “gydymd bei pb-' n « rt. .. - k, ne,
verti asmlhysv?*'Vargu Ūr 

sqnqan u

— Sovietų Lietuvoje ko- 
nisarų tarybos pirminin
kas M. Gedvilą išleido įsa
kymą, pagal kurį likviduo
jami Kūno Kultūros Rū
mai, o jų vieton įsteigtas 
fizinės kultūros ir špoko 
komitetas. Jo pirmininku 
paskirtas Aleksėj Siiiiari, 
pirmuoju pavaduotoju 
“draugas” Vincas Petro
nis, o antruoju pavaduoto
ju “draugas” šlioth Kape- 
liušnik.

TELE^dRAS AKIMI SUARTUS 

JUMS draugus

*
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sijos

ilsio rifcreik

Kada turi telefoną savo namuose, tai at
rodo, kad gyveni šalimai visiį draugų du
rų. Jūs galite pasikalbėti su jais bile ka
da tik norite.
Jei jūs pastebite skelbimus ląikraščiuose, 
jūs galite patelefonuoti į krautuvę,.. kad 
pristatytų pirkinius... Tuomi sutaupysite 
daug laiko!
Telefonas yra labai reikalingas ir nau
dingas ir šiais atvejam: kada staiga su
dergi, ištikus nelaimei, gaisrui' ištikus, 
kad būtų suteikta skubi pagelta.
Daugelis žmonių gauna .. darbūs už. tai, 
kad turi telefoną savo namuose, nes darb
daviui yra lengva susisiekti.
Kada turėsite telefoną, pats patirsi, kaip 
mažai kainuoja sulyginant su gaunamais 
parankųmais. Jei nori ką nors pašaukti, 
gyvenantį kitame mieste, tas ir-gi nedaug 
kainuoja, o specialiai po 7 vai. vakare ar 
Sekmadienį yra sumažinta šaukimų kai
na.”

MĖW ŽMGLAMD tELĖĖkotlE i TE Lt Č B AP H CO.
•jį .r-
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Brazilijoj, visuose dides
niuose miestuose yra ligcn 
liinėš vadinamos “Santa 
Casa” (šventieji natnaij, 
kūr ligoiiiąi. laikomi, daro
mos operacijos, visai be 
jokiiį atlyginimo. . Sao 
Patilo mieste tokia ligoni
nę turi apie 3000 lovų. Tuo 
ypač haUdojąsi netųrtin- 
gięji. Ligodirieš mėtinį a- 
pyvabta yri kelių dėsėtkų 
ntiiijdhų. Jos pastatai uži
ma porą blokų. Ji verčiasi 
aukomis ir palikimais bei 
retkarčiais gaunama val
džios pararia. Noris tai y- 
ra katalikiška Ištaiga, bet 
priima visus nežiūrint įsi
tikinimų. Ir lietuvių šioje 
ligoninėje nuolat yra po 
kėlėtą. Tūkštančįai netur
tingųjų šios katalikiškos j- 
staigos patarnavimais 
nkiidojasi. Priiihant ligo
ninėn nežiūrihia, ar ligo
nis gali, ar negali užsimo
kėti. Jei kas nori didesnių 
patogumų, atskirų Uaih- 
bkHų tai turi Už višžt tai 
apmokėti. W
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Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such a» 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
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SAINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
totered aa Moond-claM matter SepL 12, 1V15 at the poet ottice at Boston.
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Domėstie once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50 bet nori, kad butų nUTOdy- pagerinimui priemones.

DARBININKAS

Bažnyčia Ir Darbininkai

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams_________$4.01

Vieną kart savaitėje metams $2.00 
UiBieny metams ----------------- $5.00

Rašo T. tos priemonės, kaip iš tų
darbininkų vargų yra galima pakilti, 

kas reikia daryti, kame y- 
ra gydymo priemonės, tas 
jiems rūpi sužinoti. Čia 
Katalikų Bažnyčia, ir tik 
Katalikų Bažnyčia tenu
rodo darbininkams teisin- 

kinti jų vargingą būklę,'gas darbininkų gyvenimo

Nurodyti 
vargus, jų sunkią kovą už 
geresnį gyvenimą, jiems 
nieko nepadėtų, nes kas tą 
visą geriau gali žinoti, 
kaip patys darbo žmonės? 
Jie nenori, kad jiems aiš-

Gyvenimo Svajonės, Ar 
Pareigos Balsas?

Gydymo Priemonės 
j Kad pašalinti tas blogy
bes, kurios vargina darbo 
žmonių minias, Popiežiai 
nurodo priemones, arba 
gydymo vaistus. Visu pir
ma, ekonominė ir socialinė 
santvarka turi būti pagrį
sta dorovės pagrindais. Pi
jus XI sako, kad reikia at
naujinti Krikščioniškus

X

Žmogus natūraliai svajoja apie laimę. Tik svajo- 
nės svajonėms nelygios. Kurie laimės niekad nėra tu- _ _
rėję, tie svajoja apie busimuosius gyvenimo laimėji- paprf/.'ius tai yraTšugrižti 
mus. Kurie gi pilnai yra laimės ragavę, tie svajoja a-i ie Krikščioniškojo gyve- 
pie buvusius gerus laikus, kad jie kaip nors sugrįžtų, i nįmo jįs sako: 
Prie šių pastarųjų tenka priskaityti buvusį Lietuvos'
Prezidentą, p. A. Smetoną. Kai kas jį esamuoju Lietu-! “Jei dalyką uoliau ir gi- 
vos Prezidentu tebevadina, bet tai jau netikslu, neščiau įžvelgsime, aiškiai su- 
koks čia prezidentas be valstybės? Tiesa, Napoleoną, prasime, kad šitas trokš- 
net belaisvį, ant Šv. Elenos salos ištremtą, kai kurie tamasis krikščioniškos šo
jo palydovai imperatorium tebetitulavo, bet gilesnie- dalinės dvasios atnaujini- 
ji jo palydovų psichologai to titulo vengė, kad buvusio mas, nuo kurio pamažu at- 
imperatoriaus širdyje nesukeltų bereikalingo skaus-;o,rnQ,,vs 4»+ei-
mo. P. Smetona ne Napoleonas ir nebe belaisvis bei 
tremtinys. Jis tik pabėgėlis, tad tebegali svajoti apie; 
būsimos Lietuvos prezidentūrą. Bet ar tai būtų tiksli 
ir korektinga iš jo pusės nuotaika? Tenka ne tai kad 
abejoti, bet tiesiog tai paneigti.

P. Smetona, kaipo džentelmonas, be abejo puikiai 
supranta, kad jam dabar tenka vaidinti tik pereiginis 
vaidmuo. Kitais žodžiais, jis yra tarsi tiltas, jungiąs 
buvusią Lietuvos valstybę su busimąją, jei tokią 
mums pavyks atsteigti. Kai kurie griežtai jį pasmer
kia už tai, kad pabėgo nuo bolševikų vergovės. Jam, 
girdi, reikėjo vyriškai pažiūrėti priešams į akis ir rim
tai prieš užgrobimą protestuoti, neatsižvelgiant į tai, 
kas jo laukia. Tai vargiai būtų buvę tikslu. Jį galima 
kritikuoti, kad laiku nepermatė atslenkančios katas
trofos ir nesudarė kur nors užsieny paralelės valdžios, 
kuri, katastrofai įvykus, būtų ėjusi Lietuvos vyriau
sybės pareigas. Bet jį smerkti, kad susidariusiose ap
linkybėse pabėgo, rodos, netenka. Jei jis būtų į bolše
vikų nagus pakliuvęs, tai jie būtų jį privertę rezignuo
ti (tokiuose darbuose bolševikai gerokai įgudę) ir ga
lų gale būtų likvidavę, tuo būdu oficialiai likviduoda
mi ir Lietuvos valstybę. Laimė, kad bolševikai to ne
atsiekė. Dabar Lietuvos nepriklausomybės legalumas 
pilnai išlaikytas, ir mums daug drąsiau ir lengviau 
prieš jos užgrobimą protestuoti. Tuo būdu p. Smetona 
paliko jungtimi tarp, buvusios ir būsimos Lietuvos 
valstybės. .....................

Jei tik tokį vaidmenį p. Smetona nori suvaidinti 
ir jį suvaidinęs džentelmoniškai pasitraukti, palikda
mas būsimą Lietuvos santvarką visos tautos, ne vie
nos tik partijos valiai, tai istorija ' jam pripažintų 
stambų nuopelną, kurs gerokai užglostytų praeities 
klaidas ir neprieteklius. Tokie tėra mūsų kuklūs ir pil
nai teisingi pageidavimai, kuriuos įvykdinti kiekvie
nas jo dėtas garbės vyras nė vienam momentui nedve
jotų. Tai būtų gražus atpildos aktas. Stovint tokioj at
sakingoj viešumoj, gyvenimo svajonės turi pasitrauk
ti ir užleisti vietą pareigos balsui. K.

rūmo gamtos išteklius, 
turtus bei jėgas. Ką gi ki
tą reiškia dirbti, jei ne- 

Ivartoti sielos ir kūno jėgas 
gamtos dalykams apval
dyti, arba juos nenaudoti 
kaip priemones toms jė
goms lavinti?”

Gamyboje būtinai reika
lingas sujungimas žmo
gaus darbo ir kito nuosa
vybės, nes vienas be kito 
negali apseiti. Turėdamas 
tai mintyje Popiežius Leo

nas XIII sakė: “Kapitalas 
negali apseiti be darbo ir 
darbas be kapitalo”.

Daririninkų Padėtis
Kokia šiandie yra darbi

ninkų padėtis? Tiesa, be a- 
bejo geresnė, negu buvo 
kelios dešimtys metų at
gal, bet toli gražu nuo ide
ališkos. Kokias dar per
mainas šis karas padarys 

i sunku pasakyti, bet reikia 
! prisibijoti, kad darbinin
kų teisės nebūtų suvaržo
mos ir paneigtos. Kiekvie
nas karas darbininkams 
atneša pralaimėjimus, o 
po jo jie turi vėl iš naujo- 
pradėti kovą prieš netei-

Amerikos vėliava iškelta Tucker Island, Bermuda, singus darbdavius. Jau ai- 
Jung. Valstybių laivyno bazėj, kurią gavo nuo Angli- škėja, kad Amerikos dar-

kurie didžiuojasi priklau
są Kristui, kad jie tikrai 
būtų žemės druska ir žmo
nių draugiją apsaugotų i 
nuo visiško sugedimo”.

Kaip Krikščionybės mo
kslas pakeistų visą gyve
nimą nusako Leonas XIII: 
“Krikščionybės mokslas, 
kur tik jis pilnai laikomas 
jau pats savaime iš dalies 
didina žmonių gerovę, nes 
sutaiko žmones su Dievu, 
visų gerybių Pradžia ir 
Šaltiniu; jis suvaldo žmo
nių gobšumą ir pomėgių 
geismą; tai dvi ydos, bai
siausios mūsų gyvenimo 
ligos, dažnai darančios ne
laimingą ir turtingiausį 
žmogų; dorovė išmoko

! jos, kuomet perleido 50 pasenusių destroyerių. Vėlia-Įbininkai negalės panaudo- ir ^yvemniuj pa.pii* ta a a* i * * »Af _a—_zi___ —x
dant savo jėgas taupumu!™ lskelta su atatinkamomis ceremonijomis. 
ir vengiant visų tų ydų, i 
per kurias žnąogus išlei- 

i džia ir didžiausius turtus”.
Taigi Katalikų Bažnyčia na Nėra jokios gedo 

skatina žmones prie dory- • ■
bių. Pasauly viešpatauja 
aistros, ambicija, brutali 
jėga, savymyla. Žmogus 

; pasidarė žmogui vilkas, 
audringiausiais, j Tik Katalikų Bažnyčios

i suraukė tiek žmonių atsi
davusių ekonominiams 
reikalams, reikalinga, kad 
butų pranoktas krikščio- 

' niškų papročių atnaujini- 
imas, kad tiek daug pa- 
i stangų padėtų nenueitų 
veltui, o visas rūmas būtų 
statomas ne ant lekiančio 
smėlio, bei ant uolos”.

Savo enciklikoje “Bedie
viškas Komunizmas”, jis 
sako: “Kaip ir visais, net 
pačiais 
Bažnyčios laikais, taip ir-mokslas Dievo malonės, 
šiandien svarbiausia prie- tegali pakeisti tą brutalę 
monė yra nuoširdus priva- jėgą į artimo meilę. Žino
tino ir viešojo gyvenimo nių įstatymai gali atšipinti 
atnaujinimas pagal Evan- vilkui vieną kitą dantį, bet 
geli jos principus visiems, negali pakeisti širdies.

Įstaigų Atnaujinimas

v •

I

Sugrįžęs žmonės prie 
Dievo turi rūpintis, kad ir 
visos įstaigos bei draugi
jos taip pat būtų atnau
jintos krikščioniškais 
principais, nes kitaip so
cialinė santvarka nebus 
pagerinta. Pijus XI sako: 
“Visą, ką lig šiol pasakė-

me apie teisingumą gery
bių paskirstymą ir apie 
teisingą atlyginimą, svar
biausia liečia atskirus as
menis ir tik netiesiog so
cialinį sutvarkymą, kurį 
'Leonas Xm, stengėsi ats- 
įtatyti pagal sveikos filo- 
j sofijos principus ir pato
bulinti pagal aukščiausius 
Evangelijos dėsnius. Bet 
norint sutvirtinti tai, ką 
jis taip laimingai pradėjo, 
įvykdyti tai, kas darytina,

bei draugiškumą jam ir 
kitiems pabėgėliams iš 
Lietuvos.

3) Užmiršo visai Ameri
kos lietuvius, kurių šiame kad iš to dar gausingesni 
krašte yra vienas trečda-j bei laimingesni vaisiai tek- 
lis visos mūsų tautos; tą tų žmonių giminei, ypa- 
faktą galėjo pažymėti. tingai du dalyku yra rei-

4) Reikėjo pasakyti tie- kalinga padaryti, būtent,

Darbo Vertė Ir Reikalingumas
Darbas žmogaus nežemi- ir net neatsisakė didesnės 

i
pažeminimo sunkiu darbu 
sau pragyvenimą pelnyti. 
Pijus XI sako: “Nereikia 
manyti, kad tuo pelningi 
verslai žeminami ar laiko
mi nevisai tinkami žmo
gaus vertybei; priešingai, 
juose pasireiškiančią Die
viškojo Kūrėjo valią esa
me mokomi pažinti, kuris 
leido žmogų žemėje gy
venti, kad ją dirbtų ir ja 
įvairiais būdais savo rei
kalams naudotųsi”.

Ir Leonas XIII sako: — 
“Beturčius Bažnyčia mo
ko, kad neturtas Dievo a-| 
kyse nėra pažeminimas ir 
kad nereikia gėdytis sun
kiu darbu sau pragyveni
mą užsidirbti. Tą patvirti
no savo gyvenimu mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus, 
kuris žmonėms atpirkti, 
būdamas turtingas, pasi
darė beturčiu, būdamas 
Dievas, nesidrovėjo būti 
laikomas dailydės Sūnumi

>3 ar

Kun. Dr. J. B. Končius.

Amerikos didžioji spau
da būtų daug ir gražiau 
parašusi šį Smetonos pa
reiškimą, jei jis, kaipo bu
vęs valstybės “galva”, tin
kamai ir diplomatiniai bū
tų dalykus nušvietęs.

Mano supratimu p. A. 
Smetonos yra sekanti trū
kumai pareikšti spaudos 
reporteriams:

1) Nepaminėjo Jungti
nių Valstybių, ypač prezi
dento Wilsono geradarys
tės 1918 — 1919 m. atgau
nant Lietuvos Nepriklau
somybę.
2) Nepareiškė viešai dėkin 
gumą dabartiniai Ameri-

Buvęs Lietuvos prezi
dentas - diktatorius A. 
Smetona, atvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybes 
turėjo gerą progą tinka
mai pasirodyti ir išgarsin
ti Lietuvos reikalą. Gaila, 
to nepadarė. Jo pareiški
mai spaudai buvo labiau 
asmeniški pasigyrimai ir 
netikslumai. Jis smulk
meniškai pasakojo apie 
save ir savos šeimos kelio
nes, kad buvęs vienatinis 
prezidentas. Stulginskas 
ir Grinius juk irgi buvo 
prezidentai ir teisingiau 
išrinkti, negu Smetona. 
Kad per 20 metų Lietuvoj _ 
buvę “Happy Years”. Tas k<fc valdžiai ir Prezidentui 
posakis galima, taikinti tik Rooseveltui už nepripaži- 
jam fr jo režimo šalinin-.nimą Sovietų užgrobimo 
kams. Lietuvos ir už vaišingumą

faktą galėjo pažymėti. c’ * ‘ -----
4) Reikėjo pasakyti tie- kalinga padaryti, 

są, kad Amerikos lietuviai • atnaujinti krikščioniškus 
moralei ir materialei žy-l papročius ir juos įvesti į 
miai prisidėjo prie Lietu- visą gyvenimą”.
vos nepriklausomybės iš
gavimo - atstatymo ir jos . . _. ...
gerovės. Amerikos lietu- ^ian<^ien rel^ ™usų 
vių laisvės varpas yra di-jvlsuo,me,ne . J*tlk
džiai reikšmingas Lietu- P"e ^kšcioniskojo gyve- 
vai, ypač šiame L______
pyj- 1

5) Ne vien savo jėgoms 
p. Smetona turėtumėte 
pasitikėti “do everything 
to restore independence of 
Lithuania” (žiūrėk New 
York Times March 11, 
1941). Tiksliau būtų pasa
kyta, kad Amerikos lietu
viams vieningai veikiant 
ir gelbstant Amerikos ide- 
jalei demokratinei Valsty
bei atgausime Lietuvos 
demokratinę laisvę ir ne
priklausomybę. Ponas 
Smetona ne vienas 1918 
metais atgavote Nepri
klausomybę Lietuvos ir ne 
vienas patsai sukūrėte val
stybę, bet vienas patsai 
pražudėte Lietuvą.

Leonas XIII sako: “Taigi

ti streikų prieš neteisin
gus darbdavius ,kurie da
ro milijonus dolerių pelno 
šiais laikais, bet darbinin
kams neduoda teisingo at
lyginimo. Taigi Popiežius 
Pijus XI teisingai sako: — 
“Be abejo, darbininkų pa
dėtis pagerėjo ir pasidarė 
teisingesnė, ypatingai di
desnėse ir kultūringesnėse 
valstybėse, Kuriose negali
ma visus darbininkus lai-’ 
kyti vargstančiais ir skur
stančiais. Bet kartu nau
jai industrijai ir technikai 
skubotai išvyščius naujas 
sritis, be galo išaugo ir 
biednų proletarų skaičius, 
kurių vargai šaukiasi Die
vo”.

Popiežius apgailestauja 
neteisingą gėrybių paskir
stymą. Jis sako: “Tiesa y- 
ra, kad didelis proletaria
to skaičius iš vienos pusės, 
ir mažas skaičius turtuo
lių su galingais ištekliais 
iš kitos pusės, įrodo aiš
kiausiai, kad mūsų indus- 
trializmu vadinamais lai
kais pagamintieji tokioje 
gausybėje turtai yra blo
gai paskirstyti ir nėra pri
taikyti įvairių luomų, kaip 
tai pritiktų reikalams”.

Darbininkų luomas dar 
nėra tikrai įvertintas. A- 
pie tai Pijus XI sako: — 
“Nors darbas, kaip tai aiš
kiai išdėstė savo encikliko
je Rerum Novarum Mūsų 
pirmtakūnas, ir nėra pa
prasta prekė, bet jame tu
ri būti pripažinta žmogiš
koji darbininko vertė, ir 
dėl to negalima jo pirkti, 
pardavinėti kaip bet kurį 
daiktą, tai vis dėl to šian
die vadinamoje darbo rin
koje darbo pasiūla ir pa
reikalavimas skirsto žmo
nes į dvi klases, arba į du 

kurios sudaro liogeriu; šitoji gi dviejų 
Aišeina is Į grupių kova paverčia dar-

savo gyvenimo dalies pra
leisti dirbdamas dailydės 
darbą. “Ar Jis ne Dailydė, 
Marijos Sūnus?” (Mor. 6, 
3).

Darbas yra ne tik gar
bingas, bet ir reikalingas. 
Žmogus turi pareigą už-| 
laikyti savo gyvybę, jis 
turi pareigą įgimtas dova
nas pavartoti savęs išto
bulinimui; ir, jis turi pa
reigą išlaikyti savo šeimą 
ir dirbti visuomenės gero
vei.

Leonas XIII sako: “Dar- 
Ibas yra būtinas todėl, kad 
I darbo vaisiai reikalingi 
žmogui, jo gyvybei užlai
kyti; užlaikyti savo gyvy
bę liepia prigimtis, o jos 
būtinai reikia klausyti”.

Taigi darbininkai priva
lo darbą laikyti garbingu 
ir reikalingu; darbdaviai 
turi su teisingumu ir meile 
atsižvelgti į darbininkų 
reikalus.

Du Darbo Privalumai
Žmogaus darbas duoda fesijos, nuo viena kitos pa- 

ne tik jam pačiam naudą, reinanačios, 
bet ir visuomenei. Pijus viena kitos 
XI sako: “Aišku, kad dar- kas 
bas, ypatingai tas, kuris kapitalas ir darbas nesusi- Į 
nuomojamas kitam turi jungs ir nesudarys lyg vie- 
šale asmeninio ar indivi- no veiksmo, tai žmonių 
dualinio pobūdžio ir visuo- veiklumas neduos norimų 
meninį, ko nereikia išleisti vaisių. Iš čia tlarosi negali- 
iš akių. Yra aišku, kad jei ma teisingai įvertinti ir 
visuomenė nebus gerai su- teisingai atlyginti darbas, 
organizuota, jei socialinė jei neimama į dėmesį jo 
ir teisinė tvarka neapsau- socialinė ir individualinė 
gos darbo, jei įvairios pro- prigimtis”.

Gamybos Veikla
Daiktų gaminime tris j matome, kad gausingos 

dalykus reikia turėti dė-i gerybės, 1J— 
mėsyje, būtent, žmogaus žmonių turtus, i 

! darbas, įrankius - mašinas darbininkų darbo, ar tai j į*, rinką kovos lauku, kur 
ir gamtos turtus. Taigi; Kad patys vieni darbinin- afoį klasės žiauriai viena su 
būtų visai neteisinga dar- kai jas pagamina, ar tai kita rungiasi.”

jiems dirbant su įrankiais | Kad darbo žmonės būtų 
, reika- 

kad Krikščionybės 
mokslas perimtų visus gy
venimo sritis ir visus žmo
nes.

nesiderins ir 
nerems, jei, 

svarbiausia, protas,

laikotar- nimo ir PaPročiU grįžda- 
įma tebus išgydyta. Irstan
čioms draugijoms ir įstai
goms labai teisingai pata
riama žiūrėti į tas pra
džias, iš kurių kiekviena 
kilo, nes kiekvienos drau
gijos tobulumo pamatas 
yra tikslas dėl kurio ji bu
vo įsteigta. Todėl nukryp
ti nuo pirmykščio f “ 
reiškia žlugti, grįžti prie 
jo — pagydyti”.

Visuomenės įstaigų ir 
draugijų tikslas yra visų 
žmonių gerovė. Bet jei jos 
yra nutolę nuo Bažnyčios 
mokslo, tai jos ir žmonių 
tikrąja gerove negali rū-i XI nurodo, kad žmogaus šitos pastangos būtų liku- 
pintis. Nes kas Dievo tei- darbas yra sujungtas su sios bergždžios, jei visų 
sės paneigia, tas ir žmo- įmonės, ar fabrikų įran- daiktų Kūrėjas 
gaus teisių nepripažįsta, kiais. Jis sako: “Argi ne- pirma suteikęs iš Savo ge-

bininkams reikalauti visų
darbo vaisių, nes be jo, bei mašinomis, kurios žy-1 teisingai įvertinti, 
prie gamybos dar prisidė- - —*-
jo kiti du labai svarbūs 
dalykai, būtent, gamtos 
turtai ir mašinos. Pijus

miai didina darbo našu-hįnga 
mą?”

Toliau Popiežius sako:—
“Bet nemažiau aišku, kad

gaus teisių nepripažįsta.
nebūtų

Nereikia gerbti turtėto 
go, užmiršus mokytą zr 
teisų beturtį.
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* Ii I Naujas Lietuvių Laikraštis Kanadoje

Naujosios Anglijos rajonas dvigubai kvotį išpildė. 
Philadelphijos Rajonas pirmutinis savo atliko. - Trys i 

jonai kvotas baigia. - Varosi pirmyn it visi kiti.
_ v

Naujosios
Šių metų vasario mėnesį čio leidėjai paaiškina to- 

pasirodė naujas mėnesi- kio laikraščio būtiną rei- 
nis, lietuvių kalboje, Ka- kalą ir ten pat nurodo, kad 

P nadoje, leidžiamas laik- tokio laikraščio pasirody-
i rys ra- raštis, pavadintas: “Nepri- mas neturi tikslo ir negali

* . . * . • • • v • v • 1

Taurios dvasios patrio
tui daug raginimų nerei- I 
kia. Šaukia tėvynę, — jis 
pats savanoriai eina dirb
ti tuos darbus, prie kokių 
yra pašauktas. Šaukia 
prie ginklų, meta viską į 
šalį ir eina ginti tėvynę; 
šaukia kitokiu būdu pasi
aukoti, pasiaukoja neiš- 
metinėdamas...

Kai Sovietų Rusija už
grobė Lietuvą, mūsų tėvų 
kraštą, ne vienas geras lie
tuvis apsiverkė. Ne vie
nas, jei būt galėjęs, būt ė- 
jęs ginklu rankose ją gin
ti, gelbėti. Bet... amerikie
čiams lietuviams tai nebu
vo galima. Darėme ir da
rome tai, kas yra mūsų ga
lėję: protestuojame prieš 
ūžgrobikus, aukojame į 
Savo fondus, kurie nelai
minguosius pabėgėlius šel
pia ir remia Lietuvos iš
laisvinimo veiklą. Nedaug 
paraginimų tereikėjo 
tiems lietuviams patrio
tams, kurie, palyginti, 
trumpu laiku Lietuvai 
Gelbėti Fondą iki septynių 
tūkstančių dolerių išaugi
no. Rajonų ir kolonijų va
dai nezurzėdami ir nesi- 
škųsdami dirbo ir tebedir
ba, kad savo kvotas išpil
dyti.

Džiugu yra pranešti, kad 
Naujosios Anglijos rajo
nas daugiau negu dvigu
bai jam paskirtą kvotą su
kėlė. Buvo paskirta surin
kti $1,200 — surinkę $2,- 
892.00!

Philadelphijos rajonas, 
kaip jau seniau buvo pra
nešta, pats pirmutinis su 
dideliu kaupu jam paskir
tą dalį atliko; kvota buvo 
$425.00 —- surinko $575.00.

Didžiajam New Yorkui 
reikia sukelti $1,500.00 —- 
jau surinko $1,200.00.

Connecticut rajonas jau 
turi $530.00 ir visai ne
daug betrūksta iki $600.

✓ •

apskritys $19.00; Moterų | narė, visame kame koope- ištikimybę
Sąjungos 33-čia kuopa 
55.00; Per Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimą 
surinkta $37.75. Prašau 
priimti šią mažą gerų šir
džių žmonių sudėtą auke- 
lę, trokštant matyti Lietu
vą ir vėl laisvą ir nepri
klausomą. Tamstai ir vi
sai valdybai linkiu geriau
sių sėkmių šiame didžia
me ir kilniame darbe”.

Shenandoah, Pa., Šv. Ka
zimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos skyrius 
aukojo fondui $5.00.

Chicago, UI., Bridgepor- 
to Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius ir vėl surinko ir 
centrui pridavė $30.00.

šv. Kazimiero Seserys 
prisiuntė čekį ir mžilonų 
laiškutį:

“Šv. Kazimiero Akade
mijos auklėtinės siunčia 
nors mažą auką $25.00 
Lietuvai Gelbėti Fondo 
reikalams”.

Tenka nuoširdžiai džiau
gtis, kad jaunutės lietu
vaitės — akademikės at
jaučia savo tėvelių krašto 
— pavergtosios Lietuvos 
skausmus ir dedasi prie 
risos mūsų tautos sąjū
džio Lietuvą išlaisvinti. Į 
Taip gražus jų elgesys ir 
jaudina ir akstiną.

Šio rašinio pradžioj pa
išinėjome, kad gęras lie
tuvis patriotas be didelių 
raginimų, savanoriai de
dasi prie tautos reikalų ir 
darbu ir aukomis. Negali 
būti sąmoningo lietuvio, 
kuris šiandien nematytų 
to didelio reikalo būti vei
kliu ir duosniu savo tautos 
sąjūdžiui palaikyti, Lietu
vai gelbėti. Vajaus pra
džioje buvo kreiptasi į są- 
įhininguosius tautiečius, 
kad jie taptų Lietuvai Gel
bėti Fondo nariais, sumo
kėdami po vieną dolerį į 

i metus. Gražus tautiečių

klausoma Lietuva”. Laik- atstoti amerikiečių lietu- 
raščio leidėjų obalsis: už vių spaudą, kuri ligi šiol 
išlaisvinimą Lietuvos, už taip gražiai pasitarnavusi 

s Kanadai, už kanadiečiams lietuviams.
99

reiškia viltį, kad ameri
kiečių lietuvių spauda ir 
ateityje būsianti skaitoma 
lietuvių Kanadoje, nes 
naujagimis būsiąs reda- 

i “srovinio pa-

I numeryje yra paįriotiniai- 
politinių straipsnių ir poe
zijos ir jūmoristikos ir 
spaudos bei įvykių apžval
gos.

Laikraščio kaina me
tams $1.00. Leidžia Kana
dos Lietuvių Taryba. Ant
rašas: Box 40,324 Queen 
Str., West Toronto, Cana
da.

“Nepriklausomai Lietu
vai”, reikia manyti, pa
vyks išaugti į didesnį or
ganą. Gražios pastangos 
sveikintinos. Bravo, kana
diečiams.

Šia proga pažymėtina, 
kad kanadiečiai lietuviai, 
Lietuvos Generalinio kon
sulo p. Grant - Suttie, la
bai rūpestingai užjaučia
mi, globojami ir paremia
mi. Reikia manyti ir šis 
kilnus sumanymas, leisti 
laikraštį neapsiėjo be jo

1>S R. Anglijos Kuopy 
Valdybų Suvažiavimas

Sekmadienį, kovo 30 d., 
vai. p. p., “Darbininko”2 

salėje, So. Bostone įvyks 
LDS Naujosios Anglijos 
LDS kuopų valdybų suva
žiavimas, pasitarti tradi- 
cijinio pikniko reikalu, ku
ris įvyks gegužės 30 d., 
1941 m., Montello, Mate. 
Prašome visų kuopų val
dybų ar jų atstovų skait
lingai suvažiuoti.

Apskričio Valdyba.

ruoš su Nacionale Katali- santarvės pergalę. Tai yra “Nepriklausoma Lietuva 
kų Gerovės Konferencija ir viskas pasakyta.
(N. C. W. C.). i Įžangos žodyje laikraš-

Šia proga tenka primin-' ■■■■—
ti ir tai, kad besirūpinda- vo duokles, 
mi labai svarbiais Lietu-1 Kaip pastebima spaudoj, 
vos reikalais, neužmirštu- dabar yra vedami mūsų guojamas 
me savųjų vietos reikalų, didžiųjų fratemalinių or- kantumo” dvasioje.

“Nepriklausoma Lietu
va” būsiąs visų kanadie
čių laikraštis, išskyrus ko
munistus.

Laikraštis žurnalo for
mato, 22 puslapių, įvai
raus turinio, skoningai; padrąsinimo ir paramos, 
leidžiamas, visai padoria j Tai konsulas tikrai daug bininkas', 
lietuvių kalba. Pirmame Lietuvai nusipelnęs. Rap. So. Boston, Mass.

Kaip pastebima spaudoj,

Organizacijos ir draugijos ganizacijų didieji vajai, 
prašomos užsimokėti Fe- Pasidarbuokime ir, kas 
deracijai savo metines dar nesame jų nariais, pri- 
duokles, nes jau laikas, sirašykime. 
Neužmirškime, kad šie- j 
met bus Federacijos kon-; 
gresas, kuriame galės būti i 
atstovaujamos tik tos 
draugijos, kurios iš anks
to bus užsimokėjusios sa-

Čia kalbame 
apie LRKSA ir ALRK Mo
terų Sąjungą.

Leonardas šimutis, 
ALRKF sekr., 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 

366 W. Broadway,

Wyoming ir Schulkill skaičius jau yra fondo na-
kloniams yra paskirta po 
$850.00. Pirmasis turi 
$134.00, antrasis — $280.- 
00. šiuose rajonuose nese
niai kalbėjo p. Stasys Ga- 
baliauskas, vajus rūpes
tingai vedamas, dėlto nėra 
abejonės, kad ten kvota 
bus išpildyta.

Pittsburgh, Pa., rajonas 
yra centrui prisiuntęs 
$204.82 ir tikisi, kad ir vi
sa kvota — $750.00 bus iš
pildyta.

Cleveland, Ohio, pradžiai 
prisiuntė $25.00, pasiti
kint. kad netrukus ir visa 
kvota — $450.00 bus už
baigta.

Detroit, Mich., darbuoja
si tuo tarpu nesigarsinda- 
mas.

Chicagos rajonas, kurio 
kvota nustatyta didžiau
sia, $2,200.00, darbuojasi, 
kad jokiu būdu nepasiduo
ti Naujajai Anglijai. Tuo 
tarpu turi surinkę $1,850.- 
00. Abejonių, rodos, nėra, 
kad Vakarų lietuviai savo 
pareigą atliks.

Praėjusią savaitę gautos 
aukos iš šių vietų:.

• Iš New Haven, Conn., M. 
Jokubaite rašo: “Siunčiu 
Lfettivai Gelbėti Fondui 
$02 .75. Šią sumą sudaro— 
Moterų Sąjungos Conn.

riais. Bet kur tie dešimtys 
tūkstančių lietuvių, kurie 
dar neprisidėjo, savo tau
tai duoklių nesumokėjo?.. 
Neabejojame, kad ir jiems 
rūpi Lietuva, rūpi tautos 
gyvybė. Tad, nelaukime 
didelių raginimų, laisva- 
noriai dėkimės prie Lietu
vos vadavimo darbų! Bū
kime patriotais pilna to 
žodžio prasme!
FEDERACIJOS 
REIKALAI

Kovo 12 d. Vašingtone 
buvo labai svarbi Ameri
kos katalikių, susiorgani
zavusių į N. C. C. W., kon
ferencija, kurioj aptarta 
moterų tikslas dalyvavi
mas šiuo metu visu frontu 
vedamame krašto saugu
mo ir gynimo stiprinimo 
darbuose. Lietuvaitės, pri
klausančios prie ALRK 
Federacijos, atstovavo p. 

: Liudvika Jurkienė, gyve
nanti Vašingtone.

Mūsų Federacijos drau
ge su visomis kitomis A- 
merikos patriotinėmis or
ganizacijomis yra prisi
rengusi visomis savo jėgo
mis dėtis prie krašto gyni
mo reikalų. Jinai, kaipo A- 
merikos organizuotųjų 
katalikų veikimo centro

Gyvybės apdraudos veikia 
esmės yra nuolatinė veikiančioji jė

ga — milijonuose tų namų, kurie da
lyvauja jos pelne.

Pernai Metropolitan apsilankė dau
gelyje tų namų, kur įvyko šeimų kri
zė, išmokėdama daugiau negu $182,- 
000,000 pomirtinių dešimtims tūkstan
čių paveldėjų, turinčių apdraudos poli
sus. Dividendais, amžiaus apdraudomis, 
nedarbingumu, nesveikatos ir nelaimių 
apdraudomis ir kitomis pašalpomis iš
mokėta ar kredituota polisų laikyto
jams per metus daugiau negu $426,- 
000.000. Iš viso išmokėta beveik $609,- 
000,000 polisų laikytojams ir pomirti-

kas yra gana aukštas 
rekordas.

įvesdinti jos

nių gavėjams, 
šios Bendrovės

Metropolitan fondai, 
polisų laikytojų naudai, nesiliovė da
lyvavę tautos ekonominėje struktūroje. 
Tie fondai padėjo valdžios veiksmų fi
nansavimą, padėjo palaikyti industrijos 
eigą ir žmones darbuose, statyti viešus 
ir privatinius pastatus, pagelbėjo far- 
meriams įsigyti ūkius ir juos užlaikyti 
tinkamame stovyje. O vienok bendrai 
nustatyti žemi nuošimčiai nesiliovė 
veikti į Bendrovės pelną, podraug ir į 
polisų laikytojų dividendus.

Be to, per savo Geroviškumo veiklą, 
slaugymo patarnavimą teisėtiems poli-
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sų laikytojams, per tyrimas, per svei
katos ir saugumo literatūrą bei skelbi
mus Metropolitan vėl daug prisidėjo 
prie sveikatingumo palaikymo Ameri
koje. Mirtingumo rata tarp Metropoli
tan polisų laikytojų pasilaikė labai že
ma, o mirtingumas tarp industrinių po
lisu laikytojų buvo beveik tokis pat, 
kaip ir 1939 m. — labai žemas šiai ap
draustųjų grupei.

Metropolitan yra savitarpinė apdrau- 
dos bendrovė. Vadinas, tos bendrovės 
pelnas yra skiriamas polisų laikytojams 
ir jų paveldėjams. To pelno vertė galų 
gale išmokama kaip jų pačių pelnas... 
ir tik jiems patiems.

Biznio raJKjętas už 1940 metus iki gruodžio 31. d. (kaip įteucta Ncw Yorko valstybes Draudimo Departamentui metiniame pareiškitneY 

AKTYVAS. KURIS UŽTIKRINA PAŽADUS i —
VALSTYBIŲ VERTYBINIAI POPIERIAI .

J. V. Valdžios . .
Kanados valdžios ...

KITI BONAI...............................
J. V „Valstijų ir Savivaldybių
Kanados Provincijų ir Savivaldybių
Geležinkelių . . .. .
Viešųjų reikmenų . . .
Industriniu ir įvairiu « .

AKCIJOS ...*...
Visos pirmenybinės ir garantuotos išskiriant $47.952.13

PIRMOJI PASKOLA NEKILNOJAMAM TURTUI .
Ūkiams....................................... 82.104,425.08
Kitoms nuosavybėms .... 855,122,018.39

PASKOLOS POLISAMS ...............................................
NUOSAVAS NEKILN®JAMAS TURTAS

Įima Bendrovės nekilnojamą turtą savam vartojimui ir namų 
projektams

GRYNAIS PINIGAIS............................... .......
NESUMOKĖTOS IR ATIDĖTOS PREMIJOS
PRIKLAUSĄ IR PADAUGĖJĘ NUOŠIMČIAI

IŠ VISO

S1.063.435.444.96
84.167.875.97

98.597,960.88 
104.071.903.62 
556.382.872.40 
709,433,300.58 
479,354,236.03

$1.147,603,320.93

1,947,840,273.51

86,359,622.68

937,226,443.47

504,549.131.45
430,945,055.68

150,740,5 j. 6.25
90,232,179.03
62,295,093.32

PASYVAS POLISŲ LAIKYTOJAMS, GAVĖJAMS IR KITIEMS
REZERVAI POLISAMS. KAIP REIKALAUJA ĮSTATYMAI $4.665.558.926.00 

Suma, kuri su nuošimčiais ir ateities premijoms užtikrins 
polisų apmokėjimą.

DIVIDENDAI POLISŲ LAIKYTOJAMS . 
Paskirti išmokėjimui 1941 metais.

REZERVAI ATEITIES IŠMOKĖJIMUI SULIG 
PRIEDINIU SUTARČIŲ..............................
L AIKOMA* BYLOMS . ....

Čia įimamos bylos laukiančios Įrodymų ir numatomos sumos 
nepareikštoms byloms.

KITOS POLISŲ OBLIGACIJOS . . . .
Įimti rezervai nelaimių ir sveikatos apdraudai, palikti 
Bendrovėje dividendai, išmokėtos premijos ir kt.

ĮVAIRIOS ATSAKOMYBĖS..............................
Neįskaitytos viršuj atsakomybės, kaip priklausantys 
ar susidėję taksai.

VISOS ATSAKOMYBĖS .
SPECIALŪS FONDAI . . . , 
NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS . . .

9 112.417,253.00

139.378.189.86
23,183,629.31

44,729,420.90

32.284,133.01

«

...................................................................$5,357.791.636.32
NOTA.—Šioje sąskaitoje įiena it^y238,267,054.59 sudėti pas įvairins ___ _______  __________

ir reguliavimo viršenybė. įvesdinimai Kanadoje parodyti šioje sąskaitoje, yra raportuoti snlig pariteto vertės.

. . $5,017,551,552.08

. . 16,370.000.00

. . 323,870,084.24

IŠ VISO . . .

viešuosius viršininkus, kaip reikalauja įstatymai
. $5,357,791,636.32

Metropolitan Life Insurance Company
FREDERICK H. ECKER, Chairman of the Board tA HUTU AL compa N Y t

t 1 Madison Avenue, Nev York, N. Y.
------- Din E C T O R S ----------------------

DAlTOVCORRY COLEMAN SAMUEL W. FOKDYCE. St. Louis. Mo.
Moatreal, Canada. Semor Yice-Prcsideat, Member. Fordyce, White. Maync, WiUiam
Canadian Pacific Railvay Company and Hartman, Attorneys at Lav

NEVCOMB CARLTON, Nev York, N. Y. GEORGE McAneny, Nev York, N. Y.
Chairman of the Board Chairman of the Board
Western Union Tejegraph Company Title Guarantee and Trust Company

Leroy A. Lincoln, Nev York, N. Y. Robert V, Fleming. VVashington. D. C.
President, Metropolitan Life President and Chairman of the Board
Insurance Company Riggs National Bank

Harry W. Croft, Gceenvich. Conn. Frederic W. Ecker, Nev York, N. Y.
Rctired. formerly Chairman of the Board Vice-President
Harbison-Walkcr Refractorics Company Metropolitan Life Insurance Company

Thomas H. Beck, Nev York. N. Y. VFinthrop W. Aldrich. Nev York, N. Y.
President, The Crovcll-Collicr Publishing Chairman of the Board
Company Chasc National Bank of Nev York

VTalte* Evikg Home. Nev York, N. Y. WnXIAM W. Crocker, San Francisco, Calif
Member, Milbank, Tvecd and Hope President
Attorneys at Lav Crocker First National Bank of San Franc

Freberick H. Ecker. Nev York, N. Y. 
Chairman of the Board 
Metropolitan Life Insurance Company 

•MFTCHEIL D. FOLLANSBEE. Chicago, III. 
Member. Follansbec, Shorey ana Schupp 
Attbrneys at Lav

Joseph P. Day. Nev York, N. Y. 
President, Joseph P. Day, Ine., Real Įstate 

Langdon P. Marvin, Nev York. N. Y.
Member. Emmct, Marvin and Martin 
Attorneys at Lav

WltUAM L. De Bost, Nev York. N. Y. 
President. Union Dimc Savings Bank 

Jekemiah Murane, New York, N. Y. 
Milbank & Co.

•Died Jan. 26,1941

U,Z

F<. ‘ :

Likoy a. LlNCOLN, President

AMORV HOCGHTON. Cornioc. N. Y.
President, Coramg Glass Works 

Lpt'is S. ST. LaurenT. Ouebec, Caoad.
Member. St. Laurcnt. Gajroc. Derlia t
Taschereau, Attornc-ys at Law 

Ernest e. NorriS. Washington, D. C.
President, Southern Raihray System 

Thomas H. McInnerney. New York, N. Y.
President, National Dairy Produas Corp. 

PHitrr D. Reed, Nev York, N. Y.
Chairman of the Board
General Electric Company 

Jvan T. Trippe, New York, N. Y.
President, Pan-Amcrican Airvavs System 

Vebster B. Toms. Nev York, N. Y.
President, Todd and Brovn, inc., Bailden

E Iliustracija vaizduoja Metropolitan Lite In
■ surancc Company generalines patalpas New
■ Yorke. Vyriausi Biurai yra taip pat San
■ Francisco ir Ott.'va. Kanadoje. Be to yra 
" daugiau kaip 1.100 apskričių ir atskirųjų

ruožų biurų visose Jungtinėse Valstybėse 
ir Kanadoje polisu laikytoju parankumui.

• ■ wi
ra
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6. Priekaištas Katalikiškai Akcijai Į
Pranešimas skelbia, kad svarbi dalis organizaci-Į 

nio pobūdžio veiksmų buvo kaip tik politinės prigim- j
ties ir kad nieko bendro neturėjo su “religiniu auklė- j sęckas, 
jimu ir tikėjimo platinimu”. Dėl tokio nesupratimo ir {kis, Aleksas

Ir Vėl Areštai

' DARBININKAS ~
i 1*1 'somos Lietuvos laikais,’ — KaunergtOS LietUVOS Į -Tarybų Lietu.

nas mažai skaitėsi
suomene, nes žinojo.

5

— Vilniuje neseniai paso
dinti į kalėjimą Jonas Ru- 

Vladas Falijevs- 
i Rusaitis ir 

tokio supainioto būdo, kuriuo Katalikiškam Veikimui' Stasys Komas, kurie Ja- 
primeta tokius uždavinius, visi tie, kurie pažįsta šių šiūnuose per rusų bolševi- 
dienų gyvenimą ir juo gyvena, žino, kad nėra paskati- į revoliucijos sukaktu- 
nimo ir veikimo, pradedant dvasiniu ir moksliniu, bai-' yĮU minėjimą, kaip prane- 
giant medžiaginiu ir mechaniniu, kurie nereikalautųį Šime sakoma, “chuliganiz- 
organizacijos ir organizacinių veiksmų, ir kad ir vieni, mo ir lenkiško šovinizmo 
ir kiti nesutampa vieni su kitais dėl įvairių iniciatyvų Įvedami ”, sukėlė triukšmą 
ir veikimo tikslų, bet kad tie organizaciniai ženklai 
yra vien priemonė geriau pasiekti tų uždavinių, ku
riuos kiekvienas sau pasistato.

Taigi (tęsia pranešimas) stipriausias argumen
tas, kuriuo galima pateisinti Katalikiško jaunimo sky
rių uždarymą, yra valstybės apsauga, ir ši yra papras
čiausia kiekvienos valdžios pareiga. Nėra jokios abe
jonės apie tokios teisės ir tokios pareigos kilnumą ir 
gyvą svarbą, tai mes pabrėžiame, nes manome ir no
rime, kaip ir visai garbingi ir protingi, būtinai to lai
kytis, kad pirmutinė teisė yra atlikti savo pareigą. Bet 
visi tie, kurie gavo ir skaitė pranešimą, būtų su nepa
sitikėjimu nusišypsoję ir labai nustebę, jei pranešimas 
būtų pridėjęs, kad iš uždarytų katalikiškojo jaunimo 
skyrių buvo, ir yra, 10,000 mergaičių skyrių, kurie 
skaitė beveik 500,000 narių — jaunų moterų ir mer
gaičių, iš kurių pusės kas gi gali manyti rimtą pavojų 
ir tikrą grąsinimą valstybės saugumui? Reikia žinoti 
ir tai, kad tik 220,000 buvo aktyvių narių; daugiau 
kaip 100,000 mažų bandinių ir apie 150,000 dar visai 
mažutėlių.

Lieka dar katalikų vyrų jaunimo skyriai, tas pats 
katalikų jaunimas, kuris partijos jaunimo laikraš
čiuose, kalbose ir vadinamuose vyresnybės raštuose 
buvo vaizduojamas ir nurodomas vien paniekai ir pa
juokai (su kokiu pedagoginės atsakomybės jausmu, 
paminėjus vien tik šitą dalyką, kiekvienas mato), kaip 
bailių minia, tinkanti vien nešti žvakes ir skubėti šven
tose procesijose Rožančių, ir kuris, gal būt, dėl šito, 
šiais paskutiniais laikais kiek kartų ir su labai nekil- 
nia drąsa buvo užpultas ir blogai su juo pasielgta net 
iki kraujo, neapgintas tų, kurie galėjo ir turėjo jį ap
saugoti, jei ne dėl ko kito, tai vien dėl to, kad ramūs ir 
beginkliai buvo žiauriai ir dažnai ginkluotų užpulti.

Kova Nėra Politinė
Jei šis yra tvirčiausias argumentas norėto Mūsų 

brangių karžygių Katalikiško Veikimo jaunimo są
jungų “sunaikinimo” (pats žodis neleidžia abejoti a- 
pie tą intenciją), Jūs, Garbingieji Broliai, matote, kad,

I

bei muštynes ir pasiprie
šino milicijai. Taip pat ne
seniai pasodinti į kalėji
mą Pajūrio miestelio gy-

Mes turime ir galime džiaugtis, nes taip aiškiai aikš
tėn išeina argumentas, kuris pats savyje būtų neįti
kėtinas nepamatuotas. Bet kaip tik turime pakartoti, 
kad “Nedorybė melavo pati prieš save” ir, kad “tvir
čiausias argumentas” norėto “sunaikinimo” yra ieš-

ventojas Pranas Daugalas
ir Šliūžių kaimo, Kaltinė- u£ saVo chuliganiškus vei- veiks 

gyventojai Sta- ksmUs buržuazinio teismo 
sys, Pranas ir Zigmas Ža- jįs bus nubaustas kelioli- 
landauskai, kurie, būdami ^os litų pinigine bauda ar- 
girti, kėlė triukšmą, pešė- keliomis dienomis areš- 
si ir užkabinėjo gyvento- įO įr> vesdamas bylą per 
J118-. . v visas teismo instancijas,

Tarybų Lietuva rašo, išvengs bausmės metus ar 
kad dabar chuliganai tuo- ne^ įr Jaugiau laiko”, 
jau sodinami į kalėjimą ir 
“socialistiniame teisme jų . 
laukia iki penkerių metų — 
laisvės atėmimo bausmė”. ra
Laikraštis šią drakonišką 
bausmę mini su pasigerė
jimu. Tuo tarpu nepriklau-

nų valse.,

atidar y t a s | vaduotoju. Tad nenuosta- 
“marksistiniai - leninisti- ”

kiekvienas chuliga- nis universitetas”, kuris
su vi-! specialiai skiriamas valdi- ‘tvarkomas’, baigia smuk- 

kad Įninki jai komunistinti. Jis ti.
> sekmadieniais. Šį 

“universitetą” atidarė 
"draugas” Kurojedov, at
sibastęs iš Maskolijos. Ki
tą paskaitą rusiškai skai
tė “draugas” Svistunov. 
Kurijedov išsireiškė, kad 
“universitetas” turįs iš
rauti “nacionalinius ir re
liginius prietarus” 
ruošti agitatorius 
pagandistus.

bu, kad Lietuvos žemės ū- 
kis, maskolio Žitkovo

I

— Pas Butiką, buv. Pas
valio vaistinės savininką, 

i rasta cukraus, žvakių, sie- 
■ ;ros rūgšties ir kt. prekių. 

Į Jam keliama byla.
1
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Tenka tikrai pripažinti, 
kad buvo didelis skirtu- 

>7 mas tarp dabartinio “so- 
i cialistinio” ir buvusio 
į “buržuazinio” teismo: ke
lios dienos arešto už triuk- 
šmavimą ankščiau ir pen- 
keri metai sunkiųjų darbų 
kalėjimo dabar. Tai irgi 
priklauso prie “socialisti-

* 99 i .n; x-u ««

ir pa- 
ir pro-

kotinas kitoje srityje; dabar kovojama kova nėra po
litinė, bet dorovinė ir tikybinė; aiškiai dorovinė ir ti
kybinė.

Reikia užmerkti prieš šią tiesą akis ir matyti, net|r**“”7~~~ 
atrasti politiką ten, kur tik yra Religija ir Dorovė, kad •nilj almėjimų... 
padarytum išvadą, kaip pranešimas padarė, kad, gir-! 
di, buvusi susidarius kvaila padėtis, kada “svetimos- 
Vatikano” valdžios nurodymais, susikūrė stipri orga
nizacija, ko nė viena šio pasaulio valdžia nebūtų leidu
si.

Veikimo Tyrinėjimas
Yra tyrinėjama visi visų Italijos Katalikiško Vei 

; kimo centrų dokumentai ir toliau, sulaikoma ir tyri 
nėjama (taip pat ir tai daroma) visokis susirašinėji
mas, kuris tik galima įtarti turįs bet kokių ryšių su 
uždarytomis, taip pat net ir su neuždarytomis, pav. 
oratorijos sąjungomis. Tad tepasako pagaliau Mums, 

-visam kraštui, pasauliui, kiek ir kokių politikos doku- 
•. mentų surado, tos politikos, kurią sukėlė ir vedė Kata
likiškasis Veikimas su pavojumi valstybei. Drįstame 

i sakyti, kad jų neras, nebent skaitytų ir aiškintų pagal 
i neteisingas ir iš anksto turimas sąvokas, visiškai prie
šingas faktams ir gausingiems įrodymams ir liūdy- 
mams. Jeigu atsirastų tikri ir verti pasvarstyti, Mes 
pirmi juos pripažinsime ir su jais skaitysimės. Bet 
kas gali, pav. kaltinti politiką, ir tai valstybei pavo
jingą politiką, kai kuriuos nurodymus ir nusiskundi
mus dėl piktų pasielgimų, įvykusių prieš paskutinius 

Į faktus, padarytų Katalikiškam Veikimui daug kartų 
ir daugelyje vietų? Arba kas gali remtis priverstais ir 
jėga išreikalautais pranešimais, kas, kaip Mums yra 
žinoma, kai kuriose vietose įvyko?

i 
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Klausimai Apsvarstymui
1. Kuo Italijos valdžia apkaltino Katalikišką Veikimą?
2. Ar turėjo apkaltinimui įrodymų?
3. Ar ta kova buvo politinė?
4. Kodėl Italijos valdžia taip norėjo paimti jaunimo!

organizacijas į savo rankas? 1

— Sovietų Lietuvos že
mės ūkio komisariato val
dininkams “ideologinius” 
kursus surengė ‘draugas’ 
Žitkov, maskolis, atvykęs 
iš Rusijos. Jis net paskir
tas “laisvosios” Lietuvos 
žemės ūkio komisaro pa

— Buv. Taupomųjų Ka
sų rūmų sargai nusiskun
džia, kad jiems atlygini
mas ne tik kad nepadidin
tas, bet dar sumažintas. 
Ankščiau jie gaudavę į 
mėnesį 200 litų, o dabar 
begauną 180 litų. Be to, 
jie verčiami dirbti net 
šventadieniais. Kaltė už 
tokį nesirūpinimą sargų 
reikalais primetama rūmų 
inžinieriui “draugui” Klei
nui ir ūkvedžiui “draugui” 
Rabinavičiui.

Niekad Fordas neturėjo tokios

EXTRA VERTYBES

Mes norėtumėm, kad jūs pamatytumėt ir 
važiuotumėt puikiausiu Fordu, kokį mes 
bent kuomet padarėme.

Jūs rasite jį didesniu ir ilgesniu vidu
je. su daugiau vietos sėdėjimui plotyje ir 
didesniu priešakiniu langu t vvindshield>. 
negu bent kur kitur Fordo kainos srityje 
šiuo momentu.

Jūs turėsite švelnų ir tykų važiavimų, 
kuris nustebino daugelį žmoni ir gali nu
stebinti ir jus.

Ir su jo ruimingumu, važiavimu ir iš
vaizda. jūs gaunate extra jėgos Fordų su 
extra taupumu, su didžiausiais hydrauliš- 
kais stabdžiais arti jų kainos, ir daugelį 
gražaus automobilio mechaniškų '■gėry
bių”, randamų už žemų kaina tiktai Forde.

Jei jūs renkatės naujų automobilį šiais 
metais, jūs pasielgsite išmintingai neap
lenkdami š«o Fordo. Ir taip yra ne dėlto, 
kad mes taip sakome, bet dėlto, kad faktai 
tų patvirtina!

kokią dabar
1

SUSIPAŽINKITE SU FAKTAIS IR JŪS PIRKSITE FORDĄ!

J. A. Daugminas

Rusu Bolševikų Smurtas Ir Lietuva
Kai sugrįžęs p. Merkys pranešė ką 

girdėjęs Maskvoje, paplito Kaune 
klaikus nerimas, tiesiog nusimini
mas, kaip bus toliau. Birželio 15 d. 
labai anksti rytą pagaliau buvo žino
mi trys garsieji Sovietų reikalavi
mai Lietuvai. Jų prasmė tokia: atsi
žadėti nepriklausomybės ir... sovie- 
tintis! Maskvos ultimatumas duoda 
vyriausybei laiko tik kelias valan
das. Jeigu ji neigiamai atsakytų, tai 
suprask, karine jėga bus įvykdytas 
Maskvos puolimas. Juk viename rei
kalavime pasakyta, jog raudonosios 
armijos, be jau esančių Lietuvoje į- 
gulų, bus įvesta tiek, kiek reikėsią. 
Vyriausybė svarsto ultimatumą, su
tikti ar nesutikti, priešintis Maskvos 
smurtui ar jam nusileisti. Preziden
tas, neįveikęs išvesti Ministrų Tary
boje savo nusistatymo atmesti rei
kalavimus ir pasipriešinti jiems gin
klu, tą pačią dieną pasiima atostogų, 
palikęs įgaliojimą min. pirm. Mer
kiui. Prezidentas buvo linkęs sutikti 
su vienu reikalavimu, ir tai sutikti 
lygtinai: sudaryti naują ministrų ta
rybą, kuri būtų ne tik Maskvai, bet 
ir Kaunui priimtina. Min. Pirminin
kas ir kariuomenės vadovybė, dėl 
tam tikrų motyvų, su dauguma mi
nistrų nerado galima ginklu priešin
tis. Davus teigiamų ultimatumui at
sakymą, sakoma, buvęs pažymėtas 
ir vyriausybės protestas, jog Mas
kvoj reikalavimai prieštarauja su
tarčiai, jos pasirašytais 1039 m. ru
denį, ir Lietuvos konstitucijai.

Tačiau vyriausybė, sutikusi, re
volverio grasoma, su ultimatumu, 
nusižengė konstitucijai, nes niekam 
nėra leista geruoju, nesipriešinus, 
atsižadėti Lietuvos suverenumo. Ir 
formaliu atžvilgiu toks vyriausybės 
aktas yra visiškai neteisėtas, teisiš
kai bevertis, nes jam trūko Prezi
dento ir Seimo pritarimo. Maskva ži
nojo tą juridinį akto defektą, dėlto 
jos spaudimu norėta žūt-būt grąžinti 
Prezidentą iš atostogų ir prievarta 
išgauti iš jo reikalingą parašą. Kai 
nepasisekė grąžinti, Maskva vertė 
Min. Pirmininką toliau laužyti kons
tituciją. Rudenį 1939 m. ji reikalavo, 
kad Seimas patvirtintų vyriausybės 
akceptuotą sutartį, nes tik tokiu pa
tvirtinimu ji esama apvelkama teisi
ne forma. Seimas šiaip taip galėjo 
tai padaryti, nes anoji sutartis dar 
mažai tepažeidė Lietuvos suverenu
mą. Dabar Sovietai nesidomėjo Sei
mo valia, nesidomėjo tur būt dėlto, 
kad bijojo, jog Seimas gali atmesti 
vyriausybės žygį, kaip griežtai prieš
taraujantį konstitucijai. Taigi So
vietų valdovai per Dekanozovą eina 
mažiausia pasipriešinimo linkme: — 
verčia nukamuotą, beveik sąmonės 
netekusį, min. pirm. Merkį paskirti 
Ministru pirmininku ir jo pavaduo
toju du bolševiku, o patį Merkį pri
verčia atsistatydinti. Tai banditiš
kas smurtas! Konstitucija reikalau
ja, kad min. pirmininkas teiktų savo 
atsistatydinimą respublikos prezi
dentui, kad ir atostogaujančiam, o 

ne keturiems vėjams. Antra vertus, 
min. pirmininkas, eidamas preziden
to pareigas, turėtų teises (ir tai dar 
klausimas, kaip ir kiek) skirti tik 
min. pirmininko pavaduotoją, nes jis 
pats vis tiek palieka ministru pirmi
ninku. Be to, min. pirmininkas, pa
vaduojąs prezidentą, neturi teisės į- 
galiojimų, gautų iš jo, perleisti ki
tam asmeniui. Jei atsistatydina, tai 
grąžina įgaliojimus prezidentui, o 
šis jau naują pirmininką skiria. Va
dinasi, kas labiausiai yra horren- 
dum, tai kad netikrasis min. pirmi
ninkas pasisavina prezidento parei
gas, atstato jį atostogaujantį, su- 
konfiskuoja jo ir jo giminių turtą. 
Tatai jau tikra revoliucija, remiama 
Sovietų armijos ginklu. Ir vis dėlto 
Maskva urbi et orbi skelbė ir skel
bia, jog pati Lietuvos valdžia visai 
teisėtai nustatanti naujus santykius 
su Sovietų Rusijos ir geru noru įve
danti naują sovietišką režimą.

Smurtu, apgaule, melu įsitvirti
nusi Lietuvoje, sugriovusi jos laisvą 
gyvenimą, Sovietų Rusija laukia iš 
kitų valstybių, kad ją pripažintų tei
sėta šeimininke tame krašte. Pirmas 
jes žygis užsieniuose buvo panaikin
ti Lietuvos atstovybes ir jų turtą pa
glemžti. Vienur jai tatai pavyko, ki
tur ne, destis kokie kur buvo santy
kiai sū Sovietų Rusija. Lietuvos ats
tovybės geruoju tačiau niekur nepa
sidavė jų plėšimams. Įgaliotieji mi
nistrai įteikė griežtus protestus 
prieš tą barbarišką smurtą toms val
džioms, prie kurių jie akredituoti. 
Vienos valstybės nusilenkė smurtui 
ir išbraukė mūsų atstovus iš diplo
matinio korpuso sąstato, — kitos 
paliko juos kaip "buvus.

Taip tad Lietuva išnyko de facto, 
bet tebegyvuoja de jure. Smurtas 
nėra teisė! Sovietai, tie nomadai, 
klajokliai, nusitraukę pagaliau rite
riškumo kaukes, sulaužė jų parašais 
sutvirtintas sutartis su Lietuva ir ją 
žiauriausiai pavergė. Teisės atžvil
giu, kaip matome, visi jų žygiai, pri
dengiami “liaudies” valia, yra istori
joje negirdėtas smurtas, apgaulė. 
Dėl to jie Lietuvai nėra privalomas 
teisės dalykas. Teisės atžvilgiu, kaip 
matome, bolševikų sudaryta būklė 
Lietuvoje yra padaras “nul et non 
avenu”.

Visa tatai panašu greičiau į gal
važudžių gaujos baudžiamą nusikai
timą. Klastingai įsiprašę nakvynėn, 
bolševikai, kaip tie ginkluoti bandi
tai, suriša šeimininkus, kurie nespė
ja ištrūkti, vienus nužudo, kitus iš
tremia. gilumon Rusijos, kad ten 
dingtų, o jų turtą plėšia. Tai, mat, 
sovietizacija, Sovietų komunistinė 
kultūra!..

Kas toliau? Dar nematyti karui 
galo. Šiuo karu sovietinis imperia
lizmas gudriai naudojasi ir jam, žiū
rint iš šalies, labai sekasi. Sovietų 
imperija turi su viršum 20 milijonų 
kv. kilometrų. To ploto, labai retai 
apgyvento, jie'ms vis dar maža. Kilus 
karui, jie spėjo prijungti dar arti pu
sės milijono kv. klm. Vis dar neuž
tenka, ir tie azijatai klajokliai dairo
si, kas dar galima būtų užgrobti. 
Jiems labai masnus Balkanų kraš
tas. Taigi čia telkia savo dėmesį. Pir
ma koneveikė bolševikai carus, o da
bar seka jų pėdomis. “Rossija puch- 
net, a narod chirejet”) Rusija punta 
— pursta, o tauta skursta), — sako 
Rusijos istorikas Kliučevskis. Per

nelyg jau išpurto. Kada gi plyš? Bol
ševizmą pagimdė karas, karas gali 
jam ir galą padaryti. Tuo tarpu jis 
darosi vis arogantesnis. Kol buvo 
silpnas, blogai apsiginklavęs, jis ko
neveikė carus, o kai įsigalėjo, tai 
juos labai pamėgo. Bolševizmas idea
lizuoja Aleksandrą Nevskį, Petrą Di
dįjį ir jau artinasi garbinti carienę 
Kotryną. Štai jos generolui Suvoro- 
vui pastato paminklą. Auga Rusų 
nacionalizmas, apsivilkęs komuniz
mo uniforma ir graso praryti kas 
aplinkui silpnesnio. Carai rėmė na
cionalizmą, pravoslaviją, dabartiniai 
Maskvos valdovai remia jį bolševiz
mu. Tikslas tas pat: imperializmas! 
Ne prakilnia kultūra, ne civilizacijos 
priemonėmis punta - pursta Rusija, 
pajungdama sau kultūringas tau
tas, o paveldėtu iš carų metodu, su
formuotu 13 šimtmetyje ruso kuni
gaikščio: “Ne razdaviv pščiol, miodu 
ne jest”, lietuviškai: nesutraiškęs bi
čių, medaus nevalgysi... Ir traiško 
dabar Lietuvoje bolševikai tas bites, 
tuos darbo žmones, kurie, braukda
mi prakaitą, yra sukūrę daug me
džiaginių ir dvasinių gerybių. Jų tos 
gėrybės atiduodamos “na patok į 
razgrablenije” (irgi senovės rusų į- 
pročiu) komisarams ir jų talkinin
kams grobti ir plėšti.

Ar ilgai taip truks? Punta - purs
ta Sovietų Rusija, o jų pavergtosios 
tautos skursta, kenčia. Kaip tie kla
jokliai puntagalviai, dėlės perdaug 
išpurs, tai tikrai plyš. Reikia bent 
kiek smarkesnio vėjo iš šono tai pūs
lėj. Tada atsipaiaidos tautos, atsipa-; 
laidos ir lietuviai.

Pabaiga
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Velykoms bažnyčios papuoši
mui paskirta iš iždo $3.00. Bir
želio 29 d. nutarta suruošti 
kuopos piknikas. Vieta jau 
gauta. Tam tikslui išrinkta ko
misija, kurion įeina K. Nadzei- 
ka ir V. Mitchell.

LOVELL. MASS Sąjungos kuopos, rengia kortų 
vakarą. Gaila neteko sužinoti, 

Vistiek sužinojęP-lė Lilijana Žebriūtė pereitą kada rengia.
savaitę pabaigė Lovvellio Plau- e*s*me *r paremsime jų tą ren-
kų Taisymo Mokyklą. Linkime žemąjį vakarą, nes Sąjungiečių 
jai pasisekimo savo naujame j va^ara* -’ra ‘r draugiš-

darbe. *—
Ponia Malvina Uždavinienė 

šiomis dienomis susilaukė duk
relės. Motina ir dukrelė sveiks-! 
ta Šv. Juozapo ligoninėje.

Vytas Sakalas.

NASHUA, H. H.

Nors Šv. Juozapo šventė pri
puola antradienį, bet vistiek 
Juozams padaryta “surprize” 
pono K. Nadzeikos namuose. 
Pakviesta net 4 Juozai, būtent: 
kun. Juozas Bucevičius, Juozas 
Skirkevičius, Juozas Stanulis ir 
Juozas Januškevičius, ir jie pa
vaišinti. Vaišėsi dalyvavo ir; 
kleb. kun. Liutkus. Linkime' 
Juozams geriausios laimės.

Dzūkelis.

Štai ir iš mūsų kolonijos biu
letenio šis tas, nors mažai kas 
iš mūsų tarpo apie mūsų gyve- 

Pradedant nuo balandžio 1 d. nimą parašo.
Lowellio mieste šelpimo valdy-:........................... ....
ba įves Cotton Stamp pagalbą 
suvargusiems žmonėms. Šią pa
galbą galės naudoti 25,000 mie
sto šeimynų.

Kun. Dr. J. Malinauskas 
Marianapolio Kolegijos Thomp- 
son, Conn., ves mūsų parapijoje 
trijų dienų rekolekcijas. Reko
lekcijos prasidės kovo 16-tą ir 
baigsis kovo 19 d.

Lietuviams gerai žinomas ku
nigas iš Šv. Petro parapijos, 
kun. Danielius DeCourcey, pri
imtas į Amerikos kariuomenę 
kapelionu. Jis paskirtas į Fort 
Prebla, Maine.

Jaunimo Šv. Komunija ir ben
dri pusryčiai įvyko pereitą sek
madienį, Šv. Kazimiero dieną 
atžymėti. Apie 200 jaunimo pri

dėjo prie Šv. Sakramentų, ir pus
ryčiams prisirinko pilna sve- 

1S tainė. Į pagalbą buvo čia atva
žiavęs kun. Ant. Ignotas. Prie 
pusryčių patarnavo: Mrs. Mit- 
chel, Mrs. Atkins, Mrs. Stanu- 
lis, Mrs. Borak, ir Mrs. Zautra, 
kurioms nuoširdžiai dėkojame. 
Pusryčių vedėjas buvo Boleslo
vas Degėsis.

NORVOOD, MASS

draugija, 
turinio veikalą “Šv. 
suvaidino Lawrence 

parapijos Sodalietės 
Joms pagelbėjo du

R. K. Federacijos pirmas su
sirinkimas įvyks ateinantį sek
madienį, po paskutinių mišių, 
kovo 23. Kiekvienoj lietuvių ka
talikų kolonijoj randasi Federa
cijos kuopa arba skyrius, tik 
pas mus dar to nebuvo. Bet Fe
deracija ir mums naudinga ir 
reikalinga. Federacija gaivina 

Į ir vienija visų katalikų mintis ir 
i širdis, nustato jų veikimą, ir 
'visus veda prie krikščioniško 
ir tautiško idealo. Prie Federa
cijos gali priklausyti parapijos, 
sąjungos, draugijos, ir pavie- 

i niai žmonės... Nemalonu būtų, 
Miestas pereitą savaitę nuta-'** mes būtume visiškai atsbne- 

rė pataisyti Gerham gatvę. Tam * nuo lietuvių ’ katalikų veiki- 
tikslui paskyrė $50,000. Lietu- mo Amerikoje, ir mūsų koloni- 
viams Lowelliečiams ši žinia vardas nebūtų minimas tar- 
bus raminanti, nes daugumas ** kltų P^apijų. Taigi, prašo- 
lietuvių tankiausiai naudoja me drau^ Pakirti po du de- 
Gorham gatvę, eidami į miestą. le?atu ant Pirm°j° susirinkimo, 

__________ . kuris įvyks ateinantį sekmadie- 
Slaugė p-lė Julė Belevičiūtė ir ni» bažnytinėj svetainėj. Jei ka- 

Marcelė Nedveskaitė jau kelin- tra draugija dar nepaskyrė dė
tas mėnuo kaip dirba slaugės legatų, gerai būtų kad iš drau- 
darbą Winchester, Mass.

Iš vietinių laikraščių teko su
žinoti, kad mūsų klebonas kun. 
P. Strakauskas skaitys keletą’ 
paskaitų iš savo kelionės Šv. 
Juozapo Akademijos moki
niams, kovo 25-tą dieną. Vėliau 
skaitys penkias paskaitas mies
to mokyklos vaikams. Linksma, 
kad mūsų klebonas skaito pas
kaitas svetimtaučių tarpe, ir. 
kelia lietuvių vardą.

Sekmadienį, kovo 16 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje įvyko vaidinimas, kurį 
surengė Sodalicijos 
Religinio 
Teresėlė” 
lietuvių 
mėgėjos,
vaikinai, kurie vaidino vyrų ro 
les. Vadovavo kun. Jona§ Ski
landis.

Lawrence Sodalietėms ir kun. 
J. Skalandžiui priklauso garbė, 
kad jie talkininkauja ir kitoms 
kolonijoms su vaidinimais.

Tik gaila, kad Norwoodiečiai 
neparodė susidomėjimo vaidini
mu. Dalyvavo virš šimto žmo
nių. Kituose parengimuose taip 
pat mažai dalyvauja. Kodėl 
taip? Gal kas galėtų išaiškinti?

t

Ir Tas Jums Nieko Nekainuos

žai jaunimo ir įteikė Jonui do
vanėles. Šv. Cecilijos choras 
taip pat apdovanojo savo pirmi
ninką, išvykstantį į kariuome
nę.

Galite Prisimieruoti Kailinius Savo Namuose!
I. J. Fox kailinių kompanijos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, žinomas 

kailių ekspertas - žinovas yra pasiryžęs apvažiuoti su vėliausios mados kailiniais 
100 mylių Bostono apylinkėje. Taigi, ponios ir panelės, kurios neturėjote ir netu
rite progos atvykti į Bostoną, prašome parašyti p. B. Koraičiui laišką, 411 Wa- 
shington St., Boston, Mass., pažymėdamos saizą, o p. Koraitis pribus pas Jus į 
namus be jokių Jums išlaidų su dideliu kailinių pasirinkimu. Kas dabar pirks 
kailinius, bus duodama dykai storage ateinantiems metams. Pasinaudokite nupi
gintomis kainomis, pirkite kailinius kol kainos dar nepakilusios.

I. J. Fox krautuvėje yra didžiausias ir plačiausias pavasarinių drabužių pasi
rinkimas. Ateikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite, kaip nebrangiai galima įsi
gyti pavasarinius paltus ir kitus drabužius.

Mes duodame ilgam įsi- 
mokėjimui ir lengvesnis 
sąlygomis. Atėj u s i o s į 
krautuvę reikalaukite p. 
Koraičio, kuris nuoširdžiai 
jums patarnaus. Per jį 
pirkdamos, gausite 10% 
nuolaidos.

411 washington street 
Boston, Mass.

aukavo $5.00 lelijoms ir $5.00 
didžiulėms žvakėms. Tarytum 
girdėjau kun. Mendeli sakant, 
kad Velykų gėlės atseina arti 

t$300. Tai kas daugiau prisidės 
savo auka?

gijos valdybos kas atsilankytų. 
Per tą ateinantį susirinkimą iš- 

iš rinksime Federacijos vietinioP-lė Valerija Biekšaitė
Tewksbury, Mass., įstojo į Med-, skyriaus pirmąją valdybą; ats- 
ford Hospital. mokosi slaugės tovai praneš draugijoms, kas 
profesijon. Linksma matyti, bus nuveikta ir kas planuojama,
kad mūsų jaunimas vis drąsiai; 
žengia pirmyn į profesijas.

Kovo 18 d. vakare, Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje įvyko 
L. Vyčių 27 kp. “whist party”. 
Dalyvavo apie šimtas žmonių. 
L. Vyčių komisija labai gražiai 
pasidarbavo. Surinko daug gra
žių ir vertingų dovanų — val
gomųjų produktų. Laimingieji 
džiaugėsi laimikiais. Pelnas pa
skirtas parapijai. Turime pasi
džiaugti, kad Šv. Jurgio lietu
vių parapijos jaunimas labai 
nuoširdžiai darbuojasi parapi
joje. Tik gaila, kad iš senesnių
jų nebedaug įdomaujasi veiki
mu. Rodos, turėtų gausiau lan
kytis į parengimus, ypač jauni
mo, ir pasidžiaugti savo vaikų 
darbais.

Tikimės, kad ateityje ir se
nesnieji pradės geriau įvertinti 
jaunimo veikimą.

Kovo 7 d. vakare, Norwood 
Sport Center žaidė kėgliais So. 
Bostono lietuvių bowlerių rate
lis su Norvoodo lietuvių rate
liu. Norwoodo lietuvių rateliui- 
vadovauja Dr. Antanas Gasson.

So. Bostoniečiai laimėjo nu- 
mušdami 17 kėglių daugiau.

So. Bostono lietuvių ratelį 
sudarė šie. asmenys: pp. J. Pe
čiulis, D. A. Zaletskas, adv. J. 
Cunys, Dr. V. Dusevičius, Dr. 
J. Mikelionis, adv. J. Grigalius 
ir Dr. A. Kapočius. Norwoodo 
lietuvių ratelį sudarė šie: Dr. ., kuopoje. 
A. Gasson, pp. B. Kudirka, A.__
Mickūnas (vaistininkas), J. 17 - '■
Jesionis, Znotas, P. Rakauskas 
ir

Tėvų Jėzuitų Gavėnios 
Misijos

Slaugė p-le Marijona Kučins
kaitė jau kelintas metas sėk
mingai eina savo perdėtinės pa
reigas Šv. Juozapo ligoninėje. 
Jos maloni šypsena kiekvieną i 
gali suraminti. Lietuviams ji 
neša didelę garbę.

Mūsų kolonijos veikliosios 
jaunos moterys, narės Moterų

Kovo 16 d. įvyko LDS 65 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Fi
nansų raštininkas pranešė, kad 
jau visi nariai užsimokėjo, iš
skiriant tik porą, kurie irgi 
trumpu laiku pasižadėjo atsi
lyginti.

Buvo pranešta, kad kovo 30 d.' 
bus rodomi religinio pobūdžio 
paveikslai. Į Federacijos skyrių 
išrinkta atstovais T. Mitchell ir 
A. Gaidienė.

Ol K POIJCY
“Tlie porpoM*. of the AsMefatien *hall 
»>«* to help preserve the Mrals and 
tra<!ition> of onr conntry. l’nited 
Statės of America. to retere its laws 
and in'pire others to respect and obey 
t tiem, and in ail ways to aid in makinr 
this eotintry ureater and better”

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. .. - \
Gnfton Avė, Islington, Mass. Tel Dedhm 1304-f ; 

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R ;

I

P-LE ONA NAGELIŪTE Mendelis dėkoja duosnioms au- 
Viena iš kukliausių

,'čiausių parapijiečių tai yra p-lė jos 
Ona Nageliūtė. Kas i_Z__ ‘ Ji
surenka ant vienų arba dviejų geliūtė netik kitus paraginai 
giedotų mišių Apaštalystės, prie tokių gražių darbų, bet ir 

‘ Maldos narių intencijoms; yra savo skatiko nepasigaili Dievo 
viena iš veikliausių narių Mote- garbei. Ne vienas, bet daugel 

Sąjungoje ir Tretininkių dalykų, kurie yra naudojami
, Pastarais I " ‘ '

darbuojasi, kad surinktų užtek- Nageliūtės 
įtinai aukų aumokėti 
gytus bažnytinius rūbus, 
reitą savaitę per jos pastangas ku už jos gerumą, 
buvo suaukota virš $30.00. Po 
$5.00 aukavo: Veronika Pran- 
kuvienė, Zofija Čepaitienė ir
Thelma Haebler. Po $2.00 davė mūsl* trUu kunigų Globėjo die-
— Magdalena Būdelienė, Apolo
nija Butkienė, Ona Remeikienė, 

Po
Šis ratelis pasakė $1.00 prisidėjo —Marijona Jon-

ir darbš- kotojoms ir p-lei Nageliūtei už 
rūpesnį ir pasišventimą 

mėnesį ji mūsų bažnyčios labui. P-lė Na-

Kovo 16 — 30: Šv. Juozapo 
į par., Scranton, Pa.
(A. Mešlis ir Pr. Aukštikalnis). 

Kovo 31 — balandžio 13: Šv. 
Jurgio par., Brooklyn, N. Y.

(Pr. Aukštikalnis).

P. N CSN.

BROCKTON, MASS,

laikais ji prie Dievo altoriaus, tai p-lės 
asmeninė dovana 

naujai į- savo bažnyčiai. Lai gerasis Die- . 
Pe- vulis jai atlygina dievišku sai-

ŠV. JUOZAPO ŠVENTE
Trečiadienį buvo minima visų

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai <KI visokių reikalų.

I1
i

na. Gerb. Klebono kun. Juozapo 
Lietuvniko krikšto vardas yra; 
Juozapas; kun. dr. Mendelio ir, 
kun. Antano Dubinsko sutvirti-Į 
nimo vardai yra Juozapai. Svei
kiname visus tris. Mokyklos 

Marijona Norkienė įteikė $1.25. vaikučiai, pagerbė mūsų išeivi- 
jos patriarką, jo vardadieny 

__ sugiedojo kelias giesmes ir į- 
w w - Visas teikė jam dvi puokštes gėlių —

rahomas turėjo vienatinį sūnųjl^111^ Šv. Roko parapijos nau- dvasinę puokštę maldų, kitą gy-
; - - — — - - ------- —• • - • ....

kurį jis labai mylėjo. Sykį Die
vas sumanė ištirti, ar Abraho- 
mas nemyli savo sūnų daugiau 
už patį Dievą. Ar jis neprasi
žengia prieš pirmą Dievo Įsa
kymą? Ar jis ne stabmeldiškai 
myli Izaoką? Liepė Dievas Ab- 
rahomui užlipti su sūnumi Iza
oku ant aukuro kalno. Uždeda 
ant savo sūnaus pečių aukuro ‘Signalą’, tai žmonės iš Bridge- 
malkas ir lipa su sūnumi į kai- water, Abington, Stoughton, į 
ną. Užlipęs Izaokas klausia tė- kurių daugelis atvažiavo pama- 
vo: “Tėve, štai ugnis ir malkos, tyti Bostoniečių veikalą, klau- 
bet kur auka — avinėlis ?” Ir sinėjo, kada Brocktono Dramos 
Abrahomas atsakė savo myli- Ratelis vaidins veikalą. Jie at- 
mam sūnui: “Sūneli, Dievas su- simena ir dar juokiasi iš “Sfe
ras auką”. Ir kėlė Abrahomas fanijos Vestuvių” ir laukia išsi- 
kardą nužudyti savo sūnų, bet ilgę daugiau Brocktono Ratelio 
staigiai Dievo angelas sulaikė vaidinimų. Korespondentas su-Į 
jį. Tikrai Abrahomas myli Die- žinojo, kad Brocktono Dramos 
vą, net ir daugiau už savo sū- Ratelis rengiasi vaidinti įdomų 
nų. Tą įvykį aprašo Senasis veikalą kovo 30 d. Rolės jau iš- 
Testamentas. Už jo pasitikėji- dalintos, ir lošėjai nuoširdžiai 
mą Dievu, Abrahomas tapo iš- mokinasi. Girdėjome, kad vei- 
rinktasis žydų tautos tėvas — kalas tinkamas statyti gavėnio-, 
patriarkas. i je, bet veikalas ne kaip paprasti

Naujame Testamente parašy- šventi veikalai, bet turi ir rim-' ^eT s? Boston 
ti Išganytojo žodžiai: “Kas my- tų ir juokingų incidentų. Veiks
li tėvą ar motiną labiau nekaip lo vardas: “Meilė ant Aukuro”.1 
mane, tas nevertas manęs”. Vei- Sužinojome, kad roles mokinasi 
kale “Meilė ant Aukuro” bus buvusieji Stefanijos, bet dabar 
tikrai atvaizduota pasitikėji- ji bus rimta kunigo motina. Šte
inas Dievui net ir tada, kada fanijos žentas, Petras Burokas, 
reikia paaukoti motinos ir bro- bus šiame veikale zakristijonas, 
lio meilę.

2inome, kad veikalas bus įdo- nei 
mus, todėl kviečiame Brockto- kale. Lauksime kovo 30 d. 
niečius ir apylinkės gyventojus J Korespondentas.

“MEILE ANT AUKURO”

Brocktono Dramos Ratelis 
vaidins trijų aktų graudinantį 
bet sykiu ir juokingą veikalą Magdalena Vyšniauskienė, 
kovo 30 d.
mums paslaptį, kodėl veikalas kaitienė, Ona Rukštelienė, Ona 
buvo užvardintas: “Meilė ant Zolinienė, Anelė Zablockienė ir 
Aukuro”. Sužinojome, bet su
prasti reikia truputį atidengti Kelios davė po 50c. Kun.
senovės žydų istoriją. ! 1

Senovėje žydų patriarkas Ab- atvažiuoti ir pamatyti.

IŠVYKO KARIUOMENĖN
p. Jonas Pazniokas, Šv. Cecili

jos choro pirmininkas, savano
riai įstojo į Dėdės Šamo kariuo
menę. Jis nujautė, kad bus ka
da nors pašauktas atlikti tarny
bą, tai nelaukęs pašaukimo pats 
įstojo. Išvyko ketvirtadienio 
rytą, kovo 20 d.

pp. Pazniokų šeima yra pa
vyzdinga Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje. Visa šeima priklauso 
prie katalikiškų draugijų ir jo
se nuoširdžiai darbuojasi.

pp. Pazniokai išaugino tris 
sūnus ir keturias dukteris. Vie
na duktė yra vienuolė Šv. Kazi
miero Vienuolyne, Chicagoj. Jo
nas yra vyriausias sūnus, o p. 
Ona, LDS 3 kp. raštininkė, yra 
vyriausia duktė.

Jonas buvo labai populiarus 
ir veiklus. Jis yra geras piešė
jas. Jaunimo tarpe ne tik Nor- 
woode, bet ir visoje Naujoje 
Anglijoje paminėjus 
si apie jį labai gerai 
ir jo pasigenda.

Jonai, tau ne tik 
bet ir senimas linki 
sėkmių Dėdės Šamo tarnyboje. 
Lauksime sugrįžtant!

“Kip”, vi- 
atsiliepia

jaunimas, 
geriausių

Kovo 17 d. vakare Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos jaunimo 
draugijų nariai suruošė p. Jo
nui Pazniokui išleistuves “400“ 
įstaigoje, kur dalyvavo nema-

dai. Veikalas bus vaidinamas vų gėlių. Lai gyvuoja ilgiausius 
kovo 30 d., 7 vai. vakare, Šv. metelius mūsų parapijos ir ko- 
Roko parap. svetainėje, Mon
tello. Korespondentas.

lonijos ir visos lietuvių išeivijos 
šulas mūsų klebonas kun. Juo
zapas Lietuvnikas!

Brocktono Jaunimas Vaidins 
Veikalą, Kovo 30 d.

Kai Bostoniečiai aplankė 
Brocktoną ir vaidino veikalą

PIRMOS AUKOS
Mūsų Jaunimo klubas paau

kojo $25.00 Velykų lelijoms. 
Tretininksė neatsilikdamos pa-

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVE •
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržove* Ir kitokius daiktu*, kuri* 

skelbiasi “Oarblninke” apsimoka, nes Jie parduoda žviežiu* produktu* Ir ma
loniai patarnauja. Nu6J* | Ml* kuri* krautu** pasakykite, kad Jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS

Martef
P. BaltrutlOnas Ir p. Klinga, Bav. 
7»8 Broadvvay, Tol. ŠOU 8120 

•O. BOSTON. MABB

Perrr.■V
J.

Draugijų Valdybų Adresai

I

kuris daugiau juokų padarys 
“Stefanijos Vestuvės” vei-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO. 

Pirmininkė — Eva MarkslenA^^

Vice-Pirmininkė — B, Gailiūnienė, 
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

ProL RaSt. — Ona IvaSklenė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona MarkonlutS, 
4115 Washington St.. Roslindals. 

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th SL. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona MiZRirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston.
Kasos GI.—Marijona AukStikalnlen*

111 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko ka»- 

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krelpkit** 
pa* protokolų raštininku

•V. JONO EV. BU PA*ALPINt* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mana.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winf ield SL, So. Boston, Mm*.

ProL RaSt. Jonas Glineckis, 
S Thomas Pk., So. Boston, Mass,

Fin. RaSt. Aleksandras IvaAka,
440 E Sixth SL, 8o. Boston, Mus 

Iždininkas Vincas Zaleskas.
613 E. 5th SL. So. Boston, Mia. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVinfield SL, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko sustrinkimus kas trs* 
čia nedėldienj kiekvieno minėsią 
2 vaL po pietų. Parapijos saMJ. 491 
K. 7tB 8L. So. Boston. Maaa

A
i



Penktadienis, Kovo 21, 1941 DABBIN1NKA8

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

r* *

Kovo 16 d., bažnytinėje salė
je, 3 vai. p.p., ir 7:30 vai. vak.,

M

Maldos Apaštalystės draugijos 
vadovybėje, buvo rodomi iš di
delio teatro “Erškėčių Vaini
kas” ir kiti judomieji paveiks
lai. Vakare žmonių buvo daug.

Kovo 18 d., Šv. Petro par. baž-
■

nyčioje, apart vietinių kunigų 
atsilaikė Šv. Mišias svečiai ku
nigai J. Skalandis ir A. Baltru
šiūnas.

DAKTARAI
--

Lietuvis Dantistas

A; L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

i

Šv. Juozapo dienoje, mūsų 
bažnyčioje, buvo daug šventų 
mišių ir, vakare, pamaldos. Bu
vo laikomi, iškilmingi mišparai. 
Kun. Dr. K. Urbonavičius buvo 

- .-•.s a* •»

celebrantu ir pasakė pamokslą. 
Kun. K. Jankus buvo deakouu, 
kun. J. Skalandis subdeakonu.

t

Kovo 23 d., sekmadienį, 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje salėje, į 
parapijos jaunimas, seserų mo
kytojų vadovybėje, vaidins reli- i 
gišką veikalą “Magdaleną”. 
Pelnas šio parengimo eis Lietu
vių prieglaudai ir Našlaitynui, 
Elmhurst, Pa.

kovo 19 d., lankėsi So. Bosto- i 
he ir Šv. Petro parapijos klebo-; 
nijoje.k un. J. Kripas iš Kart-

✓

*22

•22

Dabar Jūs Galite

SUTAUPYTI 
$22.00 
ant šio 

puikaus naujo 
1940

Tel. TROwbridge 6330
K i : w

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inmap arti (Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
- .................. --------i ...

■ i,1 ■ 1 i t

r

TeL Kirkland7119

rauline uizacKas, Mv. 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 

Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
" Nuo 6 fld 8.

Sekmadieniais pagal sutarti.

Didžiai Gerbiamas Tėveli,

Norime išreikšti Jums savo 
dėkingumą dėl to, kad leidote 
ponioms Bratenienei ir Gailiū- 
nienei suruošti “Tea Party” 
mūšų naudai.

Labai džiaugiamės, kad Jūsų 
parapijietės turi tiek daug ini- 
cijatyvos geriems darbams ir, 
kad Jūs savo pritarimu sutei
kiate joms palankias sąlygas 
siems darbams.

Dar kartą dėkodamos Jums 
parėmimą mūsų vienuolyno ir 
linkėdamos Jums viso gero, pa
siliekame, Jūsų Kristuje,

Motina Bonaventūra.

I

'I

Dr. J. L Landžius 
(Seymour)

Specialybė—akių, Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

So. Boston, Masš.

534 Broadvray,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

80. BOSTON 
1058

8ay View Motor Service
8TUDEBAKĖR

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių aūt< 
mobilius Taisymo ir demonstravo 

mo vieta:
1 Hatiiiin ŠI., ir Ė 8th SL 

SOUTH BOSTON, M A 88
Joe. Kapočlūnas Ir Peter TroMoka 

Savininkai
.........—* r-~

t

LANKĖSI
Antradienį, kovo 18 d. “Dar

bininke” lankėsi p. Karbauskie- 
aė iš pkiiadelphia, Pa., lydima 
p. Karbauskienės (So. Bosto- 
įietės) ir p. Mamerto Karbaus- 
ko, Cambridge lietuvių parapi
jos vargonininko.

Viešnia p. Karbauskienė vie
šėjo pas savo brolį Dr. J. Lan
džių 
Trečiadienį išvyko į namus. 
“Darbininko” Administracijoje 
Įsigyjo' lietuviškų, plokštelių ir 
vežasi į Philadelphia .

'trečiadienį, kovo 19 d. “Dar
bininke” lankėsi kun. J. Kripas, 
Hartfordo lietuvių parapijos vi
karas. Kun. kripas papasakojo 
apie lietuvių veikimus Connec
ticut valstybėje.

NAUJUS METUS ŠVEN
TA AUSTRALIJOJ

J,

Seymour ir brolienę.
-r. - X ‘ n i Ji

Praeitą sekmadienį, į So. Bos
toną kelioms dienoms buvo par
vykęs Telesforas Znotinas ap
lankyti savo mamytės ponios 
Znotinienės. Telesforas Znoti
nas gimęs ir augęs So. Bostone 
priklausęs prie Vyčių, dabar y- 
ra radio operatorius ant vieno 
šios šalies prekinio laivo. Šią 
žiemą tuo laivu jam teko aplan
kyti Manilą, Hong Kong, Shan- 
»ajų ir talimą Australiją. Ten 
Melboume mieste šventęs ir 
Naujus Metus. Antradieny vėl •x • ■.
išvyko į savo tarnybą.

VARDADIENIS

Rap.

Res. Šou 3729 Šou 4618

UthMtfnFiimltuRCo. 
MOVERS— 
insured and

cal B Long 
Olstanoe 

-t i- •*•**"• 
326-328 We$t Broadkay 

S&. Sošton, Mass.

Šv. Juozapo šventės proga, 
p. Juozas Dilis, gyv. 366 West 
Broadway, vienas iš žymiausių 
laikrodininkų So. Bostone, susi
laukė daug sveikinimų ir lin
kėjimų nuo artimųjų ir draugų, 
jo vardadienio proga. Reikia 
pažymėti, kad Juozas Dilis gy
vena “Darbininko” name jau 
daug metų ir tikrai pavyzdin
gai užlaiko įvairių auksinių, si- 
“.1'2’ •* • .
dabrinių ir kitokių dalykų krau
tuvę. Linkėtina Juozui progre
suoti ir augti ne tik bizniškai, 

L
bet ir šeimyniškai. J.

z

GEN ERAI.
REFRIGERATOR

Buvo Dabar tiktai *112”

T

Puikios mados, gerai 
padarytas ir gero ma- 
terijolo elegantiškas e- 
lektrikinis šaldytuvas, 
kuris parsiduoda ne
brangiai. Turi didelę 
įtalpą maistui, paran
kią viduje šviesą, leng
vai išimamos ledo 
trays ir kiti puikūs ir 
parankūs įrengimai, 
kurie jums patiks ir 
jūsų kišeniui bus pri
einama.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
LENGVI ISSIMOKĖJIMAl

*

Didelis 6 kūb. pėdų šeimynos 
Dydžio. Apribotas skaičius! 

Ateik Dabar!

BOSTON EDiSON COMPANY

Adv. A. O. šalna, Lietuvos ■
konsulas Bostone, kovo 17 die
nos šventės proga parašė įdo
mų straipsnelį “South Bostone 
Gazette” antrašte: “Greater 
Appreciation of the 17th of 
March”.

Tame straipsnyj adv. Šalna 
pažymi ,kad ir iš Europos at
vykę laisvę mylinti žmonės, 
tarp kurių mes randame gene
rolą Lafayette, generolą De- 
Kalb, generolą Tadą Kosciušką 
ir generolą Kazimierą Pulaski. 
Pažymėtina, kad adv. Šalna la
bai gražiai iškelia gen. Kosciuš
kos tautybę, būtent, kad jis y- 
ra lietuvis, sugretindamas su 
kitais įžymiais Europiečiais, 
kurie kovojo už šios šalies lais
vę.

Ar Kas?
Kaip žinoma, Smetonos val

džia uždarė Vilnių Vaduoti Są- 
jungą su visais skyriais Lietu
voje, kad patenkinti lenkų rei
kalavimą. Bet ji negalėjo užda
ryti tos Sąjungos skyrių užsie-

• • • X -
nyj. Kaikurie skyriai patys lik
vidavosi, kiti persiorganizavo, 
o So. Bostone to skyriaus na
riai .pasiliko prie senojo vardo, 
nors jau neberodė veikimo.

p. A. Smetonai atvykus į 
Jung. Valstybes, So. Bostono 
Vilnių Vaduoti Sąjungos sky- 
nūs atsigaivina ir jo likusieji 
nariai ruošia p. Jadvygai Tube-
,.w«t į b šr.i" i svoterkajlienei, p. Smetonos svogerkai, 
prakalbas.

Nesuprantama, ar Vilnių Va-
I » C - U ' ||. xirv.

duoti Sąjungos skyrius pasiry
žo tik Vilnių vaduoti, ar jis no
ri pademonstruoti buvusiam 
prez. Smetonai, kad “mes su 
Smetonos valdžios dekretu nesi- 
skaitėme?” Piautuvas.

Sekmadieni, kovo 16 d., 3 vai. 
iškilmingomis pamaldomis užsi
baigė moterų misijos. Per visą 
savaitę, rytais ir vakarais, mo
terys skaitlingai lankėsi išklau
syti misijų pamaldų. Nors oras 
pasitaikė tą savaitę labai blo
gas, bet moterų tas neišgąsdi
no, ir jos koskaitlingiausiai 
šiais metais atlankė misijas. 
Tą pačią dieną, 7:30 vai. vaka
re, prasidėjo misijos vyrams, ir 
tęsis per visą savaitę. Pamaldos
laikomos 8 vai. rytais, ir 7:30 į 
vai. vakarais. Vyrų misijos bai- mūsų atsilankymo, 
giasi sekmadienį kovo 23 d., j 
2 vai. po pietų. Misijas veda 
Tėvas F. E. Yonkus, dominin
konas. Tėvas Yonkus geras pa
mokslininkas, savo pamokslais 
jis neužima daug laiko, bet 
juose jis suteikia daug gražių 
dvasiškų pamokinimų.

eiti kur kitur, susirinkime visi 
koskaitlingiausiai į parapijos 
svetainę, ir veikalo formoj pa
matysime kančios dramą. Taip 
pat savo skaitlingu atsilanky
mu, mes suteiksime savo vai
kučiams stipresnės dvasios ir 
noro darbuotis ir ateityje. Rei

škia nepamiršti, kad mūsų sese
lės visados prirengia vaikučius 
puikiai išpildyti programas, tai 
ir šiuo sykiu vaikučiai šiam vei
kalui yra prisirengę kogeriau- 
siai, ir jie tik laukia skaitlingo

vanų. Atsilankę visi turėsime 
progos laimėti puikių dovanė
lių, nes dovanėlių alumnai tik
rai turi labai daug.

Rasta suma pinigų bažnyčio
je. Atsišaukite pas parapijos 
kleb. kun. P. J. Juškaitį. Pamė- 
tėjui reikalinga įrodyti nuosa
vybė pinigų ir kiekis. A.D.

RELIGINIS KONCERTAS
Verbų sekmadienį, balandžio 
d., 3 vai., Cambridge Nekalto 

bažnyčioj,

“ VAKARIENBUUTIS”

Kristaus kančios sekmadienį, 
t. y., kovo 30 d.. 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėje, moky
klos vaikučiai vaidins veikalą 
“Vakarienbutis”. Tai dienai šis 
veikalas labai tinkantis. Vietoj

6
Prasidėjimo parap.
bus išpildytas religinis koncer
tas. Koncertą išpildys parapijos 
choras, vadovaujant muzikui p. 
Mamertui Karbauskui. Kaip ki
tais metais, taip ir šįmet, kon
certas bus gražus; verta vi
siems dalyvauti ir gražia muzi
kos malda pagarbinti Aukščiau
siąjį.

MlRfi
Kovo 18 d. mirė Pranas Gird

vainis, 52 m. amžiaus, gyv. 61 
Allston St., Cambridge. Laido
jamas kovo 22 d., 9 vai. rytą su 
Šv. mišiomis iš Nekalto Prasi
dėjimo P. švč. lietuvių parapi
jos bažnyčios Šv. Mykolo ka
puose.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Julę Girdvainienę, duk
terį Oną, anūką Stasį ir brolį 
Motiejų.

IVAIROS SKOBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

SUNKIAI SERGA

Jau 8 savaitės, kaip sunkiai 
serga Antano Grybaičio žmona 
Marijona. Ją patiko nelaimė — 
nupuolė nuo laiptų ir susižeidi 
nugarkaulį. Ji dabar guli mics 
to ligoninėje. Ateinantį šešta
dienį jai darys operaciją. Linki
ne ligonei greitai pasveikti.

IVMR05 SKFIBtM'

PENNY SALE
Kovo 28 d., penktadienio va

kare, .parapijos svetainėje, a- 
lumniečiai rengia “Penny sale” 
vakarą. Teko sužinoti, kaip 
praeitu laiku taip ir dabar, jau
ni alumniečiai turi puikių do-

ALYVŲ ALIEJUS
I

PARSIDUODA didelis dviejų 
šeimynų namas su dviem gara
žais. Namas apšildomas alieju
mi. Vieta patogi. Kaina S4.000. 
Atsišaukite 305-307 Chestnut 
Avenue, Jamaica Plain, Mass. 
Arba telefonuokite ARN 2065, 
arba STA 1135. (21)

Parduodu įvairiausios rūties 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Kovo 17 d., So. Bostone įvyko 
gražus paradas. Bet turi būt 
dėl šalto oro gatvėse nebuvo 
daug žmonių. Dauguma žiūrėjo 
iš namų pro langus.

Gal būti daugiausia svečių ir 
viešnių tą dieną turėjo adv. Jo
nas ir ponia Grigaliai, gyv. 52 
G Street. Tą dieną ir vakare ad
vokato ir ponios Grigalių na
muose buvo apie šimtas svečių. 
Vaišingieji šeimininkai visus 
pavaišino užkandžiais ir gėri
mais.

Tarp kitų svečių buvo Bosto
no miesto teisių departmento 
viršininkai, kaip tai: mayoro 
Tobino sekretoriaus štabas, 
Mr. and Mrs. James G. Tobin 
(mayoro brolis), Daniel O’Con- 
nell, Transit Commissioner, Da- 
riiel M. Driscoll, Custodian of 
Foreclosed Real Estate, City 
Councillor James Langan, City 
Councitlor James Goode, Mr. 
Mrs. John Spenser. City Censor, 
Juozas Žapustas. buvęs profe-

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

A. M. Dambrauskas 
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

I

I
I

Alyvų medžiai auga Pie
tinėj Europos ir Šiaurinėj 
dalyj Afrikos. Jie augina
ma Prancūzijoj ir Italijoj. 
Išdirbimas alyvų aliejam 
yra tiktai paprastas proce
sas. Alyvų aliejus yra nau 
dingas kaipo vidurių liuo- 
suotojas ir kaipo antisep
tikas. Kai žmogus vartoja 
alyvų aliejų viduriams, jis 
sunaudoja jo sistemai. Jis 
yra labai geras nudegi
mams ir visokiems vabalų 
įkandimams. Šiandien ga
lima gauti visokių rūšių 
sveikatos produktų, ku
riuose yra alyvų aliejaus, 
jo turi muilai, tonikai, sa
lotų aliejų ir daug kitų da
lykų. Tas tik parodo, jog 
alyvų aliejus yra svarbus 
dalykas kiekviename rei
kale. šeimininkė privalo 
laikyti bonką ar dėžę jo 
virtuvėj staigiam reikalui.

Mayonnaise yra maištin
gesnis ir gardesnis, kuo
met padarytas iš tyro aly
vų aliejaus.

uctuvis numeris
Steamfitter, Gas fitter, 

v t V4 i SS ’ . . X.- . . 1 t • > •" U

Stove & Furnace Repairs 
■•J . .

Oil Bumers

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

Peter P. Plevack
(PLĖ VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodeuall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos Žemos 
317 E St., So. Boston 

TeL ŠOU 2732
Apskaitliavimai .- patarimai dykai.

Soiitfi Bosfėii tirą#
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

, gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

y . . > . ,
541 Broadway So. Boston, Mass.

l

GRABORIAI
——..,—.—

FLIS.

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

1
Seniausias tSio« Valstybės 

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Teises

>4*

t

sionalis football žaidikas, daug 
kitų įžymių Bostono advokatų, 
pp. D. A. Zaletskas, Kazys Ur
ban, Dr. kapočius. Dr. ir ponia 
Duserick, ailv. Juozas Čunys ir 
daug kitų.

Tą vakarą visus suįdomino 
atsilankiusieji Bostono Kolegi
jos football vedėjas Dennis Ma- 
yers ir John P. Curley, Gra- 
duate Manager of Athletics, su 
kuriais kartu atėjo ir kiti foot- 
ball žaidikai, tarp kurių buvo 
Gene Goodreault, Charles 
O’Rourke, Chester Gladchuck.

Visi praleido labai linksmai 
laiką pas vaišingus šeimininkus 
adv. ir ponią J. Grigaius.

Adv. Jonas Grigaius yra jau
nas, gabus advokatas. Jis yra 
Bostono miestu legąįio depart- 

I mente narys. r<ys Tr

I

i

YVONNES
HOUSE OF BEAUTY

YVONN6 NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 
9 EAŠTERN AVĖ.

£ Td. Ded
♦ f

DEDHAM, MASS.
1636

I

. Turi Notaro
254 W. Broadvvay,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

» JU. Ėij L
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

.....CASPER,
FUNERAL , HOME
187 .Porchęšfec gtreet 

on, Mass. 

įtisUSr
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

~ ŠOU. Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SQUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
.Gjraboriai ir Balsamuotojai 
t*atarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia .Šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Penktadienis, Kovo 21, 1941

Sr. Jurgio Parapija
BAŽNYTINIS KONCERTAS

Į

CHORO PARENGIMAS
Balandžio 19 d., choras rengia 

puikius šokius, puošnioj Knapp

CBROOKLYN.N.Y. patrijotai. Daug mums tokių 
šeimų reikia išeivijoje. Linkėti
na šiems visiems celebrantams 
daug laimės ir ilgo, laimingo, 
gražaus gyvenimo.

Pereitą sekmadienį įvyko baž
nytinis koncertas, kurio progra
mą gražiai išpildė Brooklyno 
diecezijos vyrų ir jaunų berniu- • Mension svetainėje. Girdėt, kad 
kų choras, kuriam vadovauja žada turėt ir puikią programą, 
prelatas P. Bracketi. Programo- Merginoms bus proga išvėdint 
je dalyvavo ir vietinis choras.

REKOLEKCIJOS
Mūsų bažnyčioje 2-jų savaičių! 

bendros rekolekcijos įvyks ko-' 
vo 31 d. Jas ves kun. P. Aukšti-! 
kalnis, jėzuitas.

savo balines sukneles. I šį pa
rengimą tikietų galima gauti 
pas choristus, iš kalno perkant 
75c., prie durų $1.00. Gros pui
kus orkestras.

NEW BRITAIN, COHN.

' i

■'

SHENANDOAH. PI neperde- 
kad tai

Tjr-—‘ t

DARBAI
Vasario mėnesyje šios apylin

kės kasyklos išdirbo nuo 16 iki 
20 darbo dienų, tai reiškia arti 
70% dirbamo laiko dirbo. Daug 
kasyklų dar vis stovi uždarytų. 
Mūsų miesto jaunimas vyksta į 
didmiesčius ieškoti darbų. She- 
nandoris neturi jokios dirbtu
vės, kur merginos ir jaunimas 
galėtų gauti darbus. Gaila.

vais išpuošta. Visai 
dant, galima sakyti, 
gražiausia lietuvių bažnyčia A- 
merikoje. Kas dar jos nematė, 
vertėtų pamatyti.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
VEDYBŲ SUKAKTIS

Labai į madą įėjo įvairių su
kakčių atžymėjimas, ypač ve
dybinių, Štai ir mūsų parapijie
čiai susilaukė tų sukakčių, ku
rias apvaikščiojo be didelių iš
kilmių, tik maloniai jas atžy
mėjo savųjų tarpe. Labai girti
nas pavyzdys, kad tas sukaktis 
visi atšventė, užprašydami 
šventas mišias.

Sidabrines, 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktis minėjo Vin
cas ir Marijona Tamošaičiai, 
gyv. 83 Concord St. Abu suval
kiečiai. Jie augina dvi dukreles 
ir sūnų. Taip pat sidabrines ve
dybines sukaktis minėjo Pranas 
ir Marijona Vrubliauskai, gyv. 
223 York St. Abudu kauniečiai, 
vienas nuo Ramygalos, kitas 
nuo Panevėžio. Jų vienturtis 
sūnus lanko kolegiją ir reikia 
tikėtis, kad jis atsieks savo už- 
sibriežtą tikslą.

Trečia pora šventė 37 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį, tai 
Antanas ir Marijona Pakinkiai, 
gyv. 187 Gold St. Abudu suval- i" 
kiečiai, kilę iš Plokščių par., Ša-! 
kių apskr. Užaugę 
Nemuno krantuose, 
gražią šeimą, tris 
dukteris. Susilaukė 
kus. Jiems šeimyniškas vaišes 
surengė duktė ir žentas Praške
vičiai nuo Hudson Avė.

Visos šios trys šeimos labai 
pavyzdingos. Nė vienas beveik Į 
parengimas neįvyksta be jų at
silankymo; artimai susirišę su 
savąja parapija, remia spaudą 
ir kitus įvairius tautos ir kata
likybės reikalus. Jų sūnūs ir 
dukters puikiai vartoja lietuvių 
kalbą, dalyvauja chore. Yra ge
ri scenos mylėtojai ir vaidilos. 
Kurie jau vedę, ar ištekėję, tik 
su lietuviais ir už lietuvių. Kaip 
tėvai, taip ir vaikai yra geri

i

i 
i
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OT TAI NAUJIENA! Tai du berniukai. 
Kas tai naujo prisidėjo mano šeimai. Tad 

užsirūkyk cigaretę! Kas tai naujo tapo pridėta 
mano cigaretam taip pat, kad juos net dar pa
gerint.

Taip, pridėjimas specialio imponuoto tabako 
kaip tik dapildo garsiąją Old Golds sudėtį! Iš
bandyk naują Old Gold greit—o pamatysi. Dau
giau smagumo jum — dabar — su naujais Old . 
Golds!

"NAUJAS —Proiziaiz importuotas tabakas 
Iš rytiaio Viduržemio-tabakas. kurio maži kva
pas lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsę 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

SmInU AaKrifcM Tafcato prekijo—17M

LIETUVIAI IR SVETIMTAU
ČIŲ DRAUGIJOS 

Daugelis Shenandorio lietu
vių, ypač čia gimusių ir augu
sių priguli ir daug darbuojasi 
prie visokių vietinių ameriko
niškų ir kitų tautų draugijų, bet 
prie lietuvišk visai nepriguli ir 
lietuvių tautos reikalams ir 
garbei nepasidarbuoja. Dauge
lis iš jų labai gražiai galėtų ir 
jiems reikėtų, nes kapio biznie
riai iš lietuvių pragyvenimą 
sau daro. Čia yra ligonbučio 

Tai 
i draugijai vadovauja nelietuvės

Klebono kun. M. Pankaus 
kuri

WATBB0RY. COHN. BMMffORT, CONN. NEWARK,N.J.
SUSIRINKIMAS

LDS 5 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 23 d. kovo mė- 

aukotojams ir!nėšio, 1 vai. po pietų, Šv. Juo- 
už nuoširdžią! zapo parapijos senos mokyklos

Pereitą sekmadienį, kovo 16 
d., Seselių Pranciškiečių rėmė
jos buvo suruošusios įvairių 
laimėjimų vakarėlį. Seselėms 
pagelbėti vakarėlis gražiai ir 
gerai pavyko. Laimės ieškančių 
prisirinko skaitlingas būrelis,; 
buvo netik lietuvių, bet ir kita-Į 
taučių. Laimėjimui dovanos vi
sos buvo suaukotos gerųjų pa
rapijos žmonių bei pavienių 
biznierių. Tik per klaidą šiame 
vakare nebuvo paminėti sekan
ti vardai aukotojų, būtent: pa
nelės J. Janušonytės, S. Dane- 
sevičienės, R. Jenušonienės, Š. 
Šimkienės, K. Jenušonienės, ir 
kunigo P. P. Karlono. Atsipra
šom,
buvo gražiausia dovana, 
davė gražaus pelno. Šio vakaro 
rengėjos taria viešą nuoširdžią 
padėką visiems 
atsilankiusiems 
paramą. Pelno liko 111 dol. 80c. 
Ačiū visiems, ypatingai dvasios 
vadams už malonų pritarimą ir 
aukas.

- Į' -----------------------------

- - i Pereitą savaitę iš mūsų mies-
® j to virs simtas jaunuolių įsvazia-

žaugino vo . pratybas, tarp jų
buvo ir devyni lietuviai. Miesto Į iš mūsų daug lietuvių jaunuolių 
valdyba suruošė jiems iškilmin- 

•gas išleistuves, atstovaujant iš-
Į
' kilmse kiekvieną tautą. Lietu- 
jvius atstovavo advokatas Ta
rnas Kubilius. Išleidžiant iš sto- 

jties, susirinko tūkstantinė mi- 
:nia žmonių, kurių daugumoje 
J tėvai, motinos, seserys ir bro
liai.

i 
i
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kambaryje.
Kviečiami visi atsilankyti į šį 

susirinkimą, kurie dar neesate 
užsimokėję už “Darbininką”, 
malonėkite tai padaryti šį mė
nesį. J. Totilas, rašt

sūnus ir 2 
jau 3 anū-

Misijos prasidės mūsų parap. 
bažnyčioj šį sekmadienį, kovo 
23 d. ir tęsis per dvi savaites^ 
Visiems gera proga pasinaudo
ti, šventomis malonėmis, kurias 
galima įgyti laike šv. misijų. 
Tad pasinaudokim. T. M.

Praeitą šeštadienį P. Šv. 
Draugijos kortų žaidimas gerai 
pavyko.

Kaip iš visų kolonijų, taip ir

Bernotą. Jie buvo e-

išvyko į kariuomenę. Tarpe 
jaunuolių paminėtini du veik
lūs šios kolonijos jaunuoliai 
studentai — Antanas Kateiva 
ir Petras
nergingi veikėjai mūsų parapi
joje. Linkime jiems geriausio 
pasisekimo ir geriausios lai
mės. Lauksime nuo jų raštų ir 
korespondencijų iš naujo gyve
nimo.

Kovo 28 d., parapijos svetai
nėje, bus rodomi paveikslai iš 
Lietuvos ir kitų šalių, kuriuos 
rodys p. Januškevičius. Turėtų 
visi lietuviai nepamiršti ir tą 
vakarą atsilankyti į parapijos 
salę, po bažnyčią.

Šv. Jurgio parapija, ir visa 
lietuvių kolonija sveikina vieti
nį kleboną kun. Juozą V. Kaz
lauską jo vardo dienoje, ir linki 
ilgiausių metų ir garos ilgos 
darbuotės mūsų kolonijos lietu
vių gerovei.

Praeitą pirmadienį jau vėli 
keli jaunikaięiai išvyko į Dėdės 
Šamo kariuomenę, tai p. L. Ri-I 
bokas, p. Žukauskas ir p. Toto-i 
riūnas. Linkėtina jiems geriau
sios kloties.

* Mi t
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

Kovo 10 d. mūsų parapijoje 
prasidėjo trijų savaičių misijos. 
Pirmą savaitę misijos skiria
mos moterims, antrą vyrams, 
o trečią jaunimui. Misijas veda 
Tėvai Marijonai. Visi neapleis
kime progos, pasinaudokime 
šiomis brangiomis misijų die
nomis ir visi atlikime Velykinę 

' išpažintį. Ta proga pasimelski- 
me ir už savo tėvynę Lietuvą ir 

:už visus netikinčiuosius.

Daug žmonių turi namuose 
lietuviškus laikraščius, bet ir 
daug neturi; būtų gerai, kad 
užsirašytų, ir tada nereikės 
klausinėti, kas yra laikraštyje 
parašyta, nes laikraščiai jiems 
viską pasakys.

Sekmadienį, kovo 9 d., L. Vy
čių 29 kuopa iškilmingai pami
nėjo Lietuvos patrono, Šv. Ka
zimiero dieną.

8 vai. ryte skaitlinga kuopa 
išklausė bendrai šv. mišias ir 
priėmė Šv. Komuniją, Šv. Tre
jybės parap. bažnyčioje. Šv. mi
šias atnašavo kun. I. Kelmelis.

Po pamaldų įvyko bendri pus
ryčiai Parris restaurane. Pus
ryčių metu vadovavo p. Verba. 
Kalbėjo L. Ketvirtis, K. Basa
navičius ir P. Podgalskis. Vaka
re buvo paruoštas gražus pa
rengimas, kurio programą su
darė vakarienė, vieno akto vai
dinimas ir radio programa. Pro
gramos ruošėjai vaidinime buvo 
Petras Podgalskis, Juozefina 
Demskiūtė, Joana Jociūtė, H. 
Baranauskaitė, B. Kaminskas 
ir Eugenijus Verba. Radio pro
gramai vadovavo Petras Pod
galskis. Kuopa visiems, prisidė- 
jusiems prie dienos programos 
paruošimo, nuoširdžiai dėkoja.

O.

TorriugtM, Chm.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Pirmasis mūsų kolonijoje pik
nikas įvyks Šv. Vardo D-jos 
birželio 1 d., Petro Krūgerio ū- 
kyje. Birželio 8 d. įvyksta pir
mas visos parapijos piknikas, o 
antrasis rugpiūčio 31 d. Švilpu
kų piknikas įvyks liepos mėn. 
Federacijos 22 skyriaus pikni
kas įvyks rugsėjo 7 d., Linden 
Park, Union City, Conn. Tas 
piknikas rengiamas Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Minėtomis die
nomis prašome klubų ir kitų 
draugijų nieko nerengti.

Birželio 22 d. pikniką rengia 
Conn. trys apskričiai. Šio pik
niko rengimo komiteto susirin
kimas įvyks kovo 24 d.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RdM

South Boston

PHOhl£ 
So. Boston

Darbai mūsų parapijoje eina 
gerai. Darbus gauna beveik kas 
tik nori, visi uždirba gerai. Ta
čiau didžiausias biznis tai yra 
graboriamz, nes žmonės, atei
viai, labai miršta.

Ar rasime kitą tokią draugiš
ką koloniją, gražiai apgyventą 
lietuvių, kaip Torringtone. Gali
ma pasakyti, kad vienintelė A- 
merikoje ateivių lietuvių kolo
nija, kuri gražiai sugyvena ir 
gražiai susitvarkiusi.

LRKSA Conn. apskritys, ma
tydama darbščią koloni
ją, dra gyvenančią nu
tarė ten minėti 25 metų savo si
dabrinio jubiliejaus sukaktį. 
Programą sudarys koncertas, 
šokiai ir prakalbos. Jubiliejaus 
minėjimas įvyks tuoj po šv. Ve
lykų, balandžio 26 d., 7 vai. va
kare. Chorai ir solistai pasiža
dėjo jau dalyvauti. Komisija 
dirba dieną ir naktį, kad minė
jimas būtų pasekmingas. Pasi
rūpinkite tikietus pas kuopų 
raštininkus įsigyti; kas dar už
tektinai neturite reikalaukite 
pas komisijos narį P. Krikščiū- 
ną, 
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Anglių “Bootleggers”
Labai įsigalėjo šioje apylin

kėje neteisėtas anglių kasimas. 
Tie, kurie anglis neteisėtai kasa 
ir parduoda, yra vadinami 
“bootlegeriai”. Tokių anglių
kasėjų šioje apylinkėje yra ga-. moterų rėmėjų draugija, 
na daug. Kasyklų inžinierius j.........................
Williams, kuris tą dalyką tyri- • jr nekatalikės. Žymią d? lį tos 
nėjo, apskaičiuoja, kad pernai 
metą neteisėtu būdu iškasta ir 
parduota virš šeši milijonai to
nų anglių. Jis surado 1026 ne
teisėtas žemėje skyles, kur 

į “bootlegeriai” anglis kasa. To
se skylėse dirba 4052 darbinin
kai. Jų tarpe randasi žymus 
skaičius vaikų, taip pat keles- 

j dešimts ir moterų. Jos po žeme 
! neina, bet prie anų skylių įvai- 
! rius darbus atlieka. Teisėtu bū
du pernai metą kietųjų anglių 
buvo iškasta 50 milijonų tonų. 
Iš kietųjų anglių dirba gasoliną 
ir šilkines kojines. Sakoma, kad 
šilkas yra gana geras.

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko kovo 10 d. Raportą 
iš apskričio suvažiavimo Mas- 
pethe išdavė p-lė Rūta Giraity- 
tė. Šokių komitetas pranešė, 
kad pasiruošimas Vyčių nakti
niam pasilinksminimui jau bai
giamas. Pasilinksminimas įvyks 
gegužės 3 d., Šv. Jurgio parap. 
salėje. Sekantis mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 14 d.

L. G. F. AUKOS
Shenandoah lietuviai katali

kai “Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui” sudėjo ir jau pasiuntė su 
viršum $200.00. Shenandorie- 
čiai labai gyvai atjaučia Lietu
vos baisią padėtį.

ŠV. KAZIMIERO DIENA
Šv. Kazimiero dienoje, šv. 

Jurgio Lietuvių parap. bažny
čioje, buvo atlaikytos šv. mišios 
už Lietuvą, prašant Dievo pa- 
gelbos paliuosavimo lietuvių 
tautos iš po komunistų ir nacių 
vergijos. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia. Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugija ir 
mokyklos vaikučiai ėjo prie 
Komunijos. Po mišių buvo pa
laiminimas su Šv. Sakramentu. 
Klebonas ragino visus melstis 
už Lietuvą.

draugijos sudaro lietuvės. Jos 
daugiausia ir dirba, kada kas 
ruošiama ligonbučio naudai, bet 
visą garbę už nuveiktus darbus 
pasisavina tos draugijos vado
vės, net nepaminint lietuvių, 
kurios daugiausia tam rcikaiui 
pasidarbavo. Yra čia ir kitas 
moterų klubas, kur irgi gal di
džiuma moterų ir merginų yra 
lietuvės, bet ir šiai draugijai 
vadovauja nelietuvės, ir už dar
bus jos sau garbę pasisavina. 
Kad tos moterys nors kiek pa
sidarbuotų lietuvių tarpe, tai 
daug naudos jų darbai atneštų 
he tik lietuviams, bet ir visam 
miestui. Kitą kartą daugiau a- 
pie tai parašysiu. Mainierys.

KETURIASDEŠIMTAS 
ATLAIDAI

Pereitą sekmadienį kunigai iš 
sakyklos pranešė, kad ketvirtą 
sekmadienį gavėnios, Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje, prasidės 
keturiasdešimtės atlaidai, t. y. 
23 d. kovo. Ragino žmones pa
sinaudoti Dievo malonėmis ir į- 
gyti atlaidus. Shneandoah lie
tuvių parap. bažnyčia tikrai 
gražiai atrodo ypač iš vidaus. 
Tik pernai buvo lietuviškomis 
spalvomis ir lietuviškais moty-
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Mūsų apskričio veiklus narys 
p. Basanavičius turėjo nelaimę, 
sunkiai susižeidė. Kairės ran
kos negalėj valdyti 4—5 savai
tes. Kazy, linkime tau greitai 
pasveikti. F. V.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
*avo skelbimais remia 
‘Darbininką**-

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E. R S

PHILADELPHIA, PA.
PADĖKA

Šventas Kazimieras yra lietu
vių tautos globėjas ir mylimas 
mūsų šyentasis. Jojo vardu di
džiuojasi parapija, draugijos ir 
Švento Kazimiero Seselių kon
gregacija. Šios šventės proga, 
vietinė Švento Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugija su
ruošė Card ir Bunco Party. Pel
ną skyrė Seselėms. Labai nuo
širdžiai tariame ačiū už parėmi
mą, darbą ir aukas Klebonui, 
kun. I. Valančiūnui, kun. Dr. V. 
Martusevičiui, pirmininkei A. 
Kundrotienei ir O. Jurgaitienei. 
Taipgi ačiū visiems ir visoms 
dirbusiems ir atsilankiusiems 
paremti mūsų reikalus. Prie a- 
čiū pridėsime karštų maldų 
puokštę ir siusime Aukščiausia
jam, lai Jis gausiai visiems at
lygina. Vietinės ;

Švento Kazimiero Seserys.

I

M. J. Colney, O.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės Spin
dulius, Diathermy ir kitus moder- 
nMkus Bradinius nuo sukilo ir te
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
Širdies Hgų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand SL
Tei. 3-4747 Waterbury, Conn.

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis

Įvyks Sekmadienį, Liepos 27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts

Washington Depot, Conn.
A. P. Krikičiinas, 

LRKftA Apskr. 
________ firganizatorius

VVoodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal SU, Boston, Mom 

UBerty 6907-08

LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 
šiais metais metinis sąskridis įvyks sekmadienį, liepos 
27 dieną, Brockton Fair Grounds Parke, Brockton. 
Mass. Rengėjai to milžiniško lietuvių darbininkų suva
žiavimo ruošią puošnią programą ir įvairių dalykų, 
kurie ištikrųjų, manoma, kad tikras surprizas kiek* 
vienam atsilankiusiam.

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da- 

kų sąskry- 
27-tą.

RENGĖJAI.

lyvaukime mUiiniškamę lietuvių 
dyje, kuris, ktt^viršul i&teMa, į'

'K BĮ7.1




