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Prieš didįjį karą ateivy- 
bė Amerikon susidėjo veik 
išimtinai iš paprastų dar
bininkų. Po karo ateivybė 
buvo suvaržyta ir kieky
bės ir kokybės žvilgsniu. 
Vėliau, kai Italijoj ir Vo
kietijoj prasidėjo perse
kiojimai, tai Amerika su
silaukė visai kitokių atei
vių. Kaip fašistai, taip ir 
naciai persekiojo ne pa
prastus darbininkus, o in
teligentus ir mokslo vy-į 
rus. Visi, kurie nesutiko 
su Hitleriu ir Mussoliniu, 
turėjo bėgti iš savo tėvy-Į 
nės. Daugelį iš tokių pri
glaudė Dėdė Šamas. Iš ru
sų okupuotos Lietuvos pa
bėgo ir kaikurie Amerikon 
pateko taipgi ne paprasti 
darbininkai, o inteligen
tai.
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Jung. Valstybių Valdžia įteikė 
Sovietų Valdžiai Protestą

i
Apskaičiuojama, kad A- 

merikoje trečdalis biznio 
daroma kreditan. Žmonės: 
perkasi kreditan visoko — 
ir valgomųjų daiktų, ir( 
drabužių, ir automobilių. į 
Kredituoja ir daktarai, iri 
advokatai ir kiti profesio-; 
nalai. Tik pusė tokių kos- 
tumerių teužsimoka bėgy-i 
je vieno mėnesio. Dakta
rai ir dentistai turi ilgiau!
laukti atsilyginimo, negu Į 
bučernės ir kitokie biznie-j 
riai.

I

Maskva, kovo 6 — Jung 
Valstybių amabasadorius 
Steinhardt įteikė savo val
džios notą Sovietų komi
sarų valdžiai dėl padarytų 
kratų ir vagysčių vieninte
lėje katalikų bažnyčioje 
kuri yra Maskvoje. Tos 
bažnyčios klebonu yra 
kun. Leopoldas Braun, A- 
merikietis.

Kadangi toji bažnyčia y- 
ra pastatyta ir išlaikoma 
Amerikiečių, gyvenančių 
Maskvoje, aukomis, tai to-

zietų Rusijos valdžiai dėl 
padarytų kratų ir vagys
čių.

Sovietų bolševikai vagys 
Davogė iš bažnyčios mišių 
kieliką, ciboriją ir kitus 
brangius daiktus. Kun. 
Braun pareiškė, kad pir
miau keturis kartus baž

nyčia buvo apvogta. So
vietai negali tos bažnyčios 

(uždaryti, nes yra dau- 
Įgiausia palaikoma Ameri
kos atstovybės narių. Baž
nyčia randasi skersai So- 

dėl Jung. Valstybių vai-(vietų politinės policijos 
džia ir reiškia protestą So- namų.

Darbininkai Laimėjo Streiką
Kanadiečių karių būrys susėdę ant milžiniš kos kanuolės vamzdžio, kuris nukreiptas į Atlan- 

tiko vandenyną, kad pasitikus neprašytą svetį — Hitlerį, ar jo tarnus - nacius. Tokių milžiniškų 
kanuolių yra nusėtas visas Kanados pakraštys ir jos reikalui esant galėtų sveikintis su priešu.

Centralinėj ir Pietinėj 
Amerikoj indijonų yra 
300,000,000. Jungtinėse 
Valstybėse indijonų prie
auglis yra didesnis, negu 
baltųjų. Indijonai ima su
siprasti ir praėjusiais me
tais visos Amerikos indi
jonai turėjo kongresą, 
kurs įvyko Meksikoj, kur 
tarėsi apie savo rasės rei
kalus. Jei baltųjų prieaug
lis čia mažės, o indijonų 
laikysis kaip dabar, tai po 
daugelio metų šis konti
nentas vėl pereis į indijo
nų rankas.

I

Ekonominė Tragedija Gresia VOKI^™y,Si}00

Prelatas

KAREIVIŲ Į LIBIJĄ
m

svarbiausiąją to darbo da
lį-

“Ko-operatyvinė savi-'

Kaikurie įrodinėja, kad 
dabartinis karas jau paro
dęs visą savo baisumą. A- 
takos iš oro pasirodė ne
sančios taip baisios, kaip 
spėta. Mussolini ir Stali
nas pasirodė besą menkes
ni, negu apie juos buvo į- 
sivaizdinta. Japonija taip
gi nesiskubina. Viskas da
bar priklauso nuo to, kaip 
ir kuo dabar Hitleris pasi
rodys.

Pietinėj Amerikoj vokie
čiai buvo daug pinigų in
vestavę į filmų gamybą ir 
kino teatrų biznį. Dabar 
veik visose pietų Ameri
kos respublikose tas biz-

skyrus atsitikimus, kada 
daromos mašinų, įrankių 
arba operavimo permai
nos.

Visi darbininkai, kurie 
dirbo lapkričio 1 d., 1940 
ir dirbs iki liepos 1 d., 1941 
m. turi gauti apmokamas 
savaitės atostogas. Mo
kestis nustatomas pagal 
valandų uždarbį, skaitant 
40 valandų savaitę pirma
me bertainyj 1941 m.

Bendrai, atleidžiant arba 
samdant darbininkus se
nesnieji turi pirmenybę 
(senesnieji atleidžiami pa
skiausia ir samdomi arba 
grąžinami darban pir
miausia).

Nesusipratimams kilus, 
pirmiausia departmento 
komitetas visą reikalą per
duoda departmento pri
žiūrėtojui. Po to, depart
mento komitetas ir gene- 
ralio komiteto narys ta
riasi su kompanijos atsto
vais. Jeigu tokiuose pasi
tarimuose ginčas lieka ne
išspręstas, tai generalis 
komitetas turi padaryti 
konferencija su kompani- 

dose, tai už tą darbo laika jos vadovvbės atstovais.
i

Washington. D. C., kovo 
6 — Tuo pačiu laiku, kada 
Vokietijos karo jėgos oku
pavo Bulgariją, tai vokie
čiai pasiuntė daugiau ka- 

, tan
kų ir karo medžiagos į Li
biją, kur šiomis dienomis 
anglai smarkiai sumušė 
italus.

Sakoma, kad dabar Vo
kietija jau turi apie 100,- 
000 kareivių, ir esą greitu 
laiku kareivių skaičius 
sieks 150,000.

Anglija tame krašte turi 
110,000 kareivių. Vokie
čiai Libijoj turį 1,000 tan
kų, arba du kart daugiau, 
kaip Britanija.

Anglijos žinios paduoda,

New York
Luigi Ligutti pareiškia sa
vo straipsnyj, kuris tilpo 
Ko-operatyvo leidinyj, kad tarpinė pagalba ir tinka- Įreivių karo lėktuvų 
nežiūrint kaip baigsis šis----- -------- ----------- ’ — ~~ * - ’
karas Amerikai gresia e- 
konominė tragedija.

“Nedarbas ir pašalpos-y- 
ra tai pastovi problema”, 
sako prelatas. “Mes turi
me į visą tai žiūrėti realis
tiniai ir paruošti progra
mą 20 ar 25 metams. Pa
tys žmonės turi atlikti

mas išnaudojimas žemės 
yra vienintelis būdas pra
šalinti įvairius trūkumus, 
kuriuos mes pajusime po 
šio karo... Nežiūrint kas 
laimės karą, mes turėsime 
pergyventi ekonominę tra
gediją.”

Taip savo straipsnyje 
sako prelatas Ligutti, Na
tional Catholic Rural Life 

telefonais perduoti vadų į-[konferencijos egzekutvvis 
sekretorius, kuris važinė
damas su paskaitomis pla
tina ko-operatyvinę idėją.

sakymus jų prigimtoje 
kalboje. Amerikos armijos 
vadams nereikėjo bijoti, 
kad kartais jų įsakymų 
vokiečiai nenugirstų, nes 
ir nugirdę negalėdavo pa
sinaudoti. Indijonai ir da
bar tam tikslui yra lavina
mi.

H. G. Wells, garsus Ang
lijos rašytojas, viešai duo
da Churchilliui, Anglijos 
premierui, patarimą orga
nizuoti propagandos biu-

nis perėjo į vokiečių ran-'r^- Nurodo, kad per perei-
JU.-: 1--------------- ------------------------------

kas ir per tai varo savo 
propagandą ir konkuruoja 
su Jungtinių valstybių fil- 
momis. Vokiečių įsigalėji
mu Pietų Amerikoje nega
lima vaidinti Charlie Cha- 
plino “Diktatorių”, kur iš
juokiamas Hitleris ir Mu
ssolini.

tą didįjį karą alijantų pro
paganda buvo gerai pasta
tyta ir labai daug pasitar-

Rusijos Armija Prie Rubežiaus

Hartford, Conn., kovo 6, 
— Pereitą pirmadienį už
sibaigė 33 dienų Under- 

iwood Elliot Fisher kompa- 
Įnijos darbininkų streikas. 
Darbininkai laimėjo strei- 

i ką. Pasirašyta metams su
tartis, pagal kuria kompa
nija turi mokėti darbinin- 
ikams, dirbantiems valan-

kad Prancūzų . Moroccoj dų darbą po 3 centus įxva- 
vokiečiai taip pat jau turijandą daugiau, o dirban- 
kareivių būrius. | tiems dalių darbą (piece-

|work) turi pakelti mo
kestį 4 nuošimčiu. Daugu
ma darbininkų dirba dalių 
darbą (piecework).

Sutartis tarp darbininkų 
ir darbdavių nurodo, kad 

; nesusipratimams kilus, 
juos svarsto ir išlygina 
darbininkų ir darbdavių 

i atstovai nepertraukdami 
darbo dirbtuvėje.

Jeigu darbininkai dirba 
daugiau kaip 8 valandas į 
dieną, dirba šeštadieniais, 
sekmadieniais, Naujų Me
tų dienoje, Didžiajame 
Penktadienį, Mirusiųjų 
Atminimo dienoje, Liepos 
4, Darbo Dienoje ir Kalė-

Anglai Buvo Įsibriovę 
Norvegijos

Berlynas, kovo 6 — Pra
nešama, kad Anglijos karo 
laivai apšaudę Norvegijos 
pakraštį, o po to išleido 
savo kareivius ant Norve
gijos žemės, kurie suėmė 
ten stovėjusius sargyboje 
vokiečius ir kelis norve
gus, ir juos nusivežė lai-į 
vais.

Jugoslavija Prisidės Prie 
Vokietijos

Bucharestas, kovo 6 —ma, kad vokiečiai užpuls 
Sovietų Rusija sutraukė Graikiją .ir gelbės Musso- 
didžiąją kariuomenę Besą- linį. Nutraukus diploma- 
rabijoje prie Rumunijos tinius santykius, Anglija 
rubežiaus. (grąsina bombarduoti Bul-

Rumunija taip pat mo-gari ją.
bilizuoja kariuomenę ir ti- ---------------
kiši turėti 1.000,000 karei
vių prie Rusijos rube
žiaus.

Vokiečiu kareiviai, kū

J. V. Valdžia "įšaldė 
Bulgarijos Pinigus

Londonas, kovo 6 — An
glijos vyriausybė nutarė 
nutraukti diplomatinius 
santykius su Jugoslavija, 
nes ji priversta pasiduoti 
Vokietijos “globai”.

kompanija turi mokėti 
darbininkams laiką ir pu
sę (time and a half).

Jeigu prie kurių mašinų’kai streiką laimėjo, 
nėra darbo, tai darbdaviai 
turi duoti tiems darbinin- į gauna savaite apmokamų 
kams, kurie dirbo prie tų:atostogų, motervs ir mer- 
mašinų, kitą darbą, ir; ginos, dirbančios vvrų 
jiems turi mokėti nema-1 darbus, gauna ir atlygini- 
žiau, kaip kad moka už re- mą lygų su vyrais ir tt. 
gulerį valandų darbą. ---------------
, Moterys ar merginos, Anglai NliŠOVė 9 Italijos 
kurios atlieka tokį pat' 9

Taigi iš viso matome, 
kad Underwood Elliot Fi- 
sher kompanijos darbinin- 

Jie 
,gauna didesnes algas,

Karas AHantiko Vandenyne
Londonas, kovo 6 — An

glijos karo laivyno pirmas1 
lordas, A. V. Alexander 
parliamente pareiškė, kad 
dabar yra reikalinga dau
giausia laivų ir vyrų karui 
Atlantiko vandenyne. An
glijos karo laivyno vado
vybė pramato didžiausius ma. 
mūšius, kokių nėra buvę Į Kompanija negali suma- 
nuo pat šio karo pradžios, j žinti mokestį už dalių dar- 
Atlantiko vandenyne. bą laike 12 mėnesių, iš-

v •

Washington, D. C., kovo
■ Kaip tik Vokietija už- 

žiaus,atitraukiami ir siun- ėmė Bulgarija. tai Ameri- 
čiami į Bulgariją. Dalvkų kos valdžia 
žinovai sako, kad sovietu vis£* turtą Amerikoje. Taip 
Rusija yra nusistačius už-,buvo padaryta ir su kitų 
grobti Rumunijos provin-, valstybių, kurios buvo na
ciją — Moldaviją. (grobtos Vokietijos ir So-

____________ vietų Rusijos, turtas.
Kalbama, kad Jung. Val

stybių valdžia “įšaldys” 
visa užsienio valstybių 
auksa Amerikoje. “įšaldy
mas” galiotu iki karo pa
baigos. Turėtų ”įšaldyti” 
ir Anglijos turtą Ameri
koje, bet sakoma Anglijai 
leistų vartoti pinigus karo 
reikalams.

uytd 11 įauai p€ioiixxi- . . z?
navo laimėti karą. Vokie- ™ ,kl š10' buY° Pne ™be- ? ~
čiai tada pasitikėjo tik 
kardu ir pralaimėjo. Iš to 
pasimokino, rūpestingai 
suorganizavo propagandą 
ir iš to turi daug naudos.

Dabar mobilizuojant A- 
merikos Armiją, nėra išs
kiriami nei negrai, nei in
dijonai. Indijonai yra ski
riami ypatingoms parei
goms, kuriose jie pasižy
mėjo praeito didžiojo karo 
metu. Jie pasirodė be galo 
naudingi susišfękimo rei
kaluose. Jie buvo išlavinti Ižės 18 d.

Jau penki metai, kai A- 
merikoje rengiama nauja 
Švento Rašto laida angliš
koje kalboje. Dabartinis 
vertimas gerokai užsise- 
nėjęs. Todėl greit susi
lauksime atnaujinto ver
timo. Dalis naujos laidos 
pasirodys šių metų gegu-

Anglija Nutraukė Santykius 
Su Bulgarija

Londonas, kovo 6 — An
glijos vyriausybė aštriai 
pasmerkė Bulgarijos vy
riausybės darbus, sakyda
ma, kad ji įsileido vokie
čių armiją, gerai žinoda-

“įšaldė” jos

LėktuvusĮ darbą, kaip vyrai, turil
i gauti tokį pat ir atlygini-! Athenai. Graikija, kovo 

i 6 — Anglijos bomberiai 
dviem atvejais bombarda
vo Italijos oro jėgas A- 
driatiko vandenyne ties 
Khimara. Nušovė 9 Itali
jos karo lėktuvus. Žinios 
nepaduoda apie Italijos 
karo laivyno likimą.

Graikai smarkiai triuš
kina italų jėgas Albanijoj. 
Italai jau penktą kartą 
puolė graikus tankais, bet 

biznierių ^raikai kiekvieną puolimą 
aLnušė ir italams padarė 
daug nuostolių. * J' ‘

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 8 d., 2 vai. po pietų Įvyks Darbi

ninkų Radio programa. Darbininkų balsas pasieks 
Naujos Anglijos lietuvių namus oro bangomis iš 
WOOP radio stoties, Boston, Mass.

Prašome pasiklausyti. Draugijos ir 
skelbkitės Darbininkų Radio Programoje 
niais! n

šeštadie-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezid m Smetona 

Tikrai Atvykstąs
New Yorke susidaręs 

lietuvių komitetas prane
ša, kad prezidentas Anta
nas Smetona tikrai atvyk
stąs. Šio mėnesio 13 dieną 
rengia prez. Smetoną pa
gerbti bankietą.

“Komitetas šiomis die
nomis išsiuntinėjo kvieti
mus geriems lietuviams 
tėvynainiams”, rašo ko
mitetas.

Tas pats komitetas pra
neša, kad “bilietai $5.00 
asmeniui. Kvietimai yra 
asmeniniai ir neperleistini 
kitiems”. Vadinasi, “ge
ras lietuvis tėvynainis”, 
gavęs kvietimą ir nusipir
kęs bilietą, jeigu jis pats 
negali dalyvauti, tai jis to 
bilieto negali nei parduoti, 
nei dovanoti kitam. Toks 
komiteto patvarkymas.

Komitetas planuojąs 
“sudaryti specialų stalą 
Lietuvos ordinų kavalie
riams”.

Įdomu, kas tie “gerieji 
lietuviai tėvynainiai?”

vėliava ir ant programos 
viršelio buvo užrašyta: 
Lai gyvuoja Nepriklauso
ma Lietuva! L. Sp. Ž.

Wilke Nuteistas Mirties 
Bausme

Berlynas, Vokietija, ko
vo 6 — Magdeburgo spe- 
cialis teismas nuteisė mir
ties bausme Erich Wilke, 
34 m. amžiaus, ir Fritz 
Tempei, 51 m. amžiaus, o 
Ludwig Zimmer, 30 m. 
amž., nuteistas 12 metų 
kalėjiman už tai, kad jie 
ėmę nepaprastai . didelį 
pelną išpildydami Vokieti
jos valdžios karo užsaky
mus.

Naciai Pasiruošę Pulti

Pagerbė Lietuvį
ofOverseas Press Club 

America pagerbė ir Lietu
vą. Tai įvyko vas. 27 d., 
1941, New Yorke, kai tas 
Klubas minėjo savo antra- 
metines sukaktuves vieš- 
butyj Waldorf - Astoria. 
Milžiniškoji salė buvo ku
pina, gal apie 1,000 svečių 
ten buvo. Garbės švečiais 
buvo laikinai pavergtųjų 
tautų Ministeriai: Čeko
slovakijos, Lenkijos, Nor
vegijos, Danijos, Belgijos, 
Olandijos, Lietuvos, Lat
vijos, Luxembourg’o, Es
tijos. Svarbiausias kalbas 
pasakė Amerikos Ambasa
dorius W. C. Bullitt ir an
glų Ministras Sir Gerald 
Campbell. Tarpe kitų 
trumpai kalbėjo ir Lietu
vos atstovas, p. Žadeikis. 
Jis pabrėžė, kad Lietuva 
yra auka totalitarinio suo
kalbio prieš demokratinį 
pasaulį ir kad Lietuva pri
klauso Vakarų Europos 
kultūrai, o ne aziatiškam 
bolševizmui.

Salėje matėsi Lietuvos

Sofia, Bulgarija, kovo 6, 
— Vokietijos karo mašina 
ritasi prie Graikijos rube
žiaus. Bulgarijos sostinė 
tamsumoje, nes laukia 
Anglijos atakos iš oro, 
kaip ji įspėjo bulgarus 
tuoj po “pasidavimo” Hit
leriui.

Anglijos ministeris Ge
orge Rendel, įteikdamas 
griežtą notą Bulgarijai, 
pareiškė Bulgarijos pre- 
mierui Philoffui, kad Bul
garija gal būti greitai su
silauks tokio smūgio, kokį 
Britanija sudavė Italijai 
iš oro, vandenyne ir žemė
je.

Suprantama, jeigu Vo
kietijos kariuomenė puls 
Graikiją, tai Britanijos 
karo jėgos teiks dar dides
nę pagalbą Graikijai, ir 
tuo pačiu laiku puls Bul
gariją, kur dabar yra su
koncentruota Vokietijos 
kariuomenė.
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Jungtinių Valstybių, konskripcijos įstatymu pašaukti kariai, 212-tos pakraščių artilerijos, 
skubiai marguoja New Yorke, kad greičiau nuvykus į Georgia karo mankštos lavinimosi.

ITALIJA TURI UŽDARYTI 
KONSULATUS AMERIKOJE

Washington, D. C., kovo 
6 — Jung. Valstybių val
džia įsakė Italijai tuojau 
uždaryti savo konsulatus 
Detroite ir Nevrarke “dėl 
tautinės politikos prie- v v • ••zascių .

šis įsakymas padarytas 
;odėl, kad Italijos valdžia 
sakė Jung. Valstybių val
džiai uždaryti savo keastt- 
įatusNaptes ir Palermo, 
Italijoj.

J. V. departmentas taip 
pat įsako ir tų konsulatų 
personalui išvykti iš šios 
šalies, kad jie negalėtų 
persikelti į kitus savo kon
sulatus.

n Ukmergės 
Apskriti®

VOKIETIJOS PASIŪLYMAS 
TURKIJAI

♦--------------------------------- ■#------------------------------------------------- ------------------------

MffiiMM UMrUĄi Pacirua- . Berlynas, kovo 6 — Na- 
cių vadąs Hitleris pasiun
tė savo atstovus į Turkiją, 
kurie pareiškė, kad Vokie
tija pažada jai pagalbą

M- *----- -----------------------------
sę jfvigHNn k vMmiis

AnierlkK, Miltes
Mashington. D. C., kovo prieš sovietų Rusiją, arba 

6 - Kongreso komiteto prieš Angliją, bet jei Tur- 
tyrinėti prieš - amerikoni- nepriims vokiečių pa-
*» Pirmininltas D“8 mulymų, lai nesitiki Hitle- . kadKongresui, 

planuojąs įsiverž
ti į Retinę ir Centralinę
A&eriką, ir kad milijonas 
Vokiečių yra pasiruošę; 
sprogdinti iš vidaus* kad 
tiš įsiveržimas būtų sėk
mingas.

Sakoma, kad vokiečiai y- 
ra gerai organizuoti į mili- 
tares vienetas.

rio laimėjimo gerovės.
Sakoma, kad Turkijos 

vyriausybė nepriėmė Hit
lerio pasiūlymo ir Angli
jai pareiškė, kad ji stovės 
jos pusėje. Bet kaip iš tik
rųjų yra su Turkija sunku 
pasakyti. Tik laikas galės 
parodyti. Hitleris, nori, 
kad Tokiją būtų neutra-

i»
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SOVIETŲ RUSIJOS 
PROPAGANDA

Roma, Italija, kovo 6 — 
Italijos fašistų spauda 
praneša, kad Salonikuose 
išlipo iš karo laivų kelios 
divizijos Kanadiečių, ku- 

jrie atvykę graikams pa
gelbėti.

Bet graikai tas italų ži
nias užginčija.

OI K POLICY
‘‘The pnrpose of the Associatfon shall 
be to help preserve 1be Meak and 
fraditio’i- of our eountry, fhe l'nited 

-jg. . Statės <»f Anurica. to revrrr its laws 
and in- pire oi bers to re*fxrt and obey 
them, and in all ways to abi in makimr 
ibis coontry ereater and better”
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YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

nobo Tel. Ded 1636 J Z2 L.
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Maskva; kovo 6 — So-! Ir štai esą jau Stalino ir 
vietų Rusijos vyriausybė Hitlerio susitarta, kad už 
pareiškė Bulgarijos vai- įleidimą vokiečių į Balka- 
džiai, kad ji negali duoti nūs, Stalinui bus leista 
jokios pagalbos, kada Bul- užgrobti Turkiją ir Darda- 
garai sutiko įsileisti Vo-,nelies.

Toliau, sovietų Rusijos; 
tikslas yra, kad karas ilgai į 
užsitęstų. Stalinas nieko i 
nesako, kada Hitleris ren
giasi užgrobti kokį kraštą, 
tik po įvykių pareiškia ne
pritarimą. Tai yra bolševi
kiška veidmainystė.

kietijos kariuomenę.
Anglijos vyriausybe, ku

ri dar vis tikisi laimėti 
Rusiją savo pusėn, pasa
kė, kad toks Stalino pa
skelbimas yra tik propa
gandos tikslui, įtikinti pa
saulį, kad Rusija nori tai
kos pasauly.

Juk aišku, kad tik Rusi
jos atsisakymas duoti pa
galbą Bulgarijai privertė 
tą mažą šalį pasiduoti Vo
kiečiams.

Savo pareiškime sovietų 
Rusija sako: “Šitas Bulga
rijos stovis neveda prie 
taikos, bet prie karo išplė
timo”.

Niekas taip skaudžiai tai 
nežino, kaip Bulgarijos 
žmonės, bet jie nieko kito 
negalėjo daryti, nes sovie
tų Rusija, kuri buvo žadė
jus jiems teikti pagalbą 
prieš vokiečius, dabar at
sisakė. Ir štai, dabar, ta
rytum pasijuokdamas iš 
kito nelaimės, Stalinas sa
ko Bulgarijai, kad jie ne
išmintingai padarę įsilei
dę vokiečius.

Kiti diplomatai sako, 
kad sovietų Rusijos nusi
statymas yra šitoks: prieš 
kiekvieną naujų šalių už
grobimą paskelbti pasi
priešinimą vokiečiams.

Iš tikrųjų, Vokiečiai su
lindo į Rumuniją ir Bulga
riją su Stalino pritarimu. 
Už tai Stalinui gal būt bus 
leista užgrobti Moldaviją, 
bet dar ne visa. Jie sako, 
kad pasitarimuose Turki
joje, Maskvos atstovai at
sisakė duoti Turkams pa
galbą prieš vokiečius.

• v

Athenai, Graikija, kovo 
6 — Anglijos užsienių rei
kalų sekretorius, Anthony 
Eden, po pasitarimo su 
Graikijos valdžia karo ei
gos klausimais, pareiškė, 
kad Anglija teiks stambią 
pagalbą savo alijantams 
iki pergalės šiame kare.

Tuo pačiu laiku Anglų- 
Graikų bendras pareiški
mas paduoda, kad tarp 
Anglijos valdžios atstovų 
ir Graikijos valdžios pasi
reiškė pilnas sutarimas 
Visuose karo klausimuose. 
Peržiūrėta labai smulk- 

; meniškai visos padarytos 
i sutartys ir Balkanų pade- 
itis.

Iš paduotų žinių apie pa
sitarimus sužinome, kad 
Graikija laikosi savo nusi
teikimo nepasiduoti, bet 
kariauti iki pergalės.

v •

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
ANGLIJOS MIESTĄ

Londonas* kovo 6 — Per 
penkias valandas vokiečių 
lakūnai bombardavo Car
diff miestą, daug žmonių 
žuvo ir beveik visas mies
tas sugriautas. Anglijos 
vyriausybė pranešė, kad 
nuo pat karo prądŽios nė 
vienas miestas taip sun
kiai nenukentėjo, 
Cardiff.

Apskiačiuojama,
150 vokiečių lakūnų mies
tą bombardavo, vieną jų 
Anglijos kareiviai nušovė. 
Ugniagesiai ir ambulan- 
sai iš Londono, 160 mylių, 
Važiavo į Cardiff gesinti 
gaisrų ir gelbėti sužeis- 
tubsitis.

kaip

kad

k

rBSinRSę Airemil 
PuofimęJ 1

Pranešama, kad Graiki
jos karo vadovybė Saloni- 
kose šiaurinėje kalnuotoje 
dalyje turi sutraukusi 
90,000 gerai apginkluotų 
kareivių, kurie esą pasi
ruošę atremti 150,000 vo
kiečių kareivių, kurie da
bar stovi Graikijos - Bul
garijos rubėžyjė.

Vokietijos kareiviai laū-
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Lietuviai, kurie 
darbų arba mažai 
dabar gali lengvai 
gerai apmokamus val
džios darbus. Jung. Vals
tybių departmentai reika
lauja labai daug mašinis
tų, karpenterių ir kitokių 
amatininkų ir šiaip darbi
ninkų prie įvairių apsigy
nimo ir statybos darbų.

Jung. Valstybių Laivyno 
departmentas reikalauja 
mašinistų, mašinų opera
torių, vharfbuilderių. Pla
tesnių informacijų galite 
gauti bile kuriame pirmos 
arba antros klasės pašto 
ofisuose Naujoje Anglijo
je; Pirmojo U. S. Civil Ser- 
vice Distrikto vedėjo, 1002 
Post Office ir Courthouse 
Building, Boston, Mass.; 
arba artimiausiame vieti
niame arba valstybės sam
dymo ofise.

kia įsakymo pulti graikus. 
Sakoma, kad Vokietijos 
naciai turį 1700 karo lėk
tuvų parubežyj.

Iš Sofijos praneša, kad 
Vokietijos žvalgai foto
grafuoja Graikijos ir Tur
kijos apsigynimo strategi
nius punktus.

Bulgarijoj Vokietijos 
karo vadovybė paėmė savo 
kontrolėn telephono ir te
legrafo susisiekimą.

Anglija Uždare Fabrikus

Londonas, kovo 6 — An
glijos vyriausybė paskel
bė, kad apie 50 fabrikų 
bus uždaryta, kad apie mi
lijonas darbininkų iš jų 
būtų paimta prie karo gin
klų darbų.

Amerikos Legijono or
ganas “The National Le- 
gionnaire”; paminėdamas, 
kad Anglijos vyriausybė 
uždarė komunistų laikraš
tį “The Daily Worker”, sa
ko, kad tas pat reikėtų pa
daryti ir šioje šalyje su 
komunistę * ir nacių laik
raščiais.

neturi 
dirba, 
gauti

SENSTANT

Rašytas lapkričio 6 d., 
1940. (Praleidžiame asme
ninius dalykus. Red.).

‘Dabar pasakysiu apie 
savo kraštą — naujienas. 
Žinot, pasikeitus valdžiai 
visokių naujienų, neduok 
Dieve tų naujienų ir klau
syti. Mums ant Kalėdų pa
duota tik po puse kg. cuk
raus ir po kilogramą ru
ginių valciavotų miltų, o 
kvietinių visai nėra. Krau
tuvėse visai nieko nebėra. 
Neduok Dieve, kai pagal
voji kaip reikės gyventi.

“Batai pas mus dabar 
kainuoja 400 rublių, kepu
rė odinė 100 rublių, kos
tiumas apiprastas 700 rub
lių, paltas vidutinis 800 
rublių. Vienu žodžiu dabar 
nieko nebėr krautuvėse, 
nesvietiškai brangu. Žmo
nės pinigų turi, bet neturi 
ko už tuos pinigus pirkti.

“Neduok Dieve kaip pa
galvoji, jei nieko nebebus, 
nebežinom kaip reikės gy
venti. Jeigu nori nusipirk
ti puse kilogramo ar kilo
gramą miltų, tai išeik rytą 
— naktį ligi gausi kortelę, 
paskui ligi gausi tuos pro
duktus, tai pareisi namon 
vėlai vakare — naktį, ir 
tai jeigu gausi. Apie tas 
naujienas maža būtų ir 
popierio rašyti”.

Toks tai “rojus” paverg
toje Lietuvoje. Ir dar išga
mos — parsidavėliai ban
do apdūmti savo pasekė
jams akis kruvinojo Stali
no propaganda.

— “Tiesą” rašo, kad Pa
venčių cukraus fabriko lei
džiamas sieninis laikraštis, 
kuriame nieko kito nesą, 
kaip tarpusavio šmeižtų.

— Laikraščiai nusiskun
džia, kad į Kauno universi
tete rengiamus mitingus 
neatvykstąs vyresnysis 
mokslo personalas.

Gyvenimas po truputį gęsta, 
Lyg rytmetį mažę žvaigždutė; 
Jaunimas, žiūrėki, ttai bręsta:
Nustos seni vijai jau pūtę... 

Jaunystės dienas prisiminę, 
Mes gailię atarę brauksim 
Ir mušdamies sau į krūtines, 
Gyvenimo vakaro lauksim.

Mes dirbom kiek jėgda tik leido, 
Tę įrodys sugrubusios rankos,
Gilta* rauMIis ant kodais’ jauno vel- 
Ir išvados darbo nemenkos. [do 

Dar vienas triikimas paliki: 
Kad jaunimas mumis tik suprasti/, 
Kad dėl dudrids ar menki skatiko 
Mūs' idij* talin nenumestę.

ALG. VARGAS.

TniimiUln Vi'ifai B<xi* laupykite vanotus rasto 
ŽeuMus!

*
Ar aorite prisidėti prie tikro 

misijonieriško darbo? TAUPY
KITE VARTOTUS PAŠTO 
ŽENKLUS! Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, kuris 
neša misijoms didelės naudos, 
o bendradarbiams gausių nuo
pelnų.

Šioje srityje daugiausia gali 
pasidarbuoti, kurie dirba ofi* 
suose, krautuvėse, bankuose ar 
panašiose vietose, kur kasdien 
pereina daug pašto.

| Nuplėšiant pašto ženklus, sau
gumo dėliai, malonėkite apie 
patį ženklą palikti apie pusę co
lio (ar mažiau) popiera

Kada susidarys keletą svarų 
pašto ženklų, siųskite juos “4th 
OaM MaH” šiuo adresu: Mis- 
sion Club, Marian HiHs Sem- 
inary, Hmsdale, Rl.
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DARBININKAS

ir barbariškos

su-ma, arba klaidingai 
prantama, tai yra reika
linga iš naujo patvirtinti 
jos teisę, kaip dorovės mo
kytojos, ypatingai kas pa
liečia socialinį ir ekonomi
nį gyvenimą. Visiems Baž
nyčios kritikams Popie
žius Pijus XI, “Quadrage- 
simo Anno” enciklikoje at
sako:

“Pirma negu pradėsime 
tuos klausimus svarstyti, 
reikia priminti, kad jau 
Leonas XIII aiškiausiai į- 
rodė, kad mes turime tei
sę ir pareigą apie šiuos rei
kalus, būtent, ekonomi
nius bei socialinius, tarti 
savo sprendimą su aukš
čiausiu autoritetu. Be abe
jo, Bažnyčios pasiuntiny
bė yra vesti žmones ne į 
laikinę praeinamąją laimę, 
bet į amžinąją, 
žmonės sako: 
neturinti laiko 
kištis į šiuos žemiškus da
lykus”. Vis dėl to Bažny
čia nekaip negali atsisa
kyti nuo jai pavestos pa
reigos naudoti savo auto
ritetą, tiesa, ne techniš
kiems uždaviniams, ku
riems atlikti ji neturi nei 
tinkamų priemonių, nei 
uždėtos pareigos, bet vi
sam tam, kas liečia doro
vę. Ir tikrai, kiek tat ją lie
čia, ir Dievo Mums patikė
tosios tiesos ir svarbioji 
pareiga, nieko nežiūrint 
skelbti, aiškinti dorovės į- 
statymus, drausti, palie
ka ir socialinius ir ekono
minius klausimus Mūsų 
aukščiausiajam autorite
tui”.

Iš šitų Popiežiaus žodžių 
aišku, kad Bažnyčia turi 
teisę duoti nurodymus 
darbininkų klausimuose, 
nes tie klausimai yra glau
džiai susiję su dorove ir 
religija, kurių saugotoja 
ir aišikntoja yra Kristaus 
Bažnyčia.

Bažnyčios Nurodymai
Be Bažnyčios nurodymų 

ir tarpininkavimo luomų 
kovas neįmanoma sušvel- 
nyti, tuo labiau jas paša
linti. Leonas XIII, encikli
koje “Rerum Novarum”, 
sako: “Mes drąsiai tvirti
name, kad pašalinus nuo 
darbo klausimų Bažnyčią, 
visos žmonių pastangos 
liktų be vaisių. Ir tikrai, 
Bažnyčia, semdama mok
slą iš Evangelijos, gali tuo 
mokslu tą kovą arba visai 
sustabdyti, arba, pašali
nus žiaurumus, ją bent su
švelninti. Toji pat Bažny
čia gerina ir pačių darbo 
žmonių būvį, steigdama 
jiems daugelį labai nau
dingų įstaigų; ji trokšte 
trokšta, kad visi luomai, 
sujungę savo prityrimą ir 
jėgas, padėtų, kaip galima 
geriau, išspręsti darbinin
kų klausimą; ji mano, kad 
tam tikslui pasiekti turi 
būti leidžiami įstatymai ir 
naudojama vyriausybės 
galia, žinoma, užlaikant 
išmintingą saiką”.

Darbininkai su džiaugs
mu sutiko Popiežiaus Leo
no xm nurodymus, nes jie 
pasijuto esą suprast ir gi
nami aukščiausiojo žemė
je Autoriteto — Kristaus 
Vietininko. Pijus XI apie 
tai sako: “Baigiantis de
vynioliktam amžiui eko
nominė tvarka ir industri
jos kilimas daugely tautų 
vis labiau ir labiau skėlė 

klases; 
nedidelio 

niuose klausimuose yra; skaičiaus, naudojosi visais 
kai kur ir šiandien neigia- patogumais, kurių gausiai
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DARBININKAS

tų laikų Rusijon ir ją pa
vergė. Totoriai išlaikė Ru
siją savo valdžioje dau
giau kaip 250 metų.

Kam visa tai primena
ma? O štai kodėl: likimo i- 
ronija, matyti, norėjo, kad

N8 Wect Broadway, South Boston, M.
Telephone 80Uth Boston 2880.

Kvailystė Ar Įžūlumas?
Rusų bolševikams Lietuvą pavergus, kai kurių 

mintyse kilo klausimas, ar tikslu minėti vasario 16-tą 
dieną kaipo nepriklausomybės sukaktį, nes nepriklau
somybės jau nebeturime. Bet tasai klausimas buvo 
teigiamai didžiuomenės išspręstas: kad ir nepriklau
somybės netekom, bet jos atmintis giliai mūsų širdy
se glūdi, drauge su viltimi, kad vėl ją atgausime. To
kia psichologinė tautos nuotaika natūraliai nepatiko 
komunistams — rusams ir lietuviams, ir jie iš anksto 
šoko agituoti, kad nepriklausomybės sukaktį minėtu
me ne vasario 16-tą, bet liepos 21-mą, t. y. kada būrys 
rusų bolševikų ir keletas lietuviškų išdavikų sujungė 
Lietuvą su Rusija. Jie tai skaito “Lietuvos išgelbėji
mo” diena. Kad nors kiek pateisintų tą keistą sukaktį, 
lietuviški bolševikėliai mėgina užglostyti savo išdavi
kišką darbą vadindami tai “fašistinio režimo likvida
vimu”.

“Fašistai” — sako jie— “v •
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talkininkaujant socia
listams ir klierikalams, kai kur vasario 16-tą dieną 
ruoš “Lietuvos nepriklausomybės minėjimą”. Be abe
jo, jie kvies ir nepartinius lietuvius tą daryti. Tuose 
mitinguose jie, žinoma, ne Lietuvą gelbės, kaip jie sa
ko, nes Lietuva jau išgelbėta, bet šmeiš Lietuvos vy
riausybę, šmeiš Amerikoje tuos, kurie stovi su Lietu
va, šmeiš komunistus, šmeiš kiekvieną pažangų žmo
gų”-

Kaip dabar matome, tie Lietuvos išdavikai atspė
jo tik vieną faktą, būtent, kad Amerikos lietuviai ruoš 
nepriklausomybės sukaktį, bet apsiriko, sakydami, 
kad minės tik kai kur ir kad šmeiš komunistus ir kiek
vieną pažangų žmogų. Faktinai jie ruošė nepriklau
somybės iškilmes ne kai kur, o visur, ir labai sėkmin
gai. Šmeižti komunistus nebuvo reikalo, nes komunis
tai patys ganėtinai apsišmeižė — savo darbais. Gi pa
žangiųjų žmonių ir gi nieks nešmeižė, nes jie visi buvo 
nepriklausomybės minėtojų eilėse. Charakteringas 
taip pat išsireiškimas, kad “šmeiš Lietuvos vyriausy
bę”. Šmeižti Lietuvos vyriausybę, kad ir kas norėtų, 
nėra kaip, nes ji dabar pakrikusi ir jos buvusieji na
riai kenčia drauge su visa tauta. Bet jei bolševikai Lie
tuvos vyriausybe vadina rusų sovietus, tai ir sovietai 
tiek yra nusišmeižę, kad prie jų juodašimtiškų darbų 
nėra jau ko bepridėti. Užtenka tik sovietų darbelius 
vardais išskaičiuoti (ir tai dar nepilnai), tai jie bus 
juodesni už aršiausią šmeižtą. Išdavikiškai klastingas 
Lietuvos okupavimas neturi lygaus pavyzdžio tautų 
istorijoj.

Ne šmeižt, bet stebėtis mums tenka, iš kur pas 
lietuviškus bolševikus randasi tiek begalinės kvailys
tės ar nachalaus įžūlumo, kad smurtą, išdavystę ir 
barbarišką užgrobimą išdrįsta vadinti Lietuvos išgel
bėjimu? Juk jie patys vergiškai laižo batus rusų ko
misarams — tai koks čia išsigelbėjimas? Ir kas, pa
galiau ta dabartinė Lietuvos “vyriausybė”? Ar jie pa
tys, rusams vergaujantieji Lietuvos bolševikai, ar 
Maskvos kominternas? Vergai negali šalies valdyti, 
nes jie tik klusnūs pastumdėliai, gi svetimos valsty
bės valdovus vadinti Lietuvos vyriausybe tik beprotis 
tegali. K.
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Bažnyčia Ir Darbininkai
Rašo T.

Amžinosios atminties 
Popiežius Pijus XI, enci
klikoje “Divini Redempto- 
ris”, sako: “Kad darbinin
kai galėtų sugrąžinti tas 
dideles žmonių minias, ku
rios atsitraukė nuo Kris
taus, reikia kad jie patys

visu pirma gerai žinotų 
Katalikų Bažnyčios moks
lą”. Taigi šių straipsnių 
tikslas yra priminti darbi
ninkams Bažnyčios moks
lą socialiniuose ir ekono
miniuose klausimuose, 
kad pilniau jį supratę, jie 
uoliau veiktų visą 
jinti Kristuje.

Bažnyčios Tekės

v •

atnau-

ir dėl to 
“Bažnyčia 
nei teisės

Representative Martin Dies (D., Tex.) ilsisi scsta- 
pilyj, palikęs savo darbą kokiam laikui ir džiaugiasi 
poilsiu. Jis yra žinomas, kaipo prieš-amerikoninčs vei
klos tyrinėtojas.

teikia naujų laikų išradi- šių buvo rimtai persvars- 
mai; o antroji žmonių kla- tyta problema ir pagaliau 
sė, nesuskaitoma daugybė pagal apaštališkos parei- 
darbininkų, slegiama bai- gos liepimą, kad ilgesnis 
saus skurdo, negali išsiva- tylėjimas šiuo atveju ne
duoti iš to padėjimo, nors atrodytų pareigos apleidi- 
ir kažin kaip stengtųsi. Už| 
tai daugelio žmonių akys’ 
nukrypo į švento Petro! 
sostą, visos teisybės sau
gotoją, iš kurio eina išga
ningi žodžiai į visą pasau
lį. Taip prie Kristaus Įpė
dinio kojų plaukė iš viso 
pasaulio lig šiol negirdė
tas skaičius vadovaujan
čių socialiniams moks
lams vyrų, darbdavių ir, 
pagaliau net pačių darbi
ninkų; visi vienu balsu 
maldavo tikrų nurodymų, 
kurie padėtų surasti tikrą 
kelią. Išmintingiausias 
Popiežius ilgai svarstė da
lyką Dievo akivaizdoje; 
sukvietė labai daug prity
rusių patarėjų; iš visų pu-

mu, pasiryžo kalbėti Kris
taus Bažnyčiai ir visai 
žmonijai, naudodamasis 
Dievo jam pavesta moky
mo tarnyba. Tuo būdu, 
1891 metų, gegužės 15 die
ną, pakėlė ilgai lauktą bal
są; uždavinio sunkumo ne
išgąsdintas, amžiaus ne
palenktas, su didžiu griež- 
tuihu nurodė žmonių gimi
nei naujus kelius spręsti 
socialinius klausimus”.

Kristaus Bažnyčia žemė
je yra kovojanti. Ji kovoja 
už žmonių teises. Tos Po
piežių enciklikos reikalau
ja darbo žmonėms teisin
gumo, gina jų reikalus, 
nurodo priemones į geres
nį gyvenimą.

Įsakymai Darbdaviams Ir Darbininkams
nežmoniška išnaudoti 
žmones, kaip kokius daik
tus, norint praturtėti ir tik 
tiek juos tevertinti, kiek 
jų darbo jėga gali naudos

Kada, 1891 metais, Po
piežius .Leonas XIII išleido 
encikliką darbininkų klau
simu, tai iš visur pasigir
do kritiški balsai, sakant, 
jog Bažnyčia neturi teises 
kištis į socialinius ir eko
nominius klausiaus. Buvo 
sakoma, kad Bažnyčia tu
ri apsiriboti dvasiniuose

dalykuose ,o visus 
lio reikalus palikti 
kiesiems vadovams. Ka
dangi Bažnyčios teisė ir 
pareiga mokyti dorovės 
mokslo pilnumą ir autori
tetingai teikti nurodymus | visuomenę į dvi 
socialiniuose ir ekonomi-j kurių viena,

pašau-v • v zemis-

Bažnyčia turi ypatingus 
įsakymus darbdaviams ir 
darbininkams. Leonas 
XIII ragina darbdavius ir 
darbininkus visuose rei
kaluose laikytis tikėjimo J duoti. Krikščionybė liepia, 
mokslo. Darbininkams Po
piežius sako:

“Tikėjimas įsako darbi
ninkams pilnai ir ištikimai 
atidirbti tą, kas pasižadė
ta laisvu noru ir teisinga 
sutartimi; darbdavio ne
skriausti; nei jam pačiam, 
nei jo turtams nekenkti. 
Ginant savo reikalus susi
laikyti nuo prievartos ir 
niekuomet nekelti maišto, 
nesusidėti su nedorėliais, 
kurie tyčiomis daro dide
lių be jokio saiko prižadų, 
nes iš to kyla tik nereika
lingas nusivylimas ir tur- j kaip darbininko sveikata 
tų naikinimas”. [pakelia, neduoti tokio dar-

Darbdaviams Popiežius bo, kuris netinka dirban- 
sako: “Tikėjimas r” r>„x
lauja, kad 
darbdaviai 
darbininkų 
gerbti juose jų aukštą, o gauti. Turtuoliai ir darb- 
krikščionybės dar paaukš- daviai težino, kad nei Die- 
tintą, žmogaus vertę, nes vo įsakymai, nei žmonių 
to reikalauja teisingumas. įstatymai neleidžia spaus- 
Ir sveikas žmonių protas i ti reikalaujančių ir vargs- 
ir Krikščionybės mokslas tančių savo naudai ir nau- 
moko, kad sunkus rankų dotis jų vargais, įsigeidus 
darbas netik nežemina praturtėti. O nusukti pri- 
žmogaus, bet dar jį aukšti- deramą atlyginimą yra di
na, nes tas darbas yra do- džiausiąs nusikaltimas, 
ra priemonė savo gyvybei kuris šaukia dangaus ker- 
palaikyti. Ir už tai gėda irĮšto. “Štai, jūsų darbinin-

be to, dar žiūrėti darbinin
kų religijos bei sielos rei
kalų. Todėl darbdaviai pri
valo rūpintis, kad darbi
ninkas būtų laisvas nuo 
darbo reikalingoms religi
jos pareigoms atlikti. Jie 
; turi šalinti darbininkus 
!nuo paleistuvybės pavojų 
ir šiaip nuo visų pagundų, 
ir jokiu būdu netrukdyti 
jiems savo šeimos reika
lais rūpintis bei nevaržyti

i jų pastangų uždarbį tau- 
pyti. Lygiai nevalia ap
krauti darbu daugiau ne-
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reika-ičio amžiui ar jo lyčiai. Bet 
turtuoliai ir visų didžiausia darbdavių 
neturi laikyti pareiga duoti kiekvienam, 
vergais, bet kas jam teisingai pridera

Be abejojimo, daugelis 
mūsų bus girdėjęs ar skai
tęs apie mongolų antplūdį 
Rusijoje. Mes čia neturi
me tikslo pasakoti 13-tojo 
šimtmečio pradžios istori
jos. Prisiminkime tik, kad(
iš rytų Mongolijos minė- > raudonosios Maskvos ca- 
tam šimtmetyje pakilo ras Stalin 
mongolų giminės, žinomos mongolų imperijos įkūrė- 
totorių vardu, užkariavo jas Čingis Chan turėtų tą 
ne tik šiaurės Kiniją iki pačią vardo reikšmę. Kaip 
pat Korėjos, bet ir kitą di- žinoma, Stalin yra pasirin- 
delę Azijos dalį iki Persi-i kęs savo vardą nuo “plie- 
jos bei Indijos, paskum gi no”. Tuo tarpu Čingis 
per Kaukazą ir Kaspijos j Chano ankstybesnis var- 
jūros pakraščiais įsibrovė das buvo Temudžin, kas 

■ " ... " [totoriškai reiškia “geriau-
kų užmokesnis, kurį jūs sįas plienas”. Tuo vardu 
.._x i x__ 1203 m. buvo paskelb-

; tas mongolų valdovu, o tik 
i po kelerių metų Karako- 
į rūme pasivadino Čingis 
, Chanu (kas reiškia: galin
giausias valdovas).

Kaip matome, Čingis 
Chano ir Stalino pavardės 
turi tą pačią reikšmę. Te- 

' mudžin buvo nukaldintas 
iš geriausio plieno, o Stali
nui tenka tenkintis papra
stu plienu.

Bet ar tik pavardės tos 
pačios? Žinant iš istorijos 
Čingis Chano žiaurumą ir 
ištisos eilės valstybių kul- 

iš žmonių gyvenimo paša- i tūrų nuteriojimą bei su
imti. O kurie skelbiasi tai £ri°vim4, ar prieš mūsų 
gali daryti ir prižada varg- • ak^s neatsistoja Kremlio 
stančioms minioms jas iš
vaduoti nuo skausmų bei 
vargų ir joms ramų bei 
nuolat malonų gyvenimą 
sukurti, tie iš tikrųjų tik 
vilioja ir apgaudinėja 
žmones, ir iš to paskiau 
kils tiktai dar didesni var-i 
gai. Geriausia yra matyti 
žmonių j__ 
koks jis iš tikrųjų yra, ir § 
kartu ieškoti, 1 
me, tinkamos pagalbos 
tiems vargams sumažin
ti”.

Komunizmo vadas Leni
nas tyčiojasi iš šio Bažny
čios mokslo ir sako, 1__
Krikščionybė įsako katali
kams kęsti neteisingą 
darbdavių išnaudojimą, į 
nes už tai jie dangų gau- žai turime tokių, kurie la- 
sią. Nieko panašaus Baž-[bai garsiai rėkia apie įvai- 
nyčia neliepia darbinin- Į rius pavojus 
kams nieko neveikiančiai • Pavojus esąs iš Hitlerio, 
kęsti neteisingas gyveni-[iš Mussolinio, iš Japoni- 
mo sąlygas. Jei taip įsaky- jos, iš Sovietų Rusijos. O 
tų, tai Leonas XIII sako: Alaska tai esanti ypatin- 
“Valstybės yra pareiga vi- game pavojuje, nes neap- 
su labiausia rūpintis dar- ginkluota, skystai apgy- 
bo žmonių gyvenimo page- [ venta ir atokiai gulinti 
rinimu. Bažnyčios yra'nuo Jungtinių Valstybių, 
troškimas, kad beturčiai 
galėtų pakilti iš savo var
gų ir pagerinti savo gyve
nimo sąlygas, ir Bažnyčia 
tam tikslui darbuojasi”.

Pijus XI, enciklikoje ‘Di
vini Redemptoris’, sako: 
“Bažnyčia neatmeta 
kingo rūpinimosi laikinė- gandai apie pavojų Alas- 
mis gerybėmis dėl amži- kai iš ja jonų ir rusų pusės, 
nųjų gerybių. Jei ji ir pa- pareiškė, kad tai tuščios 

kalbos. Sakė, kad Alaska 
neprieinama nei japo
nams, nerusams. Sužino
jęs, kad Washingtono vy
riausybė ketinanti siųsti 
Alaskon 20,000 kareivių, 
kun. Hubbard pareiškė: — 
“Tie kareiviai ten turės 
puikias vakacijas, bet

užtūrėjote, šaukiasi, ir tas 
šauksmas pasiekė Dievą”.

Kiek palaimos būtų gy
venime, jei tie tėviški Po
piežiaus įsakymai būtų į- 
gyvendinti.

Vengtini Kraštutinumai
Darbininkai turi žinoti, 

kad komunistų skelbiama
sis rojus žemėje niekada 
nebus įvykdytas. Apie tai 
Leonas XIII sako: “Kęsti 
ir vargti žmogus visada ' 
turės ir, nors žmonės visą1 
bandytų ir darytų, jokia 
jėga, jokiu būdu pajėgti 
negalės visų vargų visai 
iš žmonių gyvenimo paša-

akis neatsistoja
caro vaizdas? Čingis Cha
nas mėgdavo iš nukautų 
priešų kaukolių sustatinė- 
ti piramides. Jeigu kada 
nors bus nustatytas tikra
sis skaičius aukų, kurios 
žuvo nuo bolševizmo ir 
“genialiojo” Stalino orien- 
tališko žiaurumo, tai iš 

gyvenimą” tokį,'kaukolili ir^ būtų buvę 
■_ galima sustatyti aukš- 

kaip" sakė’- [ rausias piramides.
l Temudžin — Čingis Cha
no vardas yra įėjęs į isto- 

, riją kaipo pasibaisėtino 
valdovo. Stalino — Džu- 
gašvili vardo laukia tas 

kad Pats ^ik^mas- V*
Apie Pavojų Alaskai

Dabar Amerikoj nema-

Amerikai.

Į Alaską lengvai galį įsi
veržti japonai ir rusai.

Jėzuitų kun. Bernard R. 
Hubbard yra Alaskos pa
dėties žinovas. Ten ilgai 
gyvendamas, tą kraštą iš
tyrė iš visų atžvilgių. Ji

sai- sai, sužinojęs, kad einav •

lenkia pirmąsias antro
sioms, sekdama savo Die
viškojo Įsteigėjo žodžius: 
“Pirmiausia ieškokite Die
vo karalystės ir Jo teisy
bės, o visa kita bus jums 
duota”, jai vis dėl to nega
lima prikišti nesirūpinimą 
žmogiškais dalykais ir 
tramdant kultūrinį ir ma- priešo jie ten niekuomet 
terialinį progresą; priešin- nematys”.
gai, ji juos remia bei ska-j Kun. Hubbard Alaskoj 
tina protingiausiu bei vai-1 praleido 14 metų. Ten jis 
singiausiu būdu”. i padarė vieną milijoną pė-

Katalikų Bažnyčia mo- dų filmų ir 100,000 stovin- 
ko, kad žemė nėra mūsų čių paveikslų. Tie jo vaiz- 
amžinoji tėvynė, bet že- dai vadinasi Father Hub- 
miškieji 
mums pagelbėti 
amžinąją laimę.

dalykai turi bard’s Educational Films. 
atsiekti Jie bus rodomi mokyklose 

I visoje Amerikoje.
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Sekantis sustojimas Anglijoj. — Tai bombnešis karo orlaivis pagamintas Britų karališkam 
Oro Laivynui, kuris įšildomas LaGuardią Field, New York’e, ir leisis per Atlantiką. Tai pirmas 
šios rūšies orlaivis skris tiesiog į Angliją be sustojimo.
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Tiesa smarkiai uz- aiskus: bolševikų eksperi- 
sipuola suvalkiečius, kurie mentai. 
atsilieką. Kuo tas atsiliki
mas pasireiškia. Pasirodo 
todėl, kad visoje Suvalki
joje nesą beveik nei vieno 
ratelio Stalino konstituci
jai studijuoti. Be to, vie
nam Mariampolės valsčiu
je tegauna trys “Tiesos” 
ir 6 “Tarybų Lietuvos” eg
zemplioriai.

Toliau laikraštis rašo: 
“Suvalkijos laukuose, y- 
pač Šakių apskrityje, už 
milijonus litų laukuose te
bepūsta, vienur pakelti, 
kitur dar tebesiklojantieji 
linai. Dideli laukų plotai1 Praėjusį rudenį Stalinas 
apsemti vandeniu. Jų tar- buvo žadėjęs remti Bulga- 
pe matyti net ir sužaliavu- riją, jei Hitleris ją norės 
šių rugių”. Paduodama pagrobti. Kai dabar Htile- 
šiuos liūdnus faktus, “Tie- ris pagrobė Bulgariją, tai 
sa”, betgi neklausia, kodėl Stalinas nei krust, nei 
taip atsitiko. Atsakymas ampt.

— “Tarybų Lietuvos” re
porteris sako, kad darbi
ninkams vykstant rytais į 
darbą, autobusuose esanti 
tokia spūstis, jog “mano 
plunksna nepajėgia ir ap
rašyti, kas dedasi”. Darbi
ninkams esančios suplėšo
mos net kelnės. Tuo tarpu 
bolševikams rekvizavus
autobusų didžiumą, dau
giau paleisti į apyvartą ne
pajėgiama.

• v

Daugelis Amerikos lietu- valdžia manė esanti nusi 
vių, norėdami pagelbėti 
savo giminėms bolševikų 
okupacijoje stengiasi pa
siųsti jiems pinigų, ma
nydami tuo palengvinti jų 
sunkią padėtį. Kaip jau ži
noma, Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžia yra 
uždraudusi siųsti pinigus' 
į Sovietų Rusijos okupuo-į 
tąsias Baltijos valstybes, 
bet vis tik atsiranda žmo
nių, kurie ieško ir suranda 
būdų pasiųsti, kad ir kelis 
dolerius. Lietuvos piliečių 
komitetas randa reikalą 
paaiškinti,- kad pinigų 
siuntimas į Sovietų Rusi
jos okupuotąją Lietuvą 
tikslo nepasiekia, nes do
leriai tenka Sovietų Rusi
jos valdžiai, kuri gavė
jams teišmoka tik mažą 
dalelę dolerių vertės.

Bolševikai, po 1917 metų 
spalių mėn. revoliucijos, 
pasigrobę į savo rankas 
valdžią Rusijoje, pirmiau
sia norėjo panaikinti pini
gus, nes, anot jų, pinigai 
tai esą viso blogo šaltinis. 
Kad žmonėse sukelti pini
gams neapykantą ir įrody
ti masėms, kad tai yra tik 
paprastas popiergalis, bol
ševikai paleido į darbą 
spaustuves, kurios spaus
dino “pinigus” i 
dais. Tarp kita ko tai buvo' rublis 1922 metų laidos y- 
lengviausias būdas finan-jrą lygus 10,000 rublių 
suoti karą ir dengti kitas ankstyvesnių laidų, o jau 
naujos bolševistinės vai- Į1922 metų gale nustatyta 

kad vienas rublis 1923 me-

kračiusi kapitalistinės sis
temos padarą — pinigus ir 
pradėjo spausdinti bega
lybes taip vadinamų “at
siskaitymo ženklų” (raš- 
čiotnije znaki), kurie tu
rėjo eiti vietoje pinigų.

Bolševikai savo atsiekė 
— žmones pinigais pradė
jo visiškai nebepasitiketi 
ir jų nebeėmė, todėl vieto
je pinigų kiekvienas sten
gėsi gauti daiktų. Prasidė
jo taip vadinama mainų 
prekyba — vienas žmogus 
sau nereikalingą daiktą iš
keisdavo su kitu į jam rei
kalingą daiktą, pinigų vi
sai nevartodami. Pagaliau 
ir patys bolševikų valdo
vai pastebėjo, kad be pini
gų visai negalima išsivers
ti, nes beveik visiškai sus
tojo gamybą, O miestų gy
ventojus užpuolė badas, ka 
dangi ūkininkai nieko ne- 
bepristatė į miestus. Re
zultate kilo didelis Tąm- 
bovo ūkininkų ir vėliau 
Kranštato įgulos maištas. 
Bolševikai buvo priversti 

į vėl įvesti kiek pastoves
nius pinigus ir tam reika
lui 1921 m. lapkričio mėn. 
įkūrė valstybinį Sovietų 

; Rusijos Banką. Tų pat 
metų gale buvo išleistas 

mili jar- i parėdymas, kad vienas 
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naujos bolševistinės
džios išlaidas. 1920 me
tais bolševistinė Rusijos I tų laidos yra lygus 100

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuviu Sąskridis

Įvyks Sekmadienj, Liepas 27,1941,
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
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
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.

REtyfiCJAI.

rublių 1922 metų laidos. 
Bet ir tų pinigų vertė pra
dėjo smarkiai kristi. Bol
ševikai dėl savo finansinių 
vargų kaltino kapitalisti
nes šalis, todėl, kad jos ne
galėtų turėti jokios įtakos 

jų pinigus uždraudė bol
ševikinius rublius išvežti į 
užsienį, o jau į užsienį pa
tekusius uždraudė atgal į- 
vežti. Vadinas, sovietinė 
Rusija buvo pirmoji vals
tybė po pasaulinio karo, 
turi suvaržė pinigų įveži
mą ir išvežimą. Bausmės 
už šio parėdymo nesilai
kymą įvestos bolševikiš
kos. Yra buvę atsitikimų, 
tad įvažiuojantieji į bol- 
įsevistinę Rusiją, pas ku
riuos buvo rasta didesnė 
suma bolševikiškų pinigų, 
jųvo be ceremonijų išso
dinti iš traukinio ir sušau
dyti.

Oficialiam atsiskaity
mui su kapitalistiniais 
kraštais įvestas tvirtas 
bolševikiškų rublių kur
sas, bet jis nieko beųdro 
neturi su tikrąja rublio 
verte, o tarnauja tik pro
pagandos ir išnaudojimo 
tikslams. Pavyzdžiui, ofi
cialus kursas nustatytas 
penki rubliai ir 30 kapeikų 
už dolerį, o tuo tarpu neo
ficialioje biržoje galima 
pirkti už dolerį po dvide
šimts penkis ir daugiau 
rublius. Šitoks kursas vei-' 
klausia atitinka ir įtkrą» ^naičiul 20 dolerių, 
rublio vertę. Bet tokių nu-' 
pirktų rublių savo gimi
naičiui į Lietuvą nepasių
si, nes, kaip jau minėta, 
bolševikai jų neįsileidžia. 
Pasitaiko žmonių, kurie, 
rizikuodami savo gyvybę, 
įsiveža rublių į Sovietų 
Rusiją ir ten juos išlei
džia, bet tai yra tik rete
nybė. Šiaip jau bolševikai dą, kad jei jau siųsti ką 
vietoje už dolerį išmokėti 
dvidešimts penkis ar dau
giau rublių išmoka tik 
penkis.

Štai ir keletas pavyz
džių, kiek ten žmonės te
gauna už nusiųstą dolerį. 
Kaip spauda praneša, batų 
pora kainuoja 100 rublių, 
kostiumas (siūtas) nuo 
600 iki 1000 rublių, paltas 
— 1000 rublių ir daugiau. 
Vadinas, jei nusiusi 100 
dolerių, tai Tamstos gimi
naitis už jį negalės net pa
prasčiausio kostiumo nu
sipirkti. Jei norėsi gimi
naičiui užfundyti batų po
rą, tai turėsi pasiųsti ma
žiausia 20 dolerių. Nors 
panaši batų pora Ameri
koje tekainuoja nedau
giau kaip du ar trys dole
riai, Tamstos giminaitis 
Soviėtų Rusijos okupuoto
je Lietuvoje turės sumo
kėti visą šimtą rublių, kas 
sudaro nusiųstus 20 dole
rių. Jeigu Sovietų Rusijos 
valdžia norėtų žmonėms 
padėti, tai ji pati galėtų

Kristus kraujo ir kančių 
keliu ėjo į Kalvarijos kal
ną. Panašiu keliu ir mums 
tenka eiti. Tasai kelias y- 
ra atvaizduojamas Kry
žiaus keliais'arba Kalvari
jomis. Eidami šiuo keliu, 
mes turime savo širdžiai 
paguodos ir savo sielai 
gauname amžinų gėrybių.

Neveltui Lietuvos žmo
nės nuo seno mėgo lankyti 
Vilniaus ir Žemaičių Kal
varijas, kur yra pilnai at
vaizduotas tasai kančios 
kelias. Lietuviai iš tolimų 
kraštų, dažnai pėkšti eida-
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Amerikoje nupirkti kelis 
milijonus porų batų po 
porą dolerių ir Lietuvoje 
pardavinėti juos, sakysim, 
po kokius keturis ar pen
kis dolerius. Bet Sovietų 
Rusijos valdžia to nedarė 
ir nedarys. Jai rūpi ne 
žmonių gerovė, o tik kaip 
galima daugiau išgauti pi
nigų iš užsienyje gyvenan
čių giminaičių. Batų pora 
ir lieka batų pora ar tai
būtų Sovietų Rusijoje ar į 
Amerikoje. Jei bolševikai 

i nesugeba batų pasigamin
ti už pora dolerių, tai, 
kaip minėjau, galėtų jų 
atsivežti iš Amerikos, bet 

i jie to nedaro. Vadinas, jei 
■ Tamsta pasiunti savo gi-

—------ -1 ~tai
į jis gauna tik vieną porą 
batų, tai yra, du ar tris 
dolerius, o likusieji septy
niolika ar aštuoniolika 
dolerių atitenka bolševikų 
valdžiai. Panašiai yra ne 
vien su batais, bet ir su vi
som prekėm.

Daugelis padarys išva-

jni, traukė į šias švento
ves, kad pasisemtų sau 
dvasios jėgų, taip reika
lingų šioje ašarų pakalnė
je-

Amerikos lietuviai labai 
brangina šiuos kelius, ku
rie kartu yra supinti su 
savos tėviškės brangiais 
atminimais. Deja, mes ne
galime pasiekti tų brangių 
Vilniaus ir Žemaičių Kal
varijų. Čia tai ir kilo min
tis įsteigti tuos pačius 
Kalvarijos kelius mūsų 
lietuvybės židinyje — Ma- 
rianapolyje, kuris būtų 
tikra mūsų tautos šven
tovė.

Pereitą rudenį Kristaus 
Karaliaus šventėje įvykęs 
Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų Seimas nutarė tas 
Kalvarijas įrengti. Tuojau 
pasipylė gausios aukos. 
Nusyėrė mintis, kad staci
jos turi būti daromos ne
pigios, nes po kelių metų 
jos sunyks: reikia pastaty- 
|ti kiek brangesnes staci
jas, kurios galėtų išbūti 
ilgiausius metus. Išrinkta 
komisija iš trijų kunigų, 
kuriems pavesta susitarti 
su menininkais, galinčiais 
pastatyti puikias Kalvari
jas dar šį pavasarį.

nors giminėms į okupuo
tąją Lietuvą, tai geriausia 
siųsti daiktais. Tas dali- ' 
nai yra tiesos, bef ir čia 
bolševikai neapsieina žmo
gaus neapiplėšę, lupdami' 
ūž siunčiamus daiktus la
bai aukštą muitą. Jei sių
si medžiagos ir kitokių 
smulkmenų dešimčiai do
lerių vertės, tai prie to tu
rėsi primokėti apie pen
kiolika ar čĮvidešimts do
lerių muito rinkliavos, kad 
tuos daiktelius jūsų gimi
naitis galėtų gauti.

Taigi, pinigų siųsti šiuo 
metu į okupuotąją Lietu
vą nepatartina. Bet jei jau 
tikrai yra rimtas reika
las okupacijoje atsidūru
sius giminaičius paremti, 
tai geriausia parama siųs
ti reikalingiausiais daik
tais. Nors tokiu siuntimu 
ir paremiami okupantai, 
bet vis tik giminaičiai 
gaus šiek tiek daugiau ne
gu siunčiant pinigus.

Lietuvos Piliečių 
Komitetas.

r

Kalbėjo džft pulk. Vąhišis. po
nia Valušierįč1 ir kun. Giedra. 
Pusryčiai baigta sugiedojus 
Lietuvos ir Amerikos himnus.

Po pusryčių Draugijos pirmi
ninkas su būreliu narių aplan
kė ligoninėje sergantį vieną 
Draugijos narį.

Įspūdingiausia Nepriklauso
mybės minėjimo dalis įvyko 
Lietuvos Pasiuntinybėje, kur p. 
Ministeris Žądeikis su Ponia 
pakvietė Draugijos narius ir ki
tus svečius arbatėlei. Susirin
kusių tarpe buvo Lietuvių drau
gijos Vašingtone nariai, Ameri
kos - Baltijos draugijos valdy
ba, Latvijos Įgaliotas Ministras 
p. Bilmanis, buvęs Latvijos Mi
nistras p. Ekis su šeima, p. Pus- 
tienė su sūnumi, Statė Departa-

Senovėje buvo galima Imento Ekonominis patarėjas p. 
prisistatyti Šių stacijų iki Livesey su žmona, Valstybės 
dvidešimties. Mūsų laikais Departamento Baltijos sky- 
Motina Bažnyčia nustatė Į riaus vedėjas ir jo pagelbinin- 
aiškiai, kad Kalvarijos te- kai, Pasiuntinybės personalas 
gali būti tik keturiolika ir didelis būrys vašingtoniečių 
Stacijų, kaip kad yra nuo svečių pripildė Pasiuntinybės 
seno mūsų bažnyčiose ir erdvius kambarius. Svečių di- 
kad tiktąi tokius kelius ei- Į džiumą sudarp Vašingtono Lie
dami galime pelnyti Baž- tuvių Draugijos nariai, taipgi 
nyčios suteiktus atlaidus, I žymūs suomių, estų ir latvių 
kurie yra visuotiniai atlai- veikėjai.
dai visiems Dievo malonė- „ ^ .... -
je esantiems ir tuos kelius arbate2! atsdankus.ų
einantiems nepriklausomybes šventes pro-

Šiems keliams įtaisyti y. ga VetUT tea“otą Minis^ 
ra kviečiami visi Ameri- ave'k,n0 kortele”f Vaistybės 
kos lietuviai prisidėti, kad 2epartam“‘? Sekretor‘us P- 
Si šventovė būtų tikrai vi- Hull'r ponas Slm”er
Sų Amerikos lietuvių nuo- W“les lr k*ti Departamento dr- 
savybė. Turtingieji gali į- 
taisyti atskirai vieną sta
ciją; tai bus jųjų kilnaus 
gyvenimo atminimas. Ma
žiau turtingi gali keliese 
susidėti vienai stacijai į- 
taisyti. Bet prie šio Kalva
rijų įtaisymo gali prisidė
ti kiekvienas lietuvis nors 
ir mažiausia auka sulig 
savo išgalia, nes Viešpa
čiam Dievui yra maloni 
kiekviena kilnios širdies 
aukaTad visi Amerikos lietu- H' Paveikslu- šis. Lietuvos ar- 
viai nuoširdžiai yra kvie- tist0 Petro KalPoko- darbas ir 
čiami į šį garbingą darbą! buv° išsUt>t^ Nęw Yorko Pa

statytos Komisija: saulini* Parodoje Lietuvos pa-
Kun. Juozas Valantiems r11^"6' siam Lietuvos laisvės 

Kun! Jonas Vaitekūnas Paminklui iemta aPkeiiauti vi- 
Kun. Jonas Navickas sas Amer'kos totuvių koloni- 

-------------------- :-------- :------------------  jas. Taip pat išstatyta svečių 
pasigerėjimui Lietuvos kerami
kos ir gintaro rinkiniai.

Vaišių metu buvęs Lietuvių 
Draugijos Vašingtone pirminin
kas Dr. Bražinskas užrekorda- 
vo visą eilę momentų: pritai
kintų pasakytų Pasiuntinybėje 
kalbų ir įdainuotų plokštelių. 
Jos ten pat buvo tuojaus pade- 

Draugijos iniciatyva buvo spe- Į monstruotos. Į plokšteles įkal
čiai ūs vasario 16 d. proga pa- j bėj° ilgą, išsamią, momentui 
ruošti pusryčiai. Juose dalyva-lP^^kintą kalbą p. Ministras 
vo apie 100 asmenų. Ižadeikis. Į plokšteles įkalbėjo

Pusryčiai pradėti ir baigti I dar: Draugijos Pirmininkas p. 
naujo Lietuvių Draugijos kape- Į Šupenis, ir keli kiti dalyviai. į- 
iono kun. ]_______ ____

malda. Pusryčių metu momen
tui pritaikintą kalbą pasakė 
Lietuvių Draugijos pirmininkas 
p. Šupenis, supažindindamas 
pusryčių dalyvius su pastarai
siais liūdnais įvykiais Lietuvo
je ir reikalą tikėti ir dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui. Jis supa
žindino dalyvius su atsilanku- 
siais svečiais ir tolimesne šven
tės programa.

Pusryčių metu Lietuvos Mi
nistras p. Žade i kis kalboje reiš
kė drąsinančių ir viltį keliančių 
minčių išeivijos pagelba maty
ti Lietuvą vėl išlaisvintą iš o- 
kupanto.

Sekančiu iš eilės kalbėtoju 
buvo p. J. Rajeckas, buvęs Lie
tuvos Pasiuntinybės Berlyne 
patarėjas. Jis papasakojo savo 
atsiminimus iš Lietuvos nepri
klausomybės minėjimų Lietu
voje ir užsieniuose. Jis kreipė 
dalyvių dėmesį į padarytą Lie-

rektoriai, taip gi įvairių vals
tybių pasiuntiniai ir ministro 
pažįstami.

Priėmimas praėjo labai pakel
toj, malonioj nuotaikoj. Ji bu
vo ryžtinga, pilna gražių vil
čių laimingu Tėvynės rytojumi. 
Buvo progos svečių susipažini
mui ir pasikalbėjimui rūpimais 
Tėvynės reikalais.

Minėjimas paįvairintas spe
cialiai iškabintu, didžiuliu, Lie- 
tuvos Nepriklausomybės dekla
ravimą 1918 m. atvaizduojan-

e
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(Tęsinys)
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Nepriklausomybės minėjimas 
vasario 16 d. prasidėjo pamal
domis Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje 10:15 vai. Tos parapi
jos vikaru yra lietuvis kunigas 
Giedra. Jis atlaikė pamaldas ir 
pasakė šiai progai pritaikintą 
pamokslą, kviesdamas ir nelie
tuvius melstis už nelaimingą 
lietuvių tautą ir jos laisvę.

Į pamaldas atsilankė Lietu
vos Įgaliotas Ministras p. P. 2a- 
deikis su ponia ir 8 metų dukre
le Mirga, Pasiuntinybės perso
nalas, specialiai šventei į Va
šingtoną atvykę pulk. A. Valu
sis su ponia, penketas lietuvių 
kunigų studijuojančių Katalikų 
Universitete, Vašingtone. Lie
tuvių Draugijos nariai su jos 
pirmininku p. Supeniu prieša
kyje ir kai kas iš tolimesnių 
lietuvių kolonijų.

Po pamaldų, prieš bažnyčią, 
specialūs tai progai atsilankę 
fotografai, darė lietuvių daly
vavusių pamaldose, nuotrau-

• ■ • »

kas.
Po pamaldų lietuvių kolonijos 

nariai ir svečiai susirinko į di- j tu vai žalą ir perspektyvas bei 
džiulį WiUwd viešbutį, kur {sąlygas išlaisvinti Lietuvą.

Mozerio sukalbėta Į amžinta Pasiuntinybėje atsilan
kiusių sugiedotas Tautos him- 

ir kitos tautiškos dainelės.
Spcc. Korespondentas. 

(Bus daugiau)

nas

Tėvo J. Kidyko Misijų 
Maršrutus

Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 
prašo pasimelsti už atsiverti
mą nuo Dievo atsitolinusių 
žmonių šiose parapijose:

Kovo 10 iki 16, V. Jėzaus Ąt- 
simainymo par. Maspeth, L. I., 
N. Y.

Kovo 17 iki 23, Šv. Antano 
parap., Detroit, Mich.

Kovo 24 iki 30, šv. Antano 
par. Cicero, III.

Kovo 31 — bai. 7, Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

Bai. 8 iki 13, Šv. Alfonso par. 
Baltimorę, Md.

Bai. 20 iki 24, šv. Jurgio par., 
Utica, N. Y.

Geguž. 11 iki 18. Aušros Var
tų par., New York, N. Y.
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4. Nepagarba Pvasiniai Vyriausybei
Pavartojus policines priemones ir įvykdžius su to

mis pasėkomis ir su smurto bei nepagarbos būdais, be 
to valdžios ir viešosios apsaugos organų nesikišimu ir 
pataikavimu, Mes sulaikėme nesiuntę Mūsų pasiunti-1 
nio Kardinolo į Paduvos iškilmes, taip pat sulaikėme 
procesijas Romoje ir Italijoje, šis parėdymas buvo Mū
sų aiškioje galioje ir turėjome tam didelių ir svarbių 
motyvų, nors žinojome, kad tuo pareikalaujame iš ge
rų tikinčiųjų didelės aukos, kas Mums labiau, negu 
kam kitam, buvo nemalonu. Iš tikrųjų, kaip galėjo bū- Į 
ti daromos linksmios ir iškilmingos procesijos, kada: 
visų tikinčiųjų bendrojo Tėvo ir Šventos Motinos Baž
nyčios širdį prislėgė tokia širdgėla, ne tik Romoje ir 
Italijoje, bet ir visame katalikų pasaulyje, kas visuo
tiniu ir tikrai pasauliniu prisidėjimu, jums, Garbin
gieji Broliai, vadovaujant, buvo tuojau įrodyta. Kaip 
galėjome nebijoti, tiek nepagarbos ir smurto aktų a- 
kivaizdoje, kad iš valdžios ir ginkluotų jėgų pusės ne
bus vėl parodyta asmenims ir šventiems daiktams ne
pagarbos ir nesuteikta reikiamos apsaugos?

Atlyginimo Maldos
Visur, kur tik Mūsų parėdymai galėjo pasiekti, 

geri kunigai ir geri tikintieji turėjo tokio pat įspūdžio 
ir tų pačių jausmu, o kur nebuvo gąsdinami, grąsina- 
mi ir dar blogiau, yra parodę kilnių, o Mums malo
niausių, to įrodymų, pakeisdami viešas iškilmes mal
dos, adoracijų ir atlyginimo valandomis, vienydamie
si su Šventojo Tėvo skausmu ir intencijomis, į kurias 
susieidavo dar niekuomet nematytos žmonių minios.

Tikybos
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Naujiems Rūbams Aukotojai kitų, kurie paseks šį gražų duo- 
snumo pavyzdį. Rūbai yra be
galo gražūs, rankų darbas ir at
vaizduoja Mariją, kaip Malonių 
Dalintoją. Ne tik lietuviai, bet 

Į ir svetimtaučiai, kurie lankosi į 
novėnos oamaldas. negalį atsi
gerėti rūbų meningumu.
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at-Anglijos Karalienė Elžbieta pasižiūri Londone 
siųstų iš Amerikos drabužių sušelpimui nukentėjusių 
nuo karo Londoniečių ir kitų britų.

PHILADELPHIA, PA.
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Žinome, kaip dalykai vyko, kur Mūsų parėdymai 
savo laiku negalėjo pasiekti, su valdžios įsikišimu, 
kaip pranešimas sako: tos pačios valdžios ir partijos 
vyresnybės, kuri jau buvo ar dar turėjo būti nebylė ir 
neveikli vykdant aiškiai antikatalikiškus ir antireli- 
giškus veiksmus; bet to pranešimas nesako. Sako tik, 
kad radosi vietinės Bažnyčios vyriausybės, kurios ma
niusios, kad būsiąs geriau “nekreipti dėmesio” į Mūsų 
uždraudimą. Mes nežinome nė vieno iš vietinės bažny
tines vyresnybės, kuris būtų vertas užpuolimo ar įžei
dimo, išreikšto tokiais žodžiais. Bet žinome ir gyvai 
apgailestaujame tą prievartą, dažnai su grąsinimais 
ir smurtu, pavartotą bei leistą pavartoti prieš yietos 
dvasinę vyriausybę; žinome bedieviškas šventų gies
mių ir šventų procesijų parodijas, ir .visa tai leista į- 
vykti su visų gerų tikinčiųjų gilia širdgėla ir su tikru 
visų mylinčių tvarką ir ramybę piliečių pasibaisėjimu, 
matant vieną ir kitą neapginant kaip tik iš pusės tų, 
kurie ginti turi didžiausios pareigos drauge gyvo rei
kalo.

pranešimas primena tiek kartų pakartotą paly
ginimą tarp Italijos ir kitų šalių, kuriose Bažnyčia tik
rai yrą persekiojama ir prieš kurias nesigirdėjo tokių 
žodžių, koki buvo pasakyti prieš Italiją, kur (sako) 
religija yra atstatyta. Esame jau sakę, kad turėjome 
tą patį atminimą ir amžiną dėkingumą už tai, kas bu
vo padaryta Italijos religijos naudai, taip pat tuo pa
čiu laiku su nemažesniu, jei nedidesnių, partijos ir rė
žimo laimėjimu. Esame taip pat sakę ir pakartoję, jog 
nėra reikalinga (dažnai net būtų užsibrėžtiems tiks
lams gana kenksminga), kad būtų visiems, žinoma ir 
jaučiama visa tai, ką Mes ir šventasis Sostas per Mū
sų atstovus, per Mūsų brolius Vyskupus yra sakęs ir 
veikęs, kur tik religijos reikalai to reikalavo^ ir tuo 
būdu, kuris manėme esąs reikalingas, labiausia ten, 
kur Bažnyčia iš tikrųjų yra persekiojama.

Jaučiame neapsakomą skausmą, kada matome 
tikrą ir realų persekiojimą plintant šioje Mūsų Itali
joje ir šiame pačiame Mūsų Romoje prieš tai, ką Baž
nyčia įr jos Galva turi brangiausio ir mieliausio lais
vės ir teisių srityje, laisvės ir teisių, kurios yra taip 
pat ir sielų, o labiausia jaunimo sielų, kurioms Dieviš
kojo Sutvėrėjo ir Atpirkėjo ypatingu būdu yra paves
tos.

■ *. v* V k » • »*
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Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Kaip paprastai filadelfijiečiąi 

lietuviai rengia Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą, 
taip ir šįmet ši šventė buvo iš
kilmingai paminėta.

Minėjimas įvyko Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Labai pritai
kintą kalbą pasakė Pennsylva
nijos Universiteto profesorius, 
P. Alfred Senn, kurio kalba vi
siems labai patiko. Po kalbos, 
muzikui Antanui Džikui vado- 
vaujaiit, parapijos choras “Rū
ta”- gražiai padainavo. Tikrai 
reikia padėkoti prof. P. A. Į 
Senn už gražią kalbą ir didelį! 
draugiškumą mūsų mažai lietu
vių tautai. Svetimtautis švei- 
carietis daug dirba dėl Lietu
vių tautos, bet mes vietiniai ne- 
visuomet suprantam, ką reiškia 
Lietuvos nepriklausomybė.

K. Dryža.

stų randasi apie 30 žmonių. A- 
pie nelaimės vietą šimtai langų 
stiklai išbirę jo. Matęs.

Ne Politinę Partiją
Kaip yra žinoma, Mes iškilmingai ir pakartotinai 

esame tvirtinę ir pareiškę, kad Katalikiška Akcija sa
vo prigimtimi ir esme (pasauliečių dalyvavimas ir 
bendradarbiavimas dvasiniame apaštalavime) yra, 
pagal Mūsų aiškius ir kategoriškus nurodymus įr pa
rėdymus, šalę ir virš visokios partinės politikos. Drau
ge esame tyirtipę ir pareiškę, kad Mūsų nurodymų ir 
parėdymų Italijoje buvo ištikimai klausoma ir jais se- 
kaųią. Pranešimas samprotauja, kad tvirtinimas, esą 
Katalikiška Akcija neturį politinio pobūdžio, yra vi
siškai klaidingas. Nenorime atidengti visa tai, kas to
kioje nuomonėje yra neatsargaus ,nes net pats argu
mentavimas, kurį tas pranešimas pateikia, įrodo visą 
klaidingumą ir lėngvamaniškumą, kuris, sakytume, 
yra iš tikrųjų juokingas, jei pats dalykas nebūtų tiek 
apverktinas.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokiu būdu Bažnyčia buvo persekiojama Italijoje?
2. Ką reiškia Katalikiška Akcija? Kokias pareigas už

deda katalikams?
3. Koks yra Katalikiškos Akcijos tikslas?

bėtojams pabaigus. prasidėjo 
mokyklos vaikučių sesutės Feli
cijos paruošta patriotinė prog
rama. Programa buvo labai ga
biai išpildyta. Kadangi sesutė 
Felicija, Lietuvoje gyvendama, 

i įgijo daug patyrimo tėvynės 
žaisluose, šokiuose ir dainoje, 
todėl ji mūsų mokyklos vaiku
čius tų dalykėlių išmokino, ir 
galima pasakyti, kad ji tą dar-

• bą atliko per dvi savaites laiko.
Nors tą dieną rengėjai netu- 

! rėjo mintyje daryti rinkliavos, 
; bet atsirado savanorių, šurie į- 
i teikė aukas, paskatino rengė
jus padaryti rinkliavą, kuri bu- 
vo labai pasekminga. Su aukc- 

jmis ir vėlesnio parengimo pel
enu. atėmus reikalingas išlaidas. 
(Lietuvos Gelbėjimo Fondan pa
siųsta $131.00. kuri su pirmes- 
nia auka perviršino šios kolio- 
nijos paskirtą kvotą. Nors kvo
ta išpildyta, bet aukų rinkimas 
nesustojo ir Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos . skyrius 
darbuosis ir ateityje, kad pa
gelbėjus aukomis, kiek galint 
šelpti pabėgėlius ir kelti mirti
ną kovą už tėvynės laisvę. Len
gviau yra žmogui mirti negu 
vergijoje gyventi, ir niekas gal 
tų -jausmų nėra geriau išreiš
kęs kaip Amerikos patriotas 
Patrick Henry, kuris iškilmin
gai sušuko “Duokite man lais
vę, arba duokite man mirtį”. 
Todėl ir mūsų pareiga yra atsi- 

| minti tuos žodžius ir. gyvenant 
šioje laisvoje šalyje, turime vi
sokiais būdais padėti broliams i
ir sesutėms pavergtoje tėvynė
je vėl atgauti savo laisvę ir iš 
naujo atsistoti nepriklausomų 
tautų skaičiuje.

Nors šios šventės 
nebuvo tokia linksma

i davo praeityje, bet 
; duose matėsi ryžtingumas ko-
• voti tol, kol bus atsiekta perga- 
' lė ir sutriuškintas pavergėjo
uždėtas jungas. Vyturys.

Prandškaus Ksaverieėio 
Novena

Antradienį, kovo 4 d. visos 
Baltimorės bažnyčiose prasidė
jo didžioji Malonės Novena į 
Šv. Pranciškų Ksaverietį. Šv. 
Alfonso bažnyčioje pamaldos 
bus laikomos net 6 kartus į 
dieną, o šv. Ignaco Tėvų Jėzui
tų bažnyčioje 28 kartus kiek
vieną dieną. Mūsų bažnyčia bu
vo prikimšta per visas pamal
das pereitą antradienį, tarytum

■ didžiausi atlaidai. Gavėnioje 
! per mišias 12 vai. z vidurdienį
■ nerasi tuščios vietos: Stacijose 
irgi gausiai dalyvauja. Tai be
galo raminantis vaizdas, kurs 
liudija, kad žmonės dar nėra 
pametę tikėjimo, kad žmones 
ieško Dievo pagalbos savo rei
kaluose.

Per pereitą porą mėnesių kun. 
dr. Mendelis užsakė bažnytinių 
rūbų net už $500.00. Tuoj atsi
rado geraširdžių moterėlių, ku
rios panorėjo savo skatiku pri
sidėti prie apmokėjimo išlaidų. 
Pirmutinės buvo Tretininkės, 
kurios paaukavo $10.00. Prie jų
prisidėjo p-lė Ona Nageliūtė su 
kita $10. Marijona Kupinienė 
davė ir $Į0. Po $5.00 aukavo 
Suzana Jurgelionienė. ponia 
Cernauskienė, Barbora Kleveč- 
kienė, p-lė Benedikta Jankū- 
naitė, Emilija Kripienė, Agota 
Maskevičienė, Magdalena Lu- 
košaičiūtė. Veronika Mičiulytė, 
Ona Ivoškienė davė $7.00. o 
smulkesniomis aukomis šį už
manymą parėmė Petronė Mic- 
keliūnienė ir vėl Ona Nageliū
tė po $3.00, Remeikiūtė $2.00. 
Po $1.00 aukavo Magdalena Bū- 
delytė, Marijona Jasaitienė, O- 
na J. Rekuvienė, Ona Dambrau
skienė ir paskučiausiai Marijo- 

! na Šeškiūtė $5.00. Kun. dr. 
1 Mendelis nuoširdžiai dėkoja už 
aukas ir tikisi, kad atsiras ir

i

Didelės Vestuvės
Sekmadienį, vasario 23 d.. Šv. 

Jurgio par. bažnyčioje, Cam- 
den, N. J., kun. B. Virbickas 
iškilmingai surišo Moterystės 
Sakramentu jaunuolį Stanislo
vą Markūną iš Philadelphia, 
Pa., su p-le Sofija Jakubaus
kaitė iš Camden, N. J. Vestu
vės įvyko Lietuvių Tautinėje 
svetainėje, Philadelphia. Pa.

Pabroliai ir pamergės buvo: 
Al. Bračkus ir Jean Morkūnai- 
tė, J. Jakubauskas ir Aldona 

i j ■
'Boreikaitė, J. Daunis (laidot. 
{ direkt.) ir Monika Vasikonytė.
F, Menalgo ir Mildred Doman. 
Al. Kristaponis ir H. Žemaitai- 
tė, A. Stankus ir Veronika Bal- 
sikoniūtė.

Vestuvėse dalyvavo daug sve
čių, viso apie 600 asmenų. Atsi
lankė netik iš Philadelphijos, 
Camdeno, bet ir iš Atlantic Ci- 
ty ir tolimos Chicagos. Prie 
gardžių gėrimų ir skanių už
kandžių vestuvininkai ir sve
čiai linksminosi iki vėlumos, 
linkėdami jaunavedžiams links- 

milijono dolerių apyvartos, bu- mo ir laimingo vedybinio gyve- 
vo suimtas policijos ir ištardy-

t

Nuteistas 900 Metų Kalėti
Kaip jau visiems žinoma, Ro

bert J. Boltz, kuris norėjo pasi
pelnyti milijoninėms įeigoms, 
sakoma daręs apie pustrečio

nimo. Dar ir ant rytojaus ves- 
' > pas jau- 

, Camdene. Po 
į vestuvių baliaus jaunavedžiai 
išvažiavo porai savaičių į Flo
ridą.

4 •

Rašantis
progos taipgi sveikina 
gražią porelę ir linki 
žiausio sugyvenimo.

■ - ‘-y- . • ,

tas. (Matydamas, kad policija: tuv^n*n^ai baliavojo 
seka buvo pabėgęs). Vasario į nos*os 
18 d. 1941 m. Boltz buvo ap
klausinėtas ir nuteistas ligi 900 
metų kalėjimo.

Stebėtina bausmė, nejaugi 
manoma, kad jis taip ilgai gy
vens, bet žinoma tai reiškia li
gi mirties. Iš pradžių kaltinin
kas R. J. Boltz, kaip paduoda 
anglų spauda, būk jis buvęs 
nekaltas, bet galutinai berašant 
į spaudą šį stebėtiną įvykį, pa* 
sirodė, kad Robert J. Boltz, nu
baustas nuo 20 iki 40 metų ka- 
Įėjimu. K. D.

Jt.

šiuos žodžius prie 
jauną 

kogra- 
F. P.

Adv. Stasio Gabaliausko 
Prakalbos Vyoming Klony, 

Pa.

rvF A.

Ateikite ir išgirskite įdomių 
žinių apie Lietuvos padėtį.

Ekspliozija Sudraskė šešis 
Namus, Nunešdama Žmonių 

Gyvybę 
Vasario 11 d. italų tautos ap- 

gyveųtoj dalyje ištiko baisi ne
laimė. Nelaimės vieta, tarp 
Tasker ir Dickinson ir tarp 11- 
tos ir 12-tos Greenvich St., Pa. nepriklausomybę. 
Eksupliozija įvyko nuo dųjų. 
Ekspliozijos įvyko net trys: 
viena ryte 5 vąl., antroji 15 mi-

-f » ♦

nučių yėliau, trečioji po valan
dos. Įvykus pirmutiniai eksplio- 
zijai. pasidarė panika. Buvęs 
tarnyboje policininkas puolė 
gelbėti į nelaimės vietą, bet 
tuoj įvyko kita ekspliozija, ir 
policininkas, norėdamas kitus 
gelbėti pats liko auka. Skau
džiausia ekspliozija buvo ties 
1112 Greenvich St., kur išgriau
ta namai ir trys užmušti. Eks
plozija padarė didelius nuosto
lius, iš šešių namų liko griuvė
siai. Sunkiau ir lengviau sužei-

t*
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė

Vakario 16 d., 10:30 vai. 
j ryto vyrų ir moterų draugijos, 
bendrai išsirikiavę,

Į merikos ir Lietuvos vėliavas į- 

i žengė į bažnyčią išklausyti šv. 
: Mišių, kurias atnašavo kun. 
j Pranas J. Valiukas tėvynės in- 
' tencija. Klebonas kun. Jonas
i

i M. Bakšys pasakė tai dienai 
l pritaiknitą patriotinio turinio

Main St., Luzerne.
Sekmadienį, kovo 9-tą, 8 P. M. 

i Švč. Trejybės parapijos svetai
nėje. South ir Meade Sts.,

: kės - Barre.
Pirmadienį, kovo 10-tą, 

| M. Šv. Juozapo parapijos 
Jtainėje. Duryea.
i Trečiadienį, kovo 12-tą,
I M. Šv. Perto ir Povilo parapijos 

svetainėje, Sugar Notch.
Ketvirtadienį, kovo 13-tą. 8 

P. M. Šv. Marijos parapijos 
‘svetainėje, Wanamie.

Į Wyoming Klonį atvyksta 
garsus kalbėtojas advokatas 
Stasys Gabaliauskas. Jis savo, 
akimis matė raudonųjų užplū
dimą Lietuvos, kurie su lietu-' 
vių išgamų talka likvidavo jos 

Jis pergyve
no Lietuvos vadų areštus, ste-- 
bėjo neva seimo rinkimus ir ki
tus raudonųjų prajovus. Jis 
vaizdžiai nupasakoja pergyven- 
tas ir tebegyvenamas tautos į 
kančias ir nurodo būdus Lietu
vos gelbėjimui.

Kviečiame ir raginame kiek-J 
vieną lietuvį ir lietuvę atsilan- i 
kyti į adv. Stasio Gabaliausko 
prakalbas ir išgirsti įdomių ži
nių apie Lietuvos padėtį.

Įžanga veltui.
Advokato S. Gabaliausko pra

kalbos įvyks šiose vietose:
Penktadienį, kovo 7-tą, 8 P. 

M. Ballroom svetainėje, 80

ĮRB

g
i
pi

| pamokslą, laike kurio žmonių 
I akyse matėsi gailesčio ašaros, 
į atsiminus tėvynės skausmus. 
Į kuriuos turi kentėti broliai lie
tuviai po kruvinu kacapo batu.

3 vai. po pietų, parapijos au- 
nešant A- ditorijoje įvyko tos šventės pa

minėjimas. Pirmiausia klebonas 
perskaitė vėliausias žinias iš 
Lietuvos, kurias parvežė p. A. 
Tranauskas. Žmonės atydžiai 
klausėsi ir baisėjosi, negalėda
mi išsivaizduoti kaip žmogus 
gali uždėti tokią sunkią vergi
ją kitos tautos žmogui, kurį ji
sai pavergė. Po to sesutė Pran- 
ciškietė. M. Felicia. pasakė ilgą 
ir jaudinančią kalbą apie gyve
nimą tėvynėje po trispalve vė-Į 
liava. Koks linksmas buvo žmo-j 
nių ūpas laisvoje tėvynėje, ir! 
koks baisus gyvenimas po pris
paudėjo valdžia, kurios įspū
džius parvežė neseniai sugrįžu- 
sios dvi sesutės pranciškietes 
iš Lietuvos. Paskutinis kalbėto
jas buvo p. Jonas Juška, buvęs 
Lietuvos kareivis. Žmonės aty
džiai klausėsi visų kalbų. Kai-

iš

Wil-

8 P.
sve-

8 P.

h3 n]

Iki

■

nuotaika 
kaip bū- 
visų vei-

I 
I 
i 
1 
Į
• Ateinantį sekmadienį Avė 
Maria radio valandos metu bus 
transliuojama apie palaimintą
jį Jean - Gabriel Perboyre. mi- 

Į sijonierių Kinijoje. Šis palai- 
į mintas kunigas buvo įstojęs mi- 
j sionierių ordenan. Paryžiuje. 
■ sulaukęs tik 14 metų iškeliavo į 
, Kiniją ir ten apaštalavo iki 
11840 metų, kur buvo užmuštas, 
būdamas 34 metų.

i ---------------------------------------------------

AVĖ MARIA VALANDA

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

60’2 Washington Blvd. 
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
: Limosinai dėt visokių reikalų.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IK-------

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

r-=jhT

i



Penktadienis, Kovo 7. 1941 DAUBININKAS
r-

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORAOOD, MASS.

LAWRENCE, MASS
I 

statytas iki sekmadienio ryto! 
7:00 valandos. Visą laiką ado
ruoja vyrai organizuotai pasi-i 
keisdami kas dvi valandos. Da
lyvauja visų parapijų vyrai.' 

merginų 
, kad 

vyrų 
įvyks-! 
parap.!

1
4

i

i lį

parapijos svetainėje. Skautės 
ruošiasi dalyvauti įvairiose 
grupių programose.

Kovo 12 d. lietuvaitės pade
monstruos
kius Civic Hali. Taipgi užsiima 
siuvinėjimu.

savo tautinius šo-

t

p. M. Aidukonienė dar tebe
serga. Linkime pasveikti.

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje prasidėjo dviejų sa-( 
vaičių misijos, pirmą savaitė - Netrūksta lankančių 
senimui, antrą - jaunimui. Va-.ir moterų. Dar įdomu tai 
dovauja tėvas A. Mešlis, S. J. sąjūdis platinamas 
Senimo misijos prasidėjo kovo profesijonalų. Adoracija 
3 d., ir baigsis kovo 9 d. Tą pa-,ta Nekalto Prasidėjimo 
čią dieną (kovo 9) į 
jaunimui ir baigsis kovo 16 d.

Šv. Kazimiero diena šiais me
tais buvo gražiai švenčiama. Vi
si pamaldžiai susikaupę prašė 
šventojo užtarymo pas Dievą 
už kenčiančius lietuvius.

prasidės bažnyčioje.

4

%

I
Ponai Paniuškiai susilaukė!

I dvynukų. Sekmadieni, kovo 2 savo 35 metf vedybinio
'd., mūsų klebonas kun. P. M. gyvenimo sukaktuves. Ta pro- 
! Juras, pakrikštijo. Vardai duo-?a P°nai Naujokaičiai. Smil- 

Donaldas ir Ona. Aušrelė. g^a*’ Kudirkaiti

Kovo 2 dieną, šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, va
dovaujant tėveliui J. Skalan- • 
džiui, buvo suvaidinta tikybinio' 
turinio drama —“Šventoji Te
resėlė”. Vaidino sodalietės. Da-1 
lyvavo vaidinime sekančios: — 
D. Jakubauskaitė — motina. P. 
Raznauskas — tėvas, M. Griš- 
kevičiūtė — Teresė, B. Sinkevi
čiūtė, E. Jareckaitė, L. Šven- 
čioniūtė, E. Tamašauskaitė — 
Teresės sesutės, J. Stanavičius 
— gydytojas, J. Budrevičius ir 
P. Krancevičius — kunigai, B. j 
Baubaitė ir C. Armenaitė — 
piktosios dvasios, Rita Miliaus
kaitė — angelas. Rožė Miliaus
kaitė, B. ir L. Pekarskaitės, N. 
ir G. Lalytės, F. Taškūnaitė, J. į 
Antanavičiūtė ir O. Tatulytė — 
Teresės draugės, G. Zenavičiū- Hil 
tė — karmelietė.

MONTELLO, MASS

P.p. Pranas ir Agota Kūrai

ir V. Kudir
kai vasario 22 dien„ ponų Nau
jokaičių namuose, sukaktuvi
ninkams pp. Kurams surengė 

į jų pagerbimui puikų bankietą. 
Bankiete dalyvavo virš 70 as-

Vyčiai Gražiai Paminėjo Savo 
Globėjo Šventę

Sekmadienį, kovo 2 d., L. Vy
čių 27 kuopos nariai “in corpo- 
re” dalyvavo 8 vai. šv. mišiose 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir priėmė Šv. Komu
niją.

Po pamaldų turėjo bendrus 
pusryčius Verne Inn, kur daly
vavo apie 40 narių. Dvasios va
das kun. S. P. Kneižis vadova
vo maldai ir pasakė kalbelę.

L. Vyčiai pasirodė tikrai ka
talikiškai ir patriotiniai.

Kuopos pirmininku yra jau
nas vytis, p. Pranas Cvilikas.

I

Mūsų kolonijos žinučių laik
raštyje, kaip ir nematyti. Atžy- menų. Jų tarpe daug buvo at
minti tik patys svarbiausieji vykusių ir iš kitų kolonijų. 

I įvykiai. Man norėtųsi pasida-' Bankieto metu buvo daug pa
ginti mintimis su montelliečiais sakyta gražių sveikinimo kalbų 
apie vieną įvykį, kuris bus mū
sų kolonijoj kaip tikra naujie- 
nybė, būtent, sekmadienį, kovo
9 d., 7:00 vai. vakare. Šv. Roko guS metus, 
parapijos salėje, įvyksiąs gra- daug gražių 
žus vaidinimas - teatras, kurio 
vardas “Signalas”. Šis veikalas 

' vaizduoja Lietuvos okupuotą 
gyvenimą po komisarų bolševi
kų valdžia. Labai charakterin
ga pasižiūrėti, kaip autorius šio 
veikalo tipiškai nupiešė komu
nistų kultūrą ir LRKSA So. 
Bostono jaunuolių puikų atvai- 

.dinimą. Faktai padedami visa
me nuogume. Komisaras su sa- 

Žmonių susirinko nedaugiau- vo klastinga ir žiauria politika 
šia, nors jaunimo reprezentaci- negali pasislėpti ir jis kaipo 
ja buvo skaitlingiausia. žemųjų geidulių vergas randa

galą ten pat. Tragingas mo
mentas, bet liudija komunistų 
darbelius ir jų menamąjį galą...' remia 
Manyčiau, kad neatsiras nei spaudą, 
vieno montelliečio, kurie neat- Tautos reikalus, 
vyktų pasižiūrėti šio veikalo. ] 
Prie to, šio vaidinimo pelnas tų. 
skiriamas “Darbininko” naujos 
Intertype mašinos fondui, kas 
sustiprina vaidinimo rengėjų 
kilnų tikslą. Ir parodyti mūsų 
vargstančios tėvynės brolių ir 
seserų vargus ir kovas ir tuomi 
pačiu paremti katalikiškąją-lie- 
tuviškąją spaudą.

Taigi LDS 2-ros kuopos Val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
Brocktono ir apylinkės lietu
vius pasinaudoti reta proga ir 
atvykti sekmadienio vakare pa
matyti teatro “Signalo”. Narys.

r*

Įdomu pažymėti faktą, kad 
Lawrence miesto Kolumbo Vy
čiai (K. of C.) gavėnios metu 
išurašymui taikos ir atitolini
mui pavojų suorganizavo vyrų 
Švenčiausio Sakramento adora
ciją. Pradedama kas savaitė 
penktadienio vakare, 7:00 vai. 
Švenčiausias Sakramentas iš-

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main SU Webster, Mass.

ir išreikšta širdingų linkėjimų. 
P.p. Kurams linkėjo visi, kad 
juos Dievas laikytų sveikus il- 

P.p. Kūrai gavo 
dovanų nuo savo 
pažįstamų. Ponia

Susivienymo Susirinkimas
Antradienio vakare, kovo 4, 

parapijos svetainėje įvyko AL
RK Susivienymo kuopos susi
rinkimas. p. Razulevičius išda
vė raportą iš Naujos Anglijos 
Lietuvių Katalikų Seimelio, į- 
vykusio Brocktone. Nutarta po 
Velykų suruošti vakarą kuopos 
naudai. Kviesti iš So. Boston* 
Susivienymo 94 kp. vaidintojus 
suvaidinti veikalą “Signalas”.

BOSTON, MASS.

AUKSINE 
PROGA
Pasinaudokite šio 

sezono išpardavimu
Šį mėnesį I. J. Fox didžiausia mote

riškų kailinių firma Amerikoje, skelbia 
CLEARANCE SALE, kuriame kailinių 
kainos žymiai sumažintos. I. J. Fox kom
panija nori išparduoti likusius šių metų 
kailinius ir į jų vietą įdėti pavasarinius. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir pane
lės esate kviečiamos ateiti į mūsų krau
tuvę ir pasinaudoti Clearance Išpardavi
mu. Tamstos pamačiusios kailinius tikrai 
nustebsite jų pigumu.

Kailinius galite įsigyti lengvais išsimokėjimais. Nėra reikalo už juos užmokėti ant 
sykio — galite mokėti taip, kaip Jūsų kišenius leis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų Bernardas Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas. Jis jums 
nuoširdžiausiai patarnaus ir pririnks kaili

nius pagal Jūsų figūrą ir skonį. Per jį pirk
damos dar gausite 10% nuolaidos.

Jei turite senus kailinius, mes išmainysi 
me į naujus ir duosime didelę už juos nuo
laidą. Prašome pasinaudoti siūloma proga.

nuoširdžiai 
pagerbimo 
ir visiems 
linkėjimus

Šv. Vardo Draugijos 
Komunijos Diena 

Sekmadienį, kovo 9 dieną, 
vai. ryte Šv. Vardo draugijos
nariai bendrai priims Šv. Ko
muniją Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

S

draugų ir
Naujokaitienė visų dalyvavusių 
svečių vardu įteikė p.p. Ku
rams gražią dovaną. Sukaktuvi
ninkai p. p. Kūrai 
dėkoja už surengtą 
bankietą rengėjams 
atsilankiusiems už
ir dovanas. Svečiai linksmai 
praleido laiką. Vakaro vedėjas 
buvo V. J. Kudirka.

Pp. Kūrai daug dirba katali
kiškose organizacijose, priklau
so prie daugelio draugijų, yra 
buvę pirmieji parapijos organi
zatoriai. Jie visuomet rėmė ir 

katalikišką lietuvišką 
remia Bažnyčios ir

kas savaitė išveš visas šiukšles. I Lietuviams gerai žinomo 
Už tą darbą miestas užmokės prancūzo kontraktoriaus Henry 
$66,625. Drolet moteris mirė. Daugelis

------------- lietuvių dalyvavo palaidojime.
Šią savaitę sušilę darbininkai i 

krauna 86,000 ryšulius vilnų. 
Vilnos atvežtos laivais į Bosto
ną iš Australijos. Norėjo ap
saugoti Anglijos vilnas nuo pa
grobimo. Šį kontraktą perdavė 
Lovvell miesto Murphy kompa
nijai Defense Supplies Corp. iš 
Washington, D. C.

kartą. Kalbėjo kun. Liutkus, 
kun. J. Bacevičius, ir choro val
dyba. Po to buvo įvairios dai
nos ir grojo gramafonu lietu
viškas plokšteles. Garbė choris- 

’tams, kad pagerbia savo tėve-

I

Linkime jiems ilgiausių me- 
Žvalgas.

Pirmadienį, kovo 3 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje įvyko Moterų Sąjungos 
27 kuopos susirinkimas.

Išklausyta įvairių komisijų 
raportai ir apsvarstyta įvairūs 
reikalai organizacijos gerovei. 
Sąjungietės ruošiasi įvykdyti 
keletą gražių parengimų po Ve
lykų.

Parapijos Skaučių Ratelis 
Naujas skaučių ratelis jau 

pradėjo pratybas antradieniais

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

SIGNALAS
RENGIA LDS 2-ra KUOPA. MONTELLO, MASS.

Veikalę Suvaidins—LR.ICS. Amerikoje 94 Jaunimo Kuopa B So. Bostono

SEKMADIENĮ,

Ko vo-Mar ch 9,1941
Šv. Roko Parapijos Salėje

Brockton, Mass.Sawtelle Avenue
7:00 vai. vakare

lž 25c. V •Kviečia Rengėjai.

“Beano Party” Pavyko 
Vasario 25 d. ponia Harry 

Butters, miesto 
žmona, suruošė “beano party’ 
pp. Navickų namuose, Weld 
Avė. Dalyvavo daug žmonių, p. 
Butters su savo pagelbininkė- 
mis taip pasidarbavo, kad pa
rapijai gryno pelno davė $69.65. 
Tai gražus pavyzdys.

selectmano

laiko atgal Šv. Cecilijos 
buvo suruošęs “Whist 

šv. Jurgio parapijos

Kiek 
choras 
party” 
naudai. Choristai gražiai pasi
darbavo ir parapijai davė 
$35.85 pelno.

Kovo 18 d. vakare, parapijos 
svetainėje įvyks L. Vyčių 27 
kp. “Food Whist party” 
pijos naudai.

LOWH1, MASS.

para- 
CSN.

Ieva Saulinienė, išgulėjus ke
lias savaites Shaw Hospital, 
sugrįžo į namus ir sveiksta. Na
miškiai ir giminės džiaugiasi.

Per paskutines savaites dau
gelis moterų, kurios užlaiko ap- liūs ir Motinėles, 
sigyvenimo viešbučius pradėjo 
varyti biznį su patvirkėlėmis 
merginomis. Pereitą savaitę iš 
Camp Devens kelis kareivius 
sugavo tuose namuose. Teisė
jas M. Reynolds pasakė, kad jis

Šv. Juozapo parapijos choras, uždės skaudžias bausmes vi- 
kuris vasario 23-čią dieną vai- soms moterims ar merginoms, į 
dino didelį Minstrel Show, ren- kurios bus kaltinamos pana
gias! tą patį veikalą atnaujinti šiuose prasižengimuose. Dau- 
po Velykų. Daugelis žmonių ne- &iausia šią gėdą turi prancūzės 
matė to vaidinimo, todėl nori, m°terys. 
kad choras vėl tą juokų vakarą 
atkartotų.

i Aprašant prakalbas, “Darbi- 
■ninko” Nr. 15, per kurias kal- 
ibėjo adv. Gabaliauskas, buvo 
j padaryta klaida. Rašant auko- 
.tojų vardu, paminėta, kad au
kavo po 1 dol. kun. P. Juras, 
S. Kudžma, P. Kudžmienė ir A. 
Grikas. Jie visi aukavo po 2 do
leriu.

* *

Vasario 23 d. mirė slaugė Ma
rijona Akstiniūtė, 34 metų am- 

....................................'žiaus. Velionė buvo labai darbš-
Miesto Džiovininkų ligonines• . . ,
... ... .. . x ti ir turėjo daug draugų-ių.valdyba pareikalavo iš miesto „ . , , T . ,Prie lavono kambaryje buvo 

i labai daug prinešta gėlių ir ma
tėsi daug dvasinių bukietų. Per 
laidotuves šv. mišias atnašavo 
5 kunigai. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Palaidota parapijos 
kapuose. Laidotuvių direkto
rius buvo K. Kazlauskas.

Dzūkelis.

Juokinga, kaip daugelis ka- $28,000, jei norės toliau užlai- 
talikų vis giria strėnas ištempę kyti tą įstaigą. Politikieriams 
nezaležninkų choristus, kurie vis trūksta pinigų, 
neseniai dainavo laike “švoger- 
kos” prakalbų. “Niekas taip pa
saulyje nemoka dainuoti kaip ta savaitė guli ligoninėje. Beei- 
jie”. Kalba apmulkinti katali- damas gatve paslydo ir išsilau-į 
kai. Atsiminkime seną lietuvių '**“ T -----
patarlę: “Prastas paukštis, ku
ris teršia savo lizdą”.

Martinas Stakonis jau kelin-

žė koją. Lakštingala.
X

NASHUA.N.H.
Hydecraft Sportwear Corp. iš 

Lowellio gavo didelį valdžios 
užsakymą. Turės pasiųti 25,000 
kareivių uniformų, 
išpildymas truks virš keturis kykla”, 2) 
mėnesius. Daugelis siuvėjų Mickiūtė” 
gaus darbą.

PADĖKA
Man sulaukus auksinio jubi

liejaus, mūsų draugai surengė
i Vasario 23 d. Šv. Kazimiero 
parapijos choro vaidintojų gru
pė surengė vakarėlį. Vaidino pagerbimo vakarėlį, nors aš ne- 

Kontrakto tris komedijas: 19 “Kaimo Mo- si jaučiau jo vertas, bet už jų vi- 
“Pranuko Panelė sų geraširdingumą visiems 

ir 3) “Kelionės ga- draugams ir rengėjams už jų 
las”. Vaidintojai atliko savo ro- pagerbimą ir brangias dovanas 
les labai gerai, žmonėms labai nuoširdžiausiai dėkojame.

Lowellio miesto drafto sky- patiko. Klebonas kun. P. Liut- 
riai iki kovo 15-tai dienai turės kus dvi paskutines komedijas 

išvertė iš anglų kalbos. Vaidinį 
tojai buvo: L. Tarnui i onis, A. 
Andruškevičius, A. Skužins-' 
kas, J. Grigas, 0. Sabaliauskai
tė, M. Lapinskaitė ir M. Baub
lytė. Per pertraukas armonika 
grojo p. Skirkevičius. Publikos 
buvo pilna svetainė. Vakare 7 

,val. choristai surengė vakarie
nę dėl savo tėvelių ir motinėlių. 
Tokia vakarienė įvyko pirmą

Zigmui Stanevičiui ligos pa- išsiųsti 271 naują vaikiną į ka-' 
vojus jau praėjo. Ligonis links
mas, nes gydytojas leido jam 
jau grįžti pas savo tėvelius, ku
rie per kelias dienas buvo rim
tai susirūpinę savo sūnaus 
sveikata.

riuomenę. Po keletą išeina ir 
mūsų miesto lietuviai jaunuo
liai.

Laike paskutinio Marijos 
Vaikelių susirinkimo, parapijos 
klebonas, kun. Pr. Strakauskas, 
.-kaitė vaikams gan įdomią ir 
turiningą paskaitą ir rodė pa
veikslus apie Kalifornijos di
delius medžius. Iš vaikų teko 
girdėti, kad jie labai patenkin
ti paskaitą ir laukia, kad atei
tyje klebonas jiems suteiktų ki
tą mokslišką paskaitą.

Miesto krautuvininkai džiau
giasi, kad sausio mėnesis šiais 
metais pramonės verte pakilo 
net 6%. Sausio mėnesyje visos 
krautuvės miesto padarė biznio' 
už $557,377.

Iš Maine valstybės šiame mie
ste per tris dienas buvo apsis
toję 430 kareivių. Toliau tęsė 
savo kelionę į Camp Dix.

Kaikurį laiką Lovellio žmo
nės manė, kad jiems patiems 
reikės iš namų išsivešti sąšla
vas. Miestas negalėjo surasti 
būdą, kaip šiukšles ir popier
galius apvalyti. Galutinai kon
traktas padarytas su privatine 
kompanija iš Lynn, Mass., kufi

J Z.'1*"!' _ Ž

Miesto policijos skyrius pa
skyrė Patrick Leavitt ir John 
Scully į Liąuor squad. “Kūmu
tės” pradėjo smarkiau biznį va
ryti, tai ir policija pradėjo sa
vo darbą. Kasdien miesto teis
mo rūmuose įvairios moterėlės 
moka dideles bausmes už dary
mą “krokodilų ašarų”. Paskuti
nės pasižymėjo lenkės moterė
lės. ©'.A

4*'

Dėkingi
Kazys ir Ona Nadzeikai.

Užsisakykite Tonfto Pas Mos
Pristalom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kai prieinamos.

| Myopia Club Beverage Co
| Grafton Ait,
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

ton, Mass. Tel. Dedham 1304-V

T 4
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So. Bostono lietuvių Šv. Petro 
parapija iškilmingai minėjo Sv. 
iKazimierą. Iškilmių padidinimo 
pelei Tėvas Pranciškus E. Tem
pus. O. P., vedė jaunimui meti
nes rekolekcijas Sv. Kazimiero 
garbei. Daug žmonių ėjo prie 
Šv. Sakramentų ir meldėsi savo 
intencijoms, kunigų Kazimierų 
[Urbonavičiaus ir Jenkaus, mū
sų tautos, ir Bažnyčios intenci
joms. Ypatingai gausiai žmonės 
lankėsi Šv. Kazimiero dieną, ir 
trečiadienio vakare, Gavėnios 
pamaldose.

Penktadieni, vakare, po Sta
cijų, įvyks, bažnytinėje salėje, 
Maldos Apaštalystės Draugijos 
susirinkimas.

Sekmadienį, kovo 9 d., 7:30 
vai. vak., bažnytinėje salėje, W. 
5th St., Lawrenco sodalietės 
suvaidins tikybinį veikalą, va
dovybėje South Bostono soda
liečių.

SVEIKSTA

Pereitą savaitę buvo sunkiai 
susirgęs p. Antanas Peldžius, 
“Darbininko” administratorius.

Panelė Ona Baroiytė, 120 
Pleasant St., Dorchester, Mass., 
jaunimo metinių rekolekcijų 
proga įtaisė šv. Petro par. baž
nyčiai labai puikų velionąą rei
kalingą prie Palaiminimo su 
švenčiausiu Sakramentu. Pane
lė Ona yra duktė labai uolių 
šios parapijos darbuotojų,

Šv. Kazimiero dienos proga 
asmeniškai atlankė ir sveikino 
kunigus Kazimierus: Urbonavi
čių ir Jenkų šie svečiai: kun. J. 

Įšvagzdys, kun. P. Juškaitis, 
kun. Tėvas Alfonsas, C. P., 
kun. Tėvas A. Mešlis, S. J., 
kun. Tėvas Yonkus, O. P., kun. 
P. Juras, kun. J. Skalandis, 
kun. J. Petrauskas, kun. P. 
Norbutas, kun. A. Baltrušiū- 
nas, kun. Tėvas J. Janeius, 
MIC., ir Seselės iš Thompson, 
Conn.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ALKapoSn

517 E. Broadway,
86. Boaton, Maso.

TBL. ŠOU Bortas 2660
onao tsBalins ano » M u, n 
1:30 Ud « ir nuo 6:30 Ud 9 v. v 
Serfectomte nuo 9 iki 12 vaL diena 
Stfbntomia nuo 9 iki 6 vaL vakare 
NedtltonUs nuo 9 fki 12 vai diena 

(pagal autam)

Tel. TROwbridge <330.

(REPSYS)
Lietuvis Gydytojas

273 HAftVARD STREET, 
Kampai Ininaa arti Oenttal Są.

Oflao ValandM. t — 4 tr t — 3

TeL Kirkland 7119

>/ * -

(Lietuvė gydytoja)
400 Broadvay,

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 fld 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Bakmadteniate pagal sutarti

Šią savaitę jo sveikata žymiai 
pagerėjo, ir šeštadienį ar pir
madienį žada grįžti darban. 
Linkime p. Peldžiui visiškai pa
sveikti ir sustiprėti.

VYČIŲ ŠOKIAI PAVYKO

Dvi savaitės atgal, South Bos
tono Vyčiai suruošė šokius, 
Parfcer House, Bostone, prieš 
pat gavėnią. Jaunimo buvo 
tiek, kiek niekad nėra buvę — 
iš visur, visų kolonijų. Taipgi 
Vyčių kuopų Naujoje Anglijo
je. Buvo graži reprezentacija ir 
iš profesionalų ir biznierių. Vy
čiai gali didžiuotis, kad sutrau
kia tokią gražią minią lietuvių 
nors kelis kartus į metus.

Kaip buvo skelbta, pusė pelno 
skiriama Naujos Anglijos Vy
čių Apskričiui. Liks pelno — 
nors pirmas tikslas buvo, kad 
visi atsilankiusieji būtų paten
kinti.

Komiteto nariai, vardu Vyčių 
17-tos Alg. kp. dėkuoja visiems 
dalyviams, prieteliams, ir lauk
sime progos vėl sueiti ir links
mai laiką praleisti. A.E .L.

P. S. N. A. Vyčių Apskričio 
šokiai įvyks gegužės mėn. 16, 
1941, Lake Pearl, Wrentham.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Liet. Vyčių 17-tos Alg. kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Vyčių kambariuo
se, Emerson St., So. Boston, 
Mass., 2:00 valandą po pietų. 
Prašome narių nesivėluot.

Valdyba.

TEA PARTY

Sekmadienį, kovo 9, 1941, 
2:00 vai. po pietų, 78 Blake St., 
Mattapan, Mass., ponų P. Bra- 
tenų namuose įvyks Tea Party, 
kurios visas pelnas skiriamas 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
naudai, Elmhurst, Pa.

Kelrodys: Nuo Broadtvay ar 
nuo Andre* Stations reikia va
žiuoti subvay ligi Ashmont 
Station ir iš ten paimti Matta
pan Street-car. Atvykus Matta
pan paimti High Park busas, ir 
iš buso išlipti pravažiuojant 
Blake St., kur ir yra 78 Blake 
.SL, ponų Bratėnų rezidencija.

pp. Bratėnai nuoširdžiai kvie
čia vintas atsilankyti. Bilietų 
galima įsigyti pas ponią Gailiū- 
nienę ir kitur. Kvietlys.

Kovo 1 — 16: Šv. Pranciš
kaus par., Lawrence, Mass.

(A. Mešlis).
Kovo 1 — 13: šv. Petro ir

Povilo par., Hazleton, Pa.
(Pr. Aukštikalnis).

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

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

(Pr. Aukštikalnis).

Tėvas Yonkus, domininkonas. 
Sekančią savaitę misijos tęsia
mos vyrams, taip pat rytais ir 
vakarais.

U. S. PENALIZES GE&RGIA 
FOR RAIDING ROAD FUNDS

NEWS ITEM: Unclc Sam has 
notified Georgia that it will lose 
$504,074 of its fedcral aid for 
highway§ as a result of the state’s 
policy of d i verting gasoime taxes 
and registration fees away irom 
highway uses. The penalty is the 
third and the largest penalty ever 
infiicted upon the statės under the 
penalty clause of Hayden-Cart- 
wright Act through which Con- 
gress apportions its federal aid to 
the statės.

The attitude of the federal gov- 
ernment toward raids on stale 
highway funds was revealed by 
Congressman Wilburn Cartwright,

chairman of the House Roads 
Committee. who said, “Congress 
carmot be expected to continut in- 
definitely attempts to hc)p com- 
plete the highway systems of 
those statės whkh pursue the in- 
defensible practicc of misappro- 
priating their ewn gasoline and 
other metorists’ special taxes to 
purposes not related to high- 
ways.”

To prevent federal penalties of 
this kind and ta proteet their road 
systems, I! statės ha Ve amended 
their constrttitjons to rėąuire that 
road funds are urtd nelualJy on 
roads.

r

Laiškas Iš Pavergtos Lietuvos

Mano brangioji Irena,
Laiškai visi pasilieka. Jie 

mieli ir laukiami kaip reta 
brangenybė, kaip švyste
lėjimas saulutės spindulio 
tamsią, niūrią dieną, dieną 
rudens pilko ir pikto...

Šalto rudens...
Paskutinis laiškas buvo 

labai laukiamas. Aš taip 
jo laukiau, nes maniau ne
sulauksiu; jis man labai 
vertingas, nes jame sakais 
mane supratusi. Taip gera, 
kad visur ir visame, mano 
tetule, gali suprasti ir at- 
jausit. Džiaugiuos, kad 
buvai New Yorke. Ah, 
šiandien aš norėčiau ten 
būti, visa sveikata, su jau
natvės jėgomis — šiandien 
ypatingai! Bet tu žinai, 
kad tai sapnas. Atmenu 
rašiau apie viską anam 
laiške, tai tos istorijos ne
bekartosiu! Kęi Kalėdos a- 
teis nemanau, kad laiškas

j

I

pasieks jus. Gal tik Vely
kom begausit. Mūs Kalė
dos iškeliavo pas jumis. 
Ar priimsit? Ir pas mus 
nei Kalėdų senelis nei jo 
didelis maišelis neateis. 
Paseno, turbūt, ak, viskas 
paseno! Seselei Juditai 
mielai norėčiau rašyt laiš
ką, bet pasakyk, brangioji 
tetule, kad aš neturiu ką 
rašyti. Pasakyk jai, kad, 
tik mintimis dažnai daž
nai lankaus jų būrelin iri 
prašau, tegu jų maldos 
1000 kartų karštesnės ei
na už mus prie Aukščiau
sio. Rašyt jai, niekus, į 
naujienas aš negaliu —tai, 
taip tuščia, o kas abiem 
brangu ir miela, — tos pa-1 
sakos žuvo, jos nebekarto-' 
jamos, tos pasakos gra-^ 
žiausios jau nebegyvena
mos, jau mirė, jau palaido
tos. Pasakyk tą pat, jei y- 
ra, ir mielai Sesutei Uršu-i 
lei ir tiems, kurie iš manęs Į 
laukia žinios... Mano bran- Į 
gioji tau vėl liūdna, kad 
Viktutė taip kalba. Ak ne-į 
nusimink, nes kas sėja!

{verkdamas, su džiaugsmu 
piaus. Tokie tai žodžiai ir 
vien už juos vertą gyveni
mo kryžių nešt kantriai. 
Daug prirašiau, o ar tai 
bus tau nors valandėlei 
rnaion amo. Tik stiprūs 
dvasia i.* giliai susikaupę 
mes pergalę laimėsim. 
Žmogus gimė kovai ir lai
mėjimui.

O, juk mes žmonės.
MEDUS

Grynas bičių medus, ku 
rj bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

(VAIROS SKELBIMAI

i
Lietuvis Plumeris

Steamfiiter, Gan Fitter, 
Stove A Furnace Repą irs 

Oil Burners

Įdėjimo parap. bažnyčioj, prasi- 
Sekmadienį, kovo 9 d. Nekai- į deda misijos dėl moterų ir mer- 

to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių; ginų. Misijos tęsis vieną savai- 
parapijos bažnyčioje bus daro- tę. Pamaldos įvyks 8 v. rytais, 
ma mėnesine kolekta Seserims Į ir 7:30 v. vakarais. Misijas ves 
mokytojoms. Seserys mokyto- į 
jos darbuojasi ne tik mūsų pa
rapijoje, bet ir kitose parapijo
se. Jos užsitarnauja gausios 
paramos. Būkime duosnūs. Pa
remkime Sesutes.

MISIJOS
Sekmadienį, kovo 9 d., 

bridge lietuvių Nekalto Prasi-
Cam-

Kovo 2 d. įvyko klūbiečių su
sirinkimas. Nustatyta konstitu- 

» s

cija ir pertvarkyta valdyba. 
Nauja valdyba susideda sekan
čiai: dvasios vadas — kun. J.

! !! t
! 
!
!
! 
!

L Street Liųuor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Juškaitis, pirmininkas — A. 
Zaveckas, vice - pirm. — P. 
Vaitkus, finansų raštininkas— 
A. Daukantas, protokolų rašti
ninkas — J. Mockevičius, iždi
ninkas — P. Janiūnas, iždo glo
bėjais — J. Bačinskas ir P. 
Jankauskas, tvarkdarys — I. 
Samalis. Ginti klubo teises ir 
vesti kitus reikalus pasižadėjo 
adv. J. J. Grigalius, kuris vedei 
žemės pirkimo reikalus. Jis vi-' 
sados dalyvauja klubo susirin
kimuose, ir, reikalui esant, duo-1 
da patarimus. Klubo valdyba 
dar kartą kreipiasi į Cambrid
ge lietuvių katalikų visuomenę, 
prašydama, kad jūs visi atei- 
tumėt svetainės ir klubo staty
bos talkon savo aukomis ir pa
skolomis, jūs pastatysite sve
tainę ir klubą, kurių mums vi- 

i'isiemstaip reikia, o ypatingai 
C Į musų jaunimui. Statyba nori- 
f ma pradėti kogreičiausiai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ISŠIRENDAVOJA vienas ne

mažas, apšildytas kambarys, 1 
kuris tinka vienam gyventi ar-1 
ba net ir dviem, arba ofisui. In- Į 
teresantai kreipkitės į “Darbi- 
ninko” administraciją.

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

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Spec M Bargems
Hillcroft Straight Ruginė Degtinė

Bottled in Bond, 4 metų senumo, 100 proof 
Kvorta $1.69

Silver Treasure, California Vynas 
Port, Šherry, Muscatel .................. Kvorta .69c.

Singleton Brandy, P e ach, Cherry 
Biackberry Flavors — Fifth $1.60

VALGOMOJI DAIKT0 KBABTNES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

dcslbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda tviežius produktus Ir ma
salai patarnauja. Nuiją | bitą kurią pasakykite, kad Ją skeiMmi
nattte “DarMnlnke”.

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147
W5 L STREET (J. Strigimo name) — So. Bosten

Povilas Bushmanas
<8 CRE8CENT AVENUE 
Telephone COLumbia 6702 
9 SAVIN HILL AVENUE

DO R r. HE STS R. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ ŠR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ.
HnninlnM — Kva Markatenfi, 

•25 E 8th St, So. Boston, Maaa 
TeL 80. Boston 1298

Viec-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Maas. 

Fin. RaSt. — Marijona MarkoniutS,
4115 Washington St, Rortindala. 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukžtikalnieat, 

111 H St., So. Boston, Mass.
draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, poba8nyMn«j svetainėj.

tMafs draugijoe reHtaJate krtfękMb 
pas protokolų raitininką.

I 

»

i
i

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

Šou. 0346

Peter P. Mevad 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjus 
SodewalL Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis Sb 
3—6—9—12 mėnesių Uaimokfijimu

TURI 25 METŲ PATYRIME
Taiso Ir stato kaminus 

< Seras Darbas — Kalno* tem<» 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732 
apakaitliavimal Ir patarimai dykai

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus lrama ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

Mi Broadvvay So. Boaton, Maso

Kovo
d., iŠ 
parap. 
trejas 

Juoza-

MIRĖ
1 d. mirė Marijona 

Barčiauskienė. Kovo 4 
Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios, atnašaujant 
šv. mišias palaidota Šv.
po kapuose. Velionė paliko nu
liūdime vyrą, du sūnus, Jurgi 
ir Juozą, tris dukteris, Oną. 
Patricią, ir Marijoną. Paliku
siai nuliūdime velionies šeimai, 
tanreiškiame gilią užuojautą.

— I I

Teko nugirsti, kad mūsų An-
I tanas Z. ir V. R., nuėję bowlin- 
! ti į Franklin bowling alleys, ne- 
{gali jokiu būdu bowling kamuo
lio toli numest. Taip pat jie jo
kiu būdu negali pasiekti 80 taš
kų, nors ir labai mėgina. Kame 
priežastis Antanai, gal perdaug 
apie besiartinantį pavasarį 
mastai? A.D.

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų AgentOra 
Taisome visokių išdirbysėių auti- 
mobiliua Taisymo ir demonstravo 

mo vieta:

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

Joe. KapoClūnas ir Peter Treėioka-
Savininkai

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and

I A Long 
Olstanee 
Mevlng 

326 - 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

r

L

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
GENIAUSIAS MOS VALSTYBE 

LIETUVIŲ GRABORIU8 »• 
BAL8AMUOTOJA9
Turi Notaro Teise*

Gyvea. vieta: 838 Dorchester Am 
Tel COLumbla 2637

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boeton 259C

CASPER 
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso. 
Jooepli W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Baisa m uto jas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS

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

BEAUTYSALON
Tel. 40U 4645

83 L ST., SO. BOSTON, MASS.
VaVaV/.VoV/.VAVAVaVZ.V.

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Fedcral St., Boston, Mass.

LIBerty 6987-08

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Ma°°

D. A. Zalatsv^ F. E. Zaletskaa
Graboral ir Balsamuotojal 

Patarnavimai dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819 
Tai. BOU Boaton 2660
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NtwARK,H.J.

Svečiai Iš Lietuvos
Vasario 27 d., po labai ilgos, 

vargingos ir pavojingos kelio
nės, laimingai sugrįžo į Ameri
ką, buvęs žymiausias Newark’o 
lietuvių veikėjas, Antanas Sta
knys su žmona ir 5 vaikučiais 
(Eleonora, 18; Danutė, 16; Al
gis, 13; Vytautas, 10; ir Keis
tutis 9 metų). Visi penki vaiku
čiai gimę Lietuvoje.

Jo žmona yra Amerikoj gi
musi ir augusi, pagarsėjusios 
Newarke Vaškų duktė.

Antanas Staknys pirmiau A- 
merikoje išgyveno 18 metų. Jis 
buvo cemento darbų kontrakto- 
rius. Daug Newarko miesto ša
ligatvių jo rankomis yra išce- 
mentuotų. Gyvendamas Ameri
koj netik priklausė prie visų 
idėjinių katalikiškų organizaci
jų, bet ir buvo žymus veikėjas. 
Nevieną prakalbą yra pasakęs 
Newarke ir jo apylinkėse. Dar
bavosi LRKSA, LDS, L. Vyčių 
ir kitose organizacijose, žodžiu 
sakant, nebuvo nei vieno žy
mesnio veikimo tautos ar visuo
menės labui, kur Staknys ne
būtų dalyvavęs. Antanas, gy
vendamas Amerikoj, augino di
delę ir gražią šeimynėlę — tris 
sūnus ir penkias dukreles. Ne
žiūrint tokios didelės šeimynos, 
jis buvo nenuilstamas veikėjas, 
neišsemiamos energijos žmo
gus.

Nors Amerikoj turėjo gerą 
užsiėmimą ir gražiai gyveno, 
tačiau jis ir jo žmona, nežiū
rint, kad buvo čia gimusi ir au
gusi, nutarė keliauti Lietuvon. 
Iškeliavo 1922 m., rodos, gegu
žės 20 d. Nors Antanas yra gi
męs ir augęs Suvalkijoj, bet jis 
mylėjo labiau Birutės kalną 
negu savo gimtinę Mariampolę. 
Parvykęs iš Amerikos, apsisto
jo Palangoj ir tenai ramiai gy
veno lygiai 18 metų. Turėjo 
gražų dviejų aukštų namą, vi
lą, lentpiūvę ir versdavosi ce
mento darbais. Kaip jau minė
jau aštuonius vaikučius parsi-

vežė iš Amerikos, visus gražiai 
užaugino. Keletas išėjo aukštes
nį mokslą, o kiti visi baigė vi- 
durinias mokyklas. Dvi dukte
rys ir vienas sūnus sugrįžo į 
Ameriką keliolika metų atgal, 
gi kitiems, taip patiko Lietuvoj 
gyventi, kad jie nebenorėjo A- 
merikon grįžti. Tik, patekus 
Lietuvai
vergijon, du sūnūs sugrįžo rug
piūčio mėn. Dabar sugrįžo ir jų 
tėveliai su penkiais Lietuvoj gi
musiais vaikučiais. Bet trys jų 
dukterys, Amerikoj gimusios, 
ir dabar dar pasiliko Lietuvoj 
gyventi. Viso Antanas Staknys 
turi 6 sūnus ir 7 dukteris. Ma
žai rasime lietuvių, kurie turė
tų tokias dideles ir taip gra
žiai išauklėtas šeimynėles, kaip 
A. Staknys.

Keletas Žodžių Apie
r Kelionę

Kūčių dienoj perėję per rube
žių (prie Tauragės). Vieninte
lis perėjimo punktas tarp Lie
tuvos ir Vokietijos yra atidary
tas tik prie Tauragės, Lauksar- 
gėje( kaimas Vokieti jo s pusė
je, priešais Tauragę). Juos pa
sitikę keletas pažįstamų Klai
pėdos lietuvių, nuo kurių pasi
skolinę piningų kelionei iki 
Berlyno. Kalėdas praleidę Til
žėj (dvi dienas). Paskiaus at
vykę į Berlyną. Berlyne prabu
vę 5 savaites, kol sulaukę pini
gų nuo savo giminių iš Ameri
kos. Pritrūkus pinigų pardavi
nėję savo daiktus. Vokiečiai el
gėsi mandagiai, jokių nemalo
numų Vokietijoj netekę patirti 
ir neivieno žodžio ant jų negali 
pasakyti. Taip pat per penkias 
savaites netekę matyti 
Berlyno nei vieno
roplano. Berlyne sutikę daug 
lietuvių pabėgėlių.

Važiuojant per Prancūziją 
buvę apsirgę porą vaikučių, tai 
turėję sustoti dvi dienas Pary
žiuje.

Atvykę į Lisboną (Portugali
jos sostinę), tekę prabūti 10 
dienų, kol sulaukę laivo. Vasa
rio 13 d. apleidę Lisbon uostą.

Lengvai galima suprasti, koks 
“rojus” dabar yra Lietuvoj, jei
gu žmogus palikęs visą savo 
turtą, kurį per keliasdešimtį 
metų sunkiai dirbdamas sutau
pė, tuščioms kišenėms su tokia 
didele šeimyna leidosi į tolimą 
ir pavojingą kelionę! Apie esa
mą Lietuvoj “rojų” plačiau aiš
kinti nėra reikalo.

Visi buvę senoviniai draugai

virš
Anglijos ae-

(V « •
• * ♦

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

ir daugelis pažįstamų, kuomet 
išgirdom, kad jis iš Berlyno 
šaukėsi savo giminių pageltos, 
labai apgailestavom jo likimą, 
buvom susirūpinę ir prašėm 
Dievo jam su jo šeima laimin
gos kelionės. O dabar sulaukę 
visi džiaugiamės ir linksmai 
sveikinam. Senas Pažįstamas.'

OI, VYRE, VYRE! šie mažiukai tavo 
ūseliai tikrai užbaigia paveiksi#. Matai! 

Tai štai k# padarė kas tai naujo garsiam ciga- 
retui—padarė jį dar skanesnį!

Tai specialus importuotas tabakas pridėtas 
prie Old Gold. štai kodėl naujasis Old Gold 
suteikia jum tokį malonų rūkymą. Gaukite pa-

•kelį šiandien.

M.J. Colney.NJ),
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder- 
nižkus iSradlmus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Mūsų kolonijoje daug jauni
mo ima į kariuomenę, tarp sve
timtaučių jau ir lietuvių jau
nuolių yra: p. Navardauskas, p. 
Jasionis, Stankaitis, Lukas,
Tuska, Skirka, Žukauskas iri 
kiti. Linkėtina visiems geriau-! 

sios laimės Dėdės Šamo kariuo-Į 
menėj.

kovo 3 d. Susirinkime buvo ap
tarta būsiantis L. R. K. M. S. 
Conn. apskričio susivažiavimas, 
kuris turi įvykti mūsų koloni
joj, balandžio mėnesio pabaigo
je. Tapi pat išrinkta komisija 
surengti tinkamą programą 
Motinų dienoj. Kuopos pirmi
ninkė, panelė J. Janušonytė, 
pranešė, kad sekantį sekmadie
nį, kovo 9 d., 10 vai. ryte, kal
bės per radio iš stoties WNBC. 
Kalbės Sąjungos vajaus reika
lu. Kviečiame visus galinčius 

; pasiklausyti jos gražios lietu
viškos kalbos.

i

rengti Moti* 
vaidinama —

Taipgi gali- 
kad vis dau-

■F

BROCKERT’S
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.

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

HARTFORD, CONN.

LRKSA 109 kp. rengia korta
vo0 vakarą sekantį sekmadie- j m0Šiūnams 
nį, kovo 9 d. Pradžia 4 vai. po, 
pietų, parapijos salėje. Kviečia
me visus atsilankyti ir paremti' 
komisijos darbuotę. T. M.

7-<*i

NEW HAVEN, CONN.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Bostont. __ ■■ <

PHONE
So. Boston 

f 2271

Praeitą penktadienį choro bu
vo susirinkimas pirmą kartą 
su nauja vaidyba. Susirinkime 
išrinkta komisija 
nos Dieną; bus 
“Motinos Širdis”, 
ma pasidžiaugti,
giau darbščių jaunikaičių pri
sirašo prie choro. Sveikinam.

Kovo 15 d. bus kortų žaidimo 
vakaras parapijos salėj, kurį 
rengia Panelės šv. Draugija. Šį 
parengimą paremkite visi, nes 
draugija yra labai svarbi ir 
naudinga, beveik visos parapi
jos moterys priklauso prie jos.

O.

NEW BRITAIN, CONN.
Pereitą sekmadienį, kovo 2 d., 

Šv. Rožančiaus draugijos mėne
siniam susirinkime buvo pa
reikšta gilus liūdesys dėl skau
džios žinios, būtent dėl mirties 
a. a. kunigo Bružiko Lietuvoje, 
kaip spaudoje buvo pareikšta. 
Atkalbėta malda ir paskirta iš 
iždo $10. šv. mišių aukai už ve
lionio sielą. Draugijos raštinin
kė ponia O. Valinčienė išdavė 
raportą iš Užgavėnių vakaro. 
Pasirodė vakaras buvo sėkmin
gas, nes pelno liko virš 60 dol. 
Pareikšta nuoširdi padėka prie 
šio vakaro pirsidėjusiems 
aukomis, ypatinga padėka 
kiama ponui V. Šimkui.

L.R.K.M. Sąjungos 38 
mėneainie susirinkimas

savo 
reiš-

kp. 
įvyko

išleistuvių Vakaras 
Jonui Matulaičiui 

Vasario 19 d., pasidarbavimu 
ponios S. Tarnulevičienės, buvo, 
suruoštas išleistuvių vakarėlis' 
p. Jonui Matulaičiui, kuris gavo 
šaukimą stoti į kariuomenę. 
Gudriai Jonas buvo atvestas į į 
parapijos svetainę, kur buvo 
susirinkęs būrelis artimų drau
gų ir draugių, ir matyti, buvo, 
kad Jonas tikrai nustebo, kada 
atėjęs pamatė visus susirinku
sius.

Vakaro šeimininkė bei rengė
ja pavaišino visus gardžiais už
kandžiais ir gėrimais. P-lė M. 
Jokubaitė apibudino p. Matulai
čio darbuotę mūsų kolonijoj, ir 
visų susirinkusių vardu įteikė 
dovanėlę. Buvo ir daugiau lin
kėjimų sudėta p. Matulaičiui. 
Visi susirinkę bendrai padaina
vo lietuviškas daineles ir pasi
šnekučiavo. Vakaras baigėsi: 
gražioj nuotaikoj.

J. Matulaitis aktyviai dalyva
vo parapijos veikime, priklausė 
prie parapijos choro ir ypatin
gai pasižymėjo scenoj kaip ge
ras artistas.

Visi linki Jonui tvirtos svei
katos, kad sėkmingai galėtų 
atlikti tarnybą ir vėl sugrįžti į 
mūsų tarpą.

šv. Kazimiero parapijos cho
ras taipgi surengė Jonui išleis
tuves. Jf.

t?

tt&dalyvaafl^^ aukautą^^rpač 
jiem brangi LDS, nes keliolika 
metų buvo 6 kuopos pirminin
ku dabar yra apskričio iždinin
kas. Tamošiūnai pasišventę ti
krai katalikiškam lietuviškam 
veikimui. Jam niekad netrūks
ta energijos. Valio, tau Kastan
tai ,kad daugiau tokių veikėjų 
būtų.

Girdėjau, kad kovo 9 d. bus 
atlaikytos šv. mišios jų intenci
jai.

yl jp n ' "JT* T i t
Vasario 23 d. įvyko sv. Juo

zapo parapijos Vyčių choro 18- 
tas metinis koncertas, kuriam 
vadovavo komp. A. Aleksis. į- 
žangipę kalbą pasakė kun. E. 
G auroms kis.

Koncertas buvo pasekmingas. 
Publikos atsilankė gana skait
lingai. Be Vyčių choro dalyva
vo parapijos choras ir Švilpu
kų benas, vadovaujant J. Sto- 
kes. Po koncerto buvo šokiai.

Į
Mūsų Prelatas kleb. Ambotas 

išvyko atostogų. Parapijoje pa
gelbsti Marijonas, kun. Urbo
navičius.

Dabartiniu laiku iš mūsų 
miesto nematyti daug žinių, nes 
koresponedntai gal kur nors a- 
tostogauja. Vasario 16 d. minė
jome Lietuvos 23 metų nepri
klausomybės šventę. Kalbėjo 
tėvas Marijonas M. Urbonavi
čius. Kalba buvo įdomi. Antra
sis kalbėjo kun. Kripas, o tre
čias adv. Jurgėla, kuris vaiz
džiai išaiškino bolševikų “rojų” 
ir jų dabartinę tvarką Lietuvo
je-* ________

Vasario 22 d. buvo surengta 
p.p. Kostantui ir Veronikai Ta- 
__________ i bankietas, jų 25 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga. Dalyvavo virš 200 žmonių. 
Bankiete dalyvavo ir kunigai: 
Kripas, svečias kun. Ragažins- 
kas ir kun. M. Urbonavičius, 
MIC., kurie pasakė ir kalbas. 
Vakaro vedėjas buvo Jonas 
Mončiūnas, senas Tamošiūnų 
draugas. Tamošiūnai tikrai už
sitarnavo pagerbimo, nes nėra 
tokios lietuviškos - katalikiš
kos draugijos, kad Tamošiūnai

i

am-
Blu-

Lie 
ats

Serga keli lietuviai, bet pa
sitaiko ir mirimų: seniau mirė 
Jonas Smitkus 29 metų 
žiaus, dabar mirė Stasys 
žas, 52 metų.

Hartforde gražiai veikia 
jtuvai gelbėti organizacijų
tovai, bet atstovus turi tik ka-* 
talikiškos draugijos. Pašalpinis 
klubas, kuris vadinas tautiškas 
nepasiunčia atstovų, nei auka 
neprisideda. Ispanijos vaikams į 
tai rinko aukas ir siuntė, o Lie- • 
tuvos vaikams ne, keista!? Klu
be yra vis Rusijos pritarėjų. 
Reikia katalikams susiprast iri 
laukan iššluoti iš tautiškų klu
bų visus komunistus, nes jie tik 
gėdą daro mums Lietuviams. 
Klube dauguma tautiečiai kata- 

i likai. Klubas įsigijo savo sve
tainę, gana graži, bet ten buvo 
parengimai Šalomskiui, Bacevi-i 
čiui ir kitiems raudoniems. Lie-! 

i tuvos švenčių minėjimai ir kiti j 
tautiški reikalai įvyko parapi
jos svetainėje. Žvalgas.\

-------------------------------------- i

Užgavėnių vakare, vasario 25L

d. buvo suruošta bingo LRK>ia Digimienė

Vasario 22 d. įvyko A. L. R. j 
K. S. 91 kuopos šokiai. PuUi-f 
kos buvo daug. Šokiai gerai pa
vyko. Jeigu dirbi, turi uždirbti 
arba pralaimėti. Buvo laikas, 
kad LDS 5 kp. per metus su
rengdavo 4 parengimus, ne visi 
buvo pasekmingi, bet pasek
mingų buvo daugiau. Tuomet 
daugiau aukodavome geriems 
tikslams, bet dabar pasidarėm 
bailūs, bijom nuostolių, todėl 
mažiau ir veikiame. Baimę vėl 

j turėtume pamesti ir imtis vėl 
daugiau dirbti.

■
• Vasario 25 d. įvyko trilypės 
gegužinės reikalu susirinkimas.

į Dalyvavo visų rengiamų drau
gijų atstovai. Valdybon išrink
ta: pirm. — A. Barkauskas, vi- 

. ce - pirmininkais — A. Marke
vičius ir A.
kėms
Bukauskaitė, iždininku 
Urbonas, anglų kalbos reporte
riu — T. Brogienė. Skelbimams 
rinkti išrinkta: J. Bernotas, M. 
Digimienė, J. Jankauskienė, J. 
Markevičius, A. Landžiūtė, A. 
Baikauskienė ir P. Jakubaus
kas. Gegužinė įvyks birželio 22

■ d., Linden Park, Union City, 
Conn. Kitas susirinkimas įvyks

i po- 
visus, 

nes buvo Už
gavėnių vakaras. Pakvietimą | 
visi priėmė ir pas ją linksmai 
praleido laiką. Dalyviai jai dė
koja.

į-'otienė, raštininko
A. Janušaitienė ir A.

— V.

SA 89 kp. ir LDS 6-tos kuopos., Wynų vakarienei>
Publikos buvo daug. Gražių do
vanų buvo net 22. Visi buvo už
ganėdinti. Gražios įvairios do
vanos buvo suaukuotos gera
širdžių rėmėjų. Aukojo šie: — 
A. J. Kaunietis, T. Sukadolskie- 
nė, M. Barolienė, J. Leonaitis, 
A. Mazalas, O. Navickienė, K. 
P. Tamošiūnas, T. Špelis, A. J. 
Pateckis, V. Tamošiūnienė, B. 
Sitkus, p. Pocienė, A. Špilienė, 
I. Leonaitienė, R. Mončiūnienė, 
p. Gečienė, M. Petronienė, A. K. 
Mazalas, M. Pateckaitė, P. Ma- 
nikienė, Elman Coal Co., Hoff- 
man Coal Co. ir broliai Povilo- 
niai. Kuopa visiems aukotojams 
taria širdingiausius padėkos žo
džius. Dovanos buvo nemažiau 
vertės $1.00. Ačiū netik auko
tojams, bet ir svečiams.

Reporteris.

- ■■■ —

Vasario 28 d. įvyko Federaci- . 
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovų atsilankė skaitlingai. 
Kun. B. Gauronskas susirinki
me pasakė įspūdingą kalbą. 
Komp. A. Aleksis kvietė visus 
šiais metais vykti į Federaci
jos seimą. Finansų raštininke 
išrinkta M. Andrikytė, protoko
lų raštininke M. Alubauskaite. 
Susirinkime buvo priimtas ra
portas iš įvykusių prakalbų. 
Susirinkime paaukojo $10.00 
Gyvojo Rožančiaus D-ja, kitos 
draugijos aukojo po mažiau. Iš 
viso surinkta buvo $140.00. Iš
viso iš Waterbury pasiųsta —I 
$350.00. Korespondentas.,

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai* naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

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