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Karas ir karinė propa
ganda plečiasi visose šaly
se. Jau dabar pusė pasau
lio maudosi kraujuose. A- 
merikoje taip pat karinė 
nuotaika. Jau turi milijo
ninę kariuomenę. Apsigy
nimo darbai dirbami visu 
smarkumu.

Arkivyskupas Spellman 
yra pasakęs: “Yra geriau 
turėti apsaugą ir jos ne
naudoti, negu neturėti ap
saugos, kada ji reikalin
ga”.
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FIVE CENTS

Dauguma žmonių, pavo
jui artėjant, staiga pajuto 
religijos reikalingumą. O- 
ro bangomis, svetainėse, ir 
įvairiose sueigose šaukia
ma: “God Bless America”. 
Bet milijonai žmonių, ku
rie šaukia: “God Bless A- 
merica’”, niekad nepadaro 
kryžiaus ženklo arba nie
kad nuoširdžiai nesimel
džia ir neprašo Dievo pa
galbos. Malda yra galinga 
apsigynimo priemonė, bet 
kaip gaila, kad tik maža 
dalis žmonių^ pripažįsta 
maldos galyĮ/J’į

---------arti) -
Centralinėj ir Pietinėj 

Amerikoj iš viso gyvento
jų yra 121,000,000. Iš jų 
100,000,000 yra katalikai, 
tai yra iš šešių penki yra 
katalikai. Jungtinėse Val
stybėse gyventojų yra 
133,000,000. Iš jų tik 22 
milijonai yra katalikai, ar
ba iš šešių tik vienas kata
likas. Iš to išrodo, kad pie
tinė Amerika yra daug ka- 
talikiškesnė, negu šiauri
nė. Bet ne visiškai taip y- 
ra. Pietinėj Amerikoj yra 
didelė kunigų stoka. Pa
vyzdžiui Brazilijoj, kur 
gyventojų yra 44 milijo
nai, o kunigų tėra 4,500. 
Tad vienas kunigas turi 
aprūpinti 10,000 tikinčių- 
ju-

Londonas, kovo 13 —A- 
merikos vyriausybei pra- 
vedus įstatymą teikti An
glijai visokią pagalbą, An
glija tikisi tuojau gauti 
karinij laivų, lėktuvų ir 
karo ginklų. Prezidentas 
Rooseveltas reikalauja, 
kad Kongresas skirtų sep
tynis bilijonus dolerių tam 
reikalui.

Darbininkai Sudaro Studijų i 
Ratelius
■

Hartford, Conn. kovo 13 
— Fabrikų darbininkai 
kad išnlatinti Katalikų 
Bažnyčios mokslą ekono
miniais ir socialiniais 
klausimais, smarkiai su
judo visur sudaryti studi
jų ratelius ir taip gerai su
sipažinti su Bažnyčios 
mokslu darbo klausime.

riu; du ar trys rėmėjai, 
duodami po dolerį į mėne
sį, sumažina 'keliais dole
riais, bet šimtas asmenų, 
duodami po dolerį į mėne
sį, apmoka šimto dolerių 
notą, kurią “Darbininko” 
administracija kas mėnuo 
turi apmokėti. __

Lietuviška katalikiška 
spauda mūsų išeivijoje at
lieka didelius darbus Baž
nyčiai, Lietuvai, Amerikai

v •

Praėjusio Didžiojo Karo 
metu Laisvės Paskolos bo
nų platinimas buvo vienas 
svarbiausių valdžios dar
bų ir viena svarbiausių pi
liečių pareigų. Dabar val
džios išlaidos tokios pat 
kaip ir ano karo metu, o a- 
pie paskolos bonų platini
mą nei neužsimenama. At
simainė, mat, laikai. Val
džia iki šiol skolinosi nuo 
kapitalistų ir privatiškai 
platindama paskolos lakš
tus. Dabar sakoma, kad 
valdžia išsiuntinės pilie
čiams milijonus laiškų, 
ragindama pirkti paskolos 
lakštus.

Pagal tarptautines tei
ses kiekviena tauta karo 
nelaisviams privalo mokė
ti tokias algas, kokias mo
ka saviškiams. Todėl da
bar Italijos kariai, patekę 
Anglijos nelaisvėn, yra ti
kri laimėtojai. Jų algos 
keleriopai pakilo. Italijos 
generolas Anglijos nelais
vėj gauna $695 mėnesyje, 
o nuo savo valdžios jis te
gaudavo $203 mėn. Angli
jos kariai patekę italų ne
laisvėn, yra tikri pralai
mėtojai, nes jų algos kele
riopai sumažėja.

Vienas Rėmėjas
____________■ r;

Vienas asmuo skirdamas 
dolerį į mėnesį numažina 
“Darbininko” skolą už In* 
tertype mašiną vienu dole-

TEL. SOUth Boston 2680

Vokiečiai Smarkiai Bomba-
PENKTADIENIS (Friday) KOVAS (March) 14 D., 1941 M.

Mussolini Vadovauja Ka
riuomenei Prieš Graikus

Turkija Ruošiasi Iškraustyti 
Gyventojus Iš Istanbulo

Mirė Darbininkų Užtarėjas

Londonas, kovo 13 —
Šimtai vokiečių lėktuvų 
skrajojo virš Anglijos į- 

m i vairių miestų ir per šešiasIstanbul, Turkija -Pra-;valandas a v Q
nesama, kad Turkijos vy-;miestus įr kar0 jnk) fa. 
nausybe planuoja iskrau-j 
styti gyventojus iš Istan-1: 
bulo dėl susidariusio rim
to karo pavojaus.

Bulgarijoj, prie Turkijos! 
rubežiaus stovi 15,000 vo
kiečių kareivių. Trys vo
kiečių lėktuvai lekiojo virš! 
Turkijos tvirtovių. Turki
jos karo jėgos priešlėktu
viniais šūviais nacius la
kūnus nubaidė, bet nei

I 7

vieno nenušovė.

brikus. Skaudžiausiai nu
kentėjo laivyno bazė Poit- 
smouthe.

Vokiečiai taip pat bom
bardavo Suezo kanalą, 
Maltą ir Gibraltarą, tačiau 
iš Londono pranešta, kad 
tose vietose mažai nuosto
lių tepadaryta. Anglijos 
lakūnai bombardavo vo
kiečių bazes Cologne.

i i i

Kanadiško tipo sunkusis nešėjasžlšmėginimo momentu. Jis gali per
eiti karo fronte gana sunkias kliūtis. Ši demonstracija padaryta kur nors 
Kanadoje.

35 Bilionai Apsigynimo

Washington, D. C., kovo

— - j Athenai, Graikija, kovo
Kardinolas' Kari J3 ~ ? Graikijos prane- 

sama, kad esą rimtų žinių, 
kad šiuo metu Italijos ka
riuomenei prieš graikus 

i vadovauja pats diktato
rius Mussolini.

Italai praplėtė savo ka
ro frontą. Visame fronte 

; smarkiai puolė graikus, 
bet kiekvienas puolimas 
buvo atmuštas su didžiau
siais nuostoliais italams, 
sako Graikijos žinių agen
tūra.

Graikai užėmė naujas 
kalnuotas vietas Tepeleni 
apylinkėje; paėmė kelius 
šimtus italų į nelaisvę.

Cologne, Vokietija, kovoi 
13, — 1.
Schulte, 69 metų amžiaus 

i Cologne Arkivyskupas, 
j mirė. Vokietijoje jis buvo 
žinomas kaip darbininkų 
draugas ir užtarėjas. Jis 

i kovojo už darbininkų uni
jas ir jų gyvenimo pageri- 
!nim roeikalus. R. I. P.

Didis Gaisras LoweHyj

Japonijos Atstovas Važiuoja
< Berlynan
< - --------------

Tokio, Japonija, kovo 13 
— Japonijos užsienių rei
kalų ministras važiuoja į 

1R1 į Berlyną tartis su Hitleriu, 
_ . . Rur,paskiau į Romą, Maskva,valstybe gaus pinigų tą ir al į vich Prancūz;ja. 

SK01ą pamokėti? Supran- Faktinai jis buvo Hitlerio 
tama, kad turės apdėti 
žmones didesniais mokes-

skola gali padidėti 
Išir bendrai visai žmonijai. 13 — Prezidentas Roose- $65,000,000,000.

Taigi ar neverta tokį spau- veltas reikalauja, kad 
dos darbą remti? j Kongresas paskirtų dar 7

Šiandien, rodos, galėtų' bilijonus dolerių apsigy- 
atsirasti šimtas žmonių, nimo reikalams. Prez. 
kurie kas mėnuo skirtų i Roosevelto skaitlinės apsi- niais. Dalis tų pinigų grįš 
“Darbininko” 1 
Fondui po vieną dolerį.'paskirsto sekančiai: 
Kviečiame visus į talką. 
Sunaikinkime “Darbinin
ko” skolą už Intertype sa
vo doleriais. Be Intertype 
mašinos “Darbininkas” 
negalėtų išeiti ir nešti jo 
skaitytojams žinias, strai
psnius. Siųskite savo do
vanėles — dolerius “Dar
bininko” Intertype Fon
dui, 366 Broadway, So.
Boston, Mass.

Intertype gynimo reikalams galima iš amunicijos produkcijos
• — - - “ . • • v “ i •ir iš ūkių. .

~ į Armijai — $13,704,000,000 i
i Laivynui —$11,587,000,000;
i Praplėtimui 
Industrijos 
Įstaigų — $ 1,902,000,000 
Demokratijoms 1 _
Gelbėti — $ 7,000,000,000 pareiškė, kad yra užtekti- 
Kitiems Inai išlavintų jūreivių už-
Apsigynimo imti visą Amerikos laivy-
Veiksmams $1,287,000,000 ną, “jei jis mums būtų 

------------------------pavestas kovai už Atlanti- 
— $35,480,000,000 ką, kuri dabar prasidėjo”. 

Apskaičiuojama, kad to- Pirmiau Anglijos vyriau-

Anglija Norėtų Amerikos 
Laivyno

Londonas, kovo 13 —An
glijos vyriausybės narys

įViso
Kalifornijos universite- ‘ ,

to istorijos prof. Howard * suma P“; kelius metus sybė nesakė, kad jai reikia 
sako, kad iš dabartinio ka-gymiai padidės. - 1 ‘ ' ll'~”
ro išdygs trys didžiulės, kad iki 1943 m.
imperijos. Viena iš jų bus 
anglo - amerikoniška im- 
Derija. Tokia imperija iš
kils ir atsitikime, jei An-j 
glija puls. Antra imperija, 
bus japonų - kinų, tik dar Washington, kovo 13 —|na? Protestas įduotas val- 
nežinia po kurios tautos Senatorius Tobey, l 
vadovybe. Trečia imperija lauja vyriausybės paaiški- 
tai Rusija. Vakarų nute- nimo, kodėl Amerika par- 
riota Europa liksianti po duoda įvairius daiktus so- 
Vokietija, jei ji išliks už-’vietų Rusijai, kad sovietai 
tektinai stipri, o jei ne, tai žudo žmones, siunčia į Si- 
pateks globon anglo - a- birą lietuvius ir lenkus ir 
merikoniškos imperijos. juos nežmoniškai kanki-

Sakoma, i Amerikos pagalbos Atlan- 
kad iki 1943 m. valstybės i tiko vandenyne.

i . - ———
I ___________________

PROTESTAS RUSIJOS 
PREKYBAI

pašauktas į Berlyną.
Hitleris reikalauja, kad, 

Japonija Pacifiko vande-' 
nyne grasintų Amerikai, 
ir taip Amerika negalėtų 
duoti visos pagalbos An
glijai.

Lovvell, Mass., kovo 13— 
i The Bartlett Junior High 
School, kurią lankė 1200 
mokinių, sudegė ir padarė 
nuostolių virš $200,000.

RUSIJOS ARMIJA KAUKAZE

»

reika-' stybių sekretoriui Hull’ui.

Didysis Penktadienis 
Šventė

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 15 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildyti pasižadėjo 
Šv. Roko lietuvių par. Radio grupė, vadovaujant mu
zikui J. Vaičaičiui. -

Pasukitę savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausykite programos iš WCOP stoties, Boston.

Washington, kovo 13 — 
Vyriausybės atstovas Sut- 
phin įvedė bilių, kad Didy
sis Penktadienis būtų 
gale šventė Jungtinėse 
merikos Valstybėse.

le- 
A-

Athens, Turkija, kovo 13 
j— Sovietų Rusija sutrau- 
įkė ginkluotą armiją prie 

Bet Japonija nieko ne- Turkijos sienos Kaukaze, 
darys, iki nesudarys ne- Ką Stalinas mano daryti 
puolimo sutarties su sovie- neaišku. Ar jis įsakys ka
tu Rusija. Rusija už tokią riuomenei kovoti su Tur- 
sutartį labai daug reika- kija, jei vokiečiai pasiju
tau ja. Stalinas reikalauja dintų prieš Turkiją? Ar 
Kinijos rytinio geležinke- —i™------i, '
lio ir Sakalinų salų, kur y- 
ra aliejaus šuliniai.

Kad sutaikyti Japoniją 
ir Rusiją, Hitleris, yra ži
noma, pažada Stalinui lei
sti užgrobti dalį Turkijos. 
Stalinas jau turi kariuo
menę sustatęs prie Turki
jos sienos. ■

įkas aišku, kad Stalino pa- 
I reiškimas Bulgarijai buvo 
’ veidmainystė. Pasakyda- 
|mas Bulgarijai, kada pas
taroji buvo priversta pasi
duoti Vokietijai, kad jis 
tam nepritaria ir kad Bul
garija neturėjo taip pada
ryti, Stalinas atsiekė du 
tikslu: 1, patenkino Bulga-Stalinas pakartos pirmyk

štę komediją, laukdamas rijos komunistus ir palai- 
kol Turkija bus vokiečių kė juos būti ištikimais 
užpulta, ir tada užgrobs Maskvai; 2, atsižadėjo tei- 
Turkijos provincijas, gal kti pažadėtą pagalbą, ap- 
Istanbulą? '........... ~ '

Amerikos
pareiškė, kad jai neaišku, veidmainiškos rolės nevai- 
dar ką tikrai Stalinas ma-'dina, kaip sovietų diktato- 
no daryti, tik vienas daly- 'rius — Stalinas.

I

i kaltindamas Bulgariją už 
vvriausvbė t0kį Žygį' Nuo Pat karo 

y i pradžios niekas tokios

Vokiečiai Prisirengę Karui

naujus

Jugoslavija Pasiduoda Vokietijai
goslaviją, nes per ją jiems 
geriau pulti Graikiją, ne 
kaip per Bulgariją, o to
liau, vokiečiai sako, tas 
sulaikys Turkiją nuo įsi
kišimo į karą.

Belgrade, Jugoslavija,— 
Kovo 13, — Vokietijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
Jugoslavija visai prisidėtų 
prie Hitlerio “ašies”. Pir
miau, Jugoslavijos vyriau
sybė buvo sutikusi suda- 
ryci SU Vokietija nepuoli- Vokiečiai Grasina Graikams mn aiitorfi vnlnAniai ’ vimvmui viiMiira vimnuoM

—Vilniuje atidaryta pir
moji valstybinė krautuvė, 
kuri veiks net 24 valandas 
per dieną.

Sofia, Bulgarija, kovo 13 
— Bulgarijoje prie Graiki
jos ir Turkijos sienų yra 
sustatyta 500,000 ginkluo
tos vokiečių kariuomenės, 
kuri tik laukia Hitlerio į- 
sakymo pradėti 
puolimus.

Anglija ragina Graikiją 
kovoti iki galo; Turkija 
nežino ką daryti, Anglijos 
pagalbos ji nesitiki gauti 
jei Stalinas nepritars.

Išrodo, kad Stalinas tiki
si užgrobti Turkijos Ista- 
bulą ir Dardanelius, taigi 
aišku, kad pagalbos Tur- _ 
kijai pats neduos ir Angli- prieš vokiečius. Vokiečiai Į It? lūs jie pajus vokiečių 
jai neprileįą.ją gelbėti.

mo sutartį, bet vokiečiai 
pareiškė, kad jiems tas 
nepriimtinas.

Jugoslavijai kitos išei- kiečių vyriausybė pareiš- 
ties nėra, kaip tik pasiduo- kė, kad Italija, nemano nu- 
ti Vokietijos “globai ’, nes traukti karą, bet jei Grai- 
ji viena negali kariauti kai nesustos kariavę prieš

Berlynas, kovo 13 — Vo-

būtinai nori užgrobti Ju-’galy??. a.-.ri-n.
' > l ♦ ’' i . - • • - -
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įvairios žinios
■

Nori Apkrauti Mokesniais 
Darbininkus

Anglija Bombardavo 
Vokietijos Miestus

*♦r - .

Jurgutis su žmona ir 2 du
krelėm važiavo tuo pat lai
vų “Cabo de Hornos” iš 
Ispanijos, nes jisai nebuvo 
gavęs portugalių vizos. Vi
si lietuviai dų kunigai ir 
pulk. Jurgųčįo šeima turė
jo vietas 3-čios klasės, be 
kabinų, taip kad ta kelio
nė bus labai varginanti, 
nes reikia plaukti apie 3 
savaites. Taigi dabar Bra
zilijoje vietoje kun. Raga- 
žinsko yra 2 kunigai ir ko
vo pabaigoje dar pribus ir 
svečias — kun. Grigaliū
nas.

Dar apie A. Smetonos 
atvykimą ir išvykimą: — 
Smetonos senior ir junior 
atvyko į Lisaboną 11 d. 
sausio. Stotyje sutikome 
tik dviese— prek. A. Vait
kevičius (buvęs neolitua- 
nas) ir aš. Apsigyveno Es- 
torilyje pensao “Zenith” 
ten pat, kur anksčiau buvo 
apsistoję Valušiai. Turėjo 
vizas į Šiaurės Ameriką, 
vietos buvo rezervuotos 
tam laivui, kuris išėjo 11 
d. sausio ir jie jokiu būdu 
negalėjo suspėti, nes ir 
Smetona (šen.) ir jauno
jo Smetonos maži vaikai 
juvo kelionėje susirgę ir 
turėjo pagulėti keletą die
nų lovose. Praleidę savo 
eilę vietas galėjo gauti tik 
į laivus kovo mėn. pabai
goje. Atrodo, kad dėl poli
tinių situacijų pabijojo 
laukti ir 28 d. sausio laivu 
“Serpa Pinto” (portuga
lišku) išvažiavo į Brazili
ją-

Išlydėję Staknių šeimą 
prie laivo sutikome Vasi
liauską su žmona ir dukre
le. Jie buvo prieš 3 dienas 
atvažiavę iš Šveicarijos ir 
važiuoja taip pat į Šiaurės 
Ameriką. P. Julius Vasi
liauskas dirbo Lietuvos 
Pasiuntinybėje, Berlyne, o 
į Šveicariją išvažiavo ato
stogauti dar prieš Lietu
vos užėmimą, bet jau vė
liau į Berlyną ir negrįžo. 
P. Vasiliauskai išvažiuoja 
laivu “Serpa Pinto”, kuris 
sugrįžęs iš Brazilijos apie 
kovo mėn. vidurį važiuos į 
Šiaurės Ameriką. Jiems 
išvažiavus aš ir vėl Lisa
bonoje iš lietuvių pasilik
siu vienas.

Lietuvių kvotą atidarė 
sausio •mėn. pabaigoje. 
Nuėjau į konsulatą, malo
niai mane priėmė ir atro
do, kad ištikrųjų man vi
zą norėtų duoti, bet dar 
turiu apsirūpinti afidavi- 
tu. Kai turėjau vizą pra
tęsti šiuo kart policija pa
reikalavo, kad pristaty
čiau pažymėjimą, jog tu
riu užsakytą vietą laive 
išvažiuoti ir kad iki to lai
ko turėsiu iš ko pragyven
ti — tai ir pristačiau.

Su laivų bilietais čia da
roma tas pat, kaip su kino 
teatrų — patogesnes vie
tas užperka agentai, o pa
skiau jau iš keleivių pai
ma gerokai brangiau. A- 
merican Export Lines lai
vais dabar kainuoja bilie
tas nuo 290 iki 350 dolerių
— maždaug 40—50 dole
rių brangiau negu lapkri
čio mėnesį, o perkant pas 
agentus reikią mokėti 550
— 600 dolerių. Skirtumas 
yra tas, kad pas agentus 
galima gauti bilietų lai
vams, kurie išeina po 2-3 
savaičių, o Amer. Ęxp. Li
nes kontoroje pc 
šių t. y. tik birže:

sakyta kalba, daugelis' mą- 
kadir šis paskutinis 

kelias užsidarys, taigi kas 
turi pinigų tai dėl kainos 
visai nesiejęri. Vieni pažįs
tami, kad galėtų greičiau 
išvažiuoti sumokėjo už 2 
ąspĮSR’? ’r kMd ikj 2’/2 mc" 
tų iš Lisabonos iki New 
Yorko 1,800 dolerių —por
tugalų laivu. Lapkričio 
mėn. už tą kainą galėjo 
nuvažiuoti 6-8 asmenys.

Gavau žinių, kad pulk. 
Grinius su šeima — viso 4 
asmenys išvažiavo 4 d. va
sario traukiniu iš Berlyno 
ir Lisabonoje turėjo būti 
apie 14-15 d. vasario. Tuo 
laiku kaip tik siautė cik
lonas, kuris buvo nutrau
kęs susisiekimą su Madri
du keletąi dienų, o greita
sis traukinys (Rapido Ma- 
drid) iš Madrido pradėjo 
kursuoti tik nuo 26 d. va
sario. Iki šio laiko pik. Gri
niaus Lisabonoje dar nėra 
— atrodo, kad galėjo jisai 
nukentėti vienu ar kitu 
būdu nuo audros, kad dar 
iki šio laiko nepasirodė. 15 
d. vasario turėjo atvažiuo
ti ir kun. Vaikio (kuris 
dabar jau Amerikoje) se
suo iš Marselio, bet jos 
taip pat iki šio laiko dar 
nėra. Kun. Gurinskas turi 
laivakortę į ispanų linijos 
laivą “Cabo de Bona Espe- 
ranca”, kuris į Braziliją iš
eina 12 d. kovo taip kad 
gal greitai ir pasirodys. Į 
Šiaurės Ameriką jisai vi
zos negavo, bet tikisi, kad 
galės išsikapstyti į Šiau
rės Ameriką iš Brazilijos.

Į Berlyną pažįstamiems 
buvau nusiuntęs mėgini
mui kavos, lašinių. Iš kun. 
Grigaliūno įr kun. Baraus
ko sužinojau, kad siunti
nius gauna laike 7-8 dienų, 
o laiškai kartais eina il
giau 1 mėnesio. Siųsti ga
lima tik po V2 klgr. ir vie
nam asmeniui nedažniau, 
kaip 2 kartu į mėnesį —‘ 
toks yra parėdymas portu
galų vyriausybės, kad už
sieniečiai turėdami pinigų 
neišsiųstų viską, nes ir 
prie tokių suvaržymų 
sviesto gruodžio mėnesį 
Lisabonoje buvo jaučia
mas didelis trūkumas.

Vokiečių armijos kariai žiemos manievruose prisidengę baltomis ke
purėmis ir baltais apsiaustais drožia pirmyn į priešo pusę, kur nori suži- 
noti, kaip toji sutiksią pasipriešinimą. Tai manievraį padaryti Suomiu su 
Rusais karo pavyzdžiu. Vokiečiai nuolat daro įvairius karo eksperimen
tas

no,

Londonas, kovo 13— An-
bombomis 
Vokietiją, 

Belgiją ir 
Daugiausia

Washington, D. C., kovo 
13 — Kaip žinoma, tą pa- glijos lakūnai 
ęią dieną, kada preziden- bombardavo 
tas pasirašė garsųjį Norvegiją, 
“lease - lend” bilių, jis pa- Prancūziją, 
sikvietė kaikuriuos kon- nukentėjo Liverpool mies- 
gresmanus ir senatorius į tas. Britų torpedinis bom- 
Baltuosius Rūmus pasita
rimui.

Tuoj po to prezidentas ros įplaukoje, 
pareikalavo dar 7 bilijonų Be to, bombardavo Ber- 
dolerių apsigynimo reika- lyną, Hamburgą ir Bre- 
lams. Kongresmanai gal- meną, kur padegė daug 
voja kaip sukelti tuos bi- namų. Anglai prarado 
lijonus dolerių. Kaikurie penkius lėktuvus, nušovė 
ekspertai siūlo uždėti mo- 9 vokiečių lėktuvus, 
kesnius darbininkams, bū-j --------------
tęnt, kiekvienas darbinin-i Amerikos kariniai pro
tas, kuris uždirba $25.00 pą gandi štai daug ir gar- 
ar daugiau į savaitę ture- siaį šūkauja apie pavojų 
tų mokėti Jung. Valstybių Amerikai iš lauko. Įrodi- 
vąldžiai 5 nuošimtį, t. y. 5 nėja, kad, girdi, jei Hitle- 
centus nuo kiekvieno do- rįs laimės karą, tai tada 

jis pulsiąs Ameriką. Rimti 
Amerikos veikėjai ir pilie
čiai į tai netiki, o nurodo, 
kad didysis Amerikai pa-

v •

beris bombardavo Vokieti-1 
jos laužytuvą Baltijos jū- j

Be to, bombardavo Ber-

Amerikos kariniai pro-

|erio. Kongresmanai sako, 
kad tokiu būdu per metus 
susidarytų trys įr pusė bi
lijonų dolerių.

Neabejojama, kad prieš vojus gresia iš vidaus. Di- 
tokį darbininkų aptaksa- 
vimą kils banga protestų.

Kaip ten nebūtų, bet< 
tuos bilijonus dolerių, ku
riuos valdžia skiria apsi
gynimo reikalams kas 
nors turės sumokėti.

dįjį Amerikai pavojų su
daro naminiai priešai: — 
komunistai, fašistai ir na
ciai. Bet nei vyriausybė, 
nei visuomenė nesiskubi
na skelbti kovą tiems prie
šams.
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Pirmącjienj, kovo d., 
kaip jau buvo rašyta, iš 
Brazilijos atvyko Lietu-

Į
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- 4tvažiwja Yčų seimą. - Dar apie
vos prezįdentas Antanas S™tQnU buvimu Portugalijoj. - V asi-
S*en,w įff Lisbonoj. - Didelė 

- Pulk.
Grinius jau išvažiavęs iš Berlyno.Itdllld PrdFddO 31 f 000 Kareiviu žadeikis, Lietuvos Gene- • »v v* »v

* —_ ■ * * ralinis konsulas p. Jonas j Grimus įau įsvaziavęs is

Cairo, Egiptas, kovo 13, 
— Anglijos kariuomenė 
eina pirmyn Ethiopijoj. 
Užėmė miestelį Dagabur, 
90 mylių į pietus nuo Jiji- 
ga. Iš Italijos Somalilando 
analai jau pasivarė 250 
mylių Ethiopijoj.

Italai tikisi susistiprinę 
atsilaikyti Jijigoj arba 
Harare, nes tiedu miestai 
yrą svarbiausios tvirtovės,

susijungiančios su Addis 
Ababa geležinkeliu ir vieš
keliu.

Ethiopai taip pat ne
snaudžia. Kada anglai 
triuškina italų jėgas karo 
frontuose, tai ethiopai 
sprogdina iš vidaus.

Anglai užmušė ir paėmė 
į nelaisvę 31,000 italų ka-l 
reivių kovose Italijos So-į 
malilande ir Ethiopijoj.

Karo Nukentėjusiems Šelpti

• v

Washington, D. C., kovo 
Jung. Valstybių Ka-13

talįkų Bažnyčios Vysku
pai paskelbė Verbų sek
madienį, kovo 30 d., visose 
bažnyčiose padaryti aukų 
rinkliavą dėl karo nuken
tėjusiems šelpti.

Jung. Valstybių Katali
kų Bažnyčios Vadai perei
tą lapkričio mėn. savo su
važiavime nutarė skelbti 
aukų rinkimo vajų dėl ka-

<

ralinis konsulas p. Jonas.
Budrys ir kiti Amerikos ir! 
lietuvių oficialai.

Prez. Smetona su žmona 
apsistojo Pierre viešbutyj, 
kur ketvirtadienio vakare, 
koK i3n?-
vietinis New Yorko lietu- ,.. . . T. ,
vių komitetas suruošė Lisabonos aikste-
bankietą. i * Ycą' Ka‘ ku‘

Prez Smetona pabuvęs lalką Jls buv0 susto*s 
keletą dienų New Yorke i 
vyks į VVashington, D. C., 
kur ir apsigyvens.

Anglų spaudos raporte- mano tėvynės ir Rusijos

(“Draugo” koresp. 
Portugalijoj)

Portugalijon dabar vis 
atvyksta kaskart daugiau

atžymėti kaikurias įdo
mias jos gyvenimo fazes 
ir duoti smulkmenų apie

ro nukentėjusiems lietu
viams, lenkams, latviams, 
estams, prancūzams, bel
gams, olandams, anglams 
ir visų kitų karo sunaikin
tų šalių žmonėms.

Šelpimui nukentėjusių 
dėl karo, Katalikų Bažny
čios Amerikoje vadovybė
je, jau surinkta $125,000, 
ir jau tie pinigai sunaudo
ti šelpimui.

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636
- Laukti ču...

riams prez. A. Smetona 
pareiškęs, kad jis tebesąs 
teisėtas Lietuvos prezi
dentas todėl, kad jis nie
kad nepasirašęs jokių do
kumentų, įgaliojančių pri
jungti Lietuvą prie Rusi
jos. Rusai keletą kartų 
bandė prikalbėti jį, kad jis 
grįžtų į Lietuvą, gal būti 
tikslu, kad priversti jį pa
sirašyti.

Jis papasakojo kaip jis 
pabėgo iš Lietuvos birželio 
15 d. į Vokietiją. Vokieti
joje jis buvęs šaltai priim
tas. Rugsėjo mėn. jis tu
rėjęs išvykti į Šveicariją, 
ir ten išgavęs Jung. Ame
rikos Valstybių vizą vyko 
į Pietinę Ameriką, iš kur 
atvyko į Ameriką.

Smetonos sūnus Julius 
su šeima pasilikę Brazįli-į 
joj. Jie atvyksią vėliau.

p. Smetona pareiškęs re
porteriui, kad “jo žmones 

l jaučia, kad jie yra rusų 
pavergti. Ūkininkai yra 
kaip vergai. Jie turi dirbti, 
bet negali būti žemės savi- 

! ninkai”.
“Mano ateities planai kol 

kas neaiškūs, tai natūralu, 
bet mano tikslas ir pagei
davimas pasišvęsti paruo
šimui Lietuvos istorijos, 
apimant Lietuvos nepri
klausomo ir laimingo gy
venimo per 20 metų, kaipo 
mano valdoma respublika. 
Kaipo įkūrėjas musų res
publikos ir tarnavęs jai 
kaipo pirmas ir vienintelis 
Prezidentas. “

• v

I

santykius, ir Sovietų val
džios ultimatu primestą o- 
kupaciją”.

Į anglų reporterių klau
simą: “Ar jis nemano čia 
sudaryti ‘laisvą’ Lietuvos 
vyriausybę, kuri atstovau
tų savuosius, kaip kad yra 
sudariusios kitos paverg
tos šalys?” prez. Smeto
nas atsakė: “Aš to tai ne
manau daryti”.

Jeigu anglų reporteriai 
tiksliai atpasakojo prez. 
Smetonos pareiškimus, tai 
p. Smetona suklydo ir re
porterius suklaidino. Rei
kia pažymėti, kad demo
kratinės Lietuvos prezi
dentais yra buvę pp. Alek
sandras Stulginskas ir 
Kazys Grinius.

i

Rusija "Užtikrina" Turkiją

Madride, tačiau kovo 3 d. 
išvažiuoja į Braziliją, bet 
iš tenai didesnė dalis šei
mos važiuos į Šiaurės A- 
meriką (motina su 3 duk
terim), o M. Yčas su sū
num važiuos į Argentiną 
ir tenai mėgins rast darbą, 
bet jeigu ten galimumai 
bus menki, tai ir jie atva
žiuos į Šiaurės Ameriką. 
Tuo pat laivu “Angola” 
(portugalų linijos) kovo 3 
d. važiuoja į Braziliją kun. 
St. Grigaliūnas ir jūrinin
kai kapit. Paulius Laba
nauskas ir Vytautas Kui
zinas. Kun. Tamąšiūpas 
(Šiaulių vikaras) atvyko 
10 d. vasario ir taip pat su
spėjo tuo pat laivu išva
žiuoti ką ir kun. Baraus
kas: vasario 13 d. Pulk.

, n Karo LaM Britanijai
Washington, D. C., kovo 

13 — Jung. Valstybių val
džia planuoja pervesti An
glijai 99 karo laivus. Vė
liau būsią pervesti torpe
diniai laivai, laužytuvai, 
submarinai ir kitokie pa
būklai.

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

O. S. Marden.

Pikelį Darbininkants Algas
75c /2 Pint

|139 Pint

Maskva, kovo 13 — So
vietų Rusijos ministras 
Molotovas “užtikrino” j 
Turkijos vyriausybę, kad; 
Rusija nepuls Turkijos,' 
jei pastaroji išeitų į karą 
prieš vokiečius. Bet Stali
nas turi sustatęs didžiau
sią kariuomenę prie Tur
kijos sienos. Kodėl? Sovie
tų Rusijos pažadams nie
kas nebetiki, nes rytojaus 
dieną užmiršta, ką vakar 
buvo pažadėję. Čia ar tik 
nebus Stalinas sumanęs 
padrąsinti Turkiją į karą 
prieš vokiečius, o karui 
prasidėjus užgrobti jos 

aš norėčiau'dalį?

Pittsf ield, Mass. kovo 13, 
Elmvale Worsted ir Berk- 
shire Woolen audinyčios 

(pranešė, kad visiems dar
bininkams algos bus pa- 
! keltos dešimtu nuošimčiu.

Amerikiečius Vykti
E Pr

K

T*

Vichy, Prancūzija, kovo 
13 — Jung. Valstybių am
basadorius ragina Ameri
kos piliečius tuojau išsi
kraustyti iš neokupuotos 
Prancūzijos, nes kaip o- 
kupuotoje, taip ir neoku
puotoje Prancūzijoje yra 
didelis maisto trūkumas. 
Be to, Šūkidarė rimtas ka-

o 3 mėne- 
jlio mėn. 

pradžioje. Tokią karštligę, 
kad kuo greičiausiai išva
žiuoti sukėlė artėjantis 
kovo mėn. ir Fuhrerio pa-
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Hitlerio politika buvo taip sutvarkyta, kad atė
jus pavasariui, vokiečių armija būtų pasiruošusi žy
giuoti prieš graikus ir turkus, jei šie pastarieji ryžtųsi 
priešintis. Graikų padėtis atrodo kritinga. Jiems ten
ka kariauti prieš dvi valstybes, kurių viena, Italija, 
skaito 42 milijonu gyventojų, gi kita, Vokietija, vienų 
vokiečių turi apie 90 milijonų. Graikų valstybė vos 
suskaito 7-8 milijonus žmonių. Be to, graikų kariuo
menė jau gerokai išsieikvojusi ilgose su italais kau
tynėse. Tokioj nelygioj kovoj — vienas prieš dvide
šimtį — nei ryžtingiausi didvyriai negali atsilaikyti. 
Be to, dabar ne didvyrių, bet mašinų karas, o vokie
čiai turi geriausiai ištobulintą karo mašiną, kuri jau 
seniai prašosi darbo. Sakoma, kad pusė milijono vo
kiečių, su atitinkamu skaičiumi oro bomberių, susitel
kė Graikijos ir Turkijos pasieny ir laukia tik Hitlerio 
mosto, ką jiems pulti — Graikiją, ar Turkiją, ar abi 
kartu. Graikams, tiesa, padeda anglai, bet jie negali 
nė per pusę tiek kariuomenės pristatyti, kiek vokie
čiai jos turi Bulgarijos sienose. Visiems aišku, kad ar
tėja karo krizė, nes nuo operacijų Balkanuose gali pri
klausyti karo likimas.

Daug kas pareina nuo to, kur nukryps Turkija. 
Ant žemės jos karinė pajėga mažai ką vokiečiams te

reiškia. Turkai, tiesa, šūkauja pastatysią prieš Hitle
rį du milijonu durklų. Tai gerokai perdėta. Tiek vyrų 
jie gali pastatyti, bet tik ketvirta jų dalis turės durk
lus bei šautuvus, su labai apribotu šovinių skaičiumi. 
Tad savo kariuomene turkai Hitlerio nenugasdins, bet 
jie laiko savo rankose Dardanelių sąsmauką. Jeigu ją 
užimtų anglų laivynas, tai vokiečiams būtų labai sun
ku, o gal ir visai negalima, į Aziją persikelti. Galima 
įsivaizduoti, kaip šiuo metu apie turkų vyriausybę su
ka anglų ir vokiečių diplomatai. Bet ir turkų vyriau
sybei reikia išrišt painus galvosūkis: kuri pusė karą 
laimės ir su kuria Turkijai reik dėtis? Po pirmojo pa
saulinio karo alijantai labai Turkiją apkarpė: Anglija 
pasiėmė Mezopatamiją ir Palestiną, Prancūzija — Sy- 
riją. Dabar Hitleris žada tas žemes turkams grąžinti 
ir tai tik už vieną mažmožį: kad turkai leistų vokiečių 
kariuomenei pereiti per jų teritorija. Dalykas labai 
viliojantis, bet kaip Hitleriui tikėti? Tas “mažmožis” 
gali išsivystyti į visišką Turkijos okupaciją. Tad su
prantama, kodėl turkai delsia atsakyti į Hitlerio pa
siūlymą, nors vokiečiai labai dėl to nekantrauja. Tur
kai svarsto, kokią pagalbą galės jiems anglai duoti. Į 
Staliną tai jie tik ranka numojo. Iš jo nieko negalima 
tikėtis. Sovietų “voždius” moka tik kai kada riktelti ir 
tai labai nedrąsiai. Riktelia tik silpnesniesiems — Ru
munijai, Bulgarijai, Turkijai. Riktelia dėl visa ko, 
nes pasaulis į jį žiūri. Stalino politika neišeina iš nus
tatytos linijos: supiudyti kitus, kad giliau į kara įsi
veltų, nusilpnėtų ir jam, Stalinui, paliktų atvirą dirvą 
“revoliucijos laimėjimams” skleisti. Tuo tarpu jo po
litika vien pasigailėjimo verta. “Bolševikų saulė” tik 
Lietuvos sviestą sutarpyti tepajėgia. K.

Pravoslavija Ir Bolševizmas
Žinant bolševikų mate

rialistinę pasaulėžiūrą, re
ligijos persekiojimą ir jų 
varomą bedievybės propa
gandą, atrodytų, kad tarp 
pravoslavijos ir bolševiz
mo negalėtų būti nieko 
bendro. Tačiau giliau į- 
žvelgus į Maskvos politi
ką, pastebime, kad pravos
lavija ir bolševizmas tar
nauja tiems patiems Mas
kolių imperializmo tiks
lams. Vieną carą pakeitė 
kitas caras, bet politikos 
esmė pasiliko ta pati.

Senojoje Rusijoje buvo 
sukurta tam tikra pravo
slaviško mesijanizmo teo
rija. Jos pradžia siekia 
net 15-tojo šimtmečio 
(1453 metų), kada turkai 
užėmė Konstantinapolį, 
kuris buvo ortodoksinės 
bažnyčios centras; Tuo

met Rusijoje kilo mintis, 
kad Maskva esanti Bizan
tijos paveldėtoja, o kadan
gi Konstantinopolis buvo 
laikomas antrąja Roma, 
tai Maskva pasidariusi 
trečiąja Roma ir tokiu bū
du — pasaulio centru.

Tam laikotarpyje prasi
dėjo rusiškojo imperializ
mo užuomazga. Jis buvo 
dangstomas pravoslavijos 
protekcijos skraiste. Neva 
rūpindamiesi “persekioji
mais” pravoslavais, rusų 
carai dar anksti ėmė kiš
tis į istorinės Lietuvos bei 
Lenkijos gyvenimą. Taip 
pat jau nuo seno ėmė reik
štis rusų imperializmas 
Balkanuose, kur slaviškų
jų tautų didžiumos pravo- 
slaviškumas tarnavo prie
kabe užsimesti globėja. 
Prisiminkime pagaliau,

----------  
kad Lietuvos - Lenkijos 
padalinimas 18-tojo šimt
mečio pabaigoje žymia da
limi prasidėjo nuo to, kad 
anų laikų caristinė Rusija 
sakėsi, einanti gelbėti pra
voslavijos, nors gudiškose 
ir ukrainiškose srityse jau 
nuo 1596 m. (Brastos si
nodo) buvo išsižadėta pra
voslavijos (rytų arba grai
kų tikybos) ir paskelbta 
bažnytinė unija su Roma.

Vyresniosios kartos lie
tuviai dar patys atmena, 
kaip carų valdžios ranko
se pravoslavija buvo vir
tusi politiniu įrankiu rusų 
imperializmo tikslams 
siekti. Pravoslavija viso
mis priemonėmis buvo re
miama ir skatinama. Taip 
buvo kitose carizmo pa
vergtose nerusiškose šaly
se, taip elgtasi ir Lietuvo
je. Visiško ištikimumo ro
diklis buvo pravoslavijos 
priėmimas. Kas nueidavo į 
pravoslaviją, tas tiktai pa
sidarydavo pilnatesiu Ru
sijos piliečiu. Visi kiti bu
vo vadinami “inovercais” 
(kitatikiais), atsieit skai
tėsi antros rūšies pilie
čiais.

Pažvelgę į bolževįzmą, 
matome nuostabiai pana
šų vaizdą. Kaip carinė Ma
skva buvo laikoma “tre
čiąja Roma”, pravoslaviš
ko mesijanizmo, “tikro
sios” — pravoslaviškosios 
tikybos centru, taip da
bartinė raudonoji Maskva 
yra trečiojo internaciona
lo, komunistinio mesija
nizmo ir “tikrojo” mark
sizmo (leniniškai - stali- 
niško) centras. Šituo pa
grindu Kremliaus valdo
vai užsimetė “kapitalizmo 
pavergtųjų” tautų globė
jais. Tačiau esmėje bolše
vizmas tetarnauja tam pa
čiam rusiškajam imperia
lizmui, kuris buvo pakin
kęs savo reikalams pra
voslaviją. Kremlius vėl y- 
ra atsistojęs “rusiškųjų 
žemių rankiotojo” vaid
menyje, kaip tai buvo dar 
Ivano Kalitos laikais. Kot
ryna n, pasiekusi Lietu
vos Lenkijos padalinimo, 
išleido medalį su užrašu 
“Ottorženaja vozvratich” 
(atplėšta sugrįžo). 1939 
m. spalių 1 d. pasirašyda
mas su Lietuvos delegaci
ja tarpusavio pagalbos su
tartį, Stalinas dar tada ro
dė į Molotovą, Zdanovą bei 
kitus ir išsitarė: “Turime 
ir mes tokius didžiarusius 
(velikorosus), kurie norė
tų susigrąžinti visus kraš
tus, kadaisę priklaususius 
Rusijai”. Kaip matome, 
velikorosiška politika 
Kremliuje paėmė viršų.

Kalininas, kalbėdamas 
pereitą rudenį Maskvoje 
per rusų bolševikų revo
liucijos sukaktį, apie Pa
baltijo valstybes išsitarė 
lyg apie “senas sovietų te
ritorijas”. Jeigu dar neiš
leistas Kotrynos vertas 
medalis, tai maskoliai su 
įniršimu naikina visa tai, 
kas primena 22 metų Lie
tuvos Nepriklausomybę. 
Nikalojaus samdiniai iš
kapojo nuo Dr. V. Kudir
kos antkapio Lietuvos 
himno žodžius, o Josifo Vi- 
sarianovičo bernai liepė 
net nuimti Kūno Kultūros 
Rūmuose Kaune prikaltą 
lentą, kurioje buvo pažy
mėta, kad Lietuva 1937 m. 
laimėjo — Europos krep
šinio pirmenybes!

Carinėje Rusijoje tik 
pravoslavas buvo patiki
mas. Bolševikijoje tik tam

Los Angeles mieste MacArthur Fortas susilaukė 
pirmųjų vedybų, kai Sergeant James Allen susituokė 
su Barbara Marinkovich. Jie matomi išeinant iš baž
nyčios.

Lietuvai Gelbėti Fondo Vajaus 
Eiga

Amerika Ir Japonija
Amerika pradėjo santi- 

kiauti su Japonija nuo 
1854 metų. Iki to laiko Ja
ponija gyveno užsidariusi 
nuo viso pasaulio. O minė
tais metais Amerikos lai
vynas po vadovyste Com- 
madore Perry privertė Ja
poniją atidaryti savo uos

tus tarptautinei prekybai. 
Nuo to laiko Japonijoj 
prasidėjo nauja gadynė. 
Japonija pradėjo moderni- 
zuotis ir tiesiog šuoliais 
žengė pirmyn. Nuo to lai
ko Japonijos santykiai su 
Amerika kartais buvo la
bai geri ir širdingi, kartais 
ne taip geri.

Amerika nepavydėjo, o 
džiaugėsi iš Japonijos pa
žangos'.

>s, 1895 m. Japonija buvo
; susikirtusi su Kinija ir Ja- 

i ponija laimėjo. Amerika 
Japonijai to ir-gi nepavy-

visos durys yra atviros, 
kas prie įėjimo parodo ko
munistų partijos nario bi-i 
lietą. Visi kiti yra “inover-j 
cai” — kitatikiai, liaudies 
priešais pravardžiuojami, j 
Muravjovas Korikas bru- i 
ko lietuvių tautai rusišką- 
sias raides, tuo siekdamas . e^°' 
priartinti lietuvių tautą Dešimčiai metų praslin- 
prie pravoslavijos. Šių die- kus, Japonija susikibo su 
nų okupuotoje Lietuvoje carine Rusija. Carinė Ru- 
spauda, knyga, radijas tik sija Amerikoj neturėjo 
tam tenaudojami, kad iš- gero vardo ir nebuvo po- 
rovus iš lietuvių tautos puleri. Todėl tada Ameri- 
sielos laisvės troškimą ir kos visuomenės opinija 

buvo Japonijos pusėje.
Japonija, laimėjus karą 

su Rusija, aiškiai atsistojo 
į didžiųjų valstybių tar
pą. Kaip sykis nuo tada 
Amerika ėmė šnairuoti į 
Japoniją. Nuo tada prasi
dėjo Amerikos ir Japoni
jos varžybos. Nuo tada a- 
biejų šalių interesai ėmė 
susikulti. Japonija pasida
rė Amerikos konkurentė 
pasaulinėse rinkose, o y- 
pač Kinijoj. Japonija ir 
Amerika vedė imperialis
tinę politiką.

Iki Ispanijos - Amerikos 
karo Amerika rūpinosi tik 
Amerikos žemyne. Bet po 
karo su Ispanija Amerika

pavertus lietuvius bedva
siais automatais, kurių že
mėje galėtų nekliudomai 
šeimininkauti raudonieji 
variagai.

Galima būtų suminėti 
dar šimtus pavyzdžių, ku
rie pirštu prikišamai įro
do, kad per pravoslaviją ir 
bolševizmą veikia tie pa
tys rusų imperialistai. 
Stalinas keleris metus iš
buvęs pravoslavų semina
rijoje ir iš jos pasišalinęs, 
pasinėrė į rusų revoliucio
nierių gyvenimą ir virto 
naujojo rusų imperializ
mo - bolševizmo vykdyto
ju. Gruzinų tauta, iš ku
rios jis yra kilęs, jau se
niai jo kitaip nevadina, 
kaip renegatu. Gruzinų įsigijo Filipinų salas, gu- 
patriotų akyse Stalinas tė-. linčias į pietus nuo Japo- 
ra “velikorusų” imperia- nijos ir už 7,000 mylių nuo 
lizmo pranašas. Tad ta ap- Kalifornijos pakrančių, 
linkybė, kad raudonasis 1898 m. Amerika įgijo Pa- 
caras pats nėra rusas, ne- cifiko vandenyne Havajų 

Kot- salas, kurios patapo Ame- 
ryna irgi nebuvo rusė, o rikos Gibraltaru. Tokiu 
vis dėlto ji didžiai pasitar- būdu Amerika ir Japonija 
navo rusų imperializmui, i L _ ~ ................. -

turi nieko klaidinti.

I

navo rusų imperializmui, patapo Pacifiko Vandeny-
Koranas mahometonas no galybėmis ir interesai 

liepia kaipo pirmą ir svar- vienos buvo priešingi inte- 
biausią pareigą vesti karą resams kitos, 
su netikėliais ir juos prie
varta versti į islamą. Šį fike dėlto, 
fanatizmą savo dogma yra jai bizniško pelno. Japoni- 
pasiėmę maskolių bolševi- ja stiprinosi dėl tos pat 
kai, versdami visus kitus į priežasties, bet be to ji tu- 
naująjį islamą - komuniz- rėjo dar ir kitą išrokavi- 
mą. Dr. A. Goštautas.Imą. Japonija yra labai tir-

Amerika stiprinosi Paci- 
kad iš to buvo

IEIGOS

Šiomis dienomis į Lietuvai 
Celbėti Fondą įplaukė aukos iš 
šių vietų:

VVorcester, Mass., Šv. Kazi
miero par., $162.39. šioj parapi
joj įskaitant gausiąją kun. A. 
Petraičio auką jau sukėlė $767. 
39.

VVestfield, Mass., surinko ir 
prisiuntė $112.48. Bus ir dau
giau aukų, nes tos par. klebonas I 
kun. V. Puidokas rašo: “Pasi-| 
stengsime ir ateity kiek galėsi
me dvasiniai ir materialiai jūsų 
tą gražų darbą visa širdimi pa
remti”.

Noruood, Mass., draugijos 
suaukojo $65.00, o per prakal
bas surinkta $78.80. Viso — 
$143.80.

Cambridge, Mass., minint va
sario 16 d. surinkta $34.34.

VVaterbury, Conn., Federaci
jos skyriaus pasidarbavimu ir 
vėl surinkta $140.00. VVaterbu- 
riečiai jau bus sukėlę virš $350.

Bristol, Conn., M. Petrauskas 
ir P. ir O. Šaukaičiai $3.00.

Brooklyn, N. Y., Federacijos 
apskritys per vasario 16 d. pa
minėjimą surinko $157.84; An
gelų Karalienės par. $42.05; 
Apreiškimo par. — $69.25; Šv. 
Jurgio par. $104.09.

New York, N. Y., A. Stanke
vičiaus rūpesčiu surinkta $35.- 
05.

Jersey City, N. J., $34 00......
Paterson, N. J., M. Papečkie- 

nė $3.00.
Newark, N. J., Jono Daukšos 

šeima $5.00.
Bridgeport, Conn., $31.15.
Maspeth, N. Y., $180.00. Mas- 

pethiečiai yra pasiryžę surinkti 
$500.00. Taip rašo gerb. kun. J. 
Balkūnas. Tik $184.25 betrūks
ta.

Great Neck, N. Y., $35.75.
Schenectady, N. Y., V. Savic

ko pasidarbavimu surinkta 
$25.00.

Shebogan, Wisc., per vasario 
16-tos prakalbas $35.35.

Chicago, III., Šv. Jurgio par. 
Federacijos skyrius $58.35; šv. 
Panelės Gimimo par. LRKSA 
163 kuopos prakalbose surink
tos aukos $101.00; Visų Šventų 
par. LRKSA 33 kuopos prakal
bose $74.58; Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų Draugija 
$25.00; Federacijos 19 skyriaus 
O. Samienės surinktos aukos 
$25.00; J. Šaltenis $1.00; Adelė 
Marozaitė $10.00; V. Kataus- 
kienė $1.00.

W. Lynn, Mass., $12.05.

štai apgyventa. Jai buvo 
reikalo įgyti naujų žemių, 
kur jos gyventojų pervir
šis galėtų emigruoti.

Amerikos ir Japonijos 
santikiai ėmė dar labiau 
aštrėti, kai Amerika ėmė 
varžyti japonų ateivybę. 
Tas varžymas baigėsi tuo, 
kad 1924 m. japonams a- 
teiviams Amerikos durys 
buvo visiškai uždarytos.

Amerikos ir Japonijos 
santikiai ko netrūko 1931 
m., kai Japonija pasigro
bė Mandžiūriją. Po to šiek 
tiek pagerėję santikiai su
gedo, kai Japonija pradė
jo karą prieš Kiniją.

Dabar kai Japonija pri
sidėjo prie Berlino - Ro
mos ašies ir kai Japonija 
smailiai žiūri į Olandijos, 
Prancūzijos ir Anglijos 
kolonijas Tolimuose Ry
tuose, tai Amerikos ir Ja
ponijos santikiai tapo į- 
tempti iki sprogimo.

Detroit, Mirk., St. Leinartas 
$3.00.

Brighton, Mass., L. Stoškus 
$2.00.

Albany, N. Y., $33.00. pridė
jus anuo syk prisiųstą gerb. K. 
Strimaičio auką $20.00, ši ma
ža lietuvių kolonija jau bus su
dėjus fondui $55.00. Beje, ir se
niau iš čia buvo prisiųsta su 
virš $18.00. Tad, albaniečiai 
kvotą su dideliu kaupu išpildė.

Frackville, Pa., per J. Bankie- 
tą $4.00.

Minersville, Pa., per gerb. 
kun. K. Klevinską $54.00.

Pittsburgh, Pa., North Side 
lietuviai per gerb. kun. J. Mi
šių $28.000.
IR JAUNIMAS EINA 
į TALKĄ

Džiugu konstatuoti, kad ir 
mūsų jaunimas eina į talką Lie
tuvai gelbėti. Amsterdam, N. 
Y., gautas iš seserų mokytojų 
čekis ir toks laiškutis: “Malo
nėkite priimti šios mokyklos 
vaikelių mažą aukelę $5.00 Lie
tuvos vaikelių gelbėjimui. Jie 
surengė privatų programėlį pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą ir duosnia 

į širdimi paaukojo kilniam tiks
lui...” Toks gražus lietuvių ka
talikų parapijos mokyklos vai
kučių pasielgimas yra begalo 
gražus ir jaudinantis.

Panašiai pasielgė ir Shenan- 
doah, Pa., lietuvių par. mokyk
los vaikučiai. Gerb. kun. J. Ka
ralius, Šv. Jurgio par. klebonas, 
prisiuntė $35.25 ir tokio turinio 
laiškutį: “$25.00 sudėjo mūsų 
mokyklos vaikeliai. Jie tiek su
dėjo per vieną mėnesį atsižadė
dami saldainių”... Bravo, seno
jo Šenadorio jaunoji karta!

Marianapolio Kolegijos direk
torius gerb. kun. dr. Jonas Na
vickas prisiuntė LGF $50.00 ir 
tikrai malonų laišką: “Maria
napolio studentai susirūpino 
Lietuvos pabėgėlių likimu. Ne
atsilikdami nuo kilniosios mūsų 
visuomenės, jie susibūrė šia 
mintimi į darbą — suruošė sa
vitarpę 1 loteriją ir pajamas pa
skyrė Lietuvos pabėgėliams 
nuo okupantų teroro. Šiuomi 
prisiunčiu $50.00. Vėliau pri
siųsiu daugiau. Studentai mano 
sukelti bent pusantro šimto do
lerių šiam tikslui. Jie negali at
silikti nuo Amerikos lietuvių 
katalikų rūpesčių ir vargų”... 
Toks jaunų studentų gerašir
diškumas ir atjautimas mūsų 
rūpesčių bei nelaimingųjų Lie
tuvos pabėgėlių vargų, neabejo
tinai ir visą lietuvių visuomenę 
labiau išjudins prie darbo ir 
duosnumo.

Federacijos centro valdybos 
narys komp. A. Aleksis rašo:— 
“Connecticut Lietuvių Jaunimo 
Susivienijimas savo bertaini- 
niame seime, įnešus p. Marcelei 
Andrikytei, suaukojo LGF $18. 
80, kuriuos čia prisiunčiu. Mat, 
ir Amerikoj augęs lietuvių jau
nimas eina savo tėvų kraštui į 
talką”... Džiaugiamės!

KAIP SU RAJONŲ 
KVOTOMIS?

Tėmykite kitą Federacijos se- 
kretorijato pranešimą, kuriame 
bus paskelbta kiek kuris LGF 
vajaus rajonas turi surinkęs 
aukų, kuris jau išpildė savo 
kvotą ir kuris dar ne. Tai, be
rods. visiems bus įdomu. Į kvo
tą bus įskaityta tik tos aukos, 
kurios bus prisiųstos į Federa
cijos centrą.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr.

2334 S. Oakley Avt., 
Chicago, Ulinois.
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Nauji Karo Frontai Ir Naujos Karo 
Politikos Prospektyvos. Balkanų Karo 
Frontas Pavojingas Stalino Imperijai.

ŠIANDIENA stovi klau
simas: ar ilgai Stalinas sė
dės ant tvoros? Balkanų 
kraštuose išplėstas karo 
frontas nustato gaires ka
ro strategos ir naujas ka
ro politikos prospektyvas, 
sudaro didelį pavojų Stali
no imperijai. Ligi šiol vo
kiečiai turėjo tiktai vieną 
karo frontą, dabar vokie
čių okupacija Bulgarijoj 
sudarė antrąjį karo fron
tą. Ligi šiol Balkanuose ė- 
jo atkakli diplomatinė ko
va, dabar prasidės karinė 
kova. Vokietijos kariuo
menės okupacija Bulgari
joj turi du svarbius tiks
lus: 1) Hitleris pasiųsda
mas savo kariuomenę į 
Bulgariją sustiprino savo 
diplomatinių manievrų po
ziciją prieš Angliją, Tur
kiją ir Graikiją; 2) vokie
čių okupacija sudarė sąly
gas karo žygių strategai.

Vokietijos vadai tikisi 
priversti Graikijos vadus 
derėtis, baigti karą su Ita
lija. Pastatydami savo ka
riuomenę Graikijos pasie
ny Bulgarijoj, vokiečiai 
mano, kad graikai kapitu
liuos, priims vokiečių ir i- 
talų siūlomas taikos sąly
gas, tokiu būdu likviduos 
karą Balkanų kraštuose 
ir privers Turkiją būti ne- 
utrališku; žodžiu, jie ma
no, kad anglų įtaka ir An
glijos kariuomenė bus lik
viduota Balkanuose. Bet 
jei graikai atsisakytų pri
imti vokiečių ir italų vy
riausybių pasiūlymus ‘tai
kos’ ir teritorialių rubežių, 
tuomet užsiliepsnos karo 
ugnis Balkanų kraštuose. 
Vokiečiai, turėdami Ru
muniją ir Bulgariją savo 
globoje, galės išvystyti 
karinę strategą prieš savo 
oponentus: anglus, grai
kus ir turkus.

Šitokia karo strategą 
naujame fronte Balkanuo
se, tokia vokiečių politika 
ne tiktai pavojinga ang
lams ir Balkanų kraštams, 
bet kartu sudaro rimtą 
pavojų ir SSSR. Krem
liaus valdovas Stalinas ne
rimauja sėdėdamas ant _ _ _
“neitraliteto tvoros”, jis kos vyriausybes pripažinti 
aiškiai supranta jog vo- = SSSR pagrobtus Baltijos 
kiečiai sudaro rimtą pavo- j kraštus, rytinę dalį Lenki- 
jų SSSR įsigalėdami Bal-jjos, Besarabiją; jie aiški- 
kanų kraštuose, uždaro na Amerikos ir Anglijos 
Turkijos Dardanelius —'vyriausybėms, kad tiktai
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kelią Rusijai į Viduržemio 
jūrą; o jeigu vokiečiams 
pavyktų pasiekti laimėji
mų, užimti Dardanelius, 
turkiško Balkanų pussa- 
lio teritoriją prie Bulgari
jos pasienio, tetai Bosforu 
pajūris Juodųjų marių pa
tektų į vokiečių valdymą. 
SSSR valdovas matyda
mas šį vokiečių karinės 
strategos veiksnį ir politi
ką, nerimauja kartu su 
turkais, anglais ir grai
kais. Štai kame glūdi nau-j 
jos karo politikos ir stra
tegos svarbus klausimas 
ir pavojus ne tiktai Turki
jai ir SSSR sėdinčioms 
ant “neutraliteto tvoros”, 
bet narsiai Graikijai, besi
ginančiai nuo italų ir vo
kiečių puolimų per Balka
nų kraštus.
ANGLŲ, AMERIKIEČIŲ 
IR RUSŲ DIPLOMATI
NIAI MANIEVRAI.

Anglijos diplomatinė ir 
karinė kova prieš vokie
čius Balkanuose despera
tiška. Maskvoje anglų 
Ambasadorius Sir Staf
ford Cripps deda pastan
gas prikalbinti Staliną į 
anglų pusę prieš vokie
čius ir japonus. Amerikos 
vyriausybė per savo diplo
matus Balkanuose ir Mas
kvoje talkininkauja Angli
jai. Kaip baigsis diploma
tiniai manievrai, pasitari
mai Maskvoje, Londone ir 
Washingtone, dar negali
ma numatyti, tačiaus aiš
ku, kad Amerikos Amba
sadorius Lawrence Stein- 
hardt Maskvoje veikia 
bendrai su Stafford 
Cripps ir veda derybas su 
Stalinu; Londone Maisky, 
Stalino Ambasadorius, 
dažnai pasikalba su anglų 
vyriausybe; Washingtone 
Stalino Ambasadorius 
Kostantin Oumansky daž
nai lankosi pas p. Sumner 
Welles, Statė Departa
mente pasitarimams. Pas
taruoju laiku vėl iškilo 
klausimas Baltijos kraštų 
šioje politikoje. Stalino di
plomatiški agentai reika
lauja Anglijos ir Ameri-

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis

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

Massachusetts

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — X Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 8 Commonwealth 

Avė., Worce8ter, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

BLAIVYBE IR ALKOHOLIS
Alkoholio vartojimas ir 

blaivybė yra kaip ir neuž
baigiamas gyvenimo gin
čas. Savo laiku alkoholio 
klausimas buvo lyg politi
nis klausimas. Tai buvo 
prohibicijos laikai. Tada 
buvo įsigalėjus taip vadi
nama “sausųjų partija”, 
kuri pravedė įstatymą, 
draudžiantį išdirbinėti ir 
viešai pardavinėti svaiga- 

; lūs. “Sausieji” tvirtino, 
kad alkoholis yra didžiau
sia tautos nelaimė. “Sla
pieji” tvirtino, kad prohi- 
bicija praturtino butlege-
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Tipiškas Kolegistas orlaivio vairuotojas lipa į orlaivį.
Tai studentas Allegheny kolegijos Meadville, Pa., kur riug į/padaugino krimina-
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su tokiomis sąlygomis 
SSSR sutiksią talkinin
kauti Anglijai prieš Vokie
tiją kariauti.

Anglijos Ambasadorius 
Stafford Cripps dar perei-

tai jis bando išsiderėti iš 
anglų ir amerikonų kon
cesijas — pažadus patik
rinti SSSR pasisavinimą 
Baltijos kraštų, dalį Len
kijos, Suomijos ir Besara-

tą metą pranešė savo vy- biją, žodžiu, jis nori, kad 
riausybei, kad Stalinas su- Anglijos ir Amerikos vy- 
tiktų apleisti Hitlerio riausybės 
frontą, jeigu Anglijos vy
riausybė pripažintų Rusi
jai pagrobtas Baltijos že
mes, dalį Lenkijos ir Suo
mijos bei Besarabiją; de
ja, Anglijos vyriausybė at
sisakė, nes tokiems Stali
no reikalavimams pasi
priešino Rooseveltas, an
glams jo atsiklausus. Da
bar gi, karo eiga ir politi
ka keičiasi, anglai kasdien 
darosi labiau desperatiški, 
Rumunija ir Bulgarija vo
kiečių rankose, Jugoslavi
ja ir Graikija neužilgo ga
li patekti į vokiečių ran
kas, 'Vengrija senai yra 
perėjusi į vokiečių - italų 
pusę; šie faktai sudarė są
lygas ir įspūdį Amerikos 
vyriausybei, kad reikia 
keisti karo politiką, kad 
reikia derėtis su neapken
čiamu Stalinu. Ir dabar 
jau derybos eina tarp ru
sų, anglų ir amerikonų di
plomatų bei vyriausybių, 
nes pastaruoju laiku paki
tėjo Amerikos santykiai 
su Japonija, kuri aktuališ- 
kiau pradėjo veikti vokie
čiams talkininkaudama 
karo politikoj.
PAVOJUS BALTIJOS 
KRAŠTAMS DIDĖJA.

Stalinas, bijodamas 
dėjančio pavojaus,
jančios vokiečių galybės, 
nerimauja, nedrįsta pasi
priešinti vokiečiams, nes 
jis bijo pradėti karą su ga
lingais vokiečiais ir japo
nais. Stalinas žino, kad jo 
valdžia ir jo imperija stovi 
ant “molio kojų”. Tačiaus 
jis žino, kad jei jis dabar 
karo išvengtų pataikauda
mas vokiečiams ir japo
nams, tai po karo jis bus mums atvaduoti Lietuvos 
priverstas pataikauti Vo-;nepriklausomybę, nes ru- 
kietijai ir Japonijai, arba,!sų karui su vokiečiais pra- 
vėliau su šiomis imperia- sidėjus, rusai bus išvyti iš 
listiškomis valstybėmis'Baltijos kraštų; vokiečių 
kariauti. Stalinas negali okupacija dar kartą bus į-
toleruoti vokiečių prie
Juodųjų marių prisiglau-; 
dusių. Štai kame Stalino: 
delema — baimė. Todėl jis 
dabar norėtų pereiti į An
glijos ir Amerikos politi
kos frontą, bet pirm negu 
jis prie tokio nuosprendžio 
su savo komisarais prieis,

liūs prasižengimus šioje 
šaly.

Bet palikime tą politinį 
klausimą nuošaliai ir tie
siog pasvarstykime 
holį, kaipo gėrimą, 
kią įtekmę jis daro 
gaus organizmui.

alko- 
ir ko- 
žmo-

di- 
didė-

pripaž i n t ų 
SSSR tuos kraštus.

Ar Anglijos ir Amerikos 
vyriausybės sutiks paten
kinti Stalino reikalavimus 
ar ne, nenoriu pranašauti, 
tačiaus aišku, kad Balti
jos kraštai dabar tai svar
biausias objektas Stalino 
derybose su Anglijos ir A- 
merikos vyriausybėmis. 
Šis klausimas labai aktua
lus ir sukelia neramumą 
Baltijos kraštų tautų žmo
nėse. Šiame klausime glū
di pavojus Baltijos kraš
tams, nes aiškiai matome, 
kad Stalinas siekia am
žiams pavergti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.
MŪSŲ PAREIGA DABAR 
BUDĖTI. MŪSŲ PAREI
GA DERĖTIS.

Amerikos lietuviai, turė
dami progą ir nemažai į- 
takos Amerikoje, turėtų 
atydžiai sekti anglų, ame
rikonų ir rusų diplomatų 
politiškus manievrus ir 
dėti pastangas, kad Ame
rikos vyriausybė neprileis
tų Anglijos vyriausybės 
prie pakartojimo antrojo 
Municho politiškos trage
dijos akto Baltijos kraštų 
kaina.

Taipgi, mūsų pareiga 
rimtai ir skubiai organi
zuotis, sutelkti mūs viso- 
kiariopas pajėgas, sudary
ti rimtus žygius sukėlimui 
reikiamo kapitalo kovai 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Nepamirškime, 
kad jeigu SSSR bus įvelta 
į karą su vokiečiais ir ja
ponais^ o aš neabejoju, 
kad bus), tai vėl karui 
baigiantis bus sąlygos

• v

Kenčiant
ii

Man žirdis nežmonitkai skauda, 
žūstant k raitu i kurį taip mylėjau, 
Girdint brolių bejėgišką r*udą. 
Ai kenčiu, kaip lygžiol nekentėjau... 
Ir prie vieno dalyko priprasti 
Vargiai iioje žemi j galėsiu: 
Sau naują tėvynę surasti, 
Kai senoji — tik krūva griuvėsių. 
Štai kodėl ai nusiminąs,
Ko nuliūdusi siela ir kūnas: 
Palikau be draugų, be tėvynės 

Vieniias lyg sūnus palaidūnas. 
Plačiame pasauly nestinga 

Grožiu, turtais iigarbintų vietų, 
Bet žalis puiki ir garbinga 

Man tėvynės atstot negalėtų.
LIETUVIS.

Naujas LridbiysJ

y/ uz

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 atsilankiusįam.

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėte, įvyks liepos 27-tą.

RENGĖJAI.

I

vykdinta Baltijos kraš
tuose. Pasibaigus karui 
bus sprendžiamas okupuo
tų kraštų klausimas. To
dėl būkime pasirengę ko
vai dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Dabar lai
kas mums rengtis, Lietu
vos ateičiai rūpintis.

Ačiū “Darbininkui” 
irisiųstą man knygutę 
“Mišių Maldos už Miru
sius”. Pati šios knygutės 
antraštė pasako savo ver
tybę. Tai yra vertimas iš 
otynų kalbos — Mišiolo, 
leidinys yra visai mažo 
formato, labai parankus 
nešioti nors ir mažam ki- 
šeniui. Išleistas labai gra
žiai; kalba taisyklinga — 
lengva, spauda aiški, rai
dės nemažos, gali ir silp
nesnės akys išskaityti. Vi
so 63 puslapiai. Kaina tik 
20 centų. Išleista balan
džio mėn. 1940 m.

Šis taip patogus ir seniai 
laukiamas leidinys turėtų 
rastis kiekvieno lietuvio 
kataliko kišeniui, nes ja
me ras visa, kas kalbama 
apie numirusį išlydint iš j 
namų, bažnyčioje ir ka
puose. Šias maldas jau se
nokai teko girdėti varto
jant, (lietuviškai, laido
jant numirėlį) iš kun. K. 
Paulionio lūpų, Brookly- 
ne. Žmonėms tas labai pa
tinka, nes jų prigimtoje 
kalboje. Turint šį taip pa
togų leidinėlį, kiekvienam 
bus daug patogiau jį pasi
skaityti numirusio apei
gose. J. B.

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

Alkoholis yra pripažin
tas kaipo nuodas. Jeigu 
sakysime, būdamas iš
troškęs, vietoj stiklo van
dens išgersi stiklą gryno 
alkoholio, tai gali kristi 
negyvas. Kuo daugiau 
randasi alkoholio gėrime, 
to daugiau jis kenkia žmo
gaus kūno organizmui. Al
koholiniai gėrimai stimu
liuoja kūno organus. Kūno 
audiniai laiko jį kaipo 
priešą, kaipo svetimą ele
mentą. Kuomet žmogus 
išgeria alkoholinio gėri
mo, jis jaučia, kad jo kūne 
vaikščioja lig kokia šilu
ma. Tą šilumą sukelia ko
va, kuri įvyksta tarp alko
holinio ir tarp žmogaus 
organizmo kraujo, kuris 
stengiasi tą svetimą, ne
pageidaujamą elementą— 
alkoholį iš savęs prašalin
ti.

Prie alkoholio skonio tu
ri priprasti. Niekas ne
mėgsta alkoholio skonio, 
kuomet pirmą sykį jį ra
gauja. Todėl alkoholiniai 
gėrimai būna kuo nors 
prasaldinami, kad jo sko
nis nebūtų taip žymus. 
Tad prie alkoholio varto
jimo turi priprasti.

Apdraudų kompanijų j 
statistikos parodo, kad 
daug varto jantieji alkoho- * 
lio žmonės miršta jauna
me amžiuje. Mažiau varto- 
jantieji ilgiau gyvena. Gi ■ 
abstinentai - blaivininkai 
ilgiausiai gyvena.

Jei nori užlaikyti ilges
niam laikui plonus audi
nius nuo sutrūnijimo, tai 
sumirkyk juos alkoholyje 
ir tas sulaiko juos nuo ge
dimo. Panašias pasekmes 
alkoholis padarė dalinai 
žmogaus kūno audinių or
ganizme. Jis suparaližuo- 
ja kūno audinius - celes, 
kurias jis pasiekia ir su
mažina metabolizmo pro
cesą. (Žodis metabolizmas 
reiškia kūno organizmo 
veiksmą). Jeigu mes žiū
rėsime per padidinamą 
stiklą, tai mes pamatysim, 

• jog mūs kūnas yra lig 
koks audinys, pilnas sky
lučių - celių. Kraujas cir
kuliuoja, vaikščioja po vi
sas tas kūno audinių sky
lutes, išnešioja po jas mai
stą ir atnaujina naujas ce
les, jeigu kuri pagenda. 
Pagedusias kūno daleles 
išmeta lauk su išmatomis, 
arba išvaro ant odos pa
viršiaus, pavydale spuogų, 
ar vočių. Alkoholis nusilp
nina kraują ir suparali- 
žuoja kūno audinių celes. 
Kraujas nebepajėgia tų 
sugedusių kūno dalių iš
mest ir jos pasilikdamos 
ilgesniam laikui viduriuo
se, pradeda pūti. Dėl to 
puvimo pradeda augt vi
duriuose: ulcers, votys, ar
ba net ir vėžys. Dėlto alko
holis yra priežastim įvai
rių vidurių ligų.

Jokis atletas, kurs daug, 
ar maž vartoja svaigalų, 
niekada nepasiekia čampi- 
jonato. Visi atletų treini? 
moto jai tą žino ir todėl 
nepavelina savo moki
niams vartoti alkoholio.

Gali atrodyti, kad alko
holis turi stimuliuojančios 
įtekmės. Gali atrodyti, 
kad alkoholis padidina in- 
telektuales - protines jė
gas. Todėl išsigėręs žmo
gus turi daug kalinis. Bet 
kokia yra girto kalba, tai 
visi žinome. Net išmoks
linto žmogaus, vartojan
čio svaigalus protas nu- 
silpnėja; o ką bekalbėti a- 
pie bemokslį girtuoklį, 
kurs visai pasidaro kvai
las.

Prisigėręs žmogus ir ki
ta dieną sirgdamas pagi
riomis, jaučia lig jo visi 
nervai ir sąnariai būtų su
irę. Jo visas kūno orga
nizmas jaučiasi lig griuvė
sių krūva, pilnas nuodų. 
Kad tas organizmas susi
tvarkytų, reikia, kad tie 
nuodai iš kūno butų pra
šalinti, geriant daug van
dens. Vanduo išvalo vidu
rius ir organizmą. Bet jei
gu žmogus vieton išsivaly
ti nuo nuodų, su vandens 
pagelba, dar daugiau jų 
upila, kaip daugelis daro, 
sirgdami pagirioms; tada 
jau niekad negali jaustis 
normalus ir sveikas.

Įprotis ir noras vartoti 
alkoholinius gėrimus išsi
vysto laipsniškai. Gerian
tys su saiku gali to greit 
nepastebėti, bet jo proti
nės ir fizinės pajėgos nė
ra tokios tvirtos, kokios 
galėtų būti alkoholio visai 

, nevartojant.
Tikroji priežastis, kad 

daugelis žmonių vartoja 
’ alkoholinius gėrimus tur 

būt yra, kad žmonėms sto
ka supratimo, apie savo 
kūno organizmo sudėtį ir 
jo veiksmą. Žmogus gerai 
supratę#/ kaip alkoholis 
kenkia jo kūno organiz
mui, tikrai jo nevartos. 
Tas supratimas apie alko
holio kenksmingumą tu
rėtų būt skiepijamas vai
kams mokyklose ir suau
gusiems rengiant viešas 
paskaitas. Jog sveikata 
tai didžiausias žmogaus 
turtas ir laimė.

Girtavimo paprotys yra 
surakinęs ir smaugia dau
gybę žmonių. Jie įsivaizdi
na, kad be alkoholio nėra 
galimybės apsieit. Nei vie
na puota neapsieina be 
svaigalų. Kišeninės plėč- 
kutės, kurios vartojamos 
jaunimo susirinkimuose, 
šokiuose dėl pasismagini
mo, ardo jo moralinę sąvo
ką. Jeigu norite įsigyti ir 
paveldėti visas prigimties 
jums teikiamas kūno ir 
proto jėgas, tai turite 
vengti vartoti alkoholinius 
gėrimus. Blaivumas pagel
bės naudotis gera kūno 
sveikata ir sulaukt laimin
gos senatvės.

Tie, kurie mėgsta varto
ti alkoholį ir mano, kad jis 
pagerina jų apetitą, turės 
atsimokėti visokiais ken
tėjimais nuo vidurių ligų 
ir keliolikos metų trum
pesniu amžiumi.

(Physical Culture) 
By Bernarr MacFaden 
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S. Bugnaitis.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
5. Ne Politinė Partija

Sako tikrovėje turėję vėliavas, ženklelius, bilietė
lius ir visas kitas politinės partijos išviršines formas. 
Lyg vėliavos, ženkleliai, bilietėliai ir panašios išorinės 
formos nebūtų visuomet bendrai vartojamos, visuose 
pasaulio kraštuose, įvairiausių sąjungų ir organizuo
to veikimo, kurie nieko bendro neturi ir nenori turėti 
s upolitika; pav. sporto ir profesinės, civilinės ir ka
riškos, prekybos ir pramonės sąjungos, pradžios mo
kyklų, religinės, net kūdikiško pamaldumo organiza
cijos, pavyzdžiui, Švenčiausiojo Sakramento Karžy
giai.

Pranešimas jautė silpnumą ir tuštumą patiektojo 
motyvo ir todėl, lyg ieškodamas paramos, pridėjo ki
tus tris.

Apkaltinimas Katalikiškos

v •

I

Bažnyčia Ir Darbininkai
Rašo T.

Ekonominė ir socialinė 
santvarka, vienokiu ar ki
tokiu būdu susiduria su 
nuosavybės teisėmis. Už 
tai didžiai svarbu žinoti ką 
Bažnyčia šiuo klausimu 
skelbia ir reikalauja.

v •

o
mui šiuose dalykuose nu
sileido, kaip sakėme, ne
gali būti suderintas su ka
talikiškos Bažnyčios mok
slu, kadangi visą visuome
nę auklėja dvasia labai 
svetima krikščioniškojo 
mokslo dėsniams”.

Krikščionybė aukština ir 
įvertina žmogų, bet moks
lias, kuris paneigia Dievą, 
paverčia žmogų valstybės 
vergu. Socializmas Dievo 
nepripažįsta, taigi ir tei
sių žmonėms.I

Ekonominė Santvarka
Pijus XI, Quadragesimo 

Anno enciklikoje sako: — 
“Ekonomija savo prigim
timi nėra žalinga,-bet ka
da tik ji iškrypsta iš nor
malių vėžių, kai kapitalas 
darbininkus tokiu keliu 
veda ir į tokią būklę pas
tato, kad darbas ir visa 
darbo santvarka eina vien 

! darbdavio naudai ir kapi- 
italo didėjimui, neatsižvel- 
! giant nei į darbininkų 
žmogišką vertę nei į socia- 

! linę ekonomijos tvarką, 
i nei socialinį teisingumą ir 
ibendrą gerovę, tada ji yra 
i taisytina.

“Visų pirma krinta šian- 
įdien visiems į akis, kad ne 
tik kapitalą, bet ir jėgą 

i bei viso ekonominio gyve
nimo vairą yra paėmę į sa
vo rankas atskiri žmonės, 

i kurie dažnai nėra nė patys 
i tunų savininkai, bet pas- 
I tatyti užvaizdos arba val
dytojai jiems patikėto tur
to, kuriam jie su visu ne- 

i suvaldomu patraukimu y- 
ra atsidavę. Tas ekonomi
nio gyvenimo užvaldymas 
išaugo iki kraštutinumo 
tuose, kurie kaip kapitalo 
laikytojai ar valdytojai, 
turi savo galioje kreditus, 
ir juos skirsto pagal sau- 
vališką norą, šis jėgos ir 
galybės suplaukimas bai
giasi ne kitaip, kaip stip
resniojo užvaldymu, o šis 
labai dažnai 
ninkas ir 
Toks jėgos 
sukaupimas į
kas veda į kovą dėl turto 

įvaldymo, į kovą dėl paties 
1 ekonominio gyvenimo, į 
kovą dėl valstybės valdy
mo ir į kovą dėl valdymo 
viena kitos valstybių. Šią 
neteisingą ekonominę san
tvarką reikia būtinai tai- 
isyti”.________

Tėvų Jėzuitu Gavėnios 
Misijos

inuosavybės ir galės ją pa-, 
likti vaikams”.

Nuosavybė duoda žmo
gui laisvę. Bažnyčia reika
lauja, kad jis laisvai galė
tu gyventi. Ir labai svar
bu žinoti, kad nuosavybė 
turi dvejopus savumus, 
žiūrint, kam ji tarnauja, 
atskirų žmonių ar ben
druomenės gerovei. Pijus 
XI sako: “Nuosavybės tei
sė žmogui eina iš prigim
ties, taigi iš Dievo, kad 
kaip kiekvienas galėtų ap
sirūpinti reikalingais dai
ktais sau ir saviškiems, 
taip šios teisės dėka gery
bės, kurias Dievas skyrė 
visai žmonių giminei, ga
lėtų tarnauti savo pasky
rimui; visa tai galima pa
siekti tik laikantis tam ti
kros ir gerai nustatytos 
tvarkos”.

Paneigimas atskirų žmo
nių nuosavybės veda į vie
nokią ar kitokią socializ
mo bei kolektivizmo tvar
ką; tuo tarpu paneigimas 
viešųjų nuosavybės savu
mų būtinai veda į savy- 
meilės individualizmą ar
ba į kraštutinę liberaliz
mo tvarką, kuri atmeta 
visas pareigas ir baigiasi 
visišku neatsakingumu ki
tiems asmenims ir bendra
jai gerovei.

KADA PERKI

Nuosavybės Teisės
Leonas XIII sako: “Žmo

gus savo prigimtimi turi 
teisę turėti nuosavybę. Jis 
turi neliečiamą teisę ne 
vien tik naudotis žemės 
gerybėmis, kaip kiti su
tvėrimai, bet turėti pasto
vią ir nuolatinę teisę savo 

' gerybes valdyti ir tai ne 
tik tokiaš, kurios bevarto
jant išnyksta, bet ir to
kias, kurios naudojamos 
nenyksta. Prigimties tvar
ka griežtai reikalauja, kad 
šeimos tėvas parūpintų vi
sa', kas gyvybei užlaikyti 
ir šiaip gyvenimui reika
linga tiems, kuriuos jis 
pagimdė; pati prigimtis į- 
dėjo žmogui norą duoti sa
vo vaikams visa, kas rei
kalinga, kad, gyvenimui 
nevisada pastoviam esant, 
jie galėtų apsiginti nuo 
skurdo ir vargo; nes jo 
vaikai tai lig jo paties pa
kartojimas. Šitą savo pa
reigą jis atliks, kai turės

i

Pirmasis tvirtina, kad Katalikiškojo Veikimo va
dai buvę perdėm nariais ar net vadais Liaudies Parti
jos, kuri (sako) buvo stipriausias fašizmo priešinin
kas. Šis apkaltinimas buvo nekartą mestas Italijos 
Katalikiškam Veikimui, kaltinimas visuomet bendrai 
ir be vardų. Mes kiekvieną kartą prašėme apibrėžti 
apkaltinimą ir nurodyti vardus,, bet veltui. Tik trum
pai prieš Katalikiškam Veikimui padarytus smūgius 
ir tada, kai prie jų buvo aiškiai rengiamasi, priešinga 
spauda, remdavosi nemažiau aiškiais policijos prane
šimais, paskelbė tam tikrą faktų ir vardų eilę; ir tai 
patiekė kaip reikalautas žinias, apie kurias pranešimo 
pradžioje yra kalbama ir kurias “Osservatore Roma
no” tinkamai atitaisė ir parodė jų neteisingumą, o ne 
patvirtino, kaip apgaudinėdamas visuomenę praneši
mas tvirtina.

Kas liečia Mus, Garbingieji Broliai, prie savo lai
ku duotų paaiškinimų ir pirmiau padarytų asmeniškų 
tyrinėjimų manėme, kad yra Mūsų pareiga patiekti 
naujų paaiškinimų ir padaryti naujų tyrinėjimų, ir 
štai, Garbingieji Broliai, apčiuopiami daviniai. Pirm 
visa ko galime konstatuoti, kad, dar gyvuojant Liau
dies Partijai ir dar nesusikūrus naujai Partijai, pagal 
1919 metais išleistus nurodymus, tie, kurie vadovavo 
Liaudies Partijai, negalėjo tuo pačiu laiku imtis Ka
talikiškame Veikime vadovaujamos pareigos.

Be to, esame konstatavę, Garbingieji Broliai, kad 
iš buvusiųjų Liaudies partijos vietos vadų, pasaulio- 
nių, vėliau tapusių Katalikiškojo Veikimo vietos va
dais, tokių, kaip ankščiau esame sakę, priešingos 
spaudos nurodytų, atsirado tik keturi, pabrėžiame — 
tik keturi — toks mažas skaičius 250 vyskupijų cen
truose, 4000 Katalikų Vyrų sekcijose ir daugiau kaip 
5000 Katalikų Jaunimo Vyrų skyriuose. Ir turime pri
dėti, kad tuose keturiuose atsitikimuose kalbama apie 
atskirus asmenis, kurie niekuomet nesudarė jokių 
sunkenybių, o kai kurie tiesiog buvo laikomi partijai 
ir rėžimui palankūs bei gerai matomi.

Kova Prieš Religiją
Nenorime nepaminėti kitą Katalikiškojo Veikimo 

nepolitinio religiškumo garantiją, kurią, jūs, Garbin
gieji Broliai, Italijos Vyskupai, gerai žinote, kad Kata
likiškas Veikimas yra, buvo ir bus visiškoje nuo epis
kopato priklausomybėje, nuo Jūsų, kurie visuomet 
skyrėte kunigus — dvasios vadus ir vyskupijų centrų 
pirmininkus; todėl aišku, kad, perduodami ir pavesda
mi Jums, Garbingieji Broliai, smūgio paliestas Sąjun
gas, nesame padarę jokio naujo ir esminio pakeitimo 
ir parėdymo. Uždarius Liaudies partiją ir jai nustojus 
veikti, tie, kurie jau priklausė prie Katalikiškojo Vei
kimo, ir toliau prie jo pasiliko, pasiduodami pagrindi
nio Katalikiškojo Veikimo įstatymo visiškai draus
mei, tai yra susilaikydami nuo bet kokio politinio dar
bo; taip padarė ir tie, kurie prašėsi būti prie jo įrašyti.

Kuria tai teise ir meile visi tie turėjo būti išmes
ti ar nepriimti, kada, turėdami reikalaujamas ypaty-

• v

Valstybės Pareigos
Valstybė turi galią tvar

kyti nuosavybės naudoji
mą, nes jos uždavinys yra 
rūpintis viešąja žmonių 
gerove. Pijus XI sako: — 
“Viešoji valdžia, pasirem
dama natūralia ir dieviš
kąja teise, gali tiksliau 
nustatyti, kas, turint gal
voje tikrus viešosios gero
vės reikalus, yra leistina 
arba neleistina nuosavy
bės naudojime tiems, ku
rie jas turi. Bet kadangi 
tesiė turėti nuosavybę y- 
ra duota ne žmonių, bet 
prigimties įstatymu, tai 
valstybė negali ją naikin
ti, bet tik jos naudojimą 
tvarkyti ir su bendrąja ge
rove derinti”. Šitas nuro
dymas labai reikalingas 
gyvenime įvykdyti, nes 
Dievo duotos gerybės mū
sų dienose nenaudojamos 
visų žmonių gerovei, bet 
tik jas turinčiųjų sauva-

GARSŲ *

Flwi<LJVEST,NGHOUSE

electric refrigerator
BUV0 *-W*.TS..DABAR TIK $ĮQą.75

ti. Užeik ir pamatyk šį 
elegantišką šaldytuvą.

' dėti į Sj taldytuvą, 
sinaudodami dideliu 
genu. Kalbant apie 
na, niekur geresnio 
geno nebūtų galima

Westinghouse yra tobu
lai padarytas šaldytu
vas. šiame modelyje 
specialė įtalpa pasidėti 
maistui. Dabar jūs ga
lėsite nusipirkti maistą 
kelioms dienoms ir su

pa- 
bar- 
kai- 
bar- 
ras-

liavimui.
Valstybė ne tik turi tei

sę tvarkyti nuosavybę 
žmonių gerovei, bet taip 
pat teisę ir valdyti neku
rtas nuosavybes. Pijus XI 
sako: “Visai pamatuotai, 
tvirtinama, kad kai kurios 
nuosavybės paliktinos val
stybei, nes jos neša su sa-j —
vimi didelę valdžią, kurią Socialistai, kaip ir visi 
atskiriems žmonėms, be,kerštingi reformatoriai 
valstybės, negalima su- grfebaisi taisyti ne tą dai- 
teikti . ktą. Kad turtuoliai išnau-

Taigi Bažnyčia ima vi- doja darbininkus, tai jie 
dūrinį kelią. Ji reikalauja, reikalauja panaikinti visą 
kad kuodaugiausia žmo- nuosavybės teisė. Bet fak- 
nių turėtų nuosavybes ir tas yra, kad blogybių šak- 
taip pat sako, kad kaiku-jnis yra ne nuosavybėje, 
rios nuosavybės, geresniai bet žmoguje, kuris ją turi^ 
bendruomenės gerovei, ir blogybės nebus pašalin- 
privalėtų būti valstybės tos iki žmogus neatgims 
valdomos. Bendruomenės! teisingumo ir meilės dva- 
gerovės reikalai turi nu-'šioje. Atmesdami religiją, 

jie tą*žmogaus atgimimą 
padaro negalimu. Teigti,

ktą. Kad turtuoliai išnau- 
tai jie

NEREIKIA įmokėti 
LENGVI I SS IM O K Ė JI M AI

❖

Didelis 6 kub. pėdų šeimyniš
ko Dydžio. Apribotas skai

čius: Ateik dabar!

spręsti kurios nuosavybės 
turi būti valstybės valdo
mos.

Socializmas Ir Komunizmas
Socializmas yra kolekty

vizmo forma, kuris teigia, 
kad visas kapitalas, gamy
bos priemonės, turtų šalti
niai, turi būti valstybės 
valdžioje. Socializmas bu
vo smarkiai varomas Po-

bes, pasiduodavo tam įstatymui? Rėžimas ir partija,.piežiaus Leono XIII lai-
. . .. . .. . _ . ... . r.kuri priklausantiems prie Liaudies partijos atrodė pri
duodanti tiek didelės jėgos politinėje srityje, turėjo 
būti Katalikiškam Veikimui dėkinga, kad tie žmonės 
buvo išimti iš politinės aplinkumos ir tiesioginu būdu 
įpareigoti išvystyti tik religinį, bet ne politinį veikimą. 

Priešingai, Mes, Bažnyčia, Religija, ištikimi kata
likai (ir ne tik Mes) negalime būti dėkingi tiems, ku
rie, išstūmę socializmą ir masoneriją, aiškius Mūsų 
(ir ne tik Mūsų) priešus, juos vėl taip plačiai įsileido j 
ką visi mato ir apgailestauja; ir šie tapo tiek stiprūs, 
pavojingi ir kenksmingi, kiek yra slapti ir drauge a- 
pystovų palaikomi.

Mums daug kartų kalbėjo apie sulaužytus pada
rytus pasižadėjimus; visuomet prašėme nurodyti var
dus ir duoti aiškių faktų, norėdami tuojau įsikišti ir 
tinkamai sutvarkyti, bet į Mūsų prašymą niekuomet 
nebuvo atsakyta.

K/<zustm<zt Apsvarstymui
1. Kuo Italijos vyriausybė apkaltino Katalikišką Ak

ciją?
2. Ar Katalikų Akcijos tikslas yra politinis ar religinis?
3. Kas skiria Katalikiškos Akcijos vadus?

• *

Ikais, bet pastaraisiais am
žiais jis, didžiai pasikeitė. 
Pijus XI apie tai sako:

“Nuo Leono XIII laikų 
pasikeitė ir pats socializ
mas, su kuriuo mūsų 
Pirmtakūnas smarkiai ko
vojo. Socializmas tada, ga
lima sakyti, buvo vienas ir 
gynė mokslą suvestą į vie
ną veikalą, bet nuo to lai
ko skilo į dvi viena prieš 
kitą stojusias dalis, bet 
tokiu tik būdu, kad nei 
viena, nei kita neatsitrau
kė nuo Krikščionybei prie
šingo pagrindo”.

Toliau Pijus XI nusako 
socializmo skirtumus: — 
“Viena socializmo dalis 
panašiai pasikeitė, kaip 
jau nurodėme, į pasikeitu
sią kapitalistinę < ekono
miją, ir virto komunizmu/

kuris ne tik slaptai, bet 
viešai ir atvirai visomis, 
net smarkiausiomis prie
monėmis siekia ir moko 
dviejų dalykų, būtent, 
žiauriausios klasių kovos 
ir pilnos privatinės nuo
savybės panaikinimo. Tų 
tikslų siekiančiam nieko 
nėra, ko neišdrįstų, ko gė- 
dytųsi; o įgavęs valdžios 
pasirodo nepaprastai žiau
rus ir nežmoniškas. Tai 
liudija .anos pragaištin
gos skerdynės ir griuvė
siai, kuriais plačiausius 
rytų Europos ir Azijos plo
tus nuklojo; kaip jis yra 
priešingas šventai Bažny
čiai ir pačiam Dievui, gau
siais faktais įrodyta ir vi
siems žinoma.

“Kita dalis, kuri pasilai
kė socializmo vardą, yra 
švelnesnė. Ji sakosi ne tik 
susilaikanti nuo prievar
tos pavartojimo, bet ir pa
čių klasių kovą ir privati
nės nuosavybės panaikini
mą, nors ir neišsižada, 
tam tikru būdu sušvelni
na ir moderno ja”.

kad nuosavybės pervedi
mas valstybės diktato
riams pašalins visas blo
gybes ir darbininkų išnau
dojimą yra taip pat, kaip 
sakyti, kad užregistravus 
automobilių New Yorko 
valstybėje, o ne Massa
chusetts, bus galima be 
gazolino važiuoti. Nei so
cializmas nei komunizmas 
dar neįrodė, kad suvalsty- 
binimas nuosavybių pada
rė darbininkų gyvenimą 
geresnį.

I

Katalikai Ir Socializmas
Socializmas savo mokslu 

yra priešingas Krikščio
nybei ir už tai katalikas 
negali būti socialistu. Pi
jus XI smerkia bet kokį 
prisidėjimą prie socializ
mo ar komunizmo. Jis sa
ko: “Komunizmas - yra
klaidingas savo giliausioje 
esmėje, ir nevienoje srity 
negalima stoti su juo į 
bendrą darbą, jei norime 
išgelbėti krikščionišką 
kultūrą. Jei kaikurie, su
klaidinti, ir prisidėtų prie 
komunizmo pergalės savo 
krašte, jie kristų pirmieji, 
kaipo savo paklydimo au
kos”. (“Bedieviškas Ko
munizmas”).

Katalikui taip pat nega
lima prisidėti prie švelnes
nio socializmo. Pijus XI 
enciklikoje Quadragesimo 
Anno sako: “Nors socia
lizmas, kaip ir visos klai
dos, turi šiek tiek tiesos, 
tačiau remiasi mokslu a- 

visuomenę 
tikrajai Krikš-

cializmas, yra priešingi 
dalykai: niekas negali bū
ti kartu ir doras katalikas, 
ir tikra prasme socialis
tas”.

Bet jei, sakykime, socia
lizmas pakeistų savo mok
slą nuosavybės klausimu 
ir atsižadėtų klasių kovos, 
ar katalikai galėtų prie jo 
prisidėti? Pijus XI mums 
atsako: “Mes pareiškiame: 
socializmas, ar jį imsime 
kaip mokslą ar kaip isto
rinį faktą, ar kaip akciją, 
jei jis tikrai pasilieka so
cializmu, dar gi ir po to 
kaip teisybei ir teisingu-

pie žmonių 
priešingu 
čionybei. Religinis sočia- ; 
lizmas, krikščioniškas so- I

i

yra smurti- 
neišmanėlis. 
ir pastangų 
vienas ran-

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).

i

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmošinai dėl visokių reikalų.

įsigykite
pilietybes katekizmą

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
Sekmadienį, 3:00 valandą po 

pietų. Šv. Pranciškaus parapi- j 
jos užsibaigė senimui misijos. 
Vadovavo tėvelis A. Mešlis, S. 
J. Palankus oras atėjo pagel- 
bon. Žmonių sueidavo labai 
daug ir visi gėrėjosi turinin
gais pamokslais.

gos 27 kuopos kursai arba so- 
cialis susirinkimas. Programa 
bus įdomi. Sąjungietės pakvietė 
viešnią kalbėtoją. Kursų rengi
mo komisija kviečia į tą vakarą 
visas Sąjungietes, taip pat ir 
kitas moteris ir merginas, ku
rios įdomauja Sąjungiečių vei
kimu. Susipažinusios su Sąjun
giečių veikimu, visos lietuvės 
katalikės moterys ir merginos

šv. Kazimiero draugija kovo < Moterų
9 d. šventė savo globėjo Šv. Ka
zimiero dieną. Ryte visi drau
gijos nariai išsirikiavę, nešini 
savo vėliavą, įžygiavo į bažny
čią. Tėvelis Mešlis atlaikė prie 
jų aukotojo altoriaus šv. mišias 
ir pasakė pritaikintą pamokslą. sų
~ .. ... .. . . . rengėjams ponams K. P. Nau-Beveik visi draugijos nariai tą & J r
,. ... . , . jokaičiams, J. A. Smilgiams, P.dieną priėjo prie Šv. Komuni- J °

V. Kudirkams ir V. A. Kudir- jos. '
kams, taipgi ačiū ponams Nau- 
jokaičiams už namą, kuriame 
mūsų pagerbimui bankietas į- 
vyko. Širdingai ačiū visiems 
atsilankiusiems svečiams ir 
viešnioms. Norwoodiečiams ir 
iš kitų kolonijų, iš Waterbury, 
Conn.; So. Boston, Mass.; 
Lynn, Mass.; Rosiindale, Mass.; 
Mattapan, Mass.; Dorchester, 
Mass.; Dedham, Mass. ir ki
tiems. Ačiū už malonius sveiki
nimus, nuoširdžius linkėjimus, 
telegramas, laiškus 
broliui ir šeimai V. 
Grand Rapid, Mich., 
gytiniui, Danieliui 
Roanoke, Virginia, 
šeimai iš Lynn, Mass., J. A. Ku- 

I dirkams iš Waterbury, Conn., 
Dailydžiam iš Worcester, Mass., 
ir kitiems. Jūs mums padarėte 
daug nuoširdaus malonumo, jū
sų dalyvavimas bankiete, jūsų 
sveikinimai, linkėjimai ir dova
nos paliks mūsų atmintyje visa
dos, kol Dievas gyvus mus lai
kys. Mes prašysime Dievo, kad 
Jis jus visus laikytų sveikus 
ilgus metus.

Pranas ir Agota Kūrai, 
Norwood, Mass.

Lawrence Sodaliečių teatro 
Mėgėjų būrelis, kovo 9 d., vado-. 
vaujant tėveliui J. Skalandžiui,; 
išvažiavo į So. Bostoną, suvai
dinti teatrą “Šventoji Teresė”.

Darbai visose dirbtuvėse eina 
gerai. Išrodo, kad visi gali gau
ti darbo.

I
I

; Penktadienį, kovo 7 d., mūsų 
kolektoriaus, p. Petro Grino, 
sūnus Jonas, išvyko į karo tar
nybą. Jau dabar bus apie tuzi
nas lietuvių iš Lawrence tar
naujančių tam Dėdei Šamui.

Aušrelė.

NORfOOD, MASS
Vaidintojos Iš Lavcrence

Sekmadienį, kovo 16 d., 7 vai. 
vakare. Šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje Sodalietės atvyksta 
iš Lawrence suvaidinti turinin
gą veikalą “Šv. Teresė”. 
Norwoodiečiai ir apylinkės 
tuviai kviečiami ateiti ir 
matyti tą gražų veikalą iš 
Teresės gyvenimo. Įžanga ma
ža.

Visi 
lie- 
pa- 
Šv.

Vyčių Parengimas Parapijos 
Naudai

Kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio lietuvių par. svetai
nėje, St. James Avė., įvyks 
Lietuvos Vyčių 27 kp. “Food 
Whist Party”. Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti. Pelną ski
ria parapijai.

ks.

PADĖKA

čiai, todėl erdvi nauja parapijos 
svetainė prisirinko pilnutėlė. 
Sunku spėti, kokį įspūdį pada
rė susirinkusiems, matant žiau
rius ir girtuokliaujančius komi
sarus, kankinant ir žudant ne
kaltus lietuvius, tačiau lietuvių 
ištvermė, pasiryžimas ir meilė 
bei prisirišimas prie savo tėvų 
gimtinės buvo mums gražiau
sias pavyzdys ir pamokinimas, 
kad reikia vėl stoti ištvermin- 
gon kovon už tėvynę Lietuvą.

Visi artistai savo roles atliko 
gerai ir pergyveno tai, kas įvy
ko prieš karą, kas vyksta da
bar mažame Baltijos krašte, 
Lietuvoje, vaduojant ją iš už- 
grobikų rusų.

Visas vakaro pelnas buvo ski
riamas “Darbininko” Intertype 
fondui.

mū-Nuoširdžiai tariame ačiū 
t 35 metų vedybinio bankieto

LDS 2-ji kuopa So. Bostono 
jauniesiems artistams už suren
gimą šio vakaro nuoširdžiausiai 
dėkoja. Bendras darbas yra 
mums visiems brangus.

Koresponden tas.

Mūsų Vadas

Galite Prisimieruoti Kailinius Savo Namuose! “
Ir Tas Jums Nieko Nekainuos

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

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

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

ji 1 washington street
Boston, Mass.

ir dovanas 
Kurams iš 
mūsų au- 
Mailai, iš 
Bacevičių

MONTELLO, MASS.

Moterų ir Merginų Dėmesiui
Kovo 17 d., 7:30 vai. vakare, 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje įvyks Moterų Sąjun-

!

1
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Serga mūsų vadas, 
Jurgis Stačiokas, 
Susižeidęs koją, 
Kenčia jis skausmus. 
Gaila mums Jurgelio, 
Gaila mums labai, 
Laukiame pasveikstant, 
Mes visi ūmai! • 
Guli ligoninėj 
Tarpe svetimųjų. 
Jo akis nudžiunga 
Pamatę savuosius. 
Gaili jo Klebonas, 
Nuoširdžiai užjaučia, 
Atvažiavęs juokin, 
Kad palengvint kančią. 
Gaili jo choristai, 
Nėra kam giedot, 
Ateina Velykos, 
Reikia pasiruošt. 
Gaili jo klapčiukai, 
Gaili jo visi, 
Gaili jo kiekvienas, 
Kam tik užminsi...

P. Aukštikalnis.

Šiomis dienomis visos dirbtu
vės, vedančios darbą American 
Wool kompanijos, gaus 10% di
desnes algas. Lowellyje sekan
čių dirbtuvių darbininkai gaus 
daugiau užmokesnio: Ames 
Worsted Co., United Statės 
Bunting Co., VValsh Mill, Royal 
Worsted Co., ir Beaver Brook 
Collinsville. Čionykščiai lietu
viai daugiausia dirba šiose dirb- 
tyvėse.

Mykolas Morkūnas, narys Na
tional Guard, gavo paaukštini
mą iš pirmojo leitenanto į kapi
tonus. Šiomis dienomis apsis
tojęs Fort Edwards, Company 
C, 182 Infantry.

Merginų Sodaliečių Dramos 
Ratelio nariai pradėjo mokytis 
naują operetę “Teta Klimienė”. 
Žada šią operetę vaidinti pabai
goje gegužės mėnesio. Lauksi
me.

LOWB1, MASS.
Juozafina Baumilienė sveiks

ta. Mėnesis atgal išsilaužė koją.

Pennsylvanijos Žinios
imsite šv. Komuniją, bet kurio
je atlaidų dienoje. O už kiekvie- 

Maloniai kviečiame mūsų mie- aplankymą išstatyto Šv. Sa
lus parapijiečius ir visus apy-1 kramento įgysite 15 metų atlai- 
linkėje gyvenančius į Keturias-i kuriuos galima paaukoti

MIHERSYILLE, PA.

dešimt Valandų Atlaidų, kurie 
prasidės Šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčioje, Minersville, 
Pa., sekmadienį, kovo 16 d. per 
sumą su procesija. Šv. Mišios 
bus laikomos pirmadienį ir ant
radienį 5-7-8 vai., o Suma ir pa-.

skaistyklos sieloms.
Parapijos Kunigai.

PHILADELPHIA, PA.

giausia teikė patarnavimo Lie
tuvių Muzikos Bendrovė, kuri 
davė net ir tam bankietui visas 
patalpas veltui. Ir koncertas ir 
bankietas labai gerai pavyko. 
Reikia palinkėti ir ateityje po
nui Dzikui ir visiems rėmėjams 
geriausio pasisekimo.

Po koncerto buvo šokiai. Ra
dio vedėjas, 
kas, dėkoja 
Bendrovei už 
vadovavimą, 
džiai dėkoja 
kams-kėms,
kurie parėmė skaitlingai atsi
lankydami į šį paminėjimą.

Balandėlis.

p. Antanas Dzi- 
Lietuvių Muzikos 
teikimą pagelbos 
taip pat nuošir- 
visiems darbinin- 
ypatingai tiems,

Kiek laiko atgal pp. Rimdei- 
kiai, Biržiečiai ir Kurkauskai 

mokslas bus 10 vai. ryte. Miš- “"%> savo vedybinio gyveni- 
. , . , , j. . mo 25 metų sukaktį. Lai Dievasparai bus giedami sekmadienį,

,. . . . ,. . - jiems leidžia sulaukti auksiniopirmadieni ir antradieni 7:30 . x.
val. vakare. Pamokslus laike 
atlaidų sakys kun. E. Paukštis 
iš Chester, Pa. Atlaidai užsi
baigs antradienį 7:30 vai. va-1 
kare iškilmingais mišparais ir 
procesija. , '

Pernai atlaidus šventėme Sek
minėse, bet, kad Jums pato-( 
giau būtų atlikti velykinę išpa
žintį, ir kad žmonės pasinaudo
tų šventu gavėnios laiku, per
kėlėme atlaidus į trečią 
nios sekmadienį.

Nuoširdžiai prašome 
pasinaudoti šiuo brangiu 
paties malonių laiku. Atvažiuos 
daug apylinkės kunigų, tadėl 
galėsite atlikti velykinę išpa
žintį. Pasistenkite įgyti atlai
dus, nes atlaidais skubiai išlais
vinsite kenčiančias sielas iš 
skaistyklos, o sau išpirksite po
mirtinę bausmę už nuodėmes.

Visuotinius atlaidus įgysite j p. Antanas Džikas. Iškilmių va- 
vieną kartą kiekvienoje atlaidų karas susidėjo iš paties muziko i 
dienoje, jei sukalbėsite prie iš- j p. A. Džiko suruošto koncerto,

i

Marijona Ališauskaitė apsive
dė su Konstantinu Abromavich 
iš Lawrence, Mass. Jaunikaitis 
turėjo stoti į kariuomenę. gavę-

jubiliejaus. Jie yra “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai.

j -------------------
Pranešimas Pašelpinio Klubo 

Nariams
Kovo 9 d., laike metinio susi- 

• rinkimo, nutarta, kad sekantis 
■’ mėnesinis klubo susirinkimas 

įvyks ne Velykų šventėje, nors 
tą dieną pripuola, bet savaitė 
ankščiau, Verbų sekmadienį. > 
Pradžia susirinkimo 2 valandą! 
po pietų. Tad reikalų turintieji 
visi pribūkit balandžio 6 dieną, 
tai yra Verbų Sekmadienį.

Narys.

Piety Amerikoje Kelion 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.Verčiant savo lietuviškus lai

kraščius, skaitome, kaip visos 
organizacijos, klubai ir pašal
pos draugijos šlavė lauk visus 
lietuviškus komunistėlius. Ne
žinia, kodėl mūsų miesto drau
gijos į tą dalyką visai nekreipia 
dėmesio. Neseniai viena pašal
pos draugija prirašė į savo na
rius aiškius komunistėlius, ir 
dar draugija nešioja šventojo 
vardą. Kokia nauda draugijai 
turėti tokius narius, kurie vie
šai skelbia ir džiaugiasi Lietu
vos nelaimėmis. Kada mes Lo- 
wellio katalikai susiprasime. 
Lankykimės daugiau į savo 
draugijų susirinkimus ir žiūrė
kime, ką mūsų valdybos daro, 
ir neduokime, kad mūsų įkurtas 
katalikiškas draugijas pažabo
tų komunistai.

visus
Vieš- Kada Jums reikalingi akiniai 

leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Main SL, Weteter, Mass.

Sekmadienį, vasario 9 d., Lie
tuvių Muzikos namo svetainė
je, 2715 E. Allegheny Avė., įvy
ko trijų metų sukaktuvių radio 
programos mįpėjimas. Radio 
programą veda ir tvarko Šv. i 
Jurgio parapijos vargonininkas

Marijona Valaitienė vis tebe
serga. Jau kelintas metas kaip 
kankinasi su sunkia liga.

Šv.kovo 9 d. 
parapijos salėje, 
vakaras. Buvo 

veiksmų drama 
Veikalas vaizduo

^•7Sekmadienį. 
Roko lietuvių

i įvyko gražus 
vaidinama 4 
“Signalas”.
jąs Lietuvos nepriklausomybės 
kovas ir išsilaisvinimą iš Rusų 
okupacijos. Vakarą rengė LDS 
2-ji kuopa, vaidino LRKS Ame
rikoje 94 kuopa, iš So. Bostono. 

Veikalo pasižiūrėti atvyko 
beveik visi lietuviai montellie-

Linksma matyti, kaip Lowel- 
lio lietuviai remia savo lietuvį 
gydytoją Juozą Puišį. f|ūtų dar 
geriau, kad visos mūsų pašai
pūnės draugijos paimtų jį už sa
vo gydytoją. Kam mums lietu
viams remti lenkus ir airius, 
jei turime savo gabų medicinos 
žmogų.

statyto Šv. Sakramento 5 Tėve 
Mūsų, Sveika Marija, ir Garbė 
Dievui Tėvui — Šv. Tėvo inten
cija, atliksite išpažintį ir, pri-

“Tėve, atleisk jiems, nes jie 
j nežino ką darą“.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

STACIJOS
Parašė

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

Šiomis dienomis Lowellio Lie
tuviai katalikai vaikinai turėjo 
savo susirinkimą ir svarstė a- 
pie įsteigimą naujo katalikiško 
klubo. Klubas bus sujungtas su 
Amerikos katalikų organizacija 
CYO (Catholic Yotfth Organi- 
zation). Išrinkta komisija, kuri 
sudarys pilnesnę konstituciją. 
Didžiuma vaikinų pritarė klu
bą vadinti, “Lithuanian Catho
lic Youths Citizens Club”. Jau
nimui rūpi lietuvių vardą iškel
ti politikoje. Linkime mūsų nar
siems jaunuoliams geriausio 
pasisekimo. Vytas Sakalas.

Redakcijos Atsakymai

W0RCESTB, MASS
Sy. Kazimiero Parapija

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

A. Dėdinui. Tamstos eilėraštį 
“Gavėnia” gavome, ačiū. Ta
čiau jis silpnokas, netilps. 
Lauksime Tamstos nuoširdaus 
bendradarbiavimo ateityje..

kurį išpildė parapijos choras 
“Rūta”, ir bankieto, kuriame 
dalyvavo apie pora tūkstančių 
svečių. Tam trijų metų radio 
programos paminėjimui dau-

Bendras Susirinkimas
Bendras draugijų susirinki

mas įvyko vasario 28 dieną. Mi
nėtame susirinkime nutarta I 
rengti bendrą pikniką gegužės 
18 dieną, Maironio parke. Visas 
pelnas Labdarybės naudai ir 
parko pagerinimui. Jeigu tą 
dieną lytų, tai bus perkelta į 
gegužės 25 dieną. Draugijų ats
tovams išduotos laimėjimų kny
gutės, ir užgirta šių metų nau
ja tvarka. Minėtame susirinki
me dalyvavo daugelio draugijų 
atstivai.

Kadangi gegužės mėnesyje 
Maironio parkas pačiame gra
žume, todėl kviečiame šialne 
milžiniškame išvažiavime daly
vauti skaitlingai ir linksmai 
laiką praleisti tyrame ore. Da
lyvaudami, paremsite Labdary
bės darbuotę.

r . Kviečia Rengėjai.

i

’ GRABORIUS
! “Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
[ PROVIDENCE e L 

Telephone:
j Ofiso: Dexter 1952

• Namų: PI. 628*

rwwri

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
PiHctl pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

•kelMasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
gniai patarnauja. NuSJ* | bllę kuri* krautuve pasakykim, kad j* skelbimą 
natftte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 
» SAVIN HILL AVENUE.

DORCHESTER. MAS*.

Patins Marint
P. BaltruHOnas ir p. Klinga, Sav. 
7*3 Broadway, Tai. ŠOU 3120

SO. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VS.
Plrmlnlnk# — Eva Marksien*, 

*25 E 8th SL, So. Boston. Maaa.
Tel So Boston 1298 

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

Prot. Ražt. — Ona Ivažkienė,
440 E 8ixth SL, So. Boston, Maaa 

fin. Rašt. — Marijona Markoniut*, 
4115 Washlngton St.. Rosiindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūt*,

105 West 6th SL. So. Boston, Maaa 
Tvarkdart — Ona Mizgirdlenė.

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

111 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnink* mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

VMate draugijos reikalais kr«tpktt*» 
pBO protokolu ndtttainkf*

I •V. JONO EV. BL. PAOALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

♦



Penktadienis, Kovo 14, 1941 ' DARBININKAS
sz

VIETINES ŽINIOS
Sv. Petro Lietuviu Parapijos 

Choras

ŽINUTES leisti valandėlė pilname rimtu
me ir susikaupime. Kodėl nea- 

Jonas pasižiūrėjus nepagyven-
išleis- "' " 

“Darbininke” ir

Kovo 12 d., deakonas 
Žuromskis, Seminarijos 
tas, lankėsi 
klebonijoje reikalais savo šven
timų ir primicijų. Jis bus šven
tinamas į kunigus, Šv. Kryžiaus 
Katedroje, gegužės pirmoje. Ge
gužės 4 d., jis laikys primicijas 
Šv. Petro lietuvių parapijoje, 
So. Bostone. Jis bus 24 kunigas 
iš minimos parapijos.

I

Kovo 14 d., vakare, po Staci
jų vaikščiojimo, bus laikomas, 
bažnytinėje salėje, parapijos 
veikimo komisijos ir veikėjų 
susirinkimas.

Kovo j.6 d., bažnytinėje salėje, 
Maldos Apaštalavimo Draugi
jos vadovybėje, 3 vai. p. p., įr 7 
vai. vakare, bus rodomi iš dide
lio teatro tikybiniai judamieji 
paveikslai: “Erškėčių Vaini
kas”/

“ERŠKĖČIŲ VAINIKAS”

Sekmadienį, kovo 16 d., š. m., 
3 vai. po pietų ir 7 vai. vakare, 
Bažnytinėje salėje, 5th St., So. 
Boston, Mass., vadovybėje Mal
dos Apaštalystės Draugijos, 
bus rodomi Religiniai Judamie
ji paveikslai — “Erškėčių Vai
nikas”. Įžanga tik 25c. Vaikams 
tik 10c. Paveikslai gražūs ir į- 
domūs. Verta kiekvienam kata
likui jų pasižiūrėti, ypač šiuo 
gavėnios metu. Tai galima pra-

DAKTARAI
7 * 1-

nu

Lietuvis Dantistas
ALKapočhis

517 E. Broadway, 
8«. Boston, Mass

TEL. ŠOU Boston 2680
ofiso valandos nuo 8 iki 12,
1:30 ild 8 ir nuo 8:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
Subatomia nuo 9 iki 6 vaj. vakare 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 Vai. dieną 

(pagal sutarti)

r«i TROwbrldge $330.

Hn tandik M.fi (SS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVAkO 8TI?£ET, 

Kampas azti'CeĖtral 8q. 
CamorMge, Mato.

Ofiso Valandos. 3 — 4 ir B — 8 I

TU. Kirkiami Tll»

rauline uizbcmS, mii., 
(Lietuvė gydytoja) 

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

" Nuo 6 ui 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

|f. Į L Pastarais 
OPTOMETpISTAS 

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

9 ryto 1217 vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.J____
r

Dr. J. C. Landžias
(Seymour)

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

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

• ,

534 8roadway,
So. Boston, Mass..................... • * -* •

sa#

ti tomis mintimis, kurios pa
liktos Amžinos Tiesos dėl mūsų 
išganymo? Juk randame pasa
kyta, kad — ką laimėtum jai 
visą pasaulį užvaldytum, o savo 
sielą pražudytum... Taigi lai tas 
“Erškėlių Vainikas” paakstina 
kiekvieną prie rimties ir susi
kaupimo, o kad tas būtų leng
viau ir suprantamiau, tai visi 
vykime pasižiūrėti religinų pa
veikslų — “Erškėčių Vainikas”.

SERGA

Januškevičius, “Darbinin-p-
ko” namo prižiūrėtojas, susirgo 
įr kelinta diena, kaip guli lo- 

i voj po daktaro priežiūra. Linki
me pasveikti.

p. Mykolas Marksas, gyv. 625 
E- 8th St., pašauktas kariuo
menėn. Išvykstąs ketvirtadienį, 
kovo 13 d. Linkime geriausių 
sėkmių!

Sekmadienį, kovo 9 d. So. 
Bostono LRK Susivienymo Jau
nimo 94 kp. mėgėjai - vaidinto
jai buvo nuvykę į Brocktoną, ir 

r ___ t

Šv. Roko lietuvių parapijos sve
tainėje suvaidino veikalą “Sig-

9. t *

nalas”. Vakarą surengė LDS 2 
kp. “Darbininko” Intertype 
Fondui.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

įvyko pereitą sekmadienį, 3:00 
vai. p. p-, savo patalpose. Vice
pirmininkė F- Grendelytė vedė 
susirinkimą. Dvasios Vadas 
kun. K. Jenkus atkalbėjo mal
dą ir priėmė naujų narių prie
saiką, būtent: Alena Taruškai
tė ir J. Tumas. Sveikiname nau
jus narius. Turime arti 200 na
rių — tikro lietuviško jaunimo.

Dramos Komitetas, vadovy- 
bėję, kun. K. Jenkaus, suvai
dins veikalą “Išpažinties Pas
laptis”, Motinos Dienoje. Į tą 
komisiją įeina: A. Marksaitė, J. 
Lengvinaitė ir A. Gaputis. Skel
bimo kom.: adv. J. J. Grigalus 
ir P. Kupraitis. Prašome Vy
čius - Vytės tą dieną pasižymė
ti kalendoriuje, kaipo “date” su 
savo mamyte, arba artima 
drauge - draugu, ir pribūt į 
bažnytinę svetainę, So. Boston. 
7:0 vai. vakare, ir pamatyt tą 
garsų veikalą — Gegužės-May 
11 dieną.

SUŽINOJOME

kad p-lė G. Zovytė, ilgametė ir 
darbšti Vytė, šiomis dienomis 
apleido Boston’ą ir apsigyveno 
Brooklyn, New York, pas pp. 
Averkus. Kuopa pasiuntė dova
nėlę, ir linki p. Genovaitei viso 
gero naujose aplinkybėse, ir 
kad būtų aktyvi Vyčiuose 
Brooklyn’e taip, kaip Boston’e.

Sekanti nariai buvo “draftuo- 
ti”: buvęs kasierius Br. Skric- 
kus; jo vietą užėmęs Pr. Griga
liūnas; ir sport. J. Kibartas.

A. Jakštas išrinktas kasie- 
rium, adv. A. J. Young, direk
torium.

Po susirinkimo įvyko ‘refresh- 
ments’. Sekančios patarnavo: 
M. Kleponytė, P. Zibiūtė ir E. 
Vallis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio - April 20, po Vely
kų. A.E.L.

Vyčių kuopa sveikina pirmi
ninką Pr. Razvadauską ir jo 
žmoną, sulaukusius dukrelės. 
Valio Vytė! A.E.L.

Vasario 19 d., parapijos sve-- Moterims misijos baigsis sek- 
tainėje įvyko Sv. Petro parapi- madien»' kovo 16- 3 val- p0 P“’ 
jos choro susirinkimas. Išrink- 
ta nauja valdyba: Pirmininkas 
Adomas Barauskas; vice-pirm. 

1 Antanas Pažasis; protokolų 
rašt. p. Alena Taruškaitė; iždi
ninkė p. C. Zulonaitė; finansų 
rašt. p. M. Traškaitė.

! Kun. Abračinskas pasveikino 
naują valdybą ir palinkėjo cho
rui geriausių sėkmių.

Po susirinkimo įvyko pasi
linksminimas. p. Marijona Ivaš- 
kienė, choro vedėjo p. Rapolo 
Juškos žmona, pavaišino cho
ristus skaniais užkandžiais. Vi
si turėjo, “good time”. Ad.

Redakcijos prierašas', p. Ad., 
kur Tamsta buvai išvažiavęs, , 
kad tik dabar parašiai 
choro susirinkimą? Gal buvai Į 
Floridoj ?

j Per visą savaitę moterėlės 
gausiai lankė misijas. Todėl vi
sos privalo ateiti užbaigon, ap
vainikuoti sav© gražų dvasinį 
savaitės darbą.

i Tą patį sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare prasidės vyrams ir vai
kinams misijos. Visi raginami 
skaitlingai į misijas ateiti. Misi- 
jonierius trumpai, bet aiškiai 
kalba. Moterims - merginoms 
labai patiko. Tikimasi, kad vy
rams dar labiau patiks.

ATOSTOGAUJA

Kovo }4, pepktadienio ryte 8 
vai. bus atnašaujamos šv. mi
šios už a. a. kun. Jeronimo vė- 
lę. Jau lygiai penki mėnesiai su- 

apie kanka, kaip mirė kun. Vaičiū- 
"va,.nas. Šv. mišias užprašė pp. Ve- 

niai — Mykolas ir Teodoras iš 
So. Boston.

Žinomo fotografo J. Stuko 
žmona Elena ir laidotuvių di
rektorė F. Zaletskienė pereitą 
savaitę išvyko automobiliumi į 
Miami, Florida. Atostogininkės 
rašo, kad ten šilta ir malonu. 
Pp. Stukų biznio įstaiga randa
si, 453 W. Broadvvay, So. Bos
tone.

TEA PARTY PAVYKO

j

Kovo 8 d., susirgo p. Matas 
Norbutas, bet <įar pats savo pa
jėgomis tą pačią dieną išvyko 
į Massachusetts General Hospi- 
tal. Kaip teko sužinoti, p. M. 
Norbutas dirbdamas susižeidė 
ir turės būti operuojamas, p. M.

1

Norbutas netik Cainbridgie- 
čiams, bet ir kitiems visiems y- 
ra labai gerai žinomas kaipo 
didžiausias geradaris. Jis visa
dos stambiomis aukomis parė
mė ir dabar remia Lietuvos rei
kalus, šiuo metu jis daug au
kojo Lietuvos pabėgėliams šelp
ti. Jis taip pat stambiomis au
komis yra parėmęs bažnyčių ir 
vienuolynų reikalus ir lietuvių 
katalikų spaudą. Jis žinomas 
kaipo “žmogus pamiršęs save”. 
Cambridžius neatliko nė vieno 
gero darbo, kur p. M. Norbutas 
nebūtų suteikęs stambios au
kos. Sergančiam mūsų geradė-i 
jui p. Matui Norbutui, linkime 
greitai pasveikti.

žinės, kurios pelną paskyrus 
“Darbininko” Intertypo fondui. 
Kaip yra žinoma, “Darbinin
kas” dar skolingas už Intertype 
mašiną $2,520.00. Kuopa dėlto 

Į ir rūpinas, kaip čia surengus 
pasekmingą ir pelningą geguži
nę, kad jos pelnu galėtų nors 
mažą dalelę šios skolos “Darbi
ninkui” už Intertype atmokėti. 
Šios skolos atmokėjimu turėtų 
ir kitos LDS kuopos susirūpin
ti, parengdamos tam tikslui ko
kius parengimus. Gegužinės 

I rengimas pavestas išrinktai ko
misijai.

skaityk, nes malda yra už vis
ką didesnis dalykas dėl sielos 
laimės, ir dėl amžinojo gyveni
mo. Bet ir malda turi būti tik
ra malda, ne tik lūpomis plep- 
sėti, o mintimis po pasaulį skra
joti. J. K. Mikas.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi ly gūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i ------------------- (
Į 

Kovo 9 d. įvyko Cambridge į 
LDS 8-tos kp. susirinkimas. Su
sirinkime sv arbiausias klausi
mas buvo dėl surengimo gegu-

Sekmadienį, kovo 9 d., Cam
bridge Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioj 8:30 vai. at
našaujamos Šv. mišios Šv. Juo
zapo draugijos intencijai. Drau
gijos nariai “in corpore” mar- 
šuoja išklausyti Šv. Mišių. La
bai būtų gražu, kad visi drau
gijos nariai per Šv. Mišias eitų 
“in corpore” prie Šv. Komuni
jos. Bet kaž kodėl tas nedaro
ma?

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI j Lietuvis H
1 •• *

Steamįitter, Gas Fitter,
Stove & Furnace Repairs

Oil Burners

isParapijos kleb. kun. P. Juš- 
kaitis kiek laiko atgal kreipėsi 
į jaunimą, ypač j jaunus vyru
kus kviesdamas, kad prisirašy
tų prie parapijos choro. Choras 
yra praretėjęs, nes keletas vy
rų liko pašaukti kariuomenės 
tarnybai, tai jų vietas reikia 
papildyti. Nereikia būti patyru
siam muzikoj ,nes gabus choro 
vedėjas p. M. Karbauskas greit 
išmokys. Tai jauni vyrukai, ku
rie mylit dainuoti prsiirašykit 
prie parapijos choro.

REIKALINGA patyrusi šeimi
ninkė dirbti puikiame name prie 
dviejų vaikų, vienas mokykli
nio amžiaus. Atlyginimas pra
džioje $10.00 savaitei. Kreipki
tės telefonu LASell 1218.

(14)

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

$ou. 0346Store, p. Ketvirtis, p. Ašmens- 
kas, Paul’s Mans Shop, Lithua
nian Furniture Store, Mr. A- 
lekna, Perkins Market, Lin- 
čiauskas Market, I St. Drug 
Store, p. Bernatonis, Mrs. Ga
lus, Mr. Jurgis Bratenas, Joe 
Spa, Cabit Drug Store, John 
Fini, Sofie Beauty Salon, Mrs. 
Kasper, Mrs. Stakutis, Mrs. Pe- 
culis, Mrs. Saikes, Mrs. Venen- 
sem, Mrs. Savickas. Mrs. Kas
per, Mr. Kasper Drug Store, 

Mrs. 
Mrs. 

j Pivariūnienė, Mrs. J. Pivariū- 
Inas, Mrs. Gray, Mrs. Boris, 
Mrs. Dauchis, Mrs. DeCellsa, p. 
Strigūnienė ir daug kitų, kurių 
vardų gal būt ir neužrašyta. 
Visiems tariame nuoširdžiausią

*• » 1 - 

padėkos žodį ir atsiprašome, 
kurių vardai nepaminėti.

Rengėjos.

I
!

Sekmadienį, kovo 9, 1941, 2 
vai. po pietų, ponų P. Bratėnų 
namuose įvyko Tea Party, Jė
zaus Nukryžiuotojo Seselių, 
Ęlmhurst, Pa., naudai.

Susirinko svečių ir viešnių 
gana skaitlingai, kurie nuošir
džioje pp. Bratėnų ir jų pagel-
bininkių pp. Pivariūnienės, Gir- Mrs. Kasper, Samarville, 
dišienės ir Gailiūnienės globoje j Repšis, Mrs. Karbauskas, 
praleido laiką gana 
Susirinkusių būryj 
kun. A. Baltrušiūnas 
Nukryžiuoto Seselės 
bridge. Šiam kilniam tikslui ge
raširdžiai asmens sumetė gra
žių aukų. Aukojo šie: So. Bos
ton Gas Co., James Elis Fumi- 
ture Store, Caris Furniture

linksmai, 
matėsi ir 
ir Jėzaus 

iš Cam-

' or» POLICT
“The purpoM* of the Association shall 
I* to help preserve the and
tradttionK of onr eovntry. fhe L nlted 
Statės of Amerita, to rev ere lis tars 
and inspire others to respect and obey 
them, and in ali ways to ai<l in making 
this c<m n trr greater and better*’

į - * ' ' * ‘ ' 2. ' ’ ’ 7 ■

REIKALINGA mergaitė prie 
namų ruošos pas biznierius 
žmones.
kūdikį. Vieta yra Dorchestery. 
Valgis, nakvynė ir $6.00 algos 
į savaitę. Atsišaukite: Miller, 
352 Harrison Avė., Boston, 
Mass.

ruošos
Reikės*prižiūrėti vieną

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

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Rap.

Peter P. Ptevad 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSJas 
Sode vali, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis na 
3—6—8—12 mėnesių i&simokSjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus 

‘toras Darbas - Kainos Žemo. 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
A.pekaitliavtma) ir patarimai dyK«

Telephone
SO. BOSTON 

1058

KODĖL NEBRANGINA
ME LAIKO?

Be kasdieninio darbo mes su
naudojame savo gyvenime daug 
brangaus laiko bereikalingai, ir 
netik bereikalingai, bet net kar
tais kenksmingai — kortavi- 
mui, girtuokliavimui, bereika
lingiems plepalams ir tinginia
vimui. Mes, rodos, arčiau susi
gyvenę su žydais, kodėl nuo jų 
nepasimokiname taupyti laiko. 
Kur jūs matėte žydą minėtiems 
dalykams praleidžiant laiką ? 
Gal nevienas pasakys, tai kaip 
liuosą laiką praleisti, juk tai 
pasilsio laikas. Taip, bet vieto
je pasilsio, mes sunaudojame 
vargui, nuovargiui, nesveikatai 
ir net nuodėmei. Kodėl mes ne- 
sunaudojame iaiko, skaitydami 
geras knygas.

Daug kas pasigiria: “aš skai
tau ir esu perskaitęs daugybę 
knygų”. O tik paklauskime, ko
kias jis knygas skaitė, tai pa
matysime, kad iš jų netik nieko 
dėl savo sielos savo proto sus
tiprinimo negavo, bet dar prie
šingai ,savo neišlavintą prote
lį dar daugiau sugadino, suar
dė. Vienas laisvamanis mane į- 
siprašė į savo namus pažiūrėti, 
kiek ir kokių jis turįs knygų. 
Gerai, įeinu. Teisybė knygų pri
krauta spintos, bet man tik pa- 
prašus pažiūrėti, užteko jas pa
žinti. Nenorėjau į akis sakyti, 
kad man gėda į rankas tokias 
knygas paimti, nes jose nieko 
nėra teisingo ir gero, o tik vie
nos nesąmonės, melai.

Žinoma daugelis ir patiki to
kiais, kurie įgiria, kokias neti
kusias knygas skaityti. Jei mū
sų žmoneliai neįstengia atskir
ti laikraščių, kuris yra katali
kiškas ir kuris nekatalikiškas, 
tai ką jau bekalbėti apie paži
nimą knygų, kuri verta skaity
ti, kuri neverta ; rankas paimti.

Todėl neleiskime bereikalin
gai brangaus laiko ne valandė
lės. Jei negali, ar neturi ko ge
ro ir naudingo skaityti, tai kal
bėk maldas ar iš maldaknygės

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite 
<ad jūsų karas ilgai laikytų ū 
greitai bėgtų, pirkit aliejų b 

gąsdiną pas mus 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

■>41 Broadvvay So. Boaton. Mase

Bay View Motor Semite
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių tšdirbysčių aut- 
nnbilius Taisymo ir demonstra. 

mo rietą

I HamlinSt.,irt.8th Si..
SOUTH BOSTON, MASS

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką
Savininkai

Laikrodininkai
-*rduodu įvairiausios rūšies 

«innw> ir sidabrinius daikte.

Užsisakykite Tonik# Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

t

ton, Mass. Tel. Dedham 1304-W

v

GRABORIAI* • * ’ ■ , v
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
- - ’A - • • t ' •

. —■ t x.r . r t

MOVERS— 
tnsured and 

8onded 
uocal & Long 

Dlstance 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

Ine
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Kvprta .69c.
į Silvęr Treasure, California Vynas 

Port, Sherry, Muscatel ..........

> Singleton Brandy, Peach, Cherry 
Fifth

Hillcroff Straight Ruginė Degtinė
Bottled in Bond, 4 metų šenump, 100 proof 

Kvorta $1.69
* • t r* "» • •*

Blackberry Flavors $1.60

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147
j 195 L STREET (J. SMg»non«ne)-So. Boston 
d

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

i! 
i!

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI Už JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALON 
!Į Tel. ŠOU 4645

;!b3 L ST., SO. BOSTON, MASS.!

S. Barasevičius Ir Sūnus I
GENIAUSIAS MOS VALSTYBE ' 

LIETUVIŲ GRABORIU8 •• 
BALSAMUOTOJAS
rurl Notaro Teise.

254 W. Broadwdy.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 8oston 259C* > t " r ’

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
Tel COLumMs 3637• I I

CASPER
FUNERAL HOME
107 Dorchester Street 

South Boston, Masė.w.
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenim* Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS4 : v *
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston,

O A. Zaletska F. E- Zaletokaa 
Gra.borai ir Balsamuotojai 
Patarnavimai dieną ir naktį 
Koplyčia lermeniras dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0819 
Tel. ŠOU Boston 2909



DARBININKAS 8Penktadienis, Kovo 14, 1941

HEW BRITAIN, CONH.
JAUNUOLĖS MIRTIS

MARIANAPOLIO ŽIHIOS

Kovo 7 dieną, penktadienio 
ryte atsilankė nemaloni mirtis 
pas pp. Norkūnus, gyvenančius 
556 East St., ir pakirto gyvybę 
jų mylimai jaunai dukrelei 
Margaritai, sulaukusiai vos 15 
metų amžiaus. Jaunuolė buvo 
gabi mokinė aukštesnės moky
klos, buvo Šv. Andriejaus para
pijos jaunesniųjų choro narė ir 
sodalietė.

Pasirgus porą mėnesių, užge
so jos jauna gyvybė amžiams, 
palikus dideliame širdies skaus
me savo tėvelius, savo jaunesnę 
sesutę, Airiną, seną močiutę, 
dieduką ir daug giminių, drau
gų ir draugių. Jaunieji draugai 
uoliai dalyvavo jos laidotuvėse 
ir papuošė karstą gėlių bukie
tais. Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Andriejaus parap. bažny
čios. Šv. Mišias atnašavo kuni
gas P. P. Kartonas. Laike mišių 
solo giedojo velionės dėdienė 
ponia O. Norkūnienė. Jaunųjų 
sodaliečių narės skaitlingai at
lydėjo velionės karstą į bažny
čią ir palydėjo į kapines, laike 
šv. mišių priėmė šv. Komuniją 
ir užprašė šv. mišias. Prie kars
to buvo sudėta daugybė dvasi
nių ir gėlių bukietų.

Tebūna amžiams linksma 
Margaritos vėlei Dangiškoji 
Karalija. Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą nuliūdusiems jos tė
veliams, sesutei ir giminėms. 
Reikia pažymėti, kad pp. F. K. 
Norkūnai yra viena iš jaunes
nės kartos pavyzdingiausia šei
ma.

LDS 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks tuojau po sumos, 
parapijos salėje. Malonėkite vi
si nariai atsilankyti ir užsimo
kėti savo duokles, ir atsivesti 
nors po vieną naują narį. Susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
kovo 16 d.

SUSIRGO
Šiomis dienomis susirgo kle

bonas kun. M. Pankus. Pasimel
skim, kad Dievas stiprintų jo 
sveikatą ir galėtų pasidarbuoti 
mūsų tarpe. T. M.

Sportas Marianapolio Kolegijoj
Šiais metais (1941) metų Lie

tuvių kolegijos sporto ratelis 
turėjo labai gerą sezoną krepši
nio žaidimuose. Mūsų berniukai 
labai sunkiai šiame sezone žai
dė. Sporto ratelis netikėtai tu
rėjo daug stiprių priešų. Toki 
priešai buvo Seton Hali iš New 
Jersey, Šv. Kazimiero parap. 
ratelis iš Worcesterio ir kiti.

Mūsų sporto vadas, ponas Vy
tautas Ananis, labai sunkiai 
dirba, kad galėtų mūsų sporto 
ratelį išlavinti geriausiai.

Pastebėjom, kad pereitą ru
denį turėjom geriausią futbolo 
ratelį. Taip pat yra ir su mūsų 
krepšinio rateliu. Krepšinio ra
telis dabar laimėjo septynis 
žaidimus, o pralaimėjo apie še
šis. Taigi galima sakyti, kad 
turėjom gerą sezoną krepšinio 
sporte.

Stud. Ed. Amsiejus.

fATBBURY, COHH.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

a

yr^MAUJI OW

HARTFORD, COKN.

TAIP, TAIP—gavęs nauję apsiuvę ant 
rankovės, tamsta jautiesi visai gerai. Ir 

nepamiršk, jog kas tai naujo yra pridėta my
limam cigaretui taip pat.

Parinktinio importuoto tabako dadčta į Cld 
Gold. Taigi yra naujo skonio šioj sudėtyje kva
pių auksinių tabakų. Gaukite pakelį šiandien!

f

* NAUJAS —braižinis importuotas tabakas 
ii rytiaio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pas lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Aambot Taboko preUj«»—Isikirr 1740

ICiijVIIK, lOihi.

LAIMĖS VAKARAS
Kovo 16 d., šį sekmadienį, 

• tuojau po pietinių pamaldų, 4 
vai., įvyksta įvairių laimėjimų 
vakaras, kurį rengia, pranciš- 
kiečių Seselių rėmėjai, parapi
jos salėje, ir kviečia visus daly
vauti, patikrinant savo laimę, 
ir paremiant Seselių sunkią dar
buotę mūsų tarpe. Laimės dova
nos gražios ir naudingos, jų 
bus apie 30.

Kovo 2 d. įvyko Rūtos drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
jame buvo svarstoma 35 metų 
draugijos gyvavimo minėjimas, 
kuris bus gegužės 3 d., Šv. Juo
zapo parapijos naujos mokyk
los svetainėje. Moterys ir mer
ginos, kurios priklauso prie 
Rūtos draugijos, nežiūrint kur 
ji gyvena, turės užsimokėti bi
lietą, kuris bus tik $1.00. Todėl 
yra prašomos visos naršė daly
vauti. Visi turėsite gerą ir 
smagų vakarą.

I

M.J.Colney,HJ>.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius, Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

Moterų Sąjungos 43 kuopa 
rengia kortų vakarą, kuris į- 
vyks kovo 19 d., Vyčių klube, 
85 Green St. Prasidės 8 vai. 
vakare. Prašomos visos sąjun- 
gietės, ir visi kiti malonėkite 
atsilankyti ir draugiškai laiką 
praleisti. Bus daug įvairumo.

M. Digimienė.

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

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

22/1
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Vasario 16-toji, tai diena, ku
rią lietuviai, kasmet susirinkę 

» 
gausiais būriais į svetaines, di
džiuojasi savo laimėjimais ko
vose su priešais. Šįmet susirin
ko lietuvių būrys didesnis, ne
gu kada pirmiau, bet jų veidai 
jau nebebuvo toki linksmi, pas 
kiekvieną galima buvo pastebė
ti pyktis, nepasitenkinimas 
raudonuoju diktatorium, kuris 
iš Lietuvos lietuvius krauna j 
vagonus ir veža į Sibirą. Šiomis 
dienomis viena Hartfordietė 
gavo laišką iš Lietuvos nuo sa
vo sesutės, kuriame rašo se
kančiai :
/‘Pas mus viskas pasikeitė, 

viską iš mūs atėmė, dabar turi
me eiti į eiles gauti gabalėlį 
duonos, bet nenusimink sesute, 
nes neužilgo “pasimatysime”, 
matai dabar lietuvius iš Lietu
vos veža į “Ameriką”, neužil
go ir mes išvažiuosim”.

Nors liūdna, kada prisimeni 
Lietuvos laisvę, bet kada pama
tai jaunuolius, kurie pilni ener
gijos gina ir vartoja savo tėve
lių kalbą, vėl suramina lietuvio 
širdį noris stoti petys į petį už 
mylimą šalį- Vieną gražiausių 
programos dalį atliko parapi-r 
jos vaikučiai, kuriuos priruošė 
sesutės mokytojos. Taip pat 
chorai labai gražiai atliko dalį 
programos. Atidaryme abu 
kartu sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, vėliau pavie
niai dainavo Šv. Cecilijos cho
ras, vedamas J. Balsio; Hart
fordo vyrų choras, vedamas 
p-lės J. Jankeliūnaitės; solistai 
irgi gražiai padainavo gražias 
lietuviškas dainas. Gražias kal
bas pasakė kun. Kripas, kun. 
rbonavičius, MIC ir adv. K. 
Jurgėla. Po programos buvo šo
kiai.

a. 
kilęs 
parapi- 

prie laido-

a.
iš

... Dabar pas mus žie
ma, šalta, šalčio buvo net 
31CC. Vasarą rudeniop bu
vo daug lietaus, supūdė ja
vus ir dobilus ir kitą paša
rą. Taigi turėjome blogus 
metus, o čia dar nelaukti 
draugai su savo betvarke, 

j Viskas pabrango tris, pen- 
;kis ir daugiau kartų. Pa
vyzdžiui parašysiu, kokios 
pas mus kainos prekėms, 

i Vidutiniški batai' 300 rub- 
ilių (1 rublis = 1 litas ir 10 
Icentų); žieminė kepurė 50 
rublių, paltas 1000 rub.; 

[puspadžiai 50 — 90 rub
lių; koliošai 25 rub.; 1 kg. 
cukraus 2.50 rub.; kakavo 
1 kg. 40 rub. Kitos prekės 
irgi panašiai taip bran
gios. Bet ir mūsų javų kai- 
kas pabrango, bet palygi
nus su prekių kaina, tai 
didelis skirtumas. Taigi 
mums reikia labai daug ką 
parduoti, jei noriu ką nors 

j nusipirkti, bet dažniausia 
į negalime gauti kas reika- 
lniga. Prie krautuvių sto
vi ilgos eilės žmonių nuc 
tamsos lig tamsos. Daž
niausia ir išstovėjęs visa 
dieną eilėje nieko negali 
gauti, ko reikia ir eini sau 
tuščias namo. Ir darbinin
kai nepatenkinti, nes jie 
tiek negali uždirbti, kiek 
reikia pragyvenimui. O 
kai nupliš apsirengimai ir 
apavimai, kas bus tada? 
Taigi pas mus betvarkė 
nepavydėtina. Nežinome 
ko toliau sulauksime. Lie
tuva visa ir laukia dantis 
sukandus; kas bus toliau 
labai neaišku. Klausiat a- 
pie pinigus. Dabar apyvar
ton eina rubliai, červon
cai ir kapeikos, ką parduo
dame valdžiai, tai litų ne- 
begauname. Vasarą buvo 
labai daug privažiavę ru
sų kariuomenės, pėsti ir 
motorizuoti. Visi keliai 
buvo užimti su šarvuotais 
automobiliais, tankais ir 
patrankomis. Bet nežino
me dėl kokios priežasties 
jie gruodžio mėnesyje vėl 
Dradėjo atgal važiuoti, va
žiavo dienomis ir nakti
mis be sustojimo. Nebe
matyti nė vieno skren
dant orlaivio, nes visus 
krovė į vagonus ir išvežė į 
Rusiją. Dabar rusų labai 
mažai bematyti. Pas juos 
tik viena gera ypatybė, 
kad dabar nebesikeikia

I

taip, kaip caro kariuome
nėje, nebegirdėjome nei 
vieno biauriai keikiant, vi
si mandagūs... Mes girdė
jome, kad Amerika ren
giasi prieš Vokiečius j ka
rą, nes ir dabar jau skrai
do Europoj Amerikos 
bombonešiai ir yra kiti 
ginklai. Vieno tik — žmo
nių bereikia. Jei galima 
prisiųskit mums perskai
tytus laikraščius, nes 
mums įdomu, nes lietuvių 
laikraščiai pasikeitė, jų 
nebenorime skaityti visai. 
Bet gal ir mažai galėsime 
oamatyti, jei įsileis Lietu
von. Žemės pirkti nebega
lime, nes valstybės turtas. 
Dabar valdžia mus suvals
tybino. Žemę ir namus nu
savino visai, tik beverčiai 
palikta. Nusavino visas į- 
mones, malūnus ir visokį 
turtą suvalstybino, ir 
žmonės dabar nebegali nei 
parduoti nei pirkti.

AVĖ MARIA VALANDA

11 d. Taip"! prade jo ruoštis 
•naujoms dainoms ir bažnytinei 
muzikai.
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Vaclovas Palažiejus, 
Lietuvos, Nemunaičių 
jos. Prisidėjusiems
tuvių ir slaugymo, būtent: kun. 
Lunskiui, kun. Gauronskiui, 
kunigui iš New Yorko, kompo
zitoriui A Aleksiui, graboriui 
Delininkui, visiems giminėms, 
draugams ir laidotuvių daly
viams nuoširdžiausiai dėkoju. 
Ypač ačiū visiems už gėles ir už 
šv. mišias.

Ateinantį šeštadienį bus kor
tų žaidimo vakaras, rengiamas 
Šv. Panelės draugijos. Patarti
na visiems dalyvauti.

Pereitą sekmadienį Bridge- 
port angliškuose 
buvo paveikslas 
buvusio Lietuvos 
Antano Smetonos,
kad atvyksta į Ameriką.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
16 d., Avė Maria radio valandos 
metu bus transliuojama apie ‘ 
Šv. Patrick’ą, Airijos apaštalą,

: labiausiai populiarų Amerikoje.
I

i Šventasis savo jaunystėje ver- 
i gavo subarbarėjusioje Airijos 
saloje, bet savo pasiryžimu, 
Dievui padedant, iškeliavo į 
Romą, kur ruošėsi apaštalavi
mo darbui. Šv. Tėvas po pasi
ruošimo jį nusiuntė apaštalauti 
atgal į Airiją.

Juozas Dilionis.

laikraščiuose 
patalpintas 
prezidento 

ir paminėta, 
O.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Vashi gtoflDepot.Conn.

Tėvo J. Kidyko Misijų 
Maršrutas

Iš šios kolonijos daug lietuvių 
jaunuolių išvyksta į kariuome
nę. Zigmas Kriaučiūnas išėjo 
savanoriu, jis pasirinko oro 
tarnybą. Dabar yra Alabama 
valstybėje. Sako tarnauti gera, 
nes gerai aprūpinti.

Mūsų kolonijoje kaip ir kito
se tikra žiema, sniego labai 
daug. Kelių darbininkai dirba 
dieną ir naktį, kad apvalius ke
lius. Vienas žmogus buvo ras
tas sniege, jis nakvojo 8 pėdų 
sniego gilumoje.

Pereitą šeštadienį palaidotas 
a. a. Juozas Eloveckas, senas 
parapijos tvėrėjas ir jos palai
kytojas, a. a. Eloveckas turėjo 
didelę krautuvę ilgus laikus ir 
išauklėjo gražią šeimą. Palaido
tas iš Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios, atnašaujant iškilmingas 
šv. mišias. Laidotuvės buvo la
bai gražios ir iškilmingos, da
lyvavo daug žmonių netik vieti
nių, bet ir iš aplinkinių koloni
ja

L.G. K. Moterys Rengia ‘Card 
Party’ ir Prakalbas 

Gražu yra matyti moterų vei
klą, kurios taip energingai dar
buojasi dėl Lietuvos. Dabarti
niu laiku L G. K. veikiamoji 
komisija rengia virš minėtą pa
rengimą, tad nepraleiskite pro
gos nedalyvavę parengime, ku
ris įvyks kovo 15 d., šeštadienį, 
7 vai. vakaro, lietuvių parapijos 
svetainėj. Nepamirškite, kad p. 
Petrukevičienė, p. Manikienė ir 
Stankevičienė visada patenkina 
publiką savo parengimais. Rap.

«
Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 

prašo pasimelsti už atsiverti
mą nuo Dievo atsitolinusių 
žmonių šiose parapijose:

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

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

Bal. 8 iki 13, Šv. Alfonso par. 
Baltimore, Md.

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

Geguž. 11 iki 18. Aušros Var
tų par., New York, N. Y.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “tiarbinin- 
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

DYKAI PABANDYMUI NUO 
REUMATIZMO SKAUSMŲ

Jei jūs jaučiate 
skausmą kūne ir sus
tingimą sąnariuose, jei 
jauti didelį skausmą 
prieš oro atmainą, jūs 
galite pasinaudoti siū
lomu jums DYKAI 
Sampeliu. Šio laikraš
čio skaitytojams siūlo
ma 7 dienų bandymas 
dykai. Rašykite TUO
JAU - ŠIANDIEN f

ROSSE PRODUCTS CO.. Dept. X-9, 
2708 Fanvell Avė., Chicago, I1L. kad 
prisiųstų uždyką vaistų pavyzdį.

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwritefį

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

t

Ateinančią savaitę vėl pora 
jaunuolių išvyksta į kariuome
nę, būtent: p. Totoriūnas ir 
Liudvikas Ribokas, pastarasis 
buvo choro pirmininkas ir darb
štus choro narys ilgus metus. 
Linkėtina abiems atitarnavus 
grįžti vėl prie savo kolonijos 
jaunimo.

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 typwriterj šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir Į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

Uj]
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Parapijos choras jau pasida
lino roles “Motinos širdis” vai
dinimo. Veikalas bus vaidina
mas Motinos Dienoj, gegužės 
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366 Broadvvay,
DARBININKAS

So. Boston, Mass..
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