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Gerb. Skaitytojai paste
bėsite šiame “Darbininko” 
numeryj stambius “Darbi
ninko” Administracijos 
naujo biznio skyriaus skel
bimus.

Visi gerai žinome, kad 
šiais laikais laikraščio lei
dimas yra didelė našta lei
dėjams. Taigi, kad tą naš
tą palengvinti “Darbinin
ko” Administracija įkūrė 
naują biznio skyrių, bū
tent, įvairių elektriškų 
produktų krautuvę.

Ką toje krautuvėje gali
ma gauti, tai jau pamaty
sime iš skelbimų. Čia tik 
pažymėsiu, kad “Darbinin
ko” Administracijos užsi
mojimas gauti pajamų iš 
kitų šaltinių yra sveikinti
nas. Jeigu visi lietuviai, 
spaudos rėmėjai supras tą 
naują biznio skyrių pa
remti, pirks sau reikalin
gus elektriškus ir kitokius 
daiktus, tai gali užsitik
rinti, kad ir laikraščio 
“Darbininko” gyvavimas 
bus geriau užtikrintas.

“Darbininko” Adminis
tracija skelbia naujo biz
nio skyriaus oficialų ati
darymą šeštadienį, kovo 
29 d. Kviečia visus ateiti 
ir pamatyti Westinghouse 
produktus. Pats žodis 
Westinghouse yra labai 
panašus į žodžius: “VEST- 
ING-HAUSĄ”. Westing- 
house produktai ir yra rei
kalingi namuose. Taigi
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Revoliucija Jugoslavijoje
!

Washington, kovo 27 — 
Jugoslavijai.pasirašius su
tartį su Vokietija, Jungti
nių Amerikos valstybių 
vyriausybė “įšaldė” jos 
turtą Amerikoje. Apskai
čiuojama, kad Jugoslavi
jos turtas Amerikoje sie
kia iki milijono dolerių.

Jugoslavija yra trylikto
ji valstybė, kurios turtas 
“įšaldytas” Amerikoje. 
Pirmiau Amerikos vyriau
sybė “įšaldė” turtus Nor
vegijos, Danijos, Prancū
zijos, Belgijos, Olandijos, 
Luksemburgo, Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Rumu
nijos, Bulgarijos ir Ven
grijos. Apskaičiuojama, 
kad tų visų valstybių tur
tas Amerikoje siekia iki 
$4,500,000,000. “Įšaldy
mas” reiškia, kad tie tur
tai nebus paliesti Europos 
valstybių. Taip pavyz
džiui, Rusija negali palies
ti, užgrobti ar pareikalau
ti prievarta Lietuvos tur
to Amerikoje. Bolševikai 
mėgino Lietuvos turtą A- 
merikoje užgrobti, bet nie
ko nelaimėjo.

veskime tuos produktus iš 
Darbininko krautuvės į 
savo namus — “hauzą”.

Lai Darbininko krautu
vės vedėjai aptarnauja vi
sus lietuvius.

Dabar Amerikoj 
daugės ir plėtosis, 
bedarbiau jan tiems 
atsigriebti. Tūkstančiai 
progų atsidaro, ypač jau
nimui. Svarbu, kad lietu
vių kaip senimas, taip ir 
jaunimas nebūtų “sleke- 
riai”, o naudotųsi progo
mis įsigauti į gerus dar
bus. Tą reikia daryti ir dėl 
savo ir dėl savo krašto la
bo.

darbai 
Dabar 
proga

Kun Bružikas Gyvas
Įžymus mūsų išeivijos 

vadas “Darbininko” re
dakcijai rašo:

“Gavau patikrintų žinių: 
kun. Bružikas gyvas, o 
kun. Augustinas Dirvelė, 
pranciškonas, sušaudytas 
Kretingoje, bet ir ši žinia... 
nežinia ar tikra, nes pati
kimų žinių nėra. Tas paro
do kaip atsargiai reikia 
būti su visokiomis žinio
mis, verčiau sakant su pa
skalomis.

“Dr. Bistras greičiausia 
bus “miręs”. Taip praneša 
Vatikano oficiozas Osser- 
vatore Romano, ir tuo ga
lima tikėti”.

V •

Rusai Įspėja Vokiečius

Nuvertė Valdžią, Pro-Ašies 
Kabineto Narius Areštavo

Budapest, Vengrija, ko-
27 — Septyniolikos me

tų Jugoslavijos karalius 
Petras II paėmė šalies val
dymą į savo rankas. Jis 
griežtai išėjo prieš tą su
tartį, kurią Jugoslavijos 
valdžios priemieras pasi
rašė pereitą antradienį su 
“ašimi”.

Po kruvinų riaušių ir de
monstracijų per visą nak
tį gatvėse, karalius Petras 
II padarė priesaiką ginti 
Jugoslavijos nepriklauso
mybę. Ministrų kabinetas 
nuverstas.

Gen. Dusan Simovic, Ju
goslavijos armijos vadas,

tapęs premieru, pasiryžo 
sudaryti naują ministrų 
kabinetą.

Regentas Princas Povi
las, kuris užgyrė sutartį 
su ašimi, pabėgo, kaip spė
jama į Graikiją su savo 
žmona Olga.

Buvusio ministerių kabi
neto nariai areštuoti.

Iš Belgrado pranešama, 
kad laike demonstracijų ir 
riaušių Jugoslavijoje daug 
užmušta ir sužeista. De
monstrantai šaukė: “Šalin 
su Vokietija - Italija”. Stu
dentai maršuodami gatvė
se dainavo patriotines dai
nas.

Sovietų Rusija
L

Kad apsaugoti miestus 
nuo oro atakų naktimis, 
tai miestų žiburiai nėra 
uždegami. O namų langai 
taip uždaromi, kad neliktų 
jokių plyšelių šviesų spin
duliams išeiti. Patyrimai 
dabar parodė, kad tas 
miestų užtamsinimas jų 
visai neapsaugoja. Dabar 
įrodinėjama; kad būtų vi
sai atbulai, tai yra šviesos 
trukdytų sėkmingoms a- 
takoms. Tą klaidą paste
bėjo anglai ir daro bandy
mus. Įtaisinėja šviesas to
kiose vietose, kur yra pus- 
tynės, kur bombos jokių 
nuostolių negalėtų pada
ryti. Tas bandymas daro
mas Anglijos Glasgowo 
miesto apylinkėse.

Darbi Reikalauja
Pakelti Algas

FT

Haverhill, Mass., kovo 27 
— Batų išdirbystės darbi
ninkai per savo Boot & 
Shoe Workers unijos vedė
ją reikalauja, kad darbda
viai - išdirbėjai pakeltų al
gas 12 nuošimčių. Darbi
ninkai reikalauja tai tuo
jau padaryti, kad išvengus 
streiko.

Šis vaizdas padarytas iš garsinės - judančios f ii mos, kuria vaizduojamos 
iškilmingos šv. mišios. Filmą pavadinta “The Eternal Gift” (Amžinoji Dova
na). Per mišių “Offertorium” (viršuj kairėje): kun. J. R. Keane, O. S. M., So
pulingosios Dievo Motinos nuolatinės novėnos įkūrėjas, mišių celebrantas, lai
ko kieliką; jam asistuoja kun. Hugh Calkins, O. S. M. Viršuj dešinėje — pre
latas Fulton J. Sheen, filmos aiškintojas. Žemiau pačiame šio vaizdo viduryje 
J. E. arkivyskupas S. A. Stritch, Chicagos arkivyskupas, kurs patvirtino pa
gamintą filmą.

“The Eternal Gift” filmą pirmą kartą bus rodoma Chicago Civic Opera 
House, Chicago, UI., kovo 31 ir balandžio 1 dd. Filmoje dalyvauja apie 1,800 vy
rų, moterų ir vaikų, novėnos lankytojų. Didesnė filmos dalis yra nutraukta — 
Our Lady of Sorrows par. bažnyčioje,. Jackson bulv. ir Albany Avė.

Kovo 20 ir 22 dd. ši filmą buvo rodoma išimtinai kunigams ir seserims 
vienuolėms. Visi mačiusieji gėrėjosi, ir pareiškė, kad visi, kurie matys tą fil
mą, geriau susipažins su mišių liturgija ir jų prasme.

Matsuoka, Japonijos už- menė įkels savo koją į Ju- 
sienių reikalų ministerio,1 goslaviją, tai ji (Rusija) 
skubus lankymasis Mas- nori patikrinti “Rusijos 
kvoj, Berlyne ir Romoj santykius su Vokietija, 
daug ką pasako apie dik-Į Sakoma, kad pereitą 
tatorius. Sovietų Rusijos penktadienį Sovietų vice- 
komisarų pasižadėjimas komisaras užsienių reika- 
netrukdyti Turkijos, jeigu. lų, A. V. Višinskas pakvie- 
ji turėtų ginklu ginti savo tė Jugoslavijos ministerį 

i nepriklausomybę, labai su->Milan Gabrilovitch į Krem- 
;nervavo Vokietijos dikta-jlių ir ten jam išdėstęs ką 
torių Hitlerį. Kad kaip ga-| Sovietų Rusijos valdžia y- 
li tiedu kruvinieji “bro-jra pareiškusi Vokietijai 
liai”, kurie dar netaip se- dėl Balkanų padėties, 
niai pasibučiavo, susikirs
ti Balkanuose.

Turkijos valdžia sako, j tų Rusijos diktatorius Sta- 
kad Sovietai pažadėjo ir (linas, kurie po pasibučiavi- 

j medžiaginę pagalbą, siųs(mo “broliškai” dalinosi 
įkaro reikmenis, jeigu Vo-Įcentralinę Europą, dabar 
! kieti ja užpultų Turkiją.
: Sakoma, 
jau dabar veža karo reik-

i 
i

Vadinasi, Vokietijos dik
tatorius Hitleris ir Sovie-

MIRĖ BUVĘS WESTVILLE 
MAYORAS GUDAUSKAS

v •

Miami, Florida, kovo 27, 
— J. E. Bostono arkivys
kupijos Kardinolas O’Con
nell, 81 metų amžiaus grįž
ta į Bostoną.

Georgetown. III. — Kovo 
22 d. mirė Tarnas Gudaus
kas, buvęs IVestville, III. 
miesto mayoras ir polici
jos viršininkas.

A. a. Tarnas Gudauskas

Reikalauja Amerikos Laivų
■ Anglijai

Perdidelis komunistų to
leravimas Amerikai gali 
brangiai atsieiti. Gal būt, 
kad jau brangiai atsėjo. 
Dabar veik kasdien girdi
me žinių apie sabotažus, [tus apdaužė.

Chicago, III. kovo 27 — 
Policija išvaikė streikie- 
rius, kurie pikietavo Mc- 
Cormick 
Harvester 
dirbtuvės, 
mušė galvas lazdomis, ki

Intemational 
kompanijos 

daugeliui pra-

Niekas perdaug nenu
stebs, kai bus įrodyta, kad 
tiė; sabotažai yrą komu
nistų darbai.

h’ Darbininkai kovoja - už 
kavo teisės. Bet visada zat- 
riranda streiklaužių, ktirie 
neatsižvelgdami j ’ 'kitų'

jau pradeda vienas kitam 
kad Sovietai. dantis rodyti.

menis per Kaukazą. Kaip Pramato Anglių Trūkumą 
žinoma, kiek laiko atgal 
buvo žinių, kad Sovietai!
sutraukė daug kariuome- 27 — Anglių kasyklų savi- 
nės įKaukazą. minkai pranašauja, kad ki-

ncūzijos praneša tais metais pritruks ang- 
s šios šalies 

dalyse, ypač Naujoje An
glijoje. nes dėl karo nebus 
užtektinai laivų anglims 
vežti.

Washington, D. C., kovo

mirė susirgęs širdies liga. nes , Ka
Jis buvo 67 metų amžiaus. į pra___
Amerikoje pragyveno 50 nepatvirtintas žinias, kad liu kaikuriose
metų. Paėjo iš Kauno, Lie
tuvos.

Paliko didelę šeimą, bū
tent. tris sūnus ir tris duk- 

i teris.i —

Sovietų komisarai įteikė 
Vokietijos nacių valdžiai 
notą, kurioj pareiškia, kad 
jeigu Vokietijos kariuo-

kovo
Numetė 10 Tūkstančiu 

Bombų Ant Berlyno
Darbininkų Radio Programa

Montreal, Kanada,
27 — Wendell L. Willkie, 
kalbėdamas čia pareiškė, i 
kad visi galimi Amerikos glijos karo vadovybė pra- 
laivai būtų pasiųsti į An- neša, kad jų lakūnai pe- 
gliją. Jis taip pat pasakė, reitą sekmadienį numetė 

'.“ikad po karo Amerika ir 10 tūkstančių sprogstan-
Anglija turėtų sudaryti čių ir padegančių bombų 
sąjungą. Reikia pasakyti, ant Berlyno, kurios nukri-

darbininkų reikalus arba 
kompanijos papirkti, kad 
suardyti streiką, eina 
dirbti.

Žinoma, streikieriai nori 
apsaugoti savo teises ir jų 
neįleidžia. Taip prasideda 
riaušėm Rain Tpnavai aut nunuo uuaj*-? . . . U kad Willkie dabar visai ki- tusios padarė daug nuos- 
naųdąi darbininkai laimė-,. ^įp negu prieš A- tolių, padegė daug namų
tų, jei tarp jų būtų vieny- merikos prezidento rinkknir užmušė nemažai žmo- 
bė ir sutarimas. fanus praeitą rudenį. -ii ctpjų.

Londonas, kovo 27 —An-
Pasukite Ne Ant 1120, Bet 1150

šeštadienį, kovo 29 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge Lie
tuvių Parapijos Radio Choras, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražios prog
ramos iš WCOP stot’es, Boston, Mass.

Biznieriai skelbki lės Darbininkų Radio programo
je. Nuoširdžiai prašome remti tuos biznierius, kurie 
skalbiasi laikraštyj “Darbiniz’se” ir Darbininkų Radio 
programoje.

I
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ĮVAIRIOS žinios
Plieno Darbininkai Streikuoja I

■ »■ 
h

Betlehem, Pa. kovo 27 — 
Bethlehem plieno kompa
nijos darbininkai streikuo
ja. Prie fabriko įvyko kru
vinos riaušės. Streikieriai 
vaikščiojo apie fabriką, ir 
kada streiklaužiai norėjo 
eiti dirbti, streikieriai juos 
sulaikė.

kymų duoda gamybai ša
lies apsaugai, neatsižvel
gia į darbininkų reikalus.

Streikas yra blogas da
lykas ir vengtinas, bet ka
da darbininkai kitaip ne
gali apsaugoti savo teisių 
ar išreikalauti pragyveni
mo atlyginimo, jie yra pri-

Gubernatorius įsakė po-Į versti streikuoti. Nereikia 
licijai išvaikyti streikie- • užmiršti, kad šiuo metu 
rius. Miesto ir valstybės j pragyvenimas smarkiai 
policija puolė streikierius,; pabrango ir darbininkų 
jodami arkliais, jie kirto pragyvenimui būtinai rei- 
lazdomis streikieriams per kalinga didesnis atlygini- 
galvas. Keletas streikierių mas. 
nuvežta į ligoninę.

Darbininkų unijos vadai'ninku unijų galybę; 
sako, kad kompanija nori taip pat, kad jeigu darbi- 
panaikinti jų uniją ir su- ninku unijos bus panai- 
daryti kompanijos uniją. 
Jie sako, kad 18.000 darbi
ninkų išeis į streiką įvai
riose plieno kompanijos 
dirbtuvėse.

Vyriausybės paskirti vy
rai tarpininkauja, kad 
streikas būtų užbaigtas. 
Apgailėtina, kad kompani
jos šiuo metu,’ kada vy
riausybė tiek daug užsa-

Kompanijos žino darbi- 
žino

kiūtos, tada darbininkai 
pasiliks bejėgiai kapita
listų rankose.

Plieno darbininkų unijos 
vadai, atsakydami į prie
kaištą, kad komunistai su
kėlė streiką pareiškė: — 
“Mes nežinome nė vieno 
plieno darbininkų unijos 
nario, kuris būtų komunis
tas”.

TIKĖKITE, AR NE,
kad p. Jedvyga Tubelienė yra 
gera politikierka ir nebloga 
pletkininkė. Besivaidindama So. 
Bostone ir Dorchesteryj paleido 
nemažai pletkų apie adv. S. Ga- 
baliauską ir pulk. Škirpą, Lie
tuvos atstovą Berlyne, ir kitus.

Vokiečių didysis karo orlaivis, pavalgydinamas aliejum ir gąsdinu, 
kuris yra atvykęs italams į pagalbą kur nors Afrikoje, Libijoj. Prie or
laivio štabo matosi vokiečiai ir italai.

kad p. Antanas Smetona, bū
damas New Yorke, surengtame 
bankiete jo garbei pareiškė: — 
“Aš buvau, esu ir būsiu Lietu
vos prezidentas”.

kad buvęs prezidentas Antanas 
Smetonas negalįs apsigyventi 
Washingtone, apsigyvensiąs 
Tabor Farmoje, Sogus, Mich.

&
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Washington, D. C., kovo1 K 
27 — Sakoma, kad Ameri
kos karo laivai, jeigu tik

Tarybos reikalu. Gal tnŠH loji 
Taryba gyvuoja tik ant popie- 
rio. Beveik jokio veikimo tary
ba nėra parodžiusi.

B"

ėstai fante Hašes

bus reikalas, bus palydo- Belgrade, Jugoslavija, — 
vais Anglijos laivų, ku- Kovo 27 — 
riais veš karo reikmenis komunistai 
Anglijai. Tik dar klausi- !<

Washington, kovo 27 — 
Sovietų Rusijos atstovas 
Amerikai vėl pradėjo pasi
tarimus su šios šalies vy
riausybe, kas link preky
bos. Sakoma, kad sovietų 
Rusija yra davus Ameri-

kad p. Antanas Smetona nema
nąs sudaryti naują valdžią už
sienyje. Gal būti jis to negali 
padaryti. Naują Lietuvos val
džią ar atstovybę gal tik galėtų 
sudaryti pabėgėliai ir legaliai į 
šią šalį atvykę Lietuvos pilve
liai.

kad Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikoje kol kas nepadarė pa
reiškimo Amerikos Lietuvių

Vienna, Austrija, kovo 
27 — Vokietijos vyriausy
bė privertė Jugoslaviją 
pasirašyti sutartį, kuria 
leidžiama vokiečiams ga
benti sužeistus 1 
ir karo ginklus per Jugo- pareiškė, 
slaviją. Bet Jugoslavija iš
reikalavo iš vokiečių, priža
do, kad Hitlerio kariuo
menė nežygiuotų per ją įl 
Graikiją.

Vokietija prižadėjo: —
1. Neliesti Jugoslavijos tija užvaldė Vengriją, lap- 

žemės ir užtikrino, kad I- kričio 20, 1940; Rumuniją, 
talija ir Japonija taip pat lapkričio 23,1940; Slovaki
jos teritorijų nepalies. ją, lapkričio 24, 1940; Bul-

2. Nepakeisti Jugoslavi- gariją, kovo 1, 1941. Vo- 
jos rubežių ir jos teritori- kietija, Italija ir Japonija 
jų nekliudyti.

3. Nereikalauti iš Jugo
slavijos jokios militarinės 
pagalbos.
. 4. Karui pasibaigus, ka
da vokiečiai sudarys “nau
ją Europos tvarką”, Jugo
slavijai bus duota dalis 
Graikijos, kaip kelias į Ae- 
geano jūrą.

Jugoslavija prižadėjo: — 
. L Leisti vokiečiams ga
benti karo ginklus, ligoni- briko darbininkai laimėjo 
nių reikmenis ir sužeistus 10 dienų streiką. Jie išrei- 
kareivius per savo kraštą, kalavo iš kompanijos di-

2. Sujungti savo ekono- dėsnį atlyginimą.

minę santvarką su Vokie
tija.

3. Uždrausti Jugoslavi
joje sukilimus, ar parodas 
prieš vokiečius.

kareivius į Vokietijos vyriausybė 
, kad ji nenori 

Balkanų valstybių pada
linti.

Juogslavija jau penktoji 
mažesniųjų valstybių, ku
ri buvo priversta pasiduoti 
Vokietijos ‘globai’. Vokie-

gosią vija,—: —-j*-
Jugoslavijos kai už 50 milijonų dolerių 
gavo įsaky- užsakymus įvairiems daik- 

mus iš Maskvos kelti riau- tams. Ir tik laukia, kad A- 
mas ar tų laivų įgulos bus ^ trukdyti fabrikų Veik- merika sutiktų ir leistų 
Jung. Valstybių ar Angli- ardyti susisiekimą, kad tuos daiktus vežti į Rusi- 
j°s- T , 'pakenkti vokiečiams. Kiek M Sovietų Rusija "užtik-

Vadinasi, Jung. Valsty- tiesos yra tame pranešime rina” Amerikos vyriausy
bių valdžia yra nusiteikus gnnkn žinoti. Jei tiesa, tai bei, kad visi tie daiktai bus 
duoti apsaugą tiems Ui- reiškia, kad Stalinas nepa- sunaudojami pačioje Rusi- 
vams, kuriais veš karo ----- —---- ±
reikmenis Anglijai.

tenkintas Hitlerio laimėji- joje, 
mais. —

• •

sudaro, taip vadinamą "a- 
šį”, ir visos mažesnės vals
tybės, virš paminėtos, bu
vo priverstos prie tos "a- 
šies” prisidėti.

Streikas Užsibaigė— 
Darbininkai Laime j«I

X

Los Angeles, Cal., kovo 
,27 — Harvill lėktuvų fa-

į.-'/'
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YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636

KoMnistų Vate Jau
■r l«w------
MRJMK

i
New York, kovo'27 — 

Pereitą .antradienį Earl 
Brovder, Komunistų par
tijos sekretorius, paimtas 
į kalėjimą ir ten jis turės 
pakutavoti už kriminalius 
nusikaltimus — už mela
gingus atsakymus išgau
nant J. V. pasus ir jų var
tojimą. Browder nubaus
tas $2,000 pinigine baus
me, kurią sumokėjo ko
munistų partija, o kalėji- . 
me Browder turi atlikti 
pats 4 metų bausmę.

Už tokį pat nusikaltimą 
sėdi kalėjime kitas komu
nistų vadas, Robert Wil- 
liam Wiener, kurio advo
katas reikalauja, kad jį 
išleistų iš kalėjimo, nes 
jis sergąs širdies liga.

Šios šalies ir viso pasau
lio komunistai skelbia 
Browderį, Wienerį ir kitus 
kankiniais, poltiniais kali
niais. Bet Browder ir kiti 
gerai žino, kad jie sulaužė 
įstatymus neteisingai iš- 
gaudami pasus ir juos var
todami. Jie neteisingai da
vė priesaiką. Paklauskime 
komunistų, kodėl jie ne
protestuoja prieš Stalino 
barbarišką komisarų val
džią, kurie be teismo ne 
tik įkalina nekaltus žmo
nes, bet ir sušaudo? Brow- 
der ir kiti komunistai tu
rėjo progą savo nekaltumą 
įrodyti. Bet kaip gali įro
dyti, kada jų pačių atsaky
mai ir priesaikos yra ne
teisingos.

vCMTos / oiiiorii 
Medą Karo BMą
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kad dėl p. Smetonos titulo da
bar eina ginčas tarp ‘Naujienų’ 
ir L. Sp. 2. ‘Naujienos’ teigia, 
kad p. Smetona išvykdamas iš 
Lietuvos prezidento galią per
davė ministrų pirmininkui p. 
Merkiui, ir kad toks pervedimas 
prezidento galios Merkiui esą 
visiškas tos galios praradimas, 
p. Smetona atvyko į Ameriką, 
kaipo privatus asmuo, ir jis to
kiu esąs. L. Sp. Ž. teigia, kad 
Ministras Pirmininkas neturėjo 
pilnos Prezidento galios. Jis to
kią galią tebūtų turėjęs tik tuo 
atveju, jei Prezidentas būtų at
sistatydinęs arba miręs.

Dabar pažiūrėkime ką tuo 
klausimu sako prez. Smetonos 
pasirašyta konstitucija:

Straipsnis 71 —
“Respublikos Prezidentui ser- 

. gant arba esant užsienyje, ji pa
vaduoja Ministras Pirmininkas. 

“Pavaduodamas Ministras 
. Pirmininkas atlieka už Respu- 
. blikos Prezidentą jo galios veik- 
i smus”.

Straipsnis 72 —
“Respublikos Prezidentui mi

rus arba atsistačius, ligi bus iš
rinktas Respublikos Preziden
tas ir ligi jis perims Valstybes 
vadovavimą, Valstybei vado
vauja Ministras Pirmininkas.

“Vadovaudamas Valstybei, 
Ministras Pirmininkas turi visą 
Respublikos Prezidento galią”.

“Naujienos” įrodinėja, kad p. 
A. Smetona, atlikęs formalu
mus, išvyko į užsienį, “kaip pri
vatus asmuo, palikęs preziden
to galią p. Merkiui”.

Pats gi p. Smetona pareiškė: 
“Aš buvau, esu ir būsiu Lietu
vos prezidentas”.

Tikėkite, ar ne — Tikra pai
niava. Bet lai tą painiavą išriša 
mūsų juristai. Mums darbinin
kams tuo klausimu nereikėtų 
perdaug sielotis. Ar p. A. Sme
toną mes tituluosime preziden
tu, ar privačiu asmeniu —Lie
tuvos piliečiu, tai dar tuo mes 
neatgausime Lietuvai nepri
klausomybės ir laisvės. Lietuva 
atgavus nepriklausomybę, jos 
piliečiai išsirinks tokią vyriau
sybę, kokios jie per pastaruo
sius tryiiką metų pageidavo, bū
tent, demokratinę.

Mes amerikiečiai lietuviai 
dirbkime ir aukokime Lietuvai 
Gelbėti Fondui, kuris mūsų au
kas sunaudos Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui ir mū
sų brolių Tėvynėje išlaisvinimui 
iš Sovietų komisarų vergijos.

Lietuvis Demokratas.

riją, pareiškė laikraštinin
kams, kad ji labai abejoja, 
kad komunistai būtų losią 
didelę rolę apsigynimo in
dustrijos streikuose.

Ji sako, kad streikai ne
būtų įvykę, jeigu nebūtų 
toks skubus pareikalavi
mas medžiagos. Streikai 
įvykę todėl, kad įstaigos 
priėmė daug naujų darbi
ninkų; algų pertvarkymas 
kaikuriuose atsitikimuose 
nebuvo padarytas kaip rei
kia, o darbininkai buvo ge
rai organizuoti.

nebus parduodami 
i vokiečiams.
i Sovietai užtikrino Ame-

- savo a- 
gentus neves komunisti
nės propagandos, o ar ne
veda? Kongremanas Dies į

VoIMfai PlisktlK Kmi rikai, kad čia per 
1 * se

Londonafe kovo 27 — Vo-! veda? Kongremanas Dies į 
kiečiai turi apie 800,000 tą klausimą turi aiškiausi 
kariuomenę Balkanuose ir ir faktais paremtą atsaky- 
gerai prisirengę pradėti mą. Tai ką reiškia Sovietų 
karą. . I "užtikrinimas”.

Japonai Areštavo 15 Britų, 
J. V. Moterų

Washington, D. C., kovo 
27 — J. V. Senatas 67 bal
sais prieš 9 priėmė 7 bilio- 
nų dolerių bilių Anglijai 
remti.
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Washington, kovo 27 —į dalį Lenkijos, Suomijos ir 
Valstybės posekretorius, ■ Rumunijos. Jų turtus iš- 
Sumner Welles, kalbėda-Į vežė į Rusiją, jų jaunus 
mas laikraštininkams, pa- į vyrus išvežė į Rusijos gilu- 
reiškė, kad "šiais laikais, į mą ir privertė stoti į bol- 
kada tie kdaug nepriklau
somų valstybių netenka 
savo nepriklausomybių, 
Amerikai tikrai yra malo
nu, kada didžioji galybė, marino Ukrainoje; bolše- 
kaip sovietų unija, pakar- vikų tikslas yra užvaldyti 
to ja savo nusistatymą iš- visą pasaulį ir įvesti kru- 
laikyti “suprantamą neu- vino Stalino rėžimą; 
tralumą”, jei kaimyninė 
valstybė bus užpulta”.

Tai pirmą kartą Ameri
kos vyriausybė paminėjo 
sovietų uniją, kaip galingą; 
valstybę. Šitas pereiški-1 
mas, sakoma, padarytas, 
kad padrąsinti sovietų uni
ją išeiti Balkanuose prieš 
vokiečius ir tolimuose ry
tuose prieš Japonus.

Ypatingai Amerikos vy
riausybė nori, kad sovietų 
Rusija išeitų į karą prieš 
Japoniją, nes Japonai gali 
Pacifiko vandenyne truk
dyti Amerikos laivyną, ir 
Amerika negalėtų visos 
karinės jėgos siųsti Angli
jai prieš vokiečius.

Tik reikia pasakyti, kad 
jei sovietų Rusija yra "di
delė galybe”, tai tą galybę 
įsigijo nekaltų žmonių 
kraujo praliejimu, užgro
bimu ir sunaikinimu ne
priklausomų valstybių.

Sovietų Rusija užgrobė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą,

ševikų kariuomenę; išžu
dė milijonus žmonių pa
čioje Rusijoje; septynius 
milijonus žmonių badu nu

Tokio, Japonija, kovo 27, 
— Japonijos Korėjos val
džios - generolas areštavo 
15 Britanijos ir Jung. Val
stybių moterų, kurios būk 
Korėjoje vedė anti-karinę 
kampaniją. Sakoma, kad 
tos moterys skleidė žinias 
apie Japonijos veiksmus 
Kinijoj, kaipo “užpuolimo 
ir imperialistinio karo”.

jei 
šiandieną Rusija turi mili
jonus žmonių savo valdžio
je ir yra išplėtus valstybės 
rubežius, tai reikia atsi- 

i minti, kad tai įsigijo krau- 
Į jo praliejimu ir žiauria 
prievarta.

Hitleris su savo naciais 
yra blogas, bet Stalinas su 
savo bolševikais yra daug 
kartų žvėriškesnis. Stali
nas savo duotą žodį Turki
jai užmirš, jei tik matys 
progą daugiau žmonių pa
vergti po savo valdžia. Ko
munizmas pasižymėjo 
veidmainystėmis. Keista 

1 šių dienų politika; vienas 
diktatorius smerkiamas, 

, kitas aukštinamas.

**—»-v- u» — □upiese natines mero- 
fe Atffldmo Blanką

Worcester, Mass.,
27
Germain, 28, gavo karo 
tarybos klausimų blanką. 
Jis vietoj ją išpildyti ėmė 
ir suplėšė. Policija už tai jį 
areštavo. Jis aiškinosi, 
kad suplėšęs už tai, kad 
klausimai buvo "sunkūs 
atsakyti”. Germain dabar 
turės pasiaiškinti Federa- 
liame Teisme.

kovo
Tūlas Joseph E. St.

75c ’/2 Pint
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Rio De Janeiro, kovo 27, 
— Vokietijos lakūnai kovo 
22 d. bombardavo 5099-to- 
nų Brazilijos laivą Vidur
žemio jūroje. Vienas laivo 
viršininkas užmuštas, du 
jūrininkai pavojingai, o 
šeši lengviau sužeisti, ir 
laivas buvo sugadintas.

Pasitraukė Italijos 
Maršalas

Los Angeles, Cal., kovo 
27 — Jung. Valstybių Dar
bo komisijonierius Per- 
kins, atvykus į konferen-

Roma, kovo 27 — Pasi
traukė iš vadovybės šiau
rinėje Afrikoje Italijos 
maršalas Grariani. WIISON il.lbiiAf f
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Gelbėkime Lietuvos Katalikybę
Bolševikai pasiryžo sunaikinti ekonominį, tautinį į 

ir religinį Lietuvos gyvenimą. Pradžioje ėjo prie to lyg 
atsargiai, lyg čiuopdami dirvą, bet dabar atvirai ir j 
drąsiai likviduoja viską, kas tik lietuviška ir katalikiš
ka. Jie gerai žino, kad tautos sveikata ir gyvybė glū
di religijoj. Tad išrauti tikėjimą iš žmonių sąmonės — 
tai svarbiausias ir pirmaeilinis bolševikų užsimojimas. 
Religija Lietuvoj vaidina labai didelį vaidmenį. Nepri
klausomybės metu, nežiūrint visokių kliuvinių, Kata
likų Bažnyčia pradėjo gražiai ir garbingai ten veikti. 
Pasidėkojant Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus rū
pesniui ir pasidarbavimui, Lietuvoj įsteigta penkios 
Vyskupijos (pirmiau buvo tik dvi). Įsikūrė trys Semi
narijos ir apie 14 vyriškų ir moteriškų vienuolijų. To
kia religinė būklė būtų sudariusi pačią stambiausią 
kliūtį bedieviškai bolševikų veiklai. Tad gi ištvirkę ru
sų bedieviai, uoliai padedami tokių pat Lietuvos išsi
gimėlių, negalėjo tokios padėties pakęsti. Jie pasiryžo 
religinį Lietuvos gyvenimą veikiai likviduoti. Vienuo
lynus ir dvi seminarijas tuojau uždarė. Dėl visa ko lai
kinai paliko Kauno Seminariją, bet ir ją galų gale lik
vidavo. Dabar viskas taip užtaisyta, kad religinis Lie
tuvos gyvenimas turi susilaukti netolimos mirties. 
Bolševikai čia pasielgė daug žiauriau negu carai, ku
rie tik vienuolynus paliko merdėti, o seminarijų vis 
dėlto nepalietė. Gi dabar ne tik vienuolių, bet ir šiaip 
jokių kunigų nebe valia daugiau auklėti. Kai esamieji 
išmirs, Lietuva paliks be dvasiški jos. Bet ir esamuo
sius kunigus visokiais būdais ujama, persekiojama, 
kalinama, ištremiama ir žudoma, kad tik jie ko grei
čiausiai visiškai išnyktų. Žinant akyplėšišką bolševiku 
žiaurumą ir su niekuo nesiskaitymą, netenka abejoti, 
kad visiškas dvasiškijos likvidavimas neperilgiausiai 
užtruks. Tad Lietuvai gręsia ištvirkimas, subedievėji
mas ir pagaliau tautinė mirtis. Šiurpu darosi apie tai 
pagalvojus. Kas daryti?

Šioj klaikioj nelaimėj Lietuvos katalikų akys 
krypsta į Ameriką, kuri šiuo atveju daug ką gali pa
dėti, ir štai kokiu būdu: išauklėti Lietuvai kunigų. Tai 
nereiškia, kad mes čia turėtume įsteigti lietuvišką se
minariją. Tai daugeliu atžvilgių neįmanoma. Ir nerei
kalinga, nes kunigų išmokslinimu ir išauklėjimu pasi
rūpins Apaštališkas Sostas. Mums teks tik lėšų parū
pinti. Iš viso, ne tokia tai jau sunki našta. Amerikoj 
yra apie pusantro šimto lietuviškų parapijų. Jei kiek
viena pasiimtų išleisti mokslan po vieną klieriką, tai 
mūsų uždavinys būtų pilnai atliktas. Tegu visos para
pijos neištęsės to padaryti, nes yra labai menkučių ir 
varguose paskendusių. Bet jei stambesnės ir viduti
niškos parapijos būtų tiek katalikiškai nusiteikusios 
(kas apie tai abejotų?!), kad pasiimtų ant savo pečių 
lą garbingą darbą, tai vis dėlto turėtume netoli šimto 
kunigų, kurie drąsiai stotų dirbti misijonierių - pasi
šventėlių darbą
būtų daugiau, negu gelbėti mūs tėvynę nuo bado ar 
limpančių ligų. Tai toks svarbus, nekenčiąs delsimo 
klausimas, kad visiems katalikams, ypač dvasios va
dams, reikėtų juo ko rimčiausiai susirūpinti. K.

Londono miesto ugniagesiai paradoje. Jie demon
struoja savo pajėgumą ant kranto Thames upės, kur 
du šimtai pompų ant karto paleista darban ir tūkstan
čiai ugniagesių dirba gesinimo darbą, jeigu būna rei
kalas laike karo paleistos ugnies, ir šiaip kilus gaisrui.

Bažnyčia Ir Darbininkai

“Nei teisybė,

Rašo T.
Katalikų Bažnyčia rei

kalauja, - kad darbo sąly
gos būtų tokios, kurios ne
kenktų darbininko sveika
tai ar jo dorovei.

Darbo Sęlygos
Popiežius Leonas XIII, 

enciklikoje Rerum Nova- 
rum, sako:
nei žmoniškumas neleidžia 
reikalauti tiek darbo, kad 
to ir siela silpnėtų ir kū
nas dėl per didelio nuovar
gio sunyktų. Todėl reikia 
žiūrėti, kad kasdieninis 
darbas nebūtų ilgesnis, 
kaip darbininko sveikata 
leidžia. Kiek poilsio priva-
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išgelbėt Lietuvos katalikybę. Tai

Seniau Ir Dabar
*

Daug dalykų dabar da- dorius į tai atsakė: 
rosi kitaip, negu ano karo mes turime 600,000 
metu.

Ano Didžiojo Karo metu Pasirodė, kad tada vokie- 
vyri«u syhėms nerūpėjo čiai Amerikai nesudarė
neminis frontas. Ano karo problemos. Vokiečiai pasi

rodė Amerikai lojalūs, iš
tikimi, nei vieno nereikėjo 
kaminti ant “lamposto”.

Ir šiuo sykiu vokiečiai 
Amerikai nesudaro rūpes
čio. Bet dabar čia turime 
nacių, fašistų ir komunis
tų. Šitokio elemento buvo 
tose Europos šalyse, ku
rios jau pateko vokiečių 
globon ir jos pateko to ele
mento dėka. Dėl tos prie
žasties susmuko Norvegi
ja, Olandija, Belgija, Pran
cūzija. To elemento neat
sirado tik Anglijoj ir todėl 

čių?” Amerikos ambasa- ji laikosi. Anglijoj komu-

postų”.

“Bet 
lam-

metu tik Rusijos naminis 
frontas tegriuvo. Visos ki
tos valstybės kariavo be 
pavojaus iš užpakalio. Y- 
pač saugi buvo Amerika. 
Kai praėjusio karo metu 
Amerika ėmė krypti į ka
rą, tai Amerikos ambasa
doriui Belgijoje vienas vo
kiečių diplomatas priminė 
apie čionykščius vokie
čius. Vokietijos diploma
tas sakė: “Kaip Amerika 
gali drįsti eiti į karą prieš 
Vokietiją, kai ji turi 500,- 
OCutarinio anffiaus vokie-
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nistai buvo beiškišą gal
vas, bet vyriausybė su jais 
laiku ir greit apsidirbo. O 
nacių ir fašistų jėgos An
glijoj visai neapsireiškė. 
Todėl Anglijos naminis 
frontas stiprus, ten nesi
girdi nei apie sabotažus.

Amerika, vienok, pana
šiu naminio fronto stipru
mu pasigirti negali. Čia y- 
pač komunistai tebeturi 
pilną laisvę knistis po A- 
merikos sątvarkos pagrin
dais. Amerikoj kasdien 
skaitome apie sabotažo 
darbus. Nuolatai girdime 
apie komunistų planus sa- 
botažuoti Amerikos di
džiąsias pramones.

Amerikos vyriausybė 
linkusi eiti talkon Angli
jai visomis išgalėmis. Jei 
Amerika formaliai stotų į 
karą ir jei ji nėra prisiren
gusi kovai su naminio 
fronto ardytojais, tai gali
me čia susilaukti dalykų, 
kurie ramiems gyvento
jams nei nesisapnavo.

Tai-gi dalykai Amerikoj 
dabar kitaip eina, negu a- 
no Didžiojo Karo metu. 
Dabar Amerika randasi o- 
pesnėje padėtyje, negu a-[yra rūpintis 
no karo metu.

lo būti, sprendžiama iš 
darbo rūšies, laiko ir vie
tos aplinkybių ir pačių 
darbininkų pajėgumo. A- 
belnai kalbant, darbinin
kams reikia tiek skirti po
ilsio, kad jo užtektų darbe 
suvartotoms jėgoms at
naujinti. Pertrauka priva
lo atstatyti suvartotas jė
gas”.

Jei darbdaviai priverčia 
darbininkus dirbti sunkio
se sąlygose, tada vyriau
sybės yra pareiga įsimai
šyti ir apginti darbininkus 
nuo išnaudotojų. Leonas 
XIII apie tai sako: “Kai 
darbininkų religijos reika
lai skriaudžiami, neduo
dant jiems tinkamos pro
gos tikybos pareigoms at
likti; kai dirbtuvėse gręsia 
pavojus darbininkų doro
vei iš to, kad tenai vyrai 
ir moterys dirba sykiu, ar 
iš kitokių pagundų į blo
gą; kai darbdaviai užkrau
na darbininkams per sun
kią naštą, arba spaudžia 
juos sąlygomis, žeminan
čiomis žmogaus vertę; kai 
darbininkų sveikatai ken
kiama nepakeliamu jų ly
čiai bei amžiui netinkamu 
darbu, tuomet būtinai rei
kia pavartoti tam tikrose 
ribose įstatymų jėgą bei 
taktą. Kokiose ribose tai 
darytina, nurodo pats rei
kalas, dėl kurio vartojami 
įstatymai; įstatymai ne
privalo griebtis daugiau 
nei siekti toliau, kaip to 
reikalinga blogybei ar pa
vojui pašalinti.”

Kiekvienas žmogus turi 
teisę reikalauti sau apsau
gos. Kada darbininkai ne
gali išreikalauti iš darb
davių patogių darbo sąly
gų, jie teisingai gali kreip
tis į valdžią, išdėstyti rei
kalus ir tikėtis pagalbos, 
nes vyriausybės pareiga 

visų žmonių
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Darbininkų Atlyginimas
Teisingumas reikalauja, nimo reikalams”, 

kad kiekvienas darbinin-; Enciklikoje apie “Bedie- 
kas gautų tokį atlygini- višką Komunizmą”, Pijus 
mą, kokiu jis galėtų tinka- XI sako: “Mes įsakmiai iš- 
mai su savo šeima pragy- aiškinome darbo teisę ir 
venti. Ir tai nėra darbinin- vertę, o taip pat ir abipu- 
kų šventas pageidavimas, sišką paramą bei pagalbą, 
bet jų įgimtoji teisė. Leo- kuri privalo būti 
nas XIII sako: “Kiekvie
nas žmogus turi pareigą 
palaikyti gyvybę, kas to 
nedaro, tas sunkiai nusi
kalsta. Bet beturčiai savo 
gyvybę tegali palaikyti tik 
už darbą gautu atlygini
mu. Įgimties įstatymas 
turi visuomet galios, kuris 
yra aukštesnis ir pirmes- pragyvenimas, 
nis už žmonių susitarimus čiam ir jo šeimai;
ir, kuriuo einant, atlygini- pajėgtų įsigyti kuklią nuo
mas už darbą privalo būti savybę ir tuo būdu apsi- 
nemažesnis, kaip kad to saugotų 
reikia taupiam 
riam 
venti.
gauna užtektiną atlygini- dama senatvės, ligos ar 
mą, kurio jam visai užten- nedarbo atvejais. Ekono- 
ka sau, žmonai ir vaikams minis ir socialinis organiz- 
išlaikyti, tai būdamas iš- mas tik tada bus sveikai 
mintingas, jis taupys ir sudarytas ir pasieks savo 
rūpinsis mažinti savo iš- tikslą, kai jis visus ir kiek- 
laidas, kad susikrauti nors vieną savo narių aprūpins 
mažą savo turtą”. .visomis gerybėmis, kurių

Tuo pačiu klausimu Pi- jiems gali suteikti gamtos 
jus XI sako: “Pirmiausia turtai, pramonė ir tikrai 
reikia darbininkui duoti gera socialinė ekonominio 
tokį atlyginimą, kokio už- gyvenimo santvarka”, 
tektų jam ir jo šeimos iš-į Katalikų Bažnyčia nuo 
laikymui. Reikia tat dėti seno griežtai reikalauja, 
visas pastangas, kad šei- kad darbininkams būtų 
mų tėvai gautų užtektiną mokoma pragyvenimo at- 
atlyginimą visiems gyve- lyginimas.

Atlyginimas Ir įmonė
Darbininkai reikalauda-1 ninukų atlyginimui, ar tai 

mi pragyvenimo atlygini-j dėl to, kad yra neteisingo- 
mo turi atsižvelgti ir į mis pareigomis apkrauna- 
imonės padėtį. Pijus XI ma, ar tai dėl to, kad turi 
sako: 'pagamintas prekes pi-

lauti per didelio atlygini
mo, kurio imonė be savo 
sunykimo ir be plaukian
čios iš to darbininkų nelai
mės negali pakelti. Žino
ma, kad negalima laikyti 
teisingu pagrindu atlygi
nimui mažinti darbinin
kams, jei dėl nesugebėji
mo ar nemokėjimo, arba 
dėl nepanaudojimo ekono
minio bei technikinio pro
greso imonė mažiau te
duoda pelno. Bet jei imonė 
stokuoja kapitalų, kurie 
būtini teisingam darbi-

Vaikus Verčia Šnipinėti 
Pavergtoje Lietuvoje

gerove.

tarp 
darbdavių ir darbininkų; 
pagaliau pažymėjome ir 
teisingą atlyginimą, kurį 
darbininkas turi gauti, 
kad pragyventų pats su 
savo šeima. Socialinis tei
singumas reikalauja, kad 
deramu atlyginimu darbi
ninkui būtų patikrintas 

jam pa- 
kad jis

nuo visuotinio 
ir pado- skurdo. Reikia žiūrėti, kad 

darbininkui pragy- viešojo ar privatinio drau- 
Jei darbininkas dimo keliu, jam būtų pade-

sekretorius 
kai Kaune 

“pionierių

Būtų neteisinga reika-^iau Pardavinėti kaip tei- 
.......  - - - j singumas reikalauja, tai 

tie, kurie ją taip vargina, 
sunkiai nusideda, nes ati- 
ma teisingą atlyginimą iš 
darbininkų, kurie vargo 
spaudžiami yra verčiami 
priimti mažesnį, negu bū
tų teisingą, atlyginimą. 
Dėl to visi, darbininkai ir 
savininkai, lai stengiasi 
sujungtomis jėgomis ir iš
manymu nugalėti visus 
sunkumus bei kliūtis, o 
valdžios organai lai nesi
gaili padėti šitam naudin- 

Igam darbui savo išmintin
ga politika”.

RELIGINIO ŽMOGAUS VERTE
Rašo Dr. Pranas 

Šacikauskas
Gyvenime tenka susitik

ti su įvairiausių pažiūrų 
žmonėmis. Tarp jų sutin
kame religingus tikra to 
žodžio prasme ir mažiau 
religingus arba visai neti
kinčius žmonės. Religijos 
reikalavimai, ypač krikš
čioniškos, yra labai kil
nūs; todėl, jeigu žmogus 
juos pildo, yra religingas, 
tai jis būna tikrai kilnus. 
Kai ir labai mokslingas, 
religingas žmogus visiems 
prieinamas, nes jis su
pranta, kad jo mokslas yra 
labai menkas palyginus su 
Visažinančiu.

Ekonominiam gyvenime 
religingas žmogus sten
giasi pasitenkinti tuo, ką; 
turi, nes žino, 1__ ________
patenkintas šioje žemėje 
būti negalės. Supranta, 
kad už vargus bus jam 
šimteriopai atlyginta. Iš 
kitos pusės stengiasi savo 
artimo ne tik neskriausti, 
bet dar jam padėti, nes 
kiekviename žmoguje ma
to savo brolį. Tiki, kad ge

— Mes jau nekartą ra
šėm, kad GPU savo provo
kacijoms naudoja net vai
kus, versdama juos šnipi
nėti. Dabar oficiozas “Ta
rybų Lietuva” praneša, 
kad Jokūbave, Kretingos 
apskrityje, 12 metų vaikas 
Aleksandras Kundrotas 
pasienyje seka nuo bolše
vikų teroro bėgančius 
žmones ir pranešinėja 
raudonajai armijai, kuri 
sieną saugoja. Už tokį dar
bą vaikas buvęs apdovano
tas, o jo žygis pavadintas 
herojišku.

Apie šį pasibaisėtiną 
vaikų demoralizavimo at
sitikimą išdidžiai pranešė 
komunistinio jaunimo or
ganizacijos 
Bieliauskas, 
buvo atidaryti
namai”, patalpinti buv. I- 
talijos pasiuntinybės rū
muose. Tame atidaryme 
dalyvavo ir J. Paleckis, 
kuris išsireiškė, kad pio
nieriai turį išaugti “tik
rais komunistais ir būtų 
džiaugsmas draugui Stali
nui”. Reikia manyti, kad 
Stalinas tikrai gali džiaug
tis pirmaisiais jaunuome
nės demoralizavimo vai
siai: 12 metų berniukas 
jau yra paverstas šnipu.

Tarp Vokietijon pabėgu
sių lietuvių yra keliolika 
15—17 metų gimnazistų, 
kurie be tėvų atbėgo iš o- 
kupuotosios Lietuvos. Jie 
pasakoja, kad GPU verčia 
mokinius šnipinėti ir pra- 
nešdinėti ne tiktai apie 
svetimus žmones, bet ir a- 
pie tėvus. Negalėdami pa
kęsti tokio teroro, kelioli
ka gimnazistų verčiau ry
žosi bėgti per sieną. Bet 
šimtai mokinių vis vien y- 
ra GPU užverbuoti jos 
provokaciniam darbui. Ga
lima įsivaizduoti, kaip de
moralizuojančiai jaunimą 
veikia paminėto Al. Kun
droto, 12 metų berniuko, 
išvadinimas herojum ir 
net apdovanojimas už tai, 
kad jis išdavė raudonar
miečiams bėgančius per 
sieną lietuvius šviesuo
lius!

pesisekimų karo laukuose 
italų tauta norėtų kaip 
nors eiti prie taikos. Bet 
tam kelias užkirstas. Da
bar Italija yra Hitlerio 
spąstuose. Italijoj naciai 
dabar taip šeimininkauja, 
kaip Vengrijoj, Rumunijoj 
ar Bulgarijoj. Visose Ita
lijos ministerijose sėdi na
cių patarėjai. Tas pat yra 
italų armijoj, laivyne, oro 
laivyne, policijoj. Italija 
yra ankštoj ekonomiškoj 
priklausomybėje nuo Vo-

nes supranta, kad kietijos. Anglių, gazolino 
ir daug kitokių reikmenų 
Italija gauna tik iš Vokie
tijos.

Dabar jau aišku, kad Ita
lijos likimas pilnai suriš
tas su Vokietijos likimu.
AVĖ MARIA VALANDA

ras darbas neliks be atly
ginimo.

Tautiniam gyvenime re
ligingas žmogus brangina 
visą, ką iš tėvų yra gavęs, 
t. y. savo kalbą, papročius 
ir kt., nes žino, kad kaip 
tėvus gavo iš Dievo, taip 
ir jų kalbą. Religingas 
žmogus negali nekęsti ir 
skriausti kitaip kalban
čius,
kiekviena kalba turi to
kias pačias teises, kaip ir 
jo gimtoji kalba.

Draugiškam sugyveni
mui religingas žmogus ne- 
sididžiuoja, nuolankus, 
meilus; todėl jis visiems 
artimas, jį visi myli, jis 
randa sau draugų netgi 
tarp priešų. Kad visi žmo
nės būtų religingi, tai mū- 

kad visiškai sų žemelS virstų rojum-

• v

Italija Hitlerio Spęstuose

Yra gerai žinoma, kad i- 
talų tautos diduomenė ne
norėjo eiti į karą. Į šį karą 
Italiją įstūmė Mussolini su 
savo fašistais.

Dabar po daugeriopų ne-

Ateinantį sekmadienį, kovo 
30 d., Avė Maria radio valandos 
metu bus transliuojama viena 
populiariausių legendų apie Šv. 
Teofilių. Programa kiekvieną 
sekmadienį pradedama 6:30 
vai. vakare. Sakoma, kad ši le
genda apie Šv. Teofilių davusi 
inspiraciją Goėthe parašyti gar
sųjį veikalą “Faustas”.

Vargas protingus žmo
nes padaro , dideliais, . 
kvailus pražudo.
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1DS SniDUV RA1RIAMŠ
7. Neteisingi Užmetimai

Priešingai tarp paimtų dokumentų rasis be galo 
daug įrodymų ir paliudymų gilaus ir nuolatinio tiky
binio bei religinio veikimo tiek viso Katalikiškojo 
Veikimo, tiek ypatingai jaunimo ir studentų sąjungų. 
Užtektų paskaityti ir įvertinti, kai Mes patys daugelį 
kartų eškme padarę programas, paskaitas, apyskai
tas, kongresų paskaitas, religinių studijų ir maldos 
savaičių, rekolekcijų, praktikuoto ir platinto šventų 
Bakramentų priėmimo .apologetinių konferencijų, ka
techetinių studijų ir veikimo darbus, bendradarbiavi
mą ir tikros bei krikščioniškos meilės iniciatyvą šv. 
Vincento Skyriuose ir kitur, bendradarbiavimą ir vei
kimą misijoms.

Tokių faktų ir dokumentų akivaizdoje, pažvelgus 
į realybę, vra aišku, kodėl Mes visuomet sakėme ir sa
kome, kaltinti Italijos Katalikišką Veikimą politika 
buvo ir yra grynai Šmeižtas. Faktai įrodė, ko tuo buvo 
siekiama ir kas rengiama; retai kada taip didelėje 
plotmėje pasikartojo vilko ir ėriuko-pasakėčia ir, is
torija negalės to paminėti.

Visuotinis Veikimas
Mes aiškių aiškiausiai įsitikinę, kad esame ir lai

komės religijos srityje, niekuomet netikėjome, kad la
biausiai katalikų ir tai italų katalikų būsime laikomi 
“svetima valdžia”.

Apaštališkos valdžios, Mums neverčiausiems Die
vo suteiktos, dėka viso pasaulio žmonės Romą laiko 
visų ir kiekvieno jų antrąja tėvyne. Nelabai senai vie
nas valstybės vyras, kuris tikrai liks vienas iš geriau
sių ir kuris nėra katalikas, nei katalikybės prietelis, 
viešame politiniame susirinkime pasakė, kad negalima 
laikyti svetima valdžia, tą, kurios klauso dvidešimts 
milijonų vokiečių.

Sakyti gi, kad nė viena pasaulio valdžia nebūtų 
leidusi tos padėties, kurią Italijoje Katalikiškas Vei
kimas sudarė, reikia visiškai nežinoti bei užmiršti, kad 
visose pasaulio valstybėse, iki Kinijos, yra, gyvuoja ir 
veikia Katalikiškas Veikimas labai dažnai pasekęs vi
sumoje ir net smulkmenose Italijos Katalikišką Vei
kimą, labai dažnai visos organizacijų formos ir būdai 
yra panašios, kaip Italijoje. Nė vienoje pasaulio vals
tybėje niekuomet Katalikiškas Veikimas nebuvo lai
komas valstybei pavojingas nė vienoje pasaulio vals
tybėje Katalikiškas Veikimas nebuvo taip žiauriai per
sekiojamas, kaip šioje Mūsų Italijoje ir šioje pačioje 
Mūsų, kaip Romos Vyskupo, sostinėje; šitokia padėtis 
tikrai yra kvaila ne Mūsų, bet prieš Mus sudaryta.

Esame prisiminę, Garbingieji Broliai, sunkų ir 
nemalonų darbą; Mums rodėsi, kad turime meilės ir 
tėviško teisingumo pareigos ir tokioje dvasioje ją esa
me atlikę, tikra šviesa nušviesdami faktus ir tikrovę, 
kuriuos kai kurie Mūsų sūnūs, gal nevisai sąmoningai, 
kitų Mūsų sūnų nenaudai, nušvietė klaidingai.

Kova Už Jaunimą
Štai pirmoji pastaba ir išvada: iš viso to, ką esa

me išdėstę, dar daugiau iš pačių įvykių, tokių, koki jie 
yra įvykę, aišku, kad Katalikiškam Veikimui primeta
mas politinis aktyvumas, viešas ar slaptas kai kurių 
jo grupių rėžimui ir partijai priešingumas, kaip lygiai 
ta atsitiktina prieglauda ir globa suteikta ir palaiky
ta partijai priešingiems po Katalikiško Veikimo vėlia
va. Visa tai yra tik priekabis ar net priekabių rinkinys: 
drįstame sakyti, kad net pats Katalikiškas Veikimas 
yra ir gi tik priekabis; kas buvo norima ir kas buvo 
bandyta padaryti, tai noras išplėšti iš Katalikiško Vei
kimo, o per jį iš Bažnyčios, jaunimą, visą jaunimą. Tai 
yra taip tikra, kad po tiek apie Katalikišką Veikimą 
kalbų, užpulta jaunimo sąjungos, ir tai nepasitenkinta 
Katalikiškojo Veikimo jaunimo sąjungomis, bet triuk
šmingai ištiesta ranka į sąjungas ir veikimą, kuris rū
pinasi tik malda ir pirmųjų religijos žinių suteikimu, 
būtent, Marijos Dukterų Kongregacijos ir Oratorijos; 
jos pultos su tokiu triukšmu, kad dažnai patiems teko 
pripažinti stambią klaidą.

šis esminis punktas yra plačiai patvirtintas kitur. 
Pirm visa ko jis patvirtintas ankstybesniais, daugiau 
ar mažiau, atsakingų elementų teigiamais, taip pat 
teigiamais labiausiai įtakingų partijos ir rėžimo asme
nų, apie ką paskutiniai įvykiai davė pilną išaiškinimą 
ir galutinį patvirtinimą.

Toks patvirtinimas buvo padarytas dar aiškiau 
ir kategoriškiau, pasakytume iškilmingiau ir smar
kiau, to, kuris ne tik visą atstovauja, bet ir visą gali 
oficialinėje spaudoje, skiriamoje jaunimui ir pasikal
bėjimuose viduje, paskiau užsieniuose ir pranešimuo
se spaudos atstovams.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokius raštus užgrobė Italijos vyriausybė ir ką jie

įrodo?
2. Ar Katalikiškas Veikimas yra vienos kokios šalies

darbuotė?
3. Ar teisingi buvo Italijos vyriausybės apkaltinimai

Katalikišką Veikimą?
4. Kas norėta atsiekti uždarant Katalikišką Veikimą?
5. Kodėl vyriausybės. priešingos Bažnyčiai, pirmiau-

šia rūpinasi paimti jaunimą?
16. Kas būtų laimėta, jei vyriausybė atitrauktų jauni

mą nuo ĖaŽnyčios?

I

I
I

A. Daukantas

Pirmas rimtas Žvilgsnis draftuotų kareivių atva
žiavusių į Camp Woltets, Mineral Wells, Texas. šioje 
kempėje bus talpinama 7,500 karių kariškam lavini
mui.

SOVIETAI LIKVIDUOJA. 
LIETUVIUS PAREIGŪNUS

vusiųjų žmonių” atžvilgiu 
laikosi tos pačios negailes
tingo naikinimo taktikos, 
kaip ir pačioje Maskolijo
je, kur šimtai tūkstančių 
ir net milijonai tokių žmo
nių baigė savo dienas ne
apsakomam skurde ir net 
stačiai išmirė badu. Tokio 
pat tikslo bolševikai siekia 
ir pavergtoje Lietuvoje.

“Buvusiųjų žmonių” ka
tegorijai Lietuvoje pri
klauso ne šimtai, o tūks
tančiai žmonių. Pakanka 
nueiti į bet kurią raudono
sios Lietuvos valdžios ar 
miesto įstaigą, kad tuo
jau pastebėtum, jog jose 
nebeliko ne tik nei vieno 
nepriklausomos Lietuvos 
aukštesnio valdininko, bet 
ir tarp vidutinių ar net že
mesniųjų valdininkų visur 
priviso naujų veidų, tarp 
kurių didelį nuošimtį su
daro semitai. Šie ypatin
gai įžūliai elgiasi su “bu
vusiais žmonėmis”. Bet ir 
iš kitokių įmonių, net koo
peratyvų, pašalinta šimtai 
žmonių, kuriems prikerg
tas bendras “smetoninin- 
ko” vardas. Tuo vardu ša
linami visi, kurie nepri
klauso naujajai bolševiki
nės “aristokratijos” kas
tai. Tuo vardu, pav., mėto
mi iš visur lauk asmenys, 
priklausę Šaulių Sąjungai.

Kaip gi gyvena visa ta 
“buvusiųjų žmonių” armi
ja? Jų vargas bei skurdas 
yra žodžiais neapsakomas. 
Kas gali, važiuoja į kaimą 
pas gimines, bet ir čia 
juos dažnai pasiekia bol
ševikų kerštas. Kas išsi
gelbėjo nors dalį savo bal
dų, namų apyvokos daiktų 
ir pan., tas velka skurdo 
dienas, pardavinėdamas 
visa tai, kas dar turi šio
kią tokią vertę. Neveltui 
Kauno bolševikiškuose lai
kraščiuose mirgėte mirga 
šimtai skelbimų, per ku
riuos ieškoma pirkėjų bal
dams, kilimams, paveiks
lams, knygoms, indams, 
radijams, siuvamoms ma

nėt drabužiams,

vr

— Lietuvos Informacijų 
Biuras per savo korespon
dentus patyrė, kaip mas
kolių alinamoje Lietuvoje 
gyvena tie nepriklauso
mosios Lietuvos valdinin
kai, valstybės bei visuo
menės veikėjai ir iš viso 
asmenys, kurie yra patekę 
į vadinamų “buvusiųjų 
žmonių” kategoriją. Ne
kalbant jau apie tuos lie
tuvius patriotus, kurie y- 
ra masiniai sugrūsti į ka
lėjimus, išsiųsti nežinia 
kur į Maskolijos tamsiau
sius užkampius arba sta
čiai išžudyti, bolševikai 
yra sudarę minėtą “buvu
sių žmonių sąrašą. Į šį są
rašą įtraukti visi tie, ku
rių tiesioginiai nepalietė 
GPU žvalgybos ranka, bet 
kurie okupantų vis dėlto 
okupantų „vis dėlto laikomi 
“nepageidaujamais”. Jei
gu toks “buvęs žmogus” 
turėjo tokią tarnybą, tai 
jis iš jos yra paleistas. Jei
gu jis turėjo kitą kokį už
siėmimą, tai jis iš jo yra 
pašalintas.

Bet blogiausia, kad to
kiems “buvusiems žmo
nėms” neduodama jokio 

l kito darbo. Jiems išduotas 
savo rūšies “vilko bilie
tas”, todėl toks nelaimin
gasis yra išstumtas iš gy
vųjų tarpo ir jam prikerg
tas “buvusiojo žmogaus” 
vardas. Tai reiškia, kad 
toks žmogus neturi jokių 
teisių. Kaipo nedirbantis, 
jis išvarytas iš savo buto, 
nes kambariuką gali rei
kalauti tik tie, kurie dir
ba. Toks “buvęs žmogus 
negauna jokios pašalpos 
ar paramos, nors jis mir
tų iš bado, joks socialinis 
aprūpinimas jam neegzis
tuoja. Ligos atveju jis ne
sinaudoja jokios medici
nos pagalba. Ir iš viso, nie
kam nepatariama turėti 
reikalų su tokiais “buvu
siais žmonėmis”. Negana 
to. Nesinaudodami jokia 
valstybės globa, o priešin
gai būdami valstybės vi
sur persekiojami ir skriau- šinoms, 
džiami, jie turi mokėti, batams, amžinoms plunk- 
kaip “nedarbo” klasės ats
tovai, aukštesnius mokes
čius, nekaip visi kiti. 
Jiems skiriama didesnė 
nuoma, jeigu jie kur su
randa kampą prisiglausti. 
Jų vaikai turi mokėti net 
už pradžios mokslą ir tt.

Okupantų politika tokių 
žmonių atžvilgiu siekia vi-, 
siško jų materialinio ir 
dvasinio nusmukdymo bei 
sugniuždinimo. Kaip ma
tome, okupuotoje Lietuve-;-— 250 Rb., parkeris - 
je Jbofiseyikai panašių “bissft,, laįkyodbfe: 200

v ♦

B

(Tęsinys)
Tamsta greitai apgaubė 

keliaujantį vienuolį, o pa
kilęs rūkas iš slėnių pada
rė tokią tamsą, kad kas 
pirštu durtų akysna ne
matytai. Bet keliaujantis 
vienuolis to nepaisė, jo vi
sas tikslas buvo greičiau 
pasiekti vienuolyną. Pa
keliavęs keletą valandų, 
jis pasiekė slėnį, už kurio 
jau buvo kalnas, ir kalno 
viršuje vienuolynas. Išė
jęs į slėnį, lengviau atsidu
so, nes jau pavojingiau
sias vietas jis praėjo. To
lumoj kalnuose, girdėjosi 
naktinių vilkų staugimas, 
bet vienuolio tas negąsdi
no, nes naktiniai kalnų vil
kai niekados iš kalnų į slė- , 
nius neateina. Bet štai, už-Į 
pakalyje jo pasigirdei 
smarkūs žingsniai. Susto-f 
jo vienuolis, palaukti ats
kubančio keleivio. Iš tam-> 
sos prie jo prisiartino auk- ■ 
što ūgio vyras, keistame1 
palte susisukęs.

“Garbė Jėzui Kristui”,; 
ištarė vienuolis.

“Ramios širdies keleivi, 
aš paklydęs ir labai suvar
gęs. Ar būsi priešingas, jei 
sykiu keliausiu su tavimi”,1 
prakalbėjo nepažįstama-; 
sis.

“Prašau, nes man irgi! 
bus maloniau keliauti, tu
rint bendrakeleivį, nes šis 
tamsumas ir mirtina ka
pų tyla, neteikia malonu
mo, keliaujant vienam. Iš, 
kokios šalies ir kur ke
liauji drauge?” Užklausė 
vienuolis nepažįstamąjį.

Patylėjęs valandėlę ir 
giliai atsidusęs, prakalbo 
nepažįstamasis:

“Neturiu šalies, iš kur a- 
teinu ir neturiu šalies, kur

eiti; skersai ir išilgai ap
keliavau pasaulį, norėda
mas užmiršti skausmą, 
kurs spaudžia mano krū
tinę. Kiekvienas mane stu
mia nuo savęs, išgama va
dina, už tai, kad mano ran
kose sidabras žibėjo ne
kaltu krauju aplaistytas”. 
Giliai atsidusęs, nutilo ne
pažįstamasis.

Nesuprasdamas jo šo

• A»n-« * * * » » • v, •

džių, vienuolis nieko nėat? 
sakė, ir abu tylėdamu nu
keliavo tolyn. Neteko ilgai 
keliauti, kada vienuolis 
sustojęs tarė:

( Bus daugiau)

Tėvų Jėzuitu Gavėnios 
Misijos

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).

"Darbininko" Elektrikiniiį Daiktų KrautuvėsATIDARYMAS
Šeštadienį, Kovo-March 29 d.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

ausie
WHERE

Amu

♦
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sColumbia Portable Phonograph
dCLUSlVE FEATVRES l 

!. ©etachable apeaker- 
hafttlt »°ywhere • I

£* I

ter ton«-

topcto**1- 
į S. Litht 22 lb*’

Naujas Columbia Por
table Phonografas pui
kiai ištobulintas pagar
sėjusių inžinierių.

Jei nori, speakerj ga
lima pakabinti ant sie
nos. kuris išduoda malo
nų ir gražų balsą.

Šj fonografą turint ti
krai galima pasigerėti 
rekordų muzika.

snoms, ir tt. Jau vien iš 
šių skelbimų puslapių ga
lima sužinoti, kiek skurdo, 
vargo, ašarų ir badaujan
čių vaikų, moterų bei vy
rų slepiasi už lakoniško 
skelbimo, kurių kelis pa
vyzdžius iš “Tarybų Lietu
vos” mes čia pateikiame:

1) Parduodama: koncer
tinis pianinas — 2,500 Rb., 
vyr. meškos kailiniai — 
800 Rb., knygoms spinta

ir fisharmonija. Vydūno 
17;

2) Parduodama: knyg. 
spinta — 700 Rb., raš. sta
las — 200 Rb., radijas ‘Sa- 
ba’ — 1,500 Rb., sofa — 
400 Rb., 3 palmės, įvairūs 
indai. Beržų g. 4-—2;

3) Parduodamas parke
ris — 250 Rb. ir auksinis 
ryv. laikrodis — 2500 Rb. 
Tvirtovės ai. 31-1.

O tokių skelbimų yra 
šimtai. Čia rasi vaikų veži
mėlių, vaikų lovelių, vai
kų pačiūžų su batukais, 
langų užuolaidų, puodų, 
lėkščių ir tt. ir tt. Mūsų 
informatoriai net praneša, 
kad parduodamų daiktų 
kainos yra žymiai nukri
tusios, nes pasiūlos yra 
per didelės. Taip iš savo 
mantos likučių gyvenda
mi, “buvusieji žmonės” 
stumiasi dieną iš dienos. 
Bet kas bus toliau, kai pa
skutinis baldas, paskuti
nis laikrodis, žiedas, par
keris bus parduoti? Toks 
šiurpus klausimas stojasi 
prieš akis tūkstančiams 
lietuvių, kurie turėjo ne
laimės patekti į “buvusių
jų žmonių” kategoriją.

Dar vienas reikšmingas 
reiškinys. Su ašaromis a- 
kyse parduodam^ daiktų 
dauguma patenka į atsi- 
basčiusių maskolių ran
kas, nes tik jie uždirba 
daugiau, nekaip kiti, vieti
niai. Taip vykdomas “tei
sėtas” lietuvių nusausini
mas, taip turtėja mongo- 

-10Q liškų atsibastėlių hordų 
RtaSfesta! * *• W A

Buvo 035.00 Dabar tik 025

S-WATT “CONCERT UOLUME” 
•UILT-IR AMPLIFIER 

full s- speaker 
AUTOMATIC STOP 

SMOOTH, QUIET MOTOR

FEATURES
FEATRERMtICRT CftYSTAL

P1CKUP 
PLAYS 12" RECORDS WITR 

COVER CLOSED 
WALNUT OR MANOOANY

NAUJAS COLUMBIA 
PHONOGRAFAS

Aukštos rūšies, geriausio 
padarymo, elegantiškas, 
turintis labai gražų toną. 
Rekordų balsą stebėtinai 
gražiai perduoda. Ateikite 
ir pamatykite šį puikų mu
zikos instrumentą.

13
?

... Pe> lectcci
LIV1NG MUSIC” IN YOUR HOME

■t

Reguliarė kaina $69.50
Atidarymo proga po $35.00

Reguliarė kaina $49.50

Dabar tik 035.00

Rašomos
Mašinėlės

Darbininkas Electrical Supply
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

Telefonas ŠOU 2680
- *»
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HAYERHILL, MASS
LDS 112 kp., susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, kovo 30 d., 
2:30 vai. po pietų, Haverhillio, 
Lietuvių Katalikų Veikimo Cen- ant 
tro svetainėje. Prašome visus Są
narius atsilankyti. Kurie dar. 
neužsimokėję už laikraštį “Dar-1 
bininką” ateiki ir užsimokėkit. 
Taip pat atsiveskit tuos, kurie 
nori prisirašyti prie kuopos ir 
užsirašyti laikraštį "Darbinin
ką”. Kviečia Valdyba.

Raymond Kelley, buvęs mūsų 
parapijos choro mokytojas, šio
mis dienomis sugrįžo iš ligoni
nės į savo namus. Mėnesis tam 
atgal beeidamas gatve paslydo 

ledo ir išsilaužė dešinę ran- 
Vytas Vargas.

dvasios vadu — kun. P. Liut
kus. pirmininku — K. J. Na- 
dzeika, Raštininku — L. Tarnu- • 
lionis, iždininku — T. Mitchell. | 
Antrasis susirinkimas įvyks. 
balandžio 27 d. Jei bus galima, 
manoma turėti ir išvažiavimas.

LOVELI, MASS.

NORWOOD, MASS.

23

Šv. Juozapo šventės proga, gi
minės ir draugai Juozui Mike- 
lioniui, vardinių proga, suren
gė pagerbtuves, kurios įvyko 
parapijos svetainėje. Pagerbtu- 
vėse dalyvavo apie 100 žmonių, 
jų tarpe ir parapijos kunigai. 
Daugiausia pasidarbavo Alekso 
I.atvio ir Petro Gaidžio šeimos.

K. J. Nadzeika.

I
PROVIDENCE, R. I.

PADĖKA

Rekolekcijos Sodalietėms

Peręitą sekmadienį, kovo
d. vakare prasidėjusios rekolek
cijos Sodalietėms, užsibaigė iš
kilmingai trečiadienio vakare, 
kovo 25 d., Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Rekolek-

P-lė Agota Dravinskaitė, kuri cijas vedė kun. dr. J. Pauliuko- 
baigia šį metą Lowell Statė Col- nis, MIC.
lege, pereitą savaitę atsižymėjo! Rekolekcijose dalyvavo ne tik 
kaipo viena iš gabių Basket Sodalietės, bet ir kiti žmonės.
Bali žaidėjų. Rytais ir vakarais gausiai daly-

------------- vavo pamaldose ir klausėsi tu-
Gabusis mūsų miesto muzikos . . _ , ,* nningų pamokslų,

mokytojas Hypotitas Valenti-;
nas turės savo mokinių koncer- i
tą Jordan Svetainėje, Bostone. ■ namuose įvyko Moterų

' Hypolitas mokina Piano Accor- jSąjungos kuopos beano vaka. 
<^an- Irėlis. Dalyvavo nemažai žino-

Į Loveli’; rengiasi atsikraus- v*s* linksmai praleido lai-
tyti nauja geležies liejykla.
Pradės didelį valdžios darbą 
dirbti.

—
Nuoširdžiai dėkojame gimi

nėms, draugams ir pažįsta
miems už suteiktą gilią užuo
jautą nuliūdimo valandoje, mi
rus mylimam vyrui. Ypatingai 
dėkojam gerb. klebonui kun. J. 
Vaitekūnui už rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą.

I 
_______________________ J

t 

Trečiadienio vakare, pp. Nau-'
Joana Meciūnienė 

ir šeima.

WORCESTER, MASS.
“Piloto Duktė”, penkių veiks

mų dramą, vaidins Aušros Var- 
! ųt parap. Sodalietės .bažnyčios 

Sekmadienį, kovo 30 d., 7:30 sa]eje, sekmadienį, kovo 30 d. 
vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių Vedėjas klebonas kun. K. A.

Mm—
. r*T ' i Q

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 drabužių pasi
rinkimas. Ateikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite, kaip nebrangiai galima įsi
gyti pavasarinius paltus ir kitus drabužius.

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

Pennsylvanijos Žinios
HEWT0WN, PA.

/š Vt7« Juoazpo Marijos 
Padangės

i PHILADELPHIA, PA.
Organizuoja Vyčių Kuopą, 

Pradžia Pasekminga

Kovo 23 d., sekmadienį, buvo

OV. U ilULdįJU, KJ1UUC’ j

jo šventė. Seselės ir studentės PIJOS 
| *** IBI A —— 

po iškilmingų Šv. Mišių gražiai
’i minėjo šią dieną. Kapelionas, 

Newmarket Mfg. Kompanija parapijos svetainėje įvyks Mai- Vasys. kun. P. Vasiliauskas, po trum-
draugijos Vaidintojos yra šios: Irena C. po pamokslėlio - -pranešė darbininkams, kad ne- dos Apaštalavimo 

trukus jie gaus 10% algos pa- parengimas. r"’ 
kėlimą. Daugelis lietuvių dirba kun. S. Kneižis rodys ir aiškins 
šioje dirbtuvėje, kuri audžia judamus paveikslus apie šv. mi- 
Rayon šilką.

Juozo Vaitkūno vėlę. Beveik

411 vashington street
Boston. Mass.

Išaušo graži saulėta kovo 19
j. at - /-<i u- sušauktas Šv. Kazimiero para-diena, Šv. Juozapo, musų Globė- 1

-jaunimas, vadovaujant 
.......................   - -1 vietos klebonui kun. I. Valan- 

—....................čiūnui ir vikarui kun. Vitui
Martusevičiui. Jaunuomenės su
sirinko gana skaitlingai. Klebo
nas I. Valančiūnas paaiškino 
svarbą jaunuomenės organizaci
jų reikalingumo ir kvietė visus 
prisirašyti prie Vyčių garbin
gos organizacijos.

Pradžia buvo labai sėkminga, 
nors dar pastovios valdybos 

j nesudarė, bet jau tuojau susira
šė ne<*63 asmens.‘Vali#/ Valdy
bos rinkimas atidėtas kitam 
sekmadieniui kai bus gautas iš 
Vyčių Centro paskirtas kuopos 
pavadinimas. Nors dar nevisas 
jaunimas stojo į pirmutines ei
les, bet pasitikim, kad jaunimas vyrų atkalbėjo dalį rožančiaus! 
susipratęs, kitą susirinkimą su-1 mirusio nario vėlę. Palaido- 
sirinks daug skaitlingiau. Visi tas Loudon Park kapinių, 
kviečiami būti garbingos Vyčių 
organizacijos nariais. K. Dryža.

Net Trys Nauji Kapai
Ne dažnai taip atsitinka mūsų metai atgal velionis buvo sun- 

kolonijoj, kad vieną savaitę bū-kiai sužeistas Swift Co. sunk
tų supilti net trys nauji kapai,' vežimio, ir gulėjo 8 mėnesius 
ir tas įvyko per pereitas tris Marylando Universiteto ligoni- 
dienas. Trečiadienį, kovo 26 djnėj, o vėliau, dėka savo sesers, 
buvo palaidotas Aleksandras ponios Agotos Tauterienės, ir 
Augustauskas. Nėra tikrų ži- jos dukterų, buvo perkeltas į 
nių, kaip jį mirtis patiko. Tik Baltimorės neišgydomų ligonių 
pranešta žmonai 
šeštadienio naktį, 
miršta ligoninėj 
sunkiai sužeistas. _ _
pasiekė tai jis dar tebebuvo gy-‘giminėms reiškiame visiems gi- 
vas, bet jau nebekalbėjo. Au- liausią užuojautą jų skausmo ir 
gustauskas buvo Šv. Vardo dr- liūdesio valandoje. Tegu geriau- 
jos narys nuo Tėvo Bružiko mi- siasis Viešpats suteikia visiems 
sijų. Tai antradienio vakarą savo tėviškąjį suraminimą! 
kun. Dubinskas su būriu dr-jos j

“Apie Šv. Juo- 
» zapo Garbę” pasveikino mus vi- 

Ona B. Leketaitė, Viktorija A. sas įr palinkėjo 
Giraitė, Elena B. Katiniūtė, Al- gos šv. Juozapo globos. Labai 
bina R. Matačinskaitė, Biruta <įaug džiaugsmo pridavė mums, 
M. Šugdinaitė, Anelė F. Marcin- ka(j Seseles ir studentes aplan- 
kaitė, Anetė M. Gvazdauskaitė, kg įr sveikino šventės proga šie 
Elena F. Kašėtaitė, Elarija L. kunigai: kun. J. Čepukaitis, ku- 
Džiaugytė, Leoną E. Meškiniu-Į rįs taipgi vadinasi šio šventojo 
tė, Marcelė B., Anelė C. Smols-1 vardu, kun/nValančiūnas, kun.

Vietinis klebonas, Keršytė, Rita L. Tamulevičiūtė.

šias.
Rengėjos nuoširdžiai kviečia 

Parapijos choras neperseniai visus dalyvauti. CSN.
surengė Minstrel Show. Visą _____________
pelną skyrė į naują vargonų! p. Jonas Pazniokas. Šv. Cecili- 
fondą. Pelno liko $69.40. Ren- jos choro pirmininkas, kuris 
giasi su pagerinimais ir padai- kovo 13 d. savanoriai pasidavęs 
ginimais pakartoti tą patį 
kalą po Velykų. Lauksime.

vei- išvyko į kariuomenę, tarnauja
101 pėstininkų skyriaus centre. 
Šių žodžių rašėjui rašo, kad da
bar treniruojasi, esąs užimtas I 
ir tuo kariniu gyvenimu esąs 
pilnai patenkintas. Jeigu kas Dusevičiūtė, Marijona O. Čirai- 
norėtų parašyti laiškelį, tai ga- tė Biruta B Volungevičiūtė, 
Ii rašyti šiuo adresu: Pvt. John j. Varaškaitė, Elena E.
Pazniokas, Headąuarters Dėt. Skamarakaitė, Virginia M. Le- 
3rd. Bu. 101 st Infantry, A. P. O- ketaite, Elena V. Gvazdauskai- 

I26’

Pereitą sekmadienį klebonas 
pranešė, kad geraširdis parapi
jos narys įtaisė naują arnotą ' 
atminčiai savo mirusiųjų gimi- Mill pakėlė atlyginimą 
nių.

Pereitą savaitę į svečius 
mūsų kleboną kun. P. Strakau- 
ską lankėsi kunigas M. Keme- 
žis, klebonas iš Jersey City. N. 
J., kun. Gabrielis, pasijonistas, 
kuris mums pereitą rudenį davė 
įspūdingas misijas ir kunigas J. 
Šamas iš Elizabeth, N. J.

pas

Camp Edwards, Mass.

NASHUA, N. H.

mums ypatin-
i

Džiaugytė, Leoną E. Meškiniu-1 rįs taipgi
tė, Marcelė B., Anelė C. Smols-1 vardu, kun/M Valančiūnas, kun. 
kiūtė, Eleonora E. Keršiūtė, E-j zimblys ir kun. V. Martusevi- 
lena E. Atkočiūtė, Biruta A-Lį^ 
Kalunytė, Antanina E. Jonai t ė, 
Anelė Mortūnaitė.

Šokėjos vaidinime yra šios:
Elena F. Dešargaitė. Ona J.

tė, Leoną L. čičetaitė, Olga H. 
Babrauskaitė, Rita C. Kaspe- 
raitė, Lili joną A. Mankevičaitė. 
Pianistė — Biruta Jankauskai
tė.

WASHIN6T0N, D. C.

Nashua Mfg. Co. ir Jackson 
savo 

Į darbininkams. Abejose dirbtu
vėse dirba apie 4000 darbinin-

Julijona Andriušaitienė, pa- k^ tarpe daug lietuvių.
sirgus kelias savaites Bostone, 
ligoninėje, jau sugrįžo į namus 
ir sveiksta.

Kovo 23 dieną įvyko pirmas 
Federacijos skyriaus susirinki
mas. Susirinkimą atidarė kleb. 

P-lė Elena Kazlauskaitė, slau- kun. P. Liutkus, paaiškindamas 
gė šv. Juozapo ligoninėje, gra- Federacijos tikslą ir veiklą. Su- 
žiai atsižymi. Ji yra perdėtinė sirinkime dalyvavo 10-ties dr- 
Out Patient Department. Dau-!jų atstovai. Tikimės, kad se- 
gelis iš svetimtaučių labai gra-pančiam susirinkimui savo ats- 
žiai atsiliepia apie jos malonų tovus prisius visos draugijos, 
būdą. [Skyriaus valdybon išrinkta: —

MEMBER

OFR POI.ICY
“The purpose of the A«sociath>n skali 
be to help preserve the kirais and 
traditions of onr country. ttie l’nited 
Statės of Ameriea. to re v ere its laws 
and inspire Atkers to respeet and obey 
them. and in ali way» to aid in mokina 
this conntry rreater and better“

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

visokiems Parengimams.
Kainos

i

i

ii j 
i|_PRANAS_fiEBULSKIUamu Tel. Dedham 1304-R į 
i3SKXXK^^VKXX3agXXXXX3SXXXKXXX%XXXXXXX3SXXXX3(X3fXXXXXX3aS

i

prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė, on, Mass. Tel. Dedham 1304-W

y X

ir dukteriai įstaigą, kur ir mirė aprūpintas 
kad jų tėvas šv. sakramentais. Už visus mi- 

automobilio rusius tariame dievobaimingą 
Kada jos jį,“amžinąjį.Atilsį”, o gyviesiems 

i . .iV. . —__ _j

Baltijos Amerikiečių D-ja, 
kovo 31 d., 8:15 vai. vakare, 
International Student House, 
1708 N. H. Avė. rengia įdomią 
paskaitą apie Baltijos valstybių 
išsivadavimą. Kalbės Leonid 
Strankhovsky, Europos istori
jos profesorius iš Maryland u- 
niversiteto. Po kalbos bus dis
kusijos. Profesorius L. Stran
khovsky buvo Pabaltės valsty
bėse ir gerai tas šalis pažįsta. 
Jo daug straipsnių apie tų vals
tybių gyvenimą yra tilpę laik
raštyje “Washington Star”.

Draugija planuoja gegužės 3 
d. išvažiuoti į p. Otto Beyer’io 

i ūkį. Šiame išvažiavime mano
ma dalyvaus ir p. Vytautas Be- 
liajus. lietuviškų tautinių šokių 
vedėjas su savo grupe, kurie 
atvyksta į Washington rengia
mą Tautinį Liaudies Festivalį.

MONTELLO, MASS.

Pavasarėjant, mūsų vila, gali
ma sakyt, aukštyn kojom apsi
vertė... Kur tik pasisuki, visur 
juda, kruta traška... Mat, tre- 
čiametės išsijuosusios dirbo, 
kad surengus ketvirtametėm 
staigmeną. Pasisekė .puikiau
siai. Šv. Juozapo šventėje, prieš 
vakarienę paaiškėjo paslaptis. 
Visoms studentėms susirinkus 
ir padainavus “Sveikinimo Dai
ną”, kapelionas, kun. P. Vasi
liauskas, po įžanginės kalbos 
suteikė klasės žiedus ketvirta
metėm: Aleksandrai Kairytei ir 
Leonai Mernicki. Kilo ovacijos 
ir sveikinimai, po to skani va
karienė, kalbos ir dainos. Vaka
ras praėjo linksmoj nuotaikoj.

Pirmadienį įvyko sodaliečių 
susirinkimas. Komisijos išdavė 
raportus iš savo veikimo. Ap
tarta nauji reikalai ir nustaty
ta programa ateinančiam mė
nesiui. Baigiant susirinkimą 
sodalietė DoFothy Maar skaitė 
referatą “Marijos Apreiškimo 
Šventė ir Jos Nusižeminimas” 
prie šio buvo gyvasis paveiks
las, atvaizdavo, Marija — Ele
na Adomaitytė ir Angelas — 
Leoną Fayertatytė. Susirinki
mas baigtas himnu “Avė Ma
ria”. Elena Adomaitytė.

NUOTRUPOS

SODALIEČIŲ PRAMOGA

Kovo 30 d., 9 vai. vakare, Šv. 
Roko parap. salėje, Brocktone, 
Dramos Ratelis vaidins 3 aktų 
dramą — “Meilė ant Aukuro”. 
Pelnas skiriamas parapijos nau
dai. Įžanga tik 35c., vaikams — 
15c.

Kviečiame visus lietuvius pa-

Altoriaus ir Rožančiaus dr-ja 
savo mėnesiniame susirinkime 

Ketvirtadienį, kovo 27 d. pas- pereitą sekmadienį paaukojo iš 
kutinis patarnavimas buvo su- dr-jos iždo $25.00 Didžiosios 
teiktas a. a. Petrui šapokui. Savaitės ir Velykų gėlėms. 
Velionis sirgo daugel metų. Pa- Taipgi užprašė šv. Mišias už at- 
staraisiais laikais radosi mies-' sivertimą nusidėjėlių šv. reko- 
to ligoninėje, kur buvo jam pa- lekcijų didžiosios savaitės me- 
daryta sunki inkstų operacija,; tu.
po operacijos ir mirė. Petras irt Kun. dr. Mendelis yra pa-

Šv. Kazimiero parapijos soda
lietės, visu atsidėjimu rengiasi 
prie didelio parengimo — ban- * .
kieto ir koki,, kurie įvyks šv. buvo ištikimas Svė. Vardo dr-
Kazimiero parapijos salėje, 331 jos narys. Pas jj dr-jos nariai į ir merginoms,
Earp St., balandžio - April 20 susirinkę pasimeldė trečiadienio sekma(iieių? kovo 30 d., Seton 
d. Baliaus pradžia 5:30 vai. p.p. vakarą. Nulydėtas į Holy Re- High School.
Sodalietės iš anksto visus kvie- deemer kapinyną. Į _ T_.
čia įsigyti bankieto - vakarienės 
tikietus, kurių galima gauti pas 
visas sodalietės. Tikietas 65c. 
Sodalietės visada moka tinka
mai paruošti skanius valgius ir 
visą programą. Šokiams atski
ras tikietas. Sodalietės visus

i

' Penktadienį, kovo 28 d. Šv. 
Mišios buvo atnašautos už a. a.

Naujos Anglijos Chorų 
Sąjungos Susirinkimas

Sekmadienį, kovo 30 d.,! 
“Darbinin--

9
nuoširdžiai kviečia atsilankyti į 6 vai. vakare,
šį parengimą taip šaunaus kaip ko” svetainėje, 330 E St., 
bankieto ir šokių. Balandėlis. So. Bostone įvyks N. A. į d *

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal d*l visokių reikalų.

matyti šį graudinantį — sykiu 
ir juokingą veikalą, kurį vai
dins talentingi Brocktono jau
nuoliai. Jei jums patiko “Stefa
nijos Vestuvės” — tai šis vei
kalas daugiau patiks. Tie patys 
artistai ir šiame veikale turi 
svarbiausias roles. Įsigijome 
scenerijas ir kitus reikalingus 
prietaisus. Nesigailėjome nei 
lėšų nei darbo tinkamai persta
tyti šį veikalą. Džiaugsitės atė
ję. Kviečiame, Rengėjai.

Darbštūs vietinės parapijos 
parapijiečiai rengia taip vadi
namą kortų ir ‘bunco’ pasilinks
minimą, kuris bus kovo 30 d., 
parapijos salėje, 331 Earp St. 
Parapijos dvasiškija visus kvie
čia atsilankyti ir paremti para
pijos reikalus, kurie yra labai 
svarbūs. Malonu pasisakyti, 
kad parapijiečiai atjaučia savos 
parapijos reikalus, remia viso
mis išgalėmis. Liudija tai, kad 
kada tik parapijos naudai ren
giama koks “šurum burum”, 
žmonės visados skaitlingai lan
kosi ir nesigaili skatikų. Todėl 
manoma, kad ir šį sekmadienį 
parapijiečiai skaitlingai atsilan
kys ir parems. Daugiausia dėl
to darbuojasi Gyvojo Rožan
čiaus Draugijos narės. K. D.

Parapijų Chorų Sąjungos 
susirinkimas. Kviečiame 
visų chorų atstovus daly-' 
vauti.

T. Aukštikalnis, rast..

LDS N.AngHi«Kuop)| 1 
Valdybų Suvažiavimas

Sekmadienį, balandžio 6, 
2 vai. p. p., “Darbininko” i 
salėje, So. Bostone įvyks j 
LDS Naujosios Anglijos! 
LDS kuopų valdybų šuva-Į 
žiavimas, pasitarti tradi- 
cijinio pikniko reikalu, ku
ris įvyks gegužės 30 d., 
1941 m., Montello, Mass. 
Prašome visų kuopų val
dybų ar jų atstovų skaitį 
tingai suvažiuoti. -y--

Apskričio Valdyba. Į

1

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main St, Weteter, Mass.

- X.



Penktadienis, Kovo 28, 1941 DARBININKAS ' T

VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS

Kovo 23 d., mirė, miesto prie
glaudoje, Long Island, Vincen
tas Gataveckas, 60 metų am
žiaus. Amerikoje pragyveno 31 
metą. Tapo palaidotas kovo 26 
d., iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Penktadienį, vakare, po staci
jų vaikščiojimo pamaldų, baž
nytinėje salėje, bus laikomas 
Federacijos skyriaus svarbus 
mėnesinis susirinkimas. Valdy
ba labai prašo visų draugijų at
stovų atsilankyti.

Penktadienį, vakare, išpažin- 
tys nebus klausomos, nes nori
ma, kad žmonės gausiai atliktų 
šeštadienį 40 valandų atlaidams 
gauti išpažintį ir per sekamas 
tris dienas eitų prie Dievo Sta
lo. Kristus padarys didelius 
daiktus tuose, kurie dažnai pri
ims Jo Kūną ir Kraują.

Žinoma, ši 40 valandų atlai
dams gauti išpažintis skaitytis 
ir Velykinė- išpažintimi, nes Ve
lykiniame -laike daroma.

7 vai. vak., bus atlaidų viešos 
pamaldos, pamokslas ir išpažin
čių klausymas.

Atlaidų generalė išpažintis 
bus pirmadienį: rytą, 4 vai. p. 
p., vaikams, ir 7:30 vai. vak.

Sekmadienį, 11 vai. ryte, šv. 
Petro par. bažnyčioje, su iškil- 
mingomis išstatymo šv. mišio
lais ir procesija prasidės 40 va
landų atlaidai.

1:30 vai. p. p., įvyks parapijos 
vaikams Adoracijos Valanda.

i 
i

bažny- 
vaizdą 
J. Juš-
trūku-

Šis naujas 
žeriantis MONTELLO, MASS.

gražiai atrodo, ir visai 
čiai suteikia jaukesnį 
Parapijos kleb. kun. P. 
kaitis visados stengiasi
mus iš bažnyčios prašalinti, ir 
sykiu papuošti bažnyčią.

DON
HISS
THIS!

“VAKARIENBUTIS 
Kristaus kančios sekmadienį, 
y., kovo 30 d., 3 vai. po pietų 

(vaikams) ir 7 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje, mokyklos 
vaikučiai vaidins veikalą “Va- 
karienbutis”. Tai dienai šis vei
kalas labai tinkantis. Vietoj ei
ti kur kitur, susirinkime visi 
koskaitlingiausiai į parapijos 
svetainę, ir veikalo formoj pa-Į 
matysime kančios dramą. Rei-j 
kia nepamiršti, kad mūsų sese-į 
lės visados prirengia vaikučius 
puikiai išpildyti programas, tai 
ir šiuo^ykiu vaikučiai šiam vei
kalui yra prisirengę kogeriau- 
siai, ir jie tik laukia skaitlingo 
mūsų atsilankymo.

LANKĖSI
Ketvirtadienį, kovo 27 d. ‘Dar

bininke’ lankėsi p. V. Vaznys iš 
i New Britain, Conn., LDS 36 

■ kp. narys ir nuoširdus ‘Darbi
ninko’ rėmėjas. Jis atvyko į 
Bostoną patikrinti savo sveika
tą klinikoje.

Linkime p. Vazniui sustiprėti 
sveikatoje.

Taipgi kunigas Jonas Švagž
dys, LDS Centro pirmininkas, 
stabtelėjo valandėlei “Darbi-

Kovo 23 d., 2 vai., užsibaigė 
vyrų misijos. Užbaigti misijas, 

įvyru prisirinko pilna bažnyčia, 
į tas tai gražu. Bet tie patys vy- 
!rai užsitarnauja kiek ir papei-' ninke”, ketvirtadienį, kovo 27, 
j kimo. Per visą savaitę oras bu- 
! vo gražus, bet kodėl vyrai nela- į 
įbai skaitlingai lankė misijas? 
Per moterų misijas oras tai ti
krai buvo labai blogas, bet mo
terys skaitlingai lankė misijas 
Vyrams tai negarbė. A.D.

ir lydimas kun. F. Norbuto iš
vyko į Bostono kliniką, sveika
tos išegzaminavimui. Linkime 
ir prašome Dievulio suteikti 
mūsų vadui geriausios sveikatė
lės.

Šias parapijos kunigai ragino 
parapijiečius melstis per šiuos 
40 valandų atlaidus savo inten
cijoms, šios parapijos reika
lams, už Lietuvą ir popiežiaus 
intencijoms.

1940 KELVINATOR 
ELECTRIC REFRIGERATOR

Kad visi žmonės galėtų priei
tų prie sakramentų, per 40 va
landų atlaidus, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, ir tinkamai Viešpa
tį esantį po pavydalu duonos ir 
vyno pagarbintų, šioje bažny
čioje bus daug svečių kunigų 
sekmadienį, pirmadienį ir ant
radienį. Rytais sakys pamokslus 
kun. J. Skalandis ir kun. P. 
Strakauskas, vakarais skelbs 
Dievo Žodį kun. J. Švagždys, 
kun. P. Juškaitis ir kun. S. 
Kneižis.

Kad ligoniai galėtų įgyti savo 
parapijos 40 valandų atlaidus, 
Šv. Petro parapijos kunigai lan
kysis jų namuose bal. 1 d. Ligo
nių prižiūrėtojai prašomi kuni
gus užkviesti.

Ponia Amelija Slatkevičienė 
išparduoda daug įžangos tikietų 
į leidinių dieną programos, geg. 
30 ir 31 d. d.

d

BUVO DABAR TIK

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2680

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

(pagal sutartį)

Ponas A. Ašmenskas, vedėjas 
Lithuanian Furniture Co., pa
aukavo, per ponią Karčiauskie
nę, pasogos skrynią (Hope 
Chest), kaipo dovaną prie įžan
gos dovanų į parapijos leidinių 
dienas.

Sykį pažiūrėjus į šį ele- 
gantiiką Kelvinator įsiti- 
krinsi, kad jis daug ver
tesnis, negu dabartine į- 
kainuotas. Čia yra dide
lė podėliui vieta, užtekti
nai ledų kubų ir kitų į- 
rengimų. Moderniška iš
vaizda, ittvermingas ne
genda... Oabar pirkdamas 
sutaupysi daug pinigų.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
LENGVI I4SIMOKĖJIMAI 

♦
Didelis 6 kub. pėdų Šeimyniš
ko Dydžio. Apribotas skai

čius! Ateik dabar!

AT YOUR

EdisonShop
BOSTON ED!SON COMPANY

Tel. TROw6ridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 711®

Pudint Inetai MI., 
(<Jetuv® gydytoja) 

400 Broadway, 
uamonuge, nnass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

* Nilo 6 au a.

Šv. Petro par. didysis choras, 
kuris taip dažnai rengia paren
gimus kitiems įvairiais tikslais, 
per savo paskutinį susirinkimą 
nutarė rengti nors vieną vakarą 
savo naudai. Taigi trečiadienio 
vakare, balandžio 23 d., 8:00 v. 
vakare, parapijos svetainėje, 
ant Seventh St., rengia didelį 
“Whist Party”, po kurio bus 
šokiai prie gero orkestro.

Choras rengiasi dideliu atsi
dėjimu prie keturiasdešimts va
landų atlaidų. Bus giedama gra
žūs aaaji mišparai. Verbų sek
madienį bus giedama naujos 
giesmės, o Velykų metu bus gie
dama naujos mišios. Garbė cho
rui, naujai valdybai ir jų vadui 
muzikui R. Juškai.

Choro Whist party komitetą, 
kuris daug ir gerų dovanų yra 
prižadėjęs, sudaro: Aldona Ya- 
kavonis, Helen Taruska, Antho-

ny Pažasis, Albert Markevich ir 
Adam Barauskas. A.P.

“IŠPAŽINTIES PASLAP
TIS”

Šį gražųjį veikalą pamatysite 
gegužės 11 d., Motinos Dienoje, 
bažnytinėje svetainėje, 5th St., 
So. Bo6ton, Mass. Veikalą ren
gia L. Vyčių 17 Algirdo kuopa 
Motinos Dienos proga.

Apie veikalo gražų turinį 
skaityk kitame “Darbininko” 
numeryje.

Rengimo Komisija.

na Kaskas vaidina svar
bią rolę. Ji vaidins šešta
dienį, kovo 29 d. Vaidini
mai vyksta Metropolitan 
Teatre, Tremont St., Bos
tone.

1
(VAIRŪS SKELBIMAI

Opera Bostone
Metropolitan Opera 

vyko į Boston, išpildyti 
keletą operų. Pažymėtina, 
kad ir mūsų tautietė p. O-

at

_ _rovnfls
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6782 

29 SAVIN HILL AVENUE.
OORGHEBTER, MASS.

k'i. Petite Matėt
P. BaltručKinae Ir p. Klinga, Sav. 
TS8 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai

RELIGINIS KONCERTAS
Verbų sekmadienį, balandžio 

6 d., 3 vai. po pietų, Cambridge 
Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčioj, bus išpildytas religi
nis koncertas. Koncertą išpildys 
parapijos vhoras, vadovaujant 
muzikui p. Mamertui Karbaus
kui. Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet, koncertas bus gražus: 
verta visiems dalyvauti ir gra
žia muzikos malda pagarbinti 
Aukščiausiąjį. Rap.

PARSIDUODA labai pigiai 
gasolino stotis ant didelio kelio 
(Route 28). Kadangi vyras mi
rė ir likau viena, tuomet, noriu 
greitai parduoti. Atsišaukite, 
Mr. A. Levon, 58 Conley Rd., 

ĮAvon, Mass. (28-8)

i
i
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Pirmininkas, Juozas Svagtdya, 
881 «th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 WinfieM SL, So. Boston, Mass.

ProL RaM. Jonas Glineckis,
6 Thomas Pk., So. Boston, Ma—

Fin. RažL Aleksandras Ivaftka,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Ma— 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SU So. Boston, Ma—.

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfteld St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią neūėldienj kiekvieno mėneata 
2 vai. po pietų, Parapijos sa»]. 495 i 

K. ttb 8L, 8o. Boaton, Mm

i

PADĖKA
Gerbiamas Redaktoriau, *

Leiskit man išreikšti Tamstai 
ir visai LDS Centro Valdybai, 
“Darbininko” Redakcijai ir Ad
ministracijai širdingiausią pa
dėką, už pareikštą man užuo
jautą mano skaudžioj valandoj. 
Tikrai šis laikotarpis man 
skaudus. Taip mylima mano 
Tėvynė neteko laisvės, netekau 
ir mylimo a. a. Tėvelio, o dar 
ir vienintelis mano brolis prie
šų persekiojamas. Kada žmo
gus -esi skausmų suspaustas ir 
jauties lyg nupuolęs, gavęs iš 
šalies paguodą ar užuojautos 
žodį, tikrai gauni vilties ir švie
siau žiūri į ateitį. Už tai Tams
tai ir Administracijai esu labai 
dėkingas.

Antanas Daukantas, 
Cambridge, Mass.

MĖGEJŲ VAKARAS
Balandžio 27 d., 7 vai. vaka

re, Šv. Roko lietuvių parapijos 
svetainėje įvyks mėgėjų (Ama- 
jteur) programa. Rengia Mote
rų Sąjungos 15 kuopa. Visi ir 

I visos, kurie tik gali dainuoti, 
j groti, šokti, vaidinti ir tt., pra- 
į šomi tuojau užsiregistruoti.
Prašome pranešti kuo galite 

; pasirodyti programoje ir kiek 
laiko užimsite. Rašykite arba 
telelonuokite: Mrs. A. Wara- 
bow, 24 Field St., Montello, 

‘ Mass. Tel. Brockton 2005 arba
Darbininkų Radio, 366 Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
SOUth Boston 2680 arba NOR- 
wood 1449. Pasižymėjusieji 
programoje gaus pinigines do
vanas.

Įžanga tik 25 centai.
Pelnas skiriamas Šv. Roko 

lietuvių parapijai ir Darbininkų 
Radio programai. Rengėjos.

Pabėgo Iš Katėjimo 
Aplankyti Merginą

I 
j

Į

ĮVAIRŪS SKOBIMAl

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvis Pki
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove 4 Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

is

Telephone
60. BOSTON 

1058

BayViewMot«r Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirtyačių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir L 8th SL
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūna* Ir Peter Trečioke- 
Savininkai

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS

CASPETS KAUTY SALOM
Tel. ŠOU 4645

83 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Lx- . / . . - .•aE X- ■ « •

j >»

Kovo 15 d. Massachusetts Ge-į 
neral Ligoninėj operuotas p. 
Matas Norbutas, ir po sėkmin
gos operacijos p. M. Norbutas 
greitai sveiksta. Tikime už ko
kios savaitės sugrįš 
Sveikstančiam mūsų 
riui, linkime geriausios 
tos.

namo, 
gerada- 
sveika-

Poughkeepsie, N. Y., ko
vo 27 — Tūlas Viktoras 
Antanas Juška, 31 m. am
žiaus, iš Brooklyn, buvo 
Dutches apskričio kalėji
me. Jis kartu su kitais ka
liniais maliavojo kalėjimo 
namą. Bemaliavodamas 
prisitaikė ir pabėgo. Kalė
jimo sargyba sukėlė alar- 
mą. Kalinys po kiek laiko 
sugrįžo ir pasiaiškino, kad 
jis buvęs aplankyti savo 
merginą Brooklyne, nuo 
kurios neturėjęs jokios ži
nios per dvi savaites.

I

{VAIRUS SKELBIMĄ)

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
SodeuaU Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iėgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530
541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI
šeštadienio vakare 5 vai. gat

vėje automobilio permuštas 
graborius Adomas Overka Jr. 
(jaunasis). Laimei, p. A. Over- 

įka itk lengvai sužeistas, ir nuo 
savo kasdieninio darbo mažai 

i bus sutrukdytas. Vėlesniu lai- 
; ku Cambridžiuj atsirado labai 
neatsargių automobilistų vai
ruotojų, kurie vakaro metu le
kia gatvėmis kiek tik automo
bilis gali nešti. Einant skersai 
gatvę, tokių paukščių reikia ge-‘ 
rai pasisaugoti.

6 r 1 111 1 T

Sekmadienį, kovo 16 d., po
nus Joną ir Adelę Minevičius, 
aplankė “garnys”, palikdamas 
pirmutinį šeimai narį, gražų 
sūnų. Ponia A. Minevičienė šiuo 
tarpu randasi Boston Lying In 
ligoninėj, ir neužilgo su sūneliu 
grįš namo. Jaunavedžiams, su
silaukus sūnaus, linkime ge
riausios laimės.

Prie šalutinių altorių iki šiam 
laikui prie sienų stovėjo šešios 
didžiulės šventųjų stovylos, jos 
užėmė daug vietos ir nesuteikė 
altoriams gražios išvaizdos. 
Dabar tas panaujinta. Sienose 
prie altorių iškaltos koplytėlės, 
ir į jas patalpintos tos šventų-

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 

and

Local A Long 
Dtetanoe
Moving

326 - 328 West Broadvay
So. Boston, Mass.

C Daraeauiriiic ii* CuMue Dcn ffjTT▼rud ii juiiid 
Seniausias Šios Valstybės

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

eroms nonmrn
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

’ 432 — 4th St.,
; 60. BOSTON, MASS.

- • 6
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia lermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609 i 

£
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Rytinių Valstybių Žinios
ELIZABETH, N. J.

Kovo 30 d., 7 vai. vakare, šv. 
Petro ir Povilo parap. bažnyčio
je, rengiamas Bažnytinis Mu
zikos Koncertas. Rengia parapi
jos choras. Programoje daly
vaus žymūs solistai pirmą kar
tą mūsų bažnyčioje: M. Kižiūtė 
iš New York, N. Y., Amerikos 
operos solistė, svetimtaučių la
bai gerbiama ir vertinama. An
tras svečias: baritonas Kazys 
Hofmanas, iš Brooklyn, N. Y., 
Paulistų choro solistas. Vieti
niai: Vera Pranskietis, Alfon
sas Žvirblis ir parapijos bažny
tinis choras. Chorui diriguos 
kun. J. Simonaitis. Programai 
vadovauja komp. J. Žilevičius.

Įėjimas nemokamas.
Kvieslys.

eina, o ne kitur, vis yra sako
ma, “kad visur gerai, bet na
muose vis geriau”. O.

NEN MBTAIH. CONN.
Šiais laikais mūsų kolonijoje 

darbininkų gyvenimas žymiai 
pagerėjęs, nes dirbtuvės visos 
dirba pilną laiką; kaikurios dir
ba dieną ir naktį. Jaunų vyrų 
privažiavo ir iš kitų kolonijų. 
Kaikurie pritrūko ir butų nak
vynėms, ir reikia gatvėse, auto
mobiliuose miegoti. Tuo reika
lu susirūpino miesto valdyba ir 

; kreipėsi į miesto gyventojus, 
kad turintieji tuščių kambarių, 
priimtų atvykusius iš kitų 
miestų darbininkus nakvynėms. 

• Patartina atvykusiems lietu- 
[ viams kreiptis prie savųjų.
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Lietuvių Darbi
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis

BRID6EP0RT, CONN.
Ateinantį penktadienį bus ju

damieji paveikslai parapijos sa
lėj, tuojaus po pamaldų, juos 
rodys p. J. Januškevičius, Jr., 
atsilankykite visi ir pamatysite 
gražųjį pasaulinį vaizdą.

Taipgi ateinantį šeštadienį y- 
ra kortų žaidimo vakaras, kurį 
rengia Šv. Jurgio draugija pa
rapijos salėj. Ši draugija vie
nintelė, didelė ir pavyzdinga 
visoje parapijoje; pageidauti
na, kad visi ją paremtų, atsi
lankant ant jos parengimo.

Dabar iki Velykų A. Stani- 
šauskas užrašinės visus katali
kiškus laikraščius: “Ameriką”, 
“Darbininką”, “Garsą” ir “Mu
zikos Žinias”, atsilankys į na
mus ir užrašys. Pageidautina, 
kad visi turėtų katalikiškus lai
kraščius, ir nereikėtų kitokių 
geram parapijos žmogui skaity
ti ir remti kitokią spaudą. Kiti 
galite sekmadieniais užsirašyti 
pas A. Stanišauską tuojaus po 
sumos, ir gausite tuojaus pre
numeratą.

Parapijos choras jau pradėjo 
mokintis veikalą “Motinos Šir
dis”. A. Stanišauskas išdalino 
gabiausiems vaidintojams ro
les, kurie Motinų dienoj gražiai 
veikalą suvaidins. Taipgi cho
ras pradėjo mokintis naujų dai
nų ir naujas mišias. Daug jau
nimo ir pasišventimo, o visas 
jaunimas gali priklausyti prie 
choro ir kitų parapijos jaunimo 
draugijų.

Bažnyčioje jau daug tenka 
matyti naujų veidų, vis atvy
kusių iš kitų kolonijų, tikrai 
gražu kaip lietuvis pas lietuvį

Šią savaitę mūsų Šv. Andrie
jaus parap. bažnyčioj yra misi
jos, kurias veda Tėvas Gabrie
lius Jeskelevičius, pasijonistas. 
Žmonės gausiai lankosi ir džiau
giasi jo iškalbingumu. Misijų 
užbaiga šį sekmadienį, 3 vai. po 
pietų. Vakare sekmadienį, kovo 
31 d., prasidės misijos anglų 
kalboj, kurias ves irgi Tėvas G. 
Jeskelevičius.

Kovo 21 d., po trumpos ligos, 
mirė a. a. Jonas Novagroskis; 
paliko nuliūdime žmoną, sūnų 
ir tris dukteris. Palaidotas kovo 
24 d., iš Šv. Andriejaus parap. 
bažnyčios, Šv. Marijos kapuose. 
Tebūna Amžina ramybė velio
nio sielai.

Šiomis dienomis randasi mū
sų tarpe daug ligonių, būtent: 
J. Poškus, Š. Jenušonis, S. Kve- 
derienė ir Z. Jekienė. Visiems 
ligoniams linkėtina greitai pa
sveikti. T. M.

PADĖKA
Brangūs Rėmėjai, reiškiame 

jums širdingą padėką už suren
gimą pasekmingo “Laimės va
karėlio” mūsų ir mūsų Akade
mijos naudai. Jūsų nuolatiniai 
darbai mus džiugina.

Gilią padėką tariame mūsų 
klebonui, kun. M. Pankui, už 
garsinimą, atsilankymą ir už 
paaukojimą brangios dovanos. 
Jums už geraširdingumą būsi
me amžinai dėkingos. Taipgi 
dėkui kun. P. Kartonui už nuo
širdžią pagalbą ir dovaną.

Visiems dovanų aukotojams e- 
same taip pat esame dėkingos. 
Linkime jums pasisekimo ir

■h

BROCKERTS
XXX Ate 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.

XLt

i
i

!

1
i
1
!
1
!
I

1

!
1

Į

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

Massachusetts

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rdn 

South Boston I

PHONE
So. Bostoh

2271 •
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Kas tai NAUJO* topo pridėta!
Žiūrėk, kas dedasi ant tų durų? Kas tat 
naujo pridėta—tai aš! Ir klausyk — kas 

tai naujo yra pridėta garsiam cigarettii... pri- 
duot jam net dar geresnį skonį.

Tai Old Gold’s nauja sudėtinė — praturtinta 
garsiu imponuotu tabaku, ilgus metus bran
dintu, ir tą jum teikia ši firma su ilgiausiu 
patyrimu tabako srityj. Gaukite pakelį nauju 
Old Golds šiandien!

*NJiUJAS — frai*ini$ importuotas tabakas 
iš rytiaio Viduržomio-tabakas, kurio maži kva
pas lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
GoM sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Go!d bus dar smagesnis.

antom 17 to

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

; vienam atsilankiusiam.
Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 

dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris; kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.

RENGĖJAI.

Viešpaties gausaus atlyginimo.
Dėkojame mūsų parapijie

čiams ir prieteliams už skait
lingą atsilankymą.

Pagaliau dėkui visiems, kurie 
darbu, aukomis arba atsilanky
mu prisidėjo.

Melsimės, kad Visagalis jus
laimintų, saugotų, ir suteiktų; konfiskavo turtą, priklaū- 
jums reikalingų malonių gyve-sįusį okupacijos pabė- 
nimui.

Jums labai dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seselės.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
i-

Sovietai Nusavino Pabėgė
lių Turtų

— Sovietų Lietuvos val
džios paskirta komisija

gūsių arbaj negrįžusiems 
šiems asmenims: 1) Prano 
Aušrotos, Kaune, 2) Vy-

Sekmadienį, kovo 16 d. šioje 
kolonijoje kalbėjo p. Jedvyga 
Tubelienė, buvusio premiero 
žmona. Ji savo kalboje pareiš
kė, kad Lietuva vėl bus nepri
klausoma po karo. Ragino veik
ti ir rūpintis Lietuvos likimu.

Sąjuungiecių Vajus

Vietinė ALRK Moterų Sąjun
gos kuopa darbuojasi, kad va
jus pavyktų. Pirmininkė kalbė
jo per radio ir ragino moteris ir 
merginas rašytis į Moterų Są
jungą. Netenka abejoti, kad 
mūsų Sąjungietės sutelks nema
žą skaičių lietuvaičių prie savo 
kuopos ir veikimo šiame pava
sario sezone.

“Darb.” Rep. VMK.

TATERBURY, CONN.

43 kuopa, 
atsilankė į 

padarė kuo- 
sąjungietės

Kovo 19 d. įvyko kortų vaka
ras, Vyčių klube, kurį surengė 
Moterų Sąjungos 
Nors neskaitlingai 
vakarą, bet pelno 
pos naudai, nes
darbuojas energingai visuose jų 
parengimuose, nežiūrint, kad ir 
kas su papeikimu ar panieka 
žiūri į jų darbuotę. Tas parodo, 
kad kaip kiekvienas žmogus ga
li susidurti su priešu, kuris no
ri užstoti kelią geram darbui, 
taip ir Moterų Sąjungoj gali 
rastis tokių priešų, bet, bran
gios moterys ir mergaitės kata
likės, mes visai to nepaisykim, 
tik dirbkim, kas yra gera ir 
prakilnu. Veikdamos visuomet 
turėsim pasekmes, nes teisingu
mas visuomet ima viršų. Moterų 
Sąjungos susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio antrą t£pčia- 
dienį. Sekantis susirinkimas į- 
vyks balandžio 9 d., toj pačioj

HARTFORD, CONN.
Kovo 15 (L, Lietuvių Mokyk

los svetainėje įvyko kortavimo 
į vakaras ir prakalbos. Kalbėjo 
!p. Jadviga Tubelienė apie Lie
tuvos dabartinę padėtį.

Buvo rinkliava. Aukavo po 
$1.00 — V. Pfctrukevičienė, Ju
lė Kavaliauskienė, M. Jarins- 
kienė, B. Kniuštienė, p. Laba
nauskas, p. Stankevičius, J. 
Mončiūnas, V. Čekanauskas. Ki
ti aukojo po 50c. ir mažiau.

Viso aukų surinkta $21.27. Į- 
žangos gauta $21.05. Viso $42.- 
32.

Vasario 16 d., laike Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimo 
aukavo po $1.00: V. Kedis, M. 
Lukas, A. Simonas, A. Deltuva, 
A. Paleckis, K. J. Miglinas, Bal- 
vočius, J. Patrickas, A. Kaunie
tis, Menkevičius ir K. Tamošiū
nas. Viso aukų gauta $36.38. Į- 
žangos gauta $48.85. Laike pra
kalbų parduota sodės, už 55c. 
Viso gauta $85.87. Per abudu 
parengimus gauta $128.14 Lie
tuvos Gynimo komitetas dėko
ja visiems aukotojams ir dar
buotojams.

L. G. K. Rašt. — J. Leonaitis.

Redakcijos Atsakymai
Ponui B. P. ŠUkauskui. — 

Tamstos straipsnį gavome, ačiū. 
Kadangi jis yra silpnokas dėl 
vietos stokos netilps.

M.J.Cutoey.NJ.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St
Tel. 3-4747 Waterbury, C

! ■■■

Lozoraičio, Lietuvos pa-j — Savo laiku sovietų 
siuntinio Romoje, 42) Po- Lietuvos laikraščiai išdi- 
vilo Liaugaudo, Kaune, džiai pranešė, kad tarp 
43) Antano Maceino, Kau-, Kauno ir Maskvos prasi- 
ne, 44) Jurgio Malskio. dėjo oro susisiekimas. Bet 
Kulautuva, 45) Gražinos ’ štai dabar sužinome tokia 
Musteikienės, Kaune, 46) į įdomią smulkmeną. “Ta- 
Felikso ir Stefanijos Mar-įrybų Lietuvoje” įdėtas 
cinkų, Šventosios uostas, Į “civilinio oro laivyno Bal- 
47) Arkadijaus Maurisiju- ■ tijos valdybos Kauno ae- 
šo, Kaune, 48) Kazio Ma-jroporto” (pavadinimas ti- 
tulio, Kaune, 49) Jono Ma- krai skambus!) skelbimas, 
siulio, Kaune, 50) Misiure-lkuris taip skamba: “Aero- 
vičius, Kaune, 51) Jono 
Našliūno, Kaune, 52) Ri- 

ičardo Nako, jūsų karinin- 
ko, 53) Vinco ir Stefanijos 
Ruokų, Kaune, 54) Elenos 
Purickienės, Kaune, 55) 
V. Parčevskio, Nemenči
nės valse., 56) Jurgio Pav
lovo, Pažaislio valse., 57) 
Juozo Pociaus, Kaune, 58) 
Nadieždos Pimonovienės - 
Savič - Zablockienės, Vil
niuje, 59) Romano Polo- 
vinsko, 
sandro 
ne, 61) 
Kaune, 

i džiaus, 
Įzono, adv. Kaune, 64) Ka
džio Ramono, Kaune, 65)
Justino Strumilos, Vilniu
je, 66) Leono ir Marės 
Skauronų, Gražiškių vals
čiaus, 67) Juliaus ir Biru
tės Smetonų, Kaune, 68) 
Onos Soltanienės, Jašiūnų 
valse., 69) Rapolo Skipi
čio, adv.. Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos 
oirmininko, 70) Jokūbo 
Šlyžio, Kaune, 71) Stasio 
Steponavičiaus, 72) Vi
liaus Šienogalio, Gaurus 
valse., 73) Šumskio, Kau
ne, 74) Henriko Trapiko, 
Kaune, 75) Jono Todžio, 
Kybartuose, 76) Oskaro 
Urbono, Kaune, 77) Anta
no Vaitkevičiaus, Kaune, 
78) Andriaus Vosyliaus, 
Kaune, 79) Mykolo Žilins
ko, Kaune, 80) Martynos 
Žmuidrienės, Kybartų val
sčiaus, 81) Kazio Žemec- 
ko, Kaune, 82) Stepono 
Žukaičio, karininko, Kau
ne, 83) Leono Vaitiekūno, 
Michalinavoje.

Skelbime sakoma, kad 
visi asmenys, įmonės, ban
kai bei kitos įstaigos, sko
lingi aukščiau išvardin
tiems asmenims, turi apie 
savo skolas tuojau praneš
ti “pabėgusių bei besislap
stančių asmenų turtui 
konfiskuoti komisijai”, o 
pinigus įnešti SSSR vals
tybinio banko Kaune kon
torom Priešingu atveju jie 
bus patys nubausti.

Tenka pastebėti, kad iš 
83 asmenų, kurių turtai 
konfiskuoti, 4 yra pažymė
ti kaipo valstybės saugih 
mo policijos buvę valdi-

Į

tauto Alanto, Kaune, 3) 
Jono Augustaičio, Kaune, 
4) Jono Aukštinaičio, Ma
žeikiuose, 5) Adomo Am
braziejaus, Kaltinėnų val
sčiuje., 6) Broniaus Balu
čio, Lietuvos pasiuntinio 
Londone (taip oficialinia- 
me komunikate ir pasaky
ta!), 7) Jono Bataičio, Vi-; 

iliampolėje, 8) Elenos Ba-: 
ranauskienės, Vilniuje, 9) 
Juozo Banaičio, Kaune,! 
10) Antano Baniulio, 11) | 
Felicijono Bortkevičiaus,; 
Kaune, 12) Andriaus Dau
girdo, Kaune, 13) Alek
sandro Dantos, buv. finan
sų viceministerio Kaune, 
14) Tomo Dirmeikio, Kau
ne, 15) Rapolo ir Feigos 
Feinbergų, Kaune, 16) 
Vladimiro Filco, Vilniuje, 
17) Mykolo Gurecko, Kau
ne, 18) Mykolo ir Zofijos 
Grinkevičių, Kaune, 19) 
Kazio Griniaus, Lietuvos 
karo atstovo Berlyne, 20) 
Ernesto Galvanausko, bu
vusio finansų ministro, 
21) Kazio Graužinio, Lie
tuvos Pasiuntinio Buenos 
Aires, 22) Juozo Gauri- 
liaus, Lietuvos pasiunti
nybės Romoje sekreto
riaus, 23) Vitaliaus Guze- 
vo, gyd. Kaune, 24) Stasio 
Grigaliūno, Žygaičiuose, 
25) Stasio ir Agnės Jur- 
gučių, Kaune, 26) Kazio 
Jelenskio, Vilniuje, 27) 
Stasio Jakučio, Kaune, 
28) Balio Jacikevičiaus, 
Kaune, 29) Makso Kreb- 
so, Ž. Naumiestyje, 30) 
Juozo Krencečiaus, Palan
goje, 31) Juozo Kamarau
sko, Šančiuose, 32) Vladi
miro ir Zinaidos Kava
liauskų, Ukmergėje, 33) 
Gustavo Kulikausko, ša
kių apksr., 34) Juozo Ka
tiliaus, Kaune, 35) Vytau
to Kuizino, Kaune, 36) 
Kuozorovskio, Ukmergės, 
37) Martyno Kavolio, 
Kaune, 38) Broniaus Kle
menso, Kaune, 39) Euge
nijos ir Marijos 
Belgijos garbės 
Kaune, 40) Jono 
kos, Kaune, 41)

I

Langių, 
konsulo

Lepeč-
Slasiotnmkai.

Kaune, 60) Alek- 
Pankratovo, Kau- 
Kosto Pakalniškio,
62) Stasio Puo-
63) Jokūbo Robin-

portas perka: gerai užlai
kytą lengvą automobilį, 
šeifus — nedegamas spin
tas, kanceliarinius baldus: 
stalus, spintas, kėdes ir 
kitą inventorių. Svečių 
kambariui vieną komplek
tą minkštų baldų. Tinklinį 
radijo aparatą didtipo, 
motociklą su priekaba, 
benzino cisterną gerai už
laikytą (pageidaujama di
desnės talpos)”.

Taigi, iš “galingosios” 
sovietų Rusijos negalėjo 
atsivežti ne tik automobi
lio, bei motociklo, bet ir 
paprastų kanceliarijos bal
dų! Reikės eiti į “tolkuč- 
kę”... (senų daiktų preky
vietė).

I
— Skelbimas iš “Tarybų 

Lietuvos”: “Taisau koji
nes. Pageidaujama atsi
nešti savo siūlus. Kreiptis: 
Miškų 18, b. 5”.

O ta pati “Tarybų Lietu
va” diena iš dienos skel
bia, kad krautuvių lenty
nos lūžtančios nuo prekių.

— Kauno džiovininkų sa
natorijoje mirė poetas M. 
Linkevičius, išleidęs kele
tą eilėraščių rinkinių.

Tėvo J. Kidyke Misijų 
Maršrute
Jonas Kidykas, S. J.,Tėvas

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

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

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

Bai. 8 iki 13, šv. Alfonso par. 
Baltimore, Md.

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

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