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Jo Eminencija Kardino
las O’Connell, sugrįžęs iš 
atostogų, pareiškė spau
dos atstovams, kad už ku
lisų vedama slapta propa
ganda įtraukti Ameriką į 
karą, prieš ką yra griežtai 
nusiteikusi dauguma vi
suomenės.

Jo Eminencija nurodo, 
kad dėl to šalyje plinta vy
riausybei nepasitikėjimas. 
Europai reikalingas mais
tas, o ne ginklai.
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— Sovietų Lietuvos laik
raščiai praneša, kad smar
kiai išsiplėtusi degtukų 
pramonė. Čia pat sakoma, 
kad degtukų Lietuvoje vis 
dar stokuoja. Reikia pa
stebėti, kad nepriklauso
mos Lietuvos laikais deg
tukų pramonė gal ir nebu
vo tiek “išsiplėtusi”, bet 
užtat degtukų būdavo. O 
dabar, matomai, degtu
kai, kaip ir visa Lietuvos 
gamyba, eina ”galingo- 
jon” sovietų Rusijon.

kad— Buvome rašę, 
Kaune įsteigtas “marksis
tinis leninistinis universi
tetas”, kuris veikia sek
madieniais ir kurio užda
vinys “sustalininti” valdi
ninkus. Sausio 26 d. šiame 
“universitete” buvo laiko
mas keturios paskaitos, 
kurių tiktai viena lietuvių 
kalba, o tris likusias laikė 
šie maskoliai: Laptuchov, 
Svistunov ir Košelev. Jie 
visi rekomenduojami kai
po “Lietuvos. komunistų 
partijos centro komiteto 
lektoriai”. Kodėl ši parti
ja vadinama “Lietuvos”, o 
ne Maskolijos, jeigu ją at
stovauja Svistunovai ir 
Košelevai, niekam nesu
prantama.

TEL. SOUth Boston 2680
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85,000 Fordo Darbininkų

Riaušėse Sužeista 260 Žmonių

bus ir toliau, tai darbinin

Jung. Valstybių Darbo Departmento Atstovas 
Tarpininkauja Derybose

kovos. 
Dabar, kad ir Fordo dirb
tuvių darbininkų tarpe nė
ra vienybės. CIO unijos 
viršininkai bando darbi
ninkus suorganizuoti, tą

Washington, D. C., bal. 3
— Jung. Valstybių admi
nistracija tikisi, kad prez. 
Rooseveltas imsis griežtų 
priemonių prieš streikus 
tų dirbtuvių, kuriose dir
bama apsigynimo darbai. 
Kaip žinoma, streikai ne 
mažėja, bet kasdien kyla 
nauji.

Griežtos priemonės gal 
ir reikalingos, bet tik, kad 
jos nebūtų nukreiptos vien 
prieš darbininkus. Kaiku- 
riose dirbtuvėse darbinin
kų padėtis yra tikrai blo
ga, sąlygos nepakenčia
mos. Darbdaviai, gavę val-

* džios užsakymus, spaudžia 
darbininkus, bet nenori 

Į pakelti darbininkams at
lyginimo, ypač šiais lai
kais, kada pragyvenimas 

I pakilo.
Tikimės, kad prez. Roo

seveltas tik gerai ištyręs 
streikų priežastį griežtas — 
priemones nukreips prieš 
tuos, kurie yra tikrieji 
kaltininkai.

Neabejojame, kad šiais 
j laikais yra darbininkų
kurstytojų, komunistų ir; 
kitokių, bet dažniausia dėl f. „ tt*ttv t .
streikų yra kalti darbda- Ar I IK INebuS KerStaS UZ Užgrobimą 
viai, kurie visai nenori l »
skaitytis su organizuotais L»aiVl£
darbininkais, nenori pri-' 
pažinti unijų.

_ z J

Jung. Valstybių kariai manievruose, Fort Oglethorpe, Georgia. Mo
mentas, kada pridengti dūmų kariai veržiasi pirmyn į “priešo” pirmuti
nes eiles.

Streikieriai Reikalauja Visai 
Sustabdyti Darbus

I

— Lietuvoje panaikintos 
ligšiolinės valstybinės tau
pomosios kasos, į kurias 
žmonės mielai nešdavo sa
vo sutaupąs. Į Lietuvos 
valstybinių taupomųjų ka
sų vietą atėjo maskoliško
sios, kurios dabar rinks 
Lietuvos žmonių pinigus ir 
siųs Maskolijon. Bet gali
ma iš anksto pranašauti, 
kad maskoliai nedaug ką 
surinks, nes ir šiaip žmo
nės velka badmirio gyve
nimą iš mokamų atlygini
mų, turint galvoje pragy
venimo brangumą.

v •

— Sovietų Lietuvos spau
da daro didelę reklamą iš 
darbininkų, kurie gydy
mosi tikslais siunčiami į 
sovietų Rusijos kurortus. 
Tačiau iš siunčiamų dar
bininkų pavardžių sužino
me, kas tokiomis kelionė
mis į kurortus “lietuviš
koje” Lietuvoje pasinau
doja. štai paskutinė pa
siųstųjų darbininkų parti
ja susidarė iš dviejų žmo
nių, o jų pavardės tokios: 
Feigė Krupnikienė ir Mau- 
ša Dubianskis. Laikraš
čiuose kažkoks “draugas” 
M. Ritblatas skelbia ilgą 
laišką, kaip jam gerą esą, 
nuvažiavus į Esentukį 
(Kaukaze) kurortą.

— “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad tekstilės fabri
kams įsakyta gaminti tik
tai tarp 6 ir 7 rūšių me
džiagos. Tas pats laikraš
tis praneša, kad anksčiau

Japonijos Premjerą Popie-

Roma, Italija, bal. 3 —

Berlynas, bal. 3 — Kada dytų, miestas ar privačios 
, Vokietijos spauda ir įvai-Į kompanijos. Šis bilius yra 
rūs oficiozai smerkia 
Jung. Valstybes, kaipo ne
legaliai užgrobusias vokie
čių laivus, policija arešta-

Detroit, Mich., bal. 3 — darbininkų tarpe nebūtų 
Pirmadienį vakare apie nesusipratimų 
85,000 darbininkų metė 
darbą Fordo River Rouge 
įstaigoje ir paskelbė strei
ką už tai, kad Fordo virši
ninkai atleido iš darbo 4

■ CIO skundų komiteto na- patį nori padaryti ir ADF 
rius - darbininkus. ’ unija. Vieni kitus smerkia.

Vakar prie dirbtuvių į- Darbdaviams kaip tik to ir 
vyko muštynės ir riaušės, reikia, kad darbininkai 
Policijai malšinant riauši- peštusi. Be vienybės nega- 
ninkus, sužeista 260 žmo- Ii būti galybė. Jeigu taip 
nių.

Fordo Motor kompanijos k**. Pralaimėti ir tą,
ką iki šiol yra iškovoję.River Rouge įstaiga ran

dasi arti Dearborn, ir joje 
: dirba apie 85,000 darbinin
kų. Tai yra didžiausia vie
na dirbtuvė pasaulyj. Ji 
užima 1096 akerius žemės.

Šiandien prie tos didžiu
lės dirbtuvės stovi gin
kluota policija, o tuo pačiu 
laiku eina derybos tarp 
CIO unijos ir Fordo kom
panijos viršininkų, tarpi
ninkaujant valdžios atsto
vams.

Darbininkų kova su 
darbdaviais nebūtų taip 
sunki ir traginga, jeigu

Ašies Karo Jėgos Laimėjo 
Afrikoje

Roma, Italija, bal. 3 — I- 
talijos žiniomis, Graikijos 
karo fronte nesą nieko 
nauja.

Šiaurinėje Afrikoje vo
kiečiai ir italai sumušo an
glus ir užėmė Bregą, Cyre- 
naikoj. Vokiečiai ir italai 
bombardavo Anglijos lai
vus Benzagi uoste, vieną 
nuskandino.

Milvvaukee, Wis., bal. 3— 
CIO. unijos darbininkai 
streikieriai, kurie privertė 
Allis - Chalmers Manufac- 
turing kompaniją uždary
ti dirbtuves, pareikalavo, 
kad kompanija atleistų 
nuo darbų ir ofisų darbi
ninkus. Jau 72 dienos, kaip 
tos kompanijos darbinin
kai streikuoja, ir dar nesi
mato, kad streikas užsi
baigtų.

Allis - Chalmers kompa
nija turi už $45,000,000 
valdžios darbų.

toks pat, kaip ir įstaty
mas liečiantis geležinkelių 
darbininkus. Darbininkai 
gali būti baudžiami kalėji
mu iki penkių metų bile 
atsitikime ir iki 20 me
tų kalėjimo, jeigu bile ke- 
no gyvybė išstatoma į pa- 
ivojų sabotažavimu.

Bilius yra griežtas prieš 
| darbininkus. Jis buvo pri
gimtas skubotai ir pasiųs
tas pasirašyti gubernato
riui.

I

Jo šventenybė ’ Popiežius ™ keturius Amerikos P‘-
Pijus XII priėmė audienci- 
jon Japonijos premierą

liečius Berlyne.
Sakoma, kad jokių kalti-

Matsuoką, ir su juo kulbė- "“?« votaeciai naciai nėra.

I
I
t

josi visą valandą. Matsuo- 
ka išėjęs pareiškė, kad tai 
“gražiausias momentas 
mano gyvenime”.

Matsuoka po pasikalbė
jimo su Popiežių, kalbėjo
si su Vatikano valstybės 
Sekretorium religiniais t 
klausimais.

Iš Vatikano Japonijos; 
premieras grįžo į Romą ir 
ten vėl turėjo pasikalbėji
mą su Mussolini. Tai bu
vęs atsisveikinimo susiti
kimas.

padarę. Ar tik nebus ker
štas už užgrobimą laivų.

Priėmė Bilių Prieš Streikus

Albany, N. Y., bal. 3 — 
New Yorko valstybės kon
gresas priėmė bilių prieš 
Transport Workers uniją 
Nėw Yorke. Pagal tą bilių 
darbininkai negali išeiti į 
streiką, kurie dirba pože
miniuose traukiniuose ar
ba autobusuose, nežiūrint 
kas tą transportaciją vai-

Anglijos Karo Jėgų Spaudžiami

Cairo, Egiptas, bal. 3 — 
Britų ir Indų karo jėgos 
taip smarkiai paspaudė i- 
talus, kad jie buvo privers
ti bėgti ir be mųšio užleisti 
miestą Asmarą centralinė- 
je Eritrėjoj. Italai pasi
traukė į Ethiopiją arčiau 
sostinės Addis Ababa.

Spėjama, kad Ęthiopijo
je italai taip pat negalės 
atsilaikyti.

Lietuvoje buvę gaminama 
iki 70 rūšių įvairių medžia
gų ir audinių.

Mirė Vengrijos Premjeras

Studentai Sukėlė Riaušes 
Prie J. V. Ambasados

Vokietija ■ Italija Reikalauja 
Paleisti Laivus

Budapeštas, Vengrija, —
Bal. 3 — Staiga mirė Ven
grijos premieras Pal Tele- — Vokietijos ir 
ki, 62 m. amžiaus

Kaltina Sulaužyme Tarptautinių 
Įstatymų Ir Sutarčių

JUGOSLAVIJA KARO 
IŠVAKARĖSE

Washington, D. C., bal. 3 ma Jung. Valstybė gali
■ Italijos kaltinti ir bausti, nes sa- 

ambasadoriai Amerikai į- botažas, jeigu ir buvo, tai 
teikė Jung. Valstybių vai- jis buvo padarytas vokie- 
džiai antrą notą, reikalau- čių laivuose.
ja, kad Jung. Valstybių Kol kas nėra aišku, kaip 
valdžia tuojau paleistų šis ginčas dėl laivų baig- 
užgrobtus laivus. j sis, bet Jung. Valstybės

Be to, Vokietija reika- nedaro jokių nuolaidų, ir 
lauja teisingai pasielgti su neatsakė į pirmąją ašies 
laivų įgulomis; kaltina,! 
kad su laivų darbininkais, į 
kurie buvo areštuoti, ap-i 
seinama blogai, kad areš
tuotieji laikomi tvankiuo
se kambariuose ir tt.

Kaip žinoma 18 jūreivių 
yra Bostone ir 42 jūrei-j 
viai Arauca, Floridoj, dėl! 
kurių vokiečiai ir kelia 
skandalą.

Kadangi kaikurie jūrei
viai kaltinami už sabota
žą, tai Vokietijos atstovy- kiu ir jis tikrai nedrau- 
bė klausia kuo pasiremda- giškas”.

3 — Amerikos valdžia at
naujino tardymą prieš 
Harry Bridges, CIO unijos 
vadą. Valdžia pakvietė 
naujus liudininkus, tarp 

kais. Jugoslavija atsidūrė į kurių ir Benjaminą Git- 
keblioje padėtyje. Diplo-.low, buvusį komunistų 
matinės derybos su na- partijos narį, ir kitus, ku- 

.ciais neduoda gerų rezul-Įrie liudija, kad Harry Bri- 
■tatų. Vokiečiai sutraukė dges tikrai buvęs ar esąs 
savo kariuomenę prie Ju
goslavijos rubežiaus. Lau
kia įsakymų pradėti kari
nius veiksmus prieš Jugo
slaviją.

Jugoslavijos premieras 
Dusan Simovitch sušaukė 
nepaprastą ministerių ka
bineto posėdį svarstyti 
kritingą padėtį. Diploma
tiniuose sluoksniuose kal
bama, kad nėra vilties iš
vengti karo.

Belgradas, Jugoslavija, 
bal. 3 — Italijos despera
tiškos pastangos prašalin
ti karą tarp Vokietijos ir 
Jugoslavijos nuėjo nie-

notą.

Svarbus Istorinis Įvykis, 
Sako Vokiečiai

• I

Roma, Italija, bal. 3 —: 
Tūkstančiai italų susirin
ko Venice kryžkelyje ir 
pasikeitė fašistiniais svei
kinimais su Mussolini po 
to, kai studentai bėgiojo 
gatvėmis, šaukdami: “Ša
lin su demokratijomis” ir 
susikirto su kareiviais ir 
policija prie Jung, Valsty
bių atstovybės namų.

I

Bridges Vėl Tardomas
San Francisco, Cal., bal.

komunistas.
Jeigu bus įrodyta, kad 

Harry Bridges veikęs prieš 
šios šalies santvarką ir y- 
ra komunistas, tai jis gali 
būti deportuotas.

Į
1

I

Berlynas, bal. 3 — Vokie- 
itijos nacių valdžios parei- 
■ gūnas pareiškė, kad Jung. 
Valstybės “visai neteisėtai 
nusavina” vokiečių laivus. 
Toks Amerikos veiksmas 
galįs tapti “istoriniu įvy-

Anglai Nuskandino Italų 
Submarinų

Londonas, bal. 3 — Pra
nešama, kad Britų subma- 
rinas nuskandino italų 
submariną Viduržemio jū
roje, ir po to nuskandino 
italų tankerį “Laura Cor- 
rado”, 3,645 tonų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 5 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio D?rbininkų Radio programa, kurią 
išpildys So. Bostono Šv. Petro lietuvių par. Radio gru
pė, vad. muziko Rapolo Juškos. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocy 'les ir klausytis lietuviš
kos radio programos.
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Bažnyčia Ir Darbininkai
kad dėl pastabėlės apie p. Jed- 
vygą Tubelienę, kuri tilpo 
“Darb.” kovo 28 d. laidoje, pp. 
A. ir O. Ivaškos pareiškė pro
testą. Toje pastabėlėje tarp kit
ko buvo pasakyta: “Besivaišin- 
dama So. Bostone ir Dorchcste- 
ryj paleido nemažai pletkų...”

Kadangi p. Jedvyga Tubclie- 
nė, besilankydama So. Bostone, 
buvo pp. Ivaškų garbės viešnia, 
tai pp. Ivaškos pareiškia, kad 
jie nieko nežino apie jokius 
“pletkus”, ir kad jų namuose 
p. Tubelienė buvo kaip garbės 
viešnia.

“Darbininko” redakcija pa
reiškia, kad žinutes gavo ne iš 
pp. Ivaškų namų, bet iš kitų 
šaltinių. Jeigu dėl tos pastabė
lės apie p. Tubelienę pp. Ivaš- 
kam susidarė kokių nemalonu
mų, tai atsiprašome, ir pareiš
kiame, kad nei redakcija, nei 
pastabėlių rašytojas neturėjo 
tikslo nei pp. Ivaškam, nei ki
tiems kokius nors nemalonumus 
sudaryti.

Itam tikrose ribose, įstaty
mų jėgą, bei valstybės įtk- 
ką.

“Kokiose ribose tai dary
tina, nurodo pats reikalas, 
kurio dėliai vartojama į- 
statymų pagalba, tai yra, 
įstatymai neprivalo grieb
tis daugiau, nei toliau 
siekti, kaip to reikalauja! 

! blogybės ar pavojaus pa-i 
šalinimas.

“Be skirtumo, visų pilie-

Rašo T.
Bažnyčios pasiuntinybė 

yra rūpintis žmonių sielų 
išganymu. “Ką padės žmo
gui, jei jis ir visą pasaulį 
laimėtų, o savo sielą pra
žudytų” ? Tačiau Bažny
čia, mokydama, pašvęsda- 
ma ir besirūpindama svar
biausiu žmogaus reikalu, 
niekada neužmiršta ir jo 
žemiškojo gyvenimo daly
kų. Ji gerai žino, kad že
miškieji dalykai gali pa- Čių teisės turi būti šventai 
lengvinti žmogui pasiekti gerbiamos; valstybė turi! 
dangiškuosius. Kada žmo- rūpintis, kad kiekvienas’ 
gus yra suvargęs, išbadė- galėtų naudotis savo teisė-1 
jęs, skurdo ir nelaimių mis, drausdama ir bausda- i 
prispaustas, tada jam yra ma kiekvieną teisių lau- 
nelengva mastyti apie Die- žytoją. Bet ginant žmonių 
vą, nelengva kelti savo teises, reikia ypač atsi- 
mintis prie Dievo, kada jo žvelgti į beturčius - darbi- 
žmona ir vaikučiai kenčia ninkus. Turtingieji yra sa- 
vargą ir skurdą. Dievas vo turtais apsišarvoję ir 
sukūrė pasaulį ir visas jo ne tiek reikalauja valsty- 
gerybes, kad jomis naudo- bės globos, o darbininkų 
damasis žmogus galėtų minios yra be turtų ir pa
laimingai siekti savo pas- tys neapsigina nuo skriau- 
kyrimą. Už tai visai nešte- dejų. Todėl daugiausia jie 
bėtina, kad Bažnyčia rei- pasitiki valstybės globoji- 
kalauja darbininkams pra- mu. Už tat valstybė ir pri- 
gyvenimo atlyginimo. To- valo ypatingai rūpintis 
liau, kada darbininkai yra darbininkais, nes jie dau- 
skriaudžiami, Bažnyčia į- 
sako valstybei pagelbėti 
darbo žmonėms ir jų teises 
apsaugoti.

• v

VALSTYBĖ IR 
ATLYGINIMAS

I

Vokietijos submarinai gąsdiną britus. Jie tikrumoje yra nuskandinę daug britų prekinių lai
vų. Vaizde matome vieną iš panašių laivų jau submarino torpedos išsprogdintą ir skęstantį, kur 
nors Britanijos vandenyse.

ĮVAIRIOSZINIOS

Derybos Tebevedamos
Apskričio teisėjas C. E.

i

i

giausia yra neturtingi”.
Valstybės tikslas yra rū

pintis visų žmonių gerove. 
Darbininkai, kaip ir kiti, 
yra valstybės nariai, pilie
čiai, moką uždėtus mokes
čius, tai kodėl neturi tei
sės reikalauti apsaugos ir 
jų teisių apgynimo? Kada 
darbdaviai žiauriai apsei- 
na su darbininkais, skriau
džia juos, nemokėdami 
pragyvenimo atlyginimo, 
______________i milijonus

Harlan, Ky., bal. 3 — Va
kar prie Crummies Creek Bali pasirašė įsakymus a- 
Coal kompanijos kasyklų reštuoti septynius anglių 
įvyko riaušės ir susišaudy- kasyklų kompanijos

Keturi darbininkai rius, kurie kaltinami 
žmogžudystėje. Kiekvie
nam paskyrė $5,000 kauci
ją*

Darbas kasyklose visiš
kai sustabdytas, 
darbininkų laukia kol jų

mas.
užmušti ir 6 sužeisti. Riau
šės kilo kada streiklaužiai 
ėjo į kasyklas dirbti.

Darbininkų vadas Hodge 
pareiškė, kad unijos virši
ninkai ir kompanijos ats
tovai susitarė pertraukti 
kovą per 24 valandas ir 
tęsti derybas.

Knygų •

Visose kultūringose ša- išleidžia pinigų armijai, 
'lyse yra vedamos įvairios laivynui, apšvietai, t. y. 
statistikos. Tą daro ir vy- mokykloms. Yra žinoma, 
riausybė, ir biznio įstai- kiek žmonės išleidžia teat- 
gos, ir kompanijos. Kiek
vienoje kultūringoje šaly
je yra žinoma kiek yra be
raščių, kiek yra daktarų ir 
kitokių profesijų žmonių. 
Yra žinoma, kiek valdžia

I 
I
į

na-

Prancūzijos Industrija 
Užimta Darbais 

Vokietijai

Popiežius Leonas XIII, 
enciklikoje Rerum Nova- 
rum, sako: “Kai dėl darbi
ninkų nedarbo arba sutar
to darbo pametimo visuo
menei gręsia nelaimė ar 
netvarka, kai šeimos gy- į sau kraudami 
vena skurde ir varge, kai dolerių turtų, ar tai neaiš- 
darbininkų religijos reika- ki valstybės pareiga stoti 

už darbininkų reikalus? 
Jei valstybė nesirūpina 
darbininkų gerove ji neat
lieka savo pareigos.
DARBININKŲ 
ORGANIZACIJOS

Popiežius Leonas

lai yra skriaudžiami, ne
duodant jiems tinkamos . 
progos tikybos pareigoms 
atlikti, kai dirbtuvėse grę- 
sia pavojus darbininkų do
rai iš to, kad tenai vyrai ir 
moterys dirba sykiu, ir iš 
kitokių pagundų veda į Į 
blogą, kai darbdaviai už- sako: “Patyręs savo jėgų 
krauna darbininkams per menkumą žmogus verste 
sunkią naštą, arba spau- verčiamas ieško kitų pa- 
džia juos sąlygomis, žemi- galbos. Šv. Raštas sako, j 
nančiomis žmogaus vertę, kad geriau būti dviem' 
kai darbininkų sveikatai drauge, negu vienam, nes 
kenkiama nepakeliamu ir abu turi naudos iš savo i 
jų lyčiai bei amžiui netin- draugijos. Jei vienas par-' 

tai tuomet, puola kitas jį pakelia. Var- 
atsitikimuose gas vienam žmogui, nes 

neturi, kas jį

V •

kamu darbu, 1
minėtuose --------
būtinai reikia pavartoti, parpuolęs

Vichy, Prancūzija, bal. 3,
— Fernand de Brinon, ku
ris atstovauja Vichy val
džią okupuotoje Prancūzi- 

400*000 J°je’ sav0 kalboje pareiš- 
_____ ________ - '4 kė, kad Prancūzijos indu- 

vadai ir kompanijos pasi- atrija ęį^na J? Vokietijos 
rašys sutartį.

Kompanija tikisi,

žalios medžiagos, kurią iš
dirbus parduoda Vokieti
jai.kad

pakeltų. Arba vėl kitas pa- streiką galės likviduoti i 
sakymas. Brolis, kuris yra valdžios tarpininkavimo! 
brolio palaikomas, yra tarybai įsikišus. Bet Uni- 
tvirtas kaip miestas. Tai ted Mine Workers unijos! 
šitas įgimtas palinkimas prezidentas John L. Lewis 
stumia žmogų dėtis į drau- pareiškė, kad darbininkai 
giją. Ir pačios įgimties su- nepriims valdžios tarybos 
rėdimu žmogus turi teisę įsakymo, jeigu toks bus 
dėtis į draugiją”. ’ i padarytas, grįžti darban, oi

Popiežius Pijus XI, pat- paskui vesti derybas.
virtindamas \ Leono XIII i Darbininkai reikalauja Sovietų komisarams, 
žodžius ,enciklikoje “Qua- ų valandų darbo die-i^*^^ žinių nėra kokios 
dragesimo Anno” sako: — uos, penkių dienų savaitės, . svarbios žinios , bet 
“Popiežiaus Leono XIII aio-ac nakeiti kontraktu sPČjama, kad Jugoslavija 

! nurodymai apie darbinin- kainas, garantuoti 200 nor* sudaryti kokią nors 
XTTT i kų draugijas atėjo naudin- (darbo dienų --

giausiu laiku, nes neviena
me krašte šiuo tarpu vals
tybių vadovybė, liberaliz
mo paliesta, mažai terodė 
palankumo šiems darbi
ninkų susibūrimams ir net

Jugoslavijos Lėktuvas 
Kelyje Į Maskvg

v •
Istanbul, Turkija, bal. 3, 

— Pranešama, kad Jugo
slavijos valdžios atstovas 
lekia lėktuvu į Maskvą, 

| kur jis įteiksiąs svarbią

sutartį su Sovietais.

rams, labdarybei, svaiga
lams. Taipgi yra žinoma, 
kiek žmonės išleidžia kny
goms.

Amerikoje yra apskai
čiuota, kiek kurioje valsty
bėje ir kiek kuriame mies
te žmonės išleidžia pinigų 
knygų krautvėse. Tos ži
nios įdomios ir iš dalies 
keistos.

Rodos reikėtų manyti, 
kad knygos geriausia rin
ką turėtų turėti seniausio
se valstybėse ir seniau
siuose Amerikos kultūros 
centruose. Taip gi rodos 
reikėtų manyti, kad kny
gų biznis aukštai rišasi su 
mokyklomis, tai yra juo 
geriau stovi mokyklos, tuo 
geriau knygų bizniui. Pa
sirodo, kad ne visai taip y- 
ra.

Jei kas mano, kad žn 
nių kultūringumą galii 
spręsti pagal tai, kiek . 
išleidžia pinigų knygon 
tai turėsime pripažin 
kad Illinois yra kultūri 
giausia Amerikos valst 
bė. Tame ji “bytina” vis; 
kitas valstybes. 1939 m. j 
linois valstybėje kiekvier 
šeimyna knygoms išleic 
po $3.77. Nuo jos visai ne- 

; toli atsilikus mormonų 
; valstybė Utah, kur kiek
viena šeimyna knygoms iš- 

j leido po $3.74. Kitos vals
tybės seka šitaip: Connec- 
ticut su $3.43, Tennessee 
su $3.31, California su $2.- 
92, Massachusetts su $2.-

I

kad vienas savaitraščio “A- 
merika” bendradarbis rašo, kad 
tarp Maskvos ir Berlyno veda
mos naujos derybos dėl sienų 
nustatymo. Vokietija sutinkan
ti užleisti rusams lenkų žemes 
(vadinamą generalgubernato
rystę), bet už tai reikalaujanti 
sau visos Suvalkijos.

kad komunistai, Vilniaus 
krašto atstatymui nieko neau
kavę, reikalauja grąžinti pat- 
riotingų lietuvių aukas Sovietų 
agentams. Ar dar neužtenka 
Lietuvos lieti A- turto, kurį 

ėmė lietuvių, už- 
uvą? Tikri besočiai, 
ia ir vis dar neužten-

C*- —

per metus,
dviejų savaičių atostogų 
su alga, pirmenybės senes
niems darbininkams, mini- 
mum atlyginimo $4.62 už 
dieną bile kurio darbo dar-

... . . bininkams, panaikinti ats- VokiečiiT prekinis laivas
atvirai pnes juos kovojo, kįrų įr specialių kontraktų Osorno kuris Drasidėius 
Valstybė mielai pripažino sistemą, mokėti laiką ir karui br— J81» Mlssourl su $2-74’ New

• v •

Nacių Laivai Pabėgo 
ĖOlės

r komunistų laikraš- 
laiškus iš pavergtos 

L - kuriuose rašytojai
štai ką rašo: “Taip 
kainos ir kas reikia 
'dagos labai žymiai 

pakilo, paKilo geležis ir kiti 
daiktai”. Tai visą įvyko dėl 
Stalino “saulės”.

MEMBER

DEDHAM, MASS.
1636

orn policy
“Tise porpose Of the Association shall 
h* to help preserve the Meais :ind 
trnditions of our country. ftie I'nited 
Statė* of Aniericsi. to retere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them, and in all ways to aid in makinir 
this country creater and iietter**

ir rėmė tolygias draugijas 
steigiamas kitų luomų, bet 
per nežmonišką neteisybę 
suvaržė ir net atėmė įgim- 

‘ tą teisę dėtis į draugijas 
tiems, kuriems jos labiau
sia buvo reikalingos, kad 
apsigintų nuo stipresniųjų 
išnaudojimo”.

Tas pats popiežius enci
klikoje “Bedieviškas Ko
munizmas”, sako: “Užten-

pusę už viršlaikius ir dvi- , 
gubai už darbą sekmadie
niais ir šventėmis, pasira
šyti dviejų metų sutartį.

John L. Lewis, United 
Mine Workers unijos pre
zidentas, kaltina kompani
jas už tai, kad darbas buvo 
sustabdytas, nes unijos 
viršininkai buvo pasiūlę 
kompanijoms pradėti de-J 

ka<i su.

karui buvo internuotas ir 
stovėjo Talcahuano uoste, 
slapta nakties metu pabė
go. Laivas buvo pilnas pre
kių, bet kokių nėra žinios. 
Taip pat pabėgo ir kitas 
vokiečių laivas.

Lavų Turto

ka tik prisiminti su kokia n^tas ankščiau,
tvirtybe, energija ir pat-^ būty uMėti

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded

varumu mūsų pirmtakū- 
nas Leonas XIII reikalavo 
darbininkams teisės dėtis 
į savo draugijas, kurioms 
viešpataujant tada galin
gose valstybėse liberaliz- 

' mas atkakliai priešinosi”.
Katalikų Bažnyčia tvirti

na, kad darbininkai turi 
neliečiamą teisę laisvai dė- 

Itis į savo organizacijas. 
Tos jų teisės niekas nepri
valo laužyti; nei valstybė 
nei darbdaviai neturi jo
kios teisės uždrausti dar
bininkams dėtis į draugi
jas, kurių tikslas yra dar
bo žmonių gerovė. Ta ne
liečiamoji darbininkų teisė 
yra paties Visagalio Dievo 
jiems duota ir žmonėms 
nevalia jos varžyti ar pa
neigti.

šyti prieš balandžio 1 d., 
bet kompanijos to nepada
rė.

$500,000 Gaisras 
Cantone

I

Canton, Mass., bal. 3 — 
Vakar po pietų Plymouth 
Rubber kompanijos dirb
tuvėje kilo gaisras. Gaisri
ninkai vietiniai, iš Nor- 
woodo, Sharon, Stoughton 
dirbo per 4 valandas kol 
užgesino. Gaisras padarė 
$500,000 nuostolių.

Plymouth Rubber kom
panijos dirbtuvėse dirbo 
apie 1,000 darbininkų, ne
mažai lietuvių, iš kurių a- 
pie 500 per kokį laiką ne
turės darbo.

Lima, Peru, bal. 3 —Val
stybės prokuroras įsakė I 

l draudimą ant 
North German Lloyd ir 
Kosmos Navigacijos kom
panijų, savininkų dviejų 
laivų, kurie slapta pabėgo 
iš Callao uosto, turto. Taip 
pat uždėjb draudimą ant 
tų pačių kompanijų agen
tų turto, ir ant Lufthansą, 
Vokietijos oro linijos, ku
rios oro bazę perėmė ka
riuomenė.

— “Tarybų Lietuva” nu
siskundžia buvusio Lietu
vos Banko veikimu. Tas 
bankas, kurį perėmė mas
koliai ir pavertė rusų vals
tybinio banko kontora Lie
tuvoje, veikia skandalin
gai. Pa v., telegrafų perves
tus iš Kauno į Vilnių pini
gus ši maskoliška konto
ra išmoka tik po... 6 dienų!

Hampshire su $2.77.
Iš visų valstybių žemiau

sia pasirodo No. Dakota, 
kur kiekviena šeimyna 
knygoms teišleidžia po 
12c. Ją seka Mississippi su 
23c., Arkansas su 40c., So. 
Dakota su 43c.

Vienas iš keistumų čia 
yra tas, kad tokios “tam
sios” valstybės, kaip Ten- 
nessie ir Utah taip gerai 

I pasirodė knygų biznyje.
Kai paimsime miestus, 

tai taipgi pamatysime ir 
įdomybių ir keistenybių. 
Pirmoje vietoje stovi ne 
New York, ne Chicago, ne 
Philadelphia, o West Vir
ginijos sostinė Charleston. 
To miesto kiekviena šei
myna 1939 m. knygoms iš
leido po $13.14. Jį seka 
Boston su $9.82, San Fran- 
cisco su $8.72, Washing-į 
ton, D. C. su $7.32, Chica
go su $6.28,’ New York su 
$5.49.

Nėra nei reikalo, nei ga
limybės aprašyti, kaip ta
me dalyke pasirodo kitos 
valstybės ir kiti miestai. 
Ir iš to, kas pasakyta, jau 
galime daryti sąžinės sąs
kaitą ir pasiklausyti, kaip 
mes lietuviai tame dalyke 
stovime? Studentas.

i

— “Tiesa” rašo, kad Viekš
niuose negalima gauti laikraš
čių. Seniau buvęs “Spaudos”, 
bendrovės kioskas uždarytas ir 
taip miestelis paliktas be laik
raščių. Ačiū Dievui! Mažiau 
žmonės bus mulkinami.

Telephone 
•O. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUOEBAKER

Automobiliu ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALOM
Tel. ŠOU 4645

83 L ST., SO. BOSTON. MASS.

t
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Ištarmė Jau Ant Sienos?

Mrs. E. H. Blum, žmona didelės aliejaus kompani-

i
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tik maskoliškai

v •

I

kun.

ką, tenka turėti

ŠTAI IR SŪNUS-PALAIDŪNAS

•
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t
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Tad, 
pusę

nesakė?!
Arba štai artinasi

an-
net

K. Anglijos Kataliku Federa
cijos Apskrities Metinis 

Suvažiavimas

akys”. Kas išdrįs viešai

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams _________ $4.0'.
Vieną kart savaitėje metams $2.OC
Užsieny metams ..........   $5.01
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.5<

siregistruoti rusų konsulatuo
se, kurie atstovaus kokią tai 
naujos Lietuvos atstovybę, tai 
aš pamaniau, kad gal būt ir tei
sybė, kad reikia užregistruoti 
tuos pasus kaip naujai valdžiai.. 
Kada aš pasiunčiau tuos pasus

rias vad. anketas. Mas- parlamentą”, 
kvoje sumanyta ,sakysim, i ateina pas 
meno dekada. Reporteriai profesorių,

MASKVOS AGENTŲ APGAULE

866 Weot Broadway, South Bocton, Mau
Telephone SOUth Boeton 2680.

prastai atsako šio krašto j žiaus būtų sutiktas būre 

ir

ji nesuspėjo atlikti ceremonijų, bet laivas ne žuvis. 
Laivas buvo atgal priplukdytas prie krantinės L tuo- 

• met pateškėjo laivo krikšto ceremonijų krislai.

Lietuvoje galiu atiduoti skyrius iki šiol jau surinko 
visas jėgas anksčiau dva- $125.00. Iš antrosios Cleve- 

bankininkų lando. lietuvių parapijos,

DARBININKAS

po pavardėm NN. (pavardžių 
neskelbiam. LPK), tai jie man 
atsiuntė bunėių rusiškų popie
rių, su kuriais aš nežinau ir ką 
daryti. Kiek kartų aš jiems ra
šiau lietuviškai, tiek kartų ga
vau atsakymą rusiškai. 
Kadangi Lietuvos atstovybės 
rusų konsulate nėra; 
Kadangi jie mano pasų neregis
truoja, o verčia mane tapti rusų 
piliečiu, ką Tamsta matysi iš jų 
laiškų ir blankų, kurias jie man 
atsiuntė, aš prašau Tamsta tar
pininkauti, kad jie man grąžin
tų tuos pasus, už kuriuos aš ne
esu pasirengęs už išlaikymą ap
mokėti, kadangi aš buvau jų 
suvedžiotas. Su pagarba, NN.”

Šio laiško autorius yra 
paprastas Montrealyje, 
Kanadoje, gyvenantis lie- i 
tuvis darbininkas, kuris 
per nesusipratimą pateko 
ant bolševikiškos meške-\ I
rėš. Šis, matyt, jau nuo 
bolševikiško kvaitulio pra-į 
deda atsipeikėti, bet kiek 
dar yra tokių, kurie atsi
peikės vėliau. Suklaidintas 
lietuvis darbininkas pati
kėjo bolševikų plepalams, 
kad Rusijos konsulatas y- jos vedėjo, pasirengė apkrikštyti laivą ‘Ė. H. Blum ’, at 
ra tas pat kas ir Lietuvos Chester, Pa., bet laivas nuslydo nuo kranto i vandenį ir 
ir kad su juo galima lietu
viškai susirašyti. Bet kiek 
šis vargšas lietuvis laiškų 
parašė lietuviškai, tiek at
sakymų gavo rusiškai. Ne
kreipdamas į tai dėmesio, 
kad šis interesantas nemo
ka rusiškai, bolševikų kon
sulatas New Yorke atsa
kymus ir nurodymus rašo 
rusiškai, tuo tarpu papras
čiausia mandagumo taisy
klė reikalauja, kad jei jau 
negali atsakyti ta kalba, 
kurią interesantas krei
piasi, atsakyti bent šio 
krašto kalba — angliškai. 
Taigi, bolševikų konsula
tas rusiškos kalbos pirši
mu aplenkia ultra nacio
nalistinių kraštų konsula
tus, kurie, negalėdami at
sakyti į juos besikreipian
čio interesanto kalba, pa-

Penktadienis, Balandžio 4, 1941

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fridą y except Holidays such aa 
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Kai kurie politikai ir net eiliniai piliečiai jau įžiū
ri ranką, rašančią ant sienos nacams ir fašistams pra
žūtį. Kokiais daviniais jie savo pranašystę remia? 
Davinių jie randa įvairių, bet svarbiausi tai šie du: 1, 
kad italų ir vokiečių internuotų laivų įgulos pradėjo 
gadinti savo laivus, ir 2, kad sovietai daro su turkais 
sutartį, nukreiptą prieš vokiečius. Tai esą daviniai, 
kurie neklaidingai nurodo, kad vokiečiai patys numa
ną pralaimėsią karą ir todėl gadina savo laivus, kad 
jie sveiki nepakliūtų į priešų rankas. Ir rusai tur būt 
gerai žino sunkią ašies padėtį, jei išdrįsta viešai ragin
ti Turkiją nepasiduoti nacių reikalavimams.

Kai dėl gadinimo bei sabotažavimo internuotų lai
vų, tai iš tięsų gan keistas įvykis. Vieną gražią dieną 
spaudoj pasirodė žinia, kad Dėdės Šamo vyriausybe 
sukonfiskavo virš 60 italų ir vokiečių laivų., kurie buvo 
apsistoję Amerikos uostuose. Jų įgulas taip pat suėmė 
ir žada deportuoti, o tuos jūreivius, kurie buvo įtarti 
sabotaže, suareštavo ir iškėlė jiems kriminališką bylą, 
kuri gali užsibaigti stambia pinigine pabauda ar ilga
mečiu kalėjimu. Pirmu žvilgsniu ta žinia atrodė ne
aiški ir net keista. Kam, rodos, italų ir vokiečių jūrei
viai turėtų sabotažuoti bei naikinti savo turtą? Bet 
esą jiems taip įsakyta. Kas jiems tai įsakė? Romos ir 
Berlyno vyriausybė, nes ten nu juntama, kad tie laivai 
teks priešr; 'taigi reikia juos taip sugadinti, kad būtų 
niekam i/s .kę. Tai esą lygu prisipažinimui, kad Ro- 
mos-Berlyno ašis nesitiki karo laimėti.

Kai dėl Stalino politikos, tai ji tiek visiems žino
ma, kad nuobodu apie ją prisiminti. Ji visados ta pati: 
Stalinas mirtinai vokiečių bijosi, neišdrįsta nė žodžio 
jiems pratarti, ne tai kad juos pulti. Vien gundo ir ba
ra silpnesniasias valstybes, kad vokiečiams pasiduoda 
— Rumuniją, Bulgariją, Jugoslaviją. Dabar su Turki
ja būk tai darąs nepuolimo sutartį. Jis gi Hitlerio tal
kininkas. Gražus talkininkas, nėr ką sakyti. Kad ne
bijotų, tai pats savo sėbrą pultų. Talkininkai taip ne
sielgia. Hitleris, kad nebūtų taip užimtas, jam paro
dytų. Bet Stalinas tur būt žino, kad Hitleris ne tik da
bar, bet ir vėliau negalės jam nieko “parodyti”. Kitais 
žodžiais, jei toks bailys Stalinas išdrįsta atvirai vokie
čius erzinti, tai jis turi būti tikras, kad Hitlerio arklys 
lenktynių neišlaimės... Tad metas savo lažybas ant 
kito arklio perkelti. Ot kaip tik čia ir įžiūrima Romos- 
Berlyno ašies silpnybė. Jūreivių sakoma: kai žiurkės 
ima iš laivo kraustytis, tai esąs ženklas, kad laivas 
pradės skęsti. Stalinas apleidžia “draugų” stovyklą. 
Reiškia — “draugai” rimtam pavojuj.

Bet dėl tariamos sovietų su turkais sutarties ten
ka abejoti, kad ji būtų rimtai išlaikyta. Sovietai laužo 
savo žodį be mažiausio garbės pojūčio. Net išoriniai 
jie nepažįsta paprasčiausios žmoniškos sarmatos. Jie 
bijo vien lazdos ir bailiškai - vergiškai prieš ją nusi
lenkia. Pirmiau bijojo Hitlerio lazdos. Dabar gerinasi 
Anglijai ir Amerikai, kad jos, kai laimės karą, užgirtų 
banditišką Pabaltijo užgrobimą. Bet štai kur neužgin- 
čyjamas sovietų “garbės” vainikas: gerinasi Anglijai 
ir Amerikai ir tuo pačiu laiku vykdo tose šalyse prieš
valstybinį sabotažą... K.

Kada bolševikai okupa- kio į bolševikų pinkles į- 
vę Lietuvą paskelbė, kad kliuvusio laišką. Štai jis: 
Lietuvos piliečiai užsieny-j 
je registruotųsi bolševikų “Gerbiamas Tamsta. Prašau, 
konsulatuose, Lietuvos Pi- kad Tamsta padėtumėt tarpi- 
liečių Komitetas įspėjo, ninkauti* atgauti man prigulin- 
kad nė vienas bolševikų čius du Lietuvos pasus, šie pa- 
okupacijai priešingas Lie- sai papuolė pas rusą konsulą 
tuvos pilietis to nedarytų, isekančlom aplinkybėm: 
Bet vis tik atsirado neiš- Kadangi Lietuva buvo rusų o- 
manėlių, nors ir labai ne- kuPuota: 
daug, kurie patikėjo lietu- Kadangi lietuviški komunistai 
vių bolševikų laikraščiuo- ' rašė, kad visi Lietuvos piliečiai, 
se pasirodžiusiais ragini-' kurie tik kada nors norės va
rnais ir nuskubėjo pas'žiuoti į Lietuvą, tai nuo 1940 
bolševistinės Rusijos kon-jmetų lapkričio mėn. privalo už-
sulus registruotis. Dabar 
jau daugelis savo žygių 
gailisi, bet vieną kartą pa
tekus į bolševikų pinkles 
iš jų išsinarplioti sunku.

L. P. Komiteto informan
tas yra pateikęs vieno to-

I
kalba — angliškai. Še tau 
ir bolševikiška tautų 
kalbų lygybė...

Peržiūrėjus atsiųstas 
ketas (aplikacijas)
plaukai stojasi, kokia ten 
begalybė klausimų sura
šyta. Tarp kitų yra ir toks 
klausimas: “Ar kada daly
vavai militarinėse operaci
jose prieš Sovietų Rusiją, 
kokiame fronte, kada, 
kuopa, laipsnis, mobilizuo
tas ar savanoris. Jis turėtų 
pasakyti, kad 1918-1920 
metais pliekė j Lietuvą be
siveržiančias maskolių 
raudonąsias gaujas. Už to
kį darbą jis jau ant rūbe-1

Užsienyje gyvenantie- našiai. O čia dar reporteris [Pozdniakovus, Morozovus, 
ji lietuviai kartais patiria, nuo savęs prideda visą ei-lšupikovus? Ką Lietuvos 
o Maskvos agentai patys lę superlatyvų ir išeina, liaudis turi bendro su Ici- 
pasistengia išgarsinti, kad, kad “tik genialiojo Stali- kais, Movšos sūnumis, Me
stai toks tai žymus Lietu-‘no konstitucijos saulei;skupais? Kaip aš galiu 
vos asmuo (mokslininkas, |šviečiant galima buvo su-! balsuoti už Sniečkus, Prei- 
rašytojas, muzikas, advo- laukti nepaprastos laimės,! kšus, Paleckius, Gedvilas 

ir kitus išgamas, kurie bu
vo užsodinti Lietuvos gy
ventojams ant sprando o- 
kupantų durtuvų pagal
ba?” Daug ką galėtų toks 
apklausinėjamas asmuo 
atsakyti jeigu jis turėtų 
bent minimalinių sąlygų.

Bet negi žmogus savo 
noru eisi į kalėjimą? Ir 
dar į bolševikišką kalėji
mą, į kurį daug kas jau 

bet nei vienas 
“Lasciato 

voich ent-
stojasi lietuviui

katas, gydytojas ir kt.) kada mes su lietuvišku 
tarnaująs okupuotosios menu pasirodysime didin- 
Lietuvos įstaigoje ir net goję 16 respublikų sosti- 
palankiai išsitaręs ar pa- nėję, į* kurią nukreiptos 
rašęs apie bolševikų rėži- viso pasaulio proletariato 
mą.

Patyrus apie tokį daly- pareikštu kad -iis vis^ 
ką, tenka turėti galvoje bolševikiškos frazeologi- 
štai ką: Pirmiausia, reikia Jos superlatyvų visiškai

Išpildykime Savo Kvofę!
Connecticut rajonas kvota užbaigė. - 
Šauniai pasivarė į priekį Clevelando 
rajonas.- JVyoming klonis nepasiduo

da. -“Nastės skatikėlis”.
jo ir per A. Kukutį pri
siuntė Lietuvai Gelbėti 
Fondui $25.00.

Binghamton, N. Y., lie
tuviai katalikai sudėjo ir 
fondui per p. P. Petrauską 
prisiuntė $33.00.

Plymouth, Pa., Šv. Kazi
miero parapijoj surinkta 
'3‘--ooz', Kun. A. Sinkevi-

J. Andriuš- 
kos dėka tos parapijos 
kvota baigiama.

Luzerne, Pa., lietuviai 
katalikai suaukojo ir per 
savo kleboną kun. J. Kun- 
drecką prisiuntė fondui 
$17.50.

Philadelphia, Pa., K. Dry
ža prisiuntė vienos senelės 
tikrai vertingą auką — 
$1.00 ir tokio turinio laiš
ką, kuris yra jaudinantis 
ir įsidėmėtinas:

“Štai, našlė senelė 74 
metų amžiaus, p. Magdale
na Puntuzienė, priėjusi 
prie manęs ir sako: ‘skai
tau laikraščiuose, kad yra 
renkamos aukos Lietuvai 
vaduoti iš bolševikų. Nors 
mažai turiu, viso $5.00, ir 
iš tų aukotojų vieną dole
rį, nes kad ir maža aukele 
noriu prisidėti prie išvada
vimo Lietuvos iš bolševikų 
vergijos, kurioj ir mano 
dukrelė kenčia”.

Šią auką tikrai galima 
pavadinti našlės skatiku. 
Tai pavyzdys, kurį turėtų 
pasekti visi gyvieji lietu
viai.

Cleveland, Ohio, Šv. Jur
gio parapijoj veikiantis 
Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius per savo sekreto
rių p. J. Venslovą prisiun
tė $100.00. Tuo būdu tas

Savo kvotos — dešimts 
tūkstančių dolerių Lietu
vai Gelbėti Fondui dar ne
su kėlėme. Trūksta dviejų 
tūkstančių suvirs. Nesu- 
kėlėme dėl to, kad dar nė 
pusė vajaus rajonų (jų y- 
ra dešimts) jiems paskirtų 
kvotų neišpildė. Jei tai bū
tų padariusios, su dideliu $113.80. 
kaupu užsimotą sumą bū-lčiaus ir kun. 
tume sudarę. Bet yra daug 
vilties, kad visų kolonijų 
veikėjai savo svarbią tau
tinę pareigą atliks — kvo
tą išpildys ir tada visi ben
drai džiaugsimės atlikę 
bent dalį to, ko šiandien iš 
mūsų tauta reikalauja. 
Štai, čia pranešame malo
nią žinią, kad dar vienas 
rajonas įstojo į garbės są
rašą, užbaigdamas kvotą. 
Tai Connecticut kolonijos, 
kurioms buvo paskirta su
rinkti S600.00, jau prisiun
tė į centrą $625.00. Kai vi
sos tos valstybės parapijos 
savo dalį atliks, toji suma 
žymiai padidės. New Bri
tam, Conn., lietuvių kata
likų aukas — $95.00 pri
siuntė p. Julė Janušonytė. 
Džiugu, kad šioj parapijoj 
ir Federacijos skyrius at
sigaivino. Prie jo prisidėjo 
astuonios draugijos ir sa
vo duokles užsimokėjo 
(8.00).

i Manchester, New Hamp- 
shire, Vytauto draugija ir 
Jaunų Vyrų Klubas auko-

lio čekistų, išsodintas iš 
traukinio ir saulei tekant 
pasiųstas pas Abraomą...

Yra ir daugiau bolševi
kams rūpimų klausimų, 
būtent, kokiai partijai ir 
nuo kada priklausei ir t. t.

Iš didelio pundo aplikaci
jų tik dvi turi angliškus 
vertimus, o kitos surašy
tos vien
Vadinas, maskolių kalbą 
privalo kiekvienas mokėti J 

Malonu konstatuoti, kad 
kuo toliau, tuo daugiau; 
lietuvių atsipeikėja iš bol-: . ,
ševikiško kvaitulio. nautl„ sav,° krasto..zm°-

Lietuvos Piliečių,n,eras •,°„klt? rYtą Tpa’ 
skaito laikraštyje: Lai-Konutetas. kau
ti laisviausiuose pasauly
je rinkimuose, nes tik my
limojo Stalino išvaduotoje'

atsiminti, į kokias sąlygas 
okupuotosios Lietuvos gy- Arba štai artinasi “rin- 
ventojai yra atsidūrę. Bol- kimai” į Maskolijos “de- 
ševikai yra pamėgę įvai- mokratiškiausią pasaulyje nukeliavo,

’ ' ----1------Reporteris ligšiol negrįžo...
universiteto ogni speranza, 

gydytoją ar rate!” —
išsiuntinėjami pas muzi- kurį kitą žinomesni žmo- šviesuoliui prieš akis už- 
kus, dailininkus, daininin- gy ir pareikalauja atsaky- rašas iš Dantės “Dieviško- 
kus. Ateina toks plunks- tij “Tarybų Lietuvos” ari šio komedijos”, kurį poe- 

su- tas pamatė prie įėjimo į 
Ko- pragarą. “Palikite bet ku

rią viltį, jūs, kurie įeina
te” — turi pagalvoti tokiu 
atveju lietuvis šviesuolis, 
žinodamas, kad už švel
niausiu būdu pareikštą 
tiesą jis nukeliaus į GPU 
artnų, žmogaus veidą te
turinčių, saugojamą kalė
jimą.

Visų tų samprotavimų 
akivaizdoje lietuvis švie
suolis, prieš save “Taiybų 
Lietuvos” ar “Tiesos” re
porterį matydamas, ima 
dėstyti: “Rinkimuose da
lyvausiu, nes noriu tar-

nagriaužis ir pastato klau- “Tiesos” redakcijos 
simą: “Ką Tamsta manai projekutotą anketą: “ 
apie Maskvos meno dėka- dl aš dalyvausiu rinkimuo- 
dą? Kaip Tamsta vertini se?”
sovietų meną?” ir t. t. ir Kiekvienoje laisvesnėje 
t. t. Ir pabandyk dabar šalyje kvočiamas asmuo 
pasakyti tiesą, kad Bolše- pats paklaustų reporterio: 
viki joje menas tėra viena “O iš kur Tamsta, mel- 
iš skaitlingų priemonių džiamasis, žinai, kad aš iš 
Stalino vardui liaupsinti! viso dalyvausiu rinkiminė- 
Įvairiai išsisukinėdamas, je komedijoje, kurioje ro- 
minties iki galo nepasaky- lės jau iš anksto yra pada- 
damas, toks apklausinėja- lintos ir kurios finalas jau 
mas pradeda dėstyti, kad, iš anksto yra žinomas? Ar 
jo nuomone, “meno dėka- aš dalyvavau kandidatų 
da bus proga pasirodyti parinkime? Ar aš pasta- 
lietuviškam menui 16 res- čiau “Lietuvos liaudies” 
publikų sostinėje” ir pa- kandidatais maskolius

rininkų ir 
skriausta jai liaudžiai”.

Šitokiomis frazėmis bol
ševikų spauda maitina 
savo skaitytojus.

Be abejojimo, nei viena 
tauta nėra apsaugota nuo 
išdavikų, iškrypėlių, fan
tastų ir panašių tipų. De
ja, ir lietuvių tauta turi 
savo gen. Vitkauską, Salo
mėją Nerį, Liudą Girą ir 
kitus, nekalbant jau apie 
Paleckius, Gedvilas, Pa- 
karklius ir dar saują žmo
nių. Bet lietuviai, skaity
dami ar girdėdami tokių 
žmonių kalbas, jau yra a- 
pie juos sudarę savo nuo
monę. Tad šio plauko žmo
gystos nieko jau nesuklai
dins.

Tenka dar atkreipti dė
mesį į vieną aplinkybę. 
Nekalbant apie grynai gy
vybės palaikymo intere
sus (reikia gi iš ko nors 
gyventi!), yra labai daug 
lietuvių, kurie dirba oku
puotosios Lietuvos vieno
se ar kitose įstaigose kil
niais patriotiniais sumeti
mais, tikėdamiesi savo pa
siaukojimu gelbėti, kas 
dar galima gelbėti. Juk ir 
taip visur į pirmąsias vie
tas prigrūsta maskolių ir 
žydų! Tad šie pasišventė
liai, nešą savo sunkų kry
žių Tėvynės vardan, yra 
verti ypatingos pagarbos.

1 V.

kurioj klebonauja . kun. J. 
P. Angelaitis, gauta $39.- 
11. Youngstovvn, Ohio, 
kaip p. Marks, L. G. F. sky
riaus sekretorius praneša, 
surinkta S. Gabaliausko 

j prakalbose $40.00. 
i Clevelando rajonas 
kvotos jau išpildė.

Spring Valley, III
V. Kvvinn rūpesčiu sureng
tose prakalbose ir kitais 

i būdais surinkta $23.00.
Kolonijų veikėjai prašo

mi įsidėmėti, kad LGF va
jus eis tol, kol visa kvota 
bus išpildyta. Tad, darbuo
kimės ir aukokime!

Leonardas šimutis, 
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

Sekmadienį, balandžio 
20 d., 2 vai. p. p., Šv. Petro 
parapijos salėje, West 5th 
St., So. Bostone įvyks 
Naujosios Anglijos Katali
kų Federacijos Apskrities 
metinis suvažiavimas į ku
rį nuoširdžiai kviečiame 
katalikiškų draugijų ats
tovus, dvasiški ją ir veikė
jus dalyvauti.

Kun. K. Vasys, Dv. Vadas, 
Antanas Zaveckaą, pirm., 

B. Jakutis, rašt.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
Juozas Sagaitis, Jr., sėkmin

gai išlaikė Civil Service kvoti
mus. Juozas bando įstoti į 
miesto ugniagesių komandą.

giminėms ir visiems lankyto
jams. Lai Dievas jums visiems 
atlygina. Elena Kazlauskienė.

ik1

I LAWRENCE, MASS.

Marijona Baumilienė, išgulė
jus keletą dienų Šv. Juozapo li
goninėje, sugrįžo atgal į namus. 
Gydytojai pasakė, kad nereikės 
daryti operaciją.

I

Agota Nedzveskienė, išgulė
jus daugiau savaitę ligoninėje, 
sugrįžo atgal į savo namus.

Besiartinant Velykoms, Ta- 
bemakuliumo draugijos narės 
priminėje aukas papuošimui 
šventėms altorių. Ponas K. But
kevičius kala repozitoriumą pa
gal planą ponios L. Švenčionie- 
nės. Per keletą pastarųjų metų, 
žmonės gėrėdavosi altorių pa
puošimu, bet šiais metais tiki
masi bus dar gražiau.

Lietuviams gerai žinomas 
prancūzas laikrodininkas stai
giai mirė širdies liga. Maždaug 
visi lietuviai pas jį yra pirkę 
savo vedybų žiedus. Savaitė at
gal American Legion buvo jį iš
rinkę savo kamandierium.

Atvelykyje, Šv. Elzbietos 
draugija rengia “margučių” 
pramogą. Narės lenktyniuos 
marginimu kiaušinių.

- DŽggįNtNEIB ~
T

«

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.

ŽMOGAUS
SVEIKATA

X

Laike paskutinio savo mėne
sinio susirinkimo, Sodalietės 
nutarė įspūdingai šį metą ap
vaikščioti “Sodaliečių Dieną”, 
kuri įvyks gegužės 11 dieną.

Balandžio 27 d. Norwoodo So
dalietės rengiasi atvykti Lavv
rence suvaidinti teatrą.

I I

Elena Žilionienė, sėkmingai 
išlaikius Civil Service kvotimus, 
gavo valdžios darbą, Washing- 
ton, D. C.

Marijona Qualter Žakevičiūtė 
susilankė sūnaus kovo 20 d., 
kurį tėvelis J. Skalandis pakrik
štijo ligoninėje, duodamas Ed
vardo vardą.

Antanas ir Marijona Turonis 
susilaukė dukters, ir balandžio 
30 d. pakrikštyta vardu Rita.

Aušrelė.

HORVOOD, MASS.
čL 

Intemational Fur and Leather
Trečiadienį, balandžio 1

Kovo 26 dieną Moterų Sąjun
gos kuopa turėjo kortų žaidimo; 
vakarėlį. Nemažas būrelis atsi-! 
lankė suaugusiųjų ir jaunimo.] 
Įžangos dovanas laimėjo Ona
Lebednikienė ir Juozas Saba- Workers unijos lokalas 26 tu- 
liauskas, Jr. Stalų dovanas lai- rėjo susirinkimą tikslu priimti 
mėjo, Elzbieta Stanilioniūtė, atnaujintą sutartį su Winslow 
Albertas Dirsa. Boleslovas Gul- Bros. & Smith kompanija, 
bickas, Ona Ramneckaitė, Bo- Unijos pirmininku vėl išrink- 
nifasas Andriušaitis, Jr., Irena i tas Samuel Thomas. Komisijo- 
Sullivan. Edvardas Valentinas,I se yra ir lietuvių. Vienas iš pri- 
Veronika Dzedulioniūtė, Ona 
Grendaitė, Vladas Narinkevi- 
čius, Antanina Vilkišienė ir 
Jane Smith.

šeštadienį, kovo 29 dieną, 
Lowellyje įvyko vieša rinkliava 
(Tag Day) pagelbėti Brocktono 
žuvusių ugniagesių našiems. 
Keletas lietuvaičių, aukštesnės 
mokyklos mokinės, padėjo rink
ti aukas. Vytas Vargas

žiūrėtojų dirbtuvėje yra lietuvis 
Juozas Gižius (Cofsky), vei
kiančioje taryboje yra Petras 
Blažis. Delegatu į unijos seimą 
yra viena lietuvaitė, būtent, p. 
Marijona Avižinytė.

PADĖKA

Sekmadienį, kovo 30 d., 7 vai. 
vakare įvyko Maldos Apašta
lavimo draugijos vakaras. Kleb. 
kun. S. P. Kneižis rodė įdomius 
paveikslus — 
Europos karo.

šv. mišias ir iš

re, parapijos svetainėje įvyks 
Moterų Sąjungos svarbus susi
rinkimas. Sąjungietes atsiveski
te savo drauges įrašyti į Moterų 
Sąjungą. Lauksime visų balan
džio 7 d. susirinkime. Vaidyba.

Kovo 30 d. pp. varg. A. Šlape
lis, P. Rakauskas ir A. F. Knei
žys buvo nuvykę į N. A. Lietu
vių Parapijų Chorų Sąjungos 
apskričio suvažiavimą, kuris į- 
vyko Darbininko svetainėje, So.
Bostone. • j

Šeštadienį, kovo 29 d. mirė 
Adomas Jankauskas, 79 m. am
žiaus, gyv. 63 Heaton Avė. Pa-' 
laidotas su iškilmingomis pa
maldomis iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios kovo 31 d. High-j 
land kapuose. Paliko dideliame 
nuliūdime senutę žmoną p. Ju- 
lią Jankauskienę, dukteris — 
Ameliją, Aleną ir Oną, sūnus— 
Vincą, Praną.

Vincas Jankauskas yra Nor- 
woodo policijos narys, o duktė 
Alena yra ištekėjusi už p. Har- 
ry Butters, Norwoodo miesto 
seleetmano. Pranas Jankauska- 
taip pat yra vedęs.

Jankauskų šeimai reiškiame 
užuojautą, o velionio vėlei lai 
Dievulis suteikia amžiną ramy
bę.

—
Sergant mano motinai jau šeš

tas mėnuo, geraširdžiams žmo
nėms reiškiu nuoširdžią padėką 
už jos slaugymą ir mūsų atjauk 
timą. Nuoširdžiai dėkoju kleb. 
kun. Pr. Strakauskui už aprūpi
nimą ligonės Šv. Sakramentais, 
slaugei Albinai Kazlauskaitei už 
parūpinimą gydytojų ir vaistų.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Kovo 26 d. pp. Naujokaičių 

namuose įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kp. “penny - beano par
ty”. Dalyvavo nemažai žmonių. 
Buvo viešnių iš So. Bostono, 
Rosiindale. Mattapan ir Brock
ton. Komisija pavaišino visus 
skaniais užkandžiais. Nare

Balandžio 7 d., 7:0 vai. vaka-

VALGOMOJI! DAIKTO KRAUTUVE
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius oalktus, kurie 

Skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE 
DORGHESTER, MASS.

P. BaltruUOnas Ir p. Klinga, Sav.
783 Broad*ay, Tel. ŠOU 3120

SO. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVO.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

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

ProL Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington SL. Rosiindale, 

Tel. Parkvvay 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 V.'ėst 6th SL. So. Boston. Mass. 
TVarkdarė — Ona Mizgtrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.-^Marijona Aukštikalnlenė.

111 H St.. So. Boston, MaSB. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antią utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, po bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų mėtini nkp

AV. JONO EV. BL. PAšALPlNtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Ali WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

Worcester, Mass.
Aušros Vartoj Parapija ninkės — Antanina Wackell ir 

Irene Keršiūtė.

Sekančios šiam tikslui pasi- 
Įdarbavo: Marė Struckienė, Ma- 
jrė Laužonienė, Elzbieta Krau

tuvo ■ nelienė, Ona Leketaitė, Veroni- 
“Pilotojka Jurgelioniūtė, Lillian Never-

Iš mūsų krašto mažai matyti 
laikraščiuose, bet veikimas eina 
be perstojimo. Sekmadienį, ko
vo 30 d., įvyko vakaras. P 
vaidinama drama — “Piloto Į ka Jurgelioniūtė, Lillian Never- 
Duktė”. Veikalas buvo labai ge- į dauskaitė, Alena KarsokaitėJ 

irai suvaidintas, vadovaujant;Clementina Pinkiūtė, Alena Ni-' 
klebonui kun. K. A. Vasiui. Vi- į coliene, Marcelė Mešainiūtė,. 
sos artistės buvo Sodalietės.jLucija Meškiniūtė, Alena Kati-; 
Publikos atsilankė daug. ' '' * 1

Šią savaitę prasidėjo Raudo
nojo Kryžiaus narių įrašymas 

įWoreesteryje (Roil Coli of Red 
ICross). Šįmet ir lietuviai pa
kviesti pasidarbuoti. Mūsų apy- 
lnikėje, Wards 5, pirmininkė T. 
B. Mažeikienė ir Ward 6 — p-lė 
Ona Valentukevičiūtė. Pagalbi- į

Pereitą šeštadienį iš Camp 
Edwards buvo sugrįžę pas tė
vus praleisti dieną atostogų šie 
naujokai kareiviai: Jonas Paz- 
niokas, Paulauskas ir Jonas 
Čiubetas. Sekmadienio vakare 
grįžo atgal tarnybon.

tieji skyriai: I Home Hygiene 
and care of siek; II Sewing; m 
Hospital & Recreation Corps; 
IV Knitting; V Surgical Dres- 
sings ; VI Staff Assistance; VII 
Canteen Corps; VIII Motor 
Corps.

*
Todėl kviečiu kiekvieną tapti 

■ Raudonojo Kryžiaus rėmėju, 
nes nežinom, kuomet mums bus 
reikalinga pagalba, nežiūrint ar 
turtingi ar beturčiai, nelaimės 
yra visiems vienokios.

Teklė Mažeikienė.

Didelis skirtumas yra 
tarp “laibo” ir “menko”. 
Pirmenė padėtis yra pa
geidaujama, paskutinė ne 
pageidaujama, nes kiek
vienas žmogus nori turėti 

1 geros sveikatos žymes. 
Švari oda ir žibančios a- 
kys yra tinkamai užlaiko
mo kūno geras paveikslas. 
Svorio trūkumas nėra taip 
pavojingas suaugusiems 
kaip augantiems vaikams, 
bet geriausia yra būti nei 
riebiam nei sudžiūvusiam.

Pasisverk ir sužinok, 
kiek svarų reikia gauti ir 
apsvarstyk, ar neturi ko
kių apsireiškimų, kurie 
reikštų ligą. Jeigu taip, tai 
pasitark su gydytoju tuo
jau.

Pamainyk savo ypatiš- 
kus papročius, jeigu taip 
reikalinga daryti, kad ga
lėtum miegoti astuonias 
ar devynias valandas per 
naktį; ilsėkis kiek dau
giausia gali: -paleisk va
landą ar daugiau kasdien 
atvirame ore; mankštykis 
reguliariai, ir valgyk už
tektinai gero maisto.

Žmogaus kūnas reika
lauja kaikurių svarbių mi
neralų, kurie yra reikalin
gi mūsų egzistavimui. Kal
kių yra piene, kvorta per 
dieną užtikrins vaikams 
tvirtus kaulus ir dantis. 
Turtingas geležimi mais
tas, kuris duoda raudoną 
kraują yra kiaušinio try
nys. Kitas turtingas gele
žimi maistas yra kviečių 
sėlenos. Visos sėlenos yra 

. tikrai sveikas maistas dėl 

. dviejų priežasčių: pir- 

. miausia dėlto, jog jose yra 
daug geležies ir fosforo, ir 
tie mineralai, be statymo 
kaulų ir kraujo, reguliuoja 
vidurių veikimą: antra, 
kadangi sėlenose yra dide
lis nuošimtis virškinamų 
dalių. Šioj šaly mums rei
kia daugiau kiekio valgy
me, mes valgom perdaug 
nudailintų valgių. Palai
kymui žmogiškos mašine
rijos gerai reguliuojamos 
ir veikiančios, reikia tin
kamo maisto.

--- ■
Albina Matachinskiūtė,! Balandžio 17 d. bus pirmas 

Irena' Aušros Vartų parapijos balius, 
kurį rengia Moterų Sąjungos 
69 kp. Pelnas skiriamas parapi
jai. Visi kviečiami linksmai lai
ką praleist, bus gardžių užkan
džių, kortavimas ir šokiai.

Kur galima linksmiau pasi
linksminti? Kitame Moterų Są
jungos 69 kuopos susirinkime, 
kuris įvyks balandžio 7 d., va
kare. Bus susitarta dėl Motinos 
Dienos minėjimo, kuris įvyks 
gegužės 11 d.

niūtė,
Bernice Spirkevičiūtė,
Keršiūtė. Kurios užsiregistruos 
vėliau pasidarbuoti, bus vėliau 
patalpyti vardai. Kurie norėti] 
capti nariais ir nebuvo namie, 
kuomet juos atlankė, gali visuo- 

įmet įsirašyti pas pirmininkes 
J arba tiesiog į “Headąuarters.

Šįmet norima padidinti sekan

Pirmadienį, kovo 31 d. vakare 
įvyko “Shower” p. S. Dargvai- 
nytę pagerbti. Po Velykų p. S. 
Dargvainytė yra pasiruošus iš
tekėti už p. Petro Valentukevi- 
čiaus. Abu Norvoodiečiai. Lin
kime sveikiems sulaukti 
rystės ryšio dienos.

mote-

dingo ir ištikimo Kataliko vy
ro, kurie yra taip reikalingi 
mūsų sugedusiais laikais. Jo 
žmonai ir kitiems; šeimos na
riams reiškiame giliausią užuo
jautą jų skausmo valandoje, o 
už mirusiojo vėlę kartojame tą 
paprastą, bet raminančią Baž
nyčios maldą, “Amžinąjį atilsį 
duok jam, Viešpatie!”

Antradienio vakare, parapi
jos svetainėje įvyko Lietuvių 
Katalikų Susivienymo kuopos 
susirinkimas. Išrinkta atstovai 
į apskričio suvažiavimą.

Pirmadienio ir antradienio 
vakarais kun. S. P. Kneižis bu
vo nuvykęs į So. Bostoną tal
kon šv. Petro lietuvių parapi
jos 40 Valandų atlaiduose.

Parapijos Vyčiai smarkiai 
praktikuojasi dėl metinio “Min- 
strel Show”. Matyti daug nau
jų veidų. Girdėjau, kad mergi
nos padarys “surprize”, bus 
daug juokų. Lauksim, kada į- 
vyks tas garsus “Minstrel 
Show”. M.

Sv. Kazimiero Parapija
Sekmadienį, balandžio 6, Šv. 

Kazimiero bažnytinėje salėje, 
7:30 valandą vakare įvyks So
daliečių metinis perstatymas: 
“Tarp Dviejų Aušrų”. Tas pats 
veikalas bus perstatytas vai
kams 4:00 vai. po pietų.

FLIS.

Albert R. Baite
Pirmiau—Pope Optical Co.

Pirmininkas. Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirm. Albinas P. Nevieta, 
16 Winfield SL, So. Boston, Masa.

> Prot. Rašt. Jonas Glineckis. 
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

{Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

i Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą nedSldi'enJ kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 491 
E. “th SL, So. Boston, Ma**.

Pereitą penktadienį gavo J. V. 
pilietybės teises p. D. Jasionie- 
nė, gyv. 5 Sturtevant Avė., 
Kazys Kamila, gyv. 22 Folan 
Avė. Sveikiname.

p-

IR VĖL NAUJAS KAPAS
Net keturi vyrai pereitą sa

vaitę buvo pašaukti amžinybėn, 
tris iš tų Šv. Vardo vyrų dr-jos 
nariai. Alekas Augustauskas, 
Petras Šapokas ir Juozas Vait- 
kūnas buvo paminėti BALTI- 
MORĖS ŽINYNE pereitą penk
tadienį. Lieka dadėti a. a. Joną 
Mikšiūną, kurs buvo palydėtas 
į kapus pereitą šeštadienį, kovo 
29 d. Tai buvo tikrai pavyzdin
gas Katalikų Bažnyčios sūnus. 
Tur būt nė vieno
neapleido šv. Mišių savo gyve
nime, jei tik galėjo paeiti, o nuo 
savo bažnyčios gyveno gan toli. 
Priklausė Šv. Vardo dr-jos ir 
kas mėnesį buvo prie Dievo 
Stalo. Ne viena, bet daugel kar
tų jam teko stoti į kovą su iš
tvirkėliais ir apsileidėliais už 
Dievo ir Bažnyčios teises. Jis vi
suomet gynė savo tikėjimą ir tą 
tikėjimą jis nuoširdžiai mylėjo. 
Tad prieš mirtį jis turėjo laimę' 
būti aprūpintas šv. sakramen
tais ir jo mirtis tikrai buvo 
šventa. A. a. Jono Mikšiunio 
mirty neteko parapija pavyz-

CSN.

LOS ANGELES. CAL
Vasario 26 d. mirė K. Lubi

nas, žinomo sportininko Prano 
Lubino tėvas, sulaukęs 71 m. 
amžiaus. Amerikoje pragyveno 
40 metų. 1936 m. kartu su sū
num aplankė Lietuvą.*

Juozas įtinsta
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnai dėl visokių reikalų.

x NUOTRUPOS
Dėl Rekolekcijų, kurios įvyks 

sekmadienio i Didžiojoj Savaitėj, mūsų kuni
gai savo Velykinius linkėjimus 
parapijiečiams pasiuntė savaite 
ankščiau. Su linkėjimais sujun
gė kelius svarbius pranešimus, 
kurie liečia parapijos gyveni
mą.

Girdėjau, kad dėka Sesučių 
Kazimieriečių pastangoms šį
met mūsų Didžiojo Ketvirtadie
nio Repozitorija ir Viešpaties 
Karstas savo meningumu ir 
grožiu perviršys kitų metų tuos 
Didžiosios Savaitės įrengimus.

Gavėnios metu kun. dr. Men
delis trečiadienio vakarais aiš
kiai išdėstė reikšmę šventų 
Bažnyčios sakramentų. Moterų 
Choras papuošė gavėnines pa
maldas kaip trečiadieniais, taip 
sekmadieniais savo gražiu lie
tuvišku giedojimu, graudžių 
verksmų ir Kryžiaus Kelių. 
Toms pasišventusioms mote
rims kun. dr. Mendelis taria 
nuoširdų ačių už jų meilę savo 
tikėjimo ir savo bažnyčios gra
žiesiems įpročiams.

I

LDS N. Anglijos Kuopų 
Valdybų Suvažiavimas

Sekmadienį, balandžio 6, 
vai. p. p., “Darbininko”

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

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

275 Main SL, Webster, Mas*.
2
salėje, So. Bostone įvyks 
LDS Naujosios Anglijos 
LDS kuopų valdybų suva
žiavimas, pasitarti tradi- 
cijinio pikniko reikalu, ku
ris įvyks gegužės 30 d., 
1941 m., Montello, Mass. 
Prašome visų kuopų val
dybų ar jų atstovų skait
lingai suvažiuoti.

Apskričio Valdyba.

“Asmeniškas Patarnavimas”

WilHam J. Chisholm
GRABORIUS

331 Smiltį St.,

PROVIDENCE. R. I. 
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

*

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši khvgelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
augių ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

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



Penktadienis, Balandžio 4, 1941 DARBININKAS O

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Į 8. Bažnyčios Teisės Paliestos

Tuojau ir neišvengiamai kyla antroji pastaba ir 
švada. Visai neatsižvelgta į Mūsų pakartotinus pa- 
’eiškimus ir protestus, neatsižvelgta į Jūsų, Garbin
gieji Broliai, Italijos Vyskupai, protestus ir pareiški- 
nus dėl Katalikiškojo Veikimo prigimties bei tikro ir 
'ealaus veikimo ir dėl švenčiausių bei neliečiamų sie- 
ų ir Bažnyčios teisių, kurios joje yra atstovaujamos 
r įasmenintos.

Sakome, Garbingieji Broliai, “švenčiausios ir ne- 
iečiamos sielų ir Bažnyčios teisės” ir tai yra visų 

rimčiausia pastaba ir išvada, labiau negu kitos įsidė- 
Inėtina. Jau daug kartų, kaip tai yra žinoma, Mes esa- 
|ne pareiškę Mūsų, tikriau Bažnyčios, mintis apie tiek 
■svarbius ir asmeninius dalykus, ir todėl jums, Garbin
tieji Broliai, ištikimi Izraeliuje mokytojai, nenorėtu
me daugiau pasakyti, bet negalime šio to pridurti jus 
■apsupantiems brangiems žmonėms, kuriuos Dievo pa
rvedami ganote ir valdote, ir kurie dabar niekaip ki- 
Įtaip, kaip tik per Jus, gali sužinoti jų sielų bendrojo 
[Tėvo mintis.

Sakėme “švenčiausios ir neliečiamos sielų ir Baž-! 
tyčios teisės”. Čia kalbama apie sielų teisę siekti di- 
Idesnių dvasios turtų ugdančių vadovybėje ir veikime 
■Bažnyčios, kuri viena šiai vadovybei ir šiam veikimui 
■turi įgaliojimą ir kuri yra dieviškai įsteigta šia ant
gamtiška prasme bei pagrįsta Dievo Atpirkėjo Krau- 
Iju, reikalingu ir būtinu visiems, kad galėtų dalyvauti 
'Įlieviškame atpirkime. Čia kalbama apie taip išugdy- 
I ų sielų teisę teikti Atpirkimo turtus kitoms sieloms, 
I endradarbiaujle5;. dvasiniame apaštalavimo veikime. 
I Bažnyčios Pasiuntinybe

Turint mintyje šias dvejopas sielų teises, apie 
irias ką tik kalbėjome, Mes esame linksmi ir didžiuo- 
mės, galėdami kovoti gerą kovą už sąžinės laisvę, ne 

Į _ tokią sąžinės laisvę (kaip kai kurie, gal per neapsi
žiūrėjimą, Mums yra sakę), kuri yra dviprasmiška ir 

dažnai panaudojama tam, kad pabrėžtų visišką sąži
nės nepriklausomybę, kuri Dievo stuvertai ir atpirktai 
sielai yra tikra nesąmonė.

Iš NAUJOS ANGLIJOS TELEFONO IR TELE
GRAFO KOMPANIJOS VEIKIMO

būtyje, Bostone, kalbėjo p. John kaip ir Hitleris.
Robinson, Telegrafo - Telefono 
Naujosios Anglijos direktorius, 

į ir pareiškė, kad telefono ir tele
grafo naudojimas su šiais ša
lies apsigynimo darbais žymiai 
padidėjo. Industriją, telefono ir 
telegrafo reikmenų paveikė in
dustriją krašto apsigynimui. 
Dabartiniu laiku Naujoje An
glijoje telefonų abonentų skai

sčius padidėsiąs net iki 60,000. 
i vietoje 40,000 pereitais metais. 
Tik viename Bostone ir apylin
kėse manoma įvesti net 16,000 
naujų abonentų vietoje 11,759 
pereitais metais. Šiam padidėji
mui abonentų Bostono apylinkė
je reikalinga apie $9,073.000 iš 
tos sumos vienam Quincy ra
jonui bus išleista apie $2.500,-

1

John Robinson,
Į direktorius Naujosios Anglijos Į 
Telefono ir Telegrafo kompani
jos. 1

Neseniai Parker House vieš- 000.

Atsakymas Kacapų Agentams
laiko kacapai neužmiršta 
to laiško). Ten kur rašo
ma apie bėdas su gavimu 
vizų išvažiuoti, angliškai 
taip skamba:

“To be frank, there were 
moments that I entirely forgot 
what politeness is and it came 
to shouting and swearing at the 

'reds or their appointed puppets 
i (the vice Minister of the Inter- 
’ior, the “Security” Police). In 
other words an exclusive ad- 
mixture of rat s from the GPU 
and the local Jews, who are the

Kacapų gazietpalaikėj 
i “Vilnis” iš vasario 26 d. y- 
ra per visą puslapį stam
biom raidėm užvardintas 
straipsnis: “Pabėgėliai Į- 

1 kinkyti Nacių Propagandą 
Skleisti”. Žinių šaltinis pa
duodamas Londonas. Ne
šinau kiek tas šaltinis pa
tikimas, bet tik viena ži
nau, nuo kada kacapai 
pradėjo tikėti Londono 
šaltiniais. Gal čia korek
tūros klaida ir turėjo būti 
Maskva?

Bet ne prie to noriu sus-]only employees in this outfit. 
toti. štai pabaigoj tO’As long as we Americans were 

Be to, čia kalbama apie nemažiau neliečiamą Baž- straipsnio tarpe skilaus- ipolite they were laughing at us] 
lyčios teisę išpildyti įsakytą dievišką pavedimą, kurį 'telių ir stambesniu šriftu Įand we approached them in the< 
jai skyrė Dieviškasis Įsteigėjas, — teikti sieloms, vi-taip rašoma: “(Kiek pir- right manner: calling them 
soms sieloms visus tiesos ir gėrio turtus, tiek moksli- miau Amerikos lietuvių saps, idiots and better narnės, 

laikraščiuose, kurie ata-iAnd this helped. One of the1nius, tiek ir praktinius, kuriuos Jis pats pasauliui yra 
davęs. ‘Eidami mokykite visas tautas... j 
juos laikyti visa, ką tik Aš esu jums įsakęs”. O kurią 
vietą turėjo užimti šiame visuotiniame ir pilnutinia
me įgaliojime vaikai ir jaunimas, Dieviškasis sielų 
Mokytojas, Kūrėjas ir Atpirkėjas pats yra nurodęs 
savo pavyzdžiu ir ypač šiais atmintinais ir nuosta
tais žodžiais. “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite 
jiems ateiti pas Mane... Šie mažutėliai, kurie pasitiki 
Manimi, jiems yra užtikrinta dangaus karalystė, ku
rių angelai sargai ir gynėjai visuomet mato dangiško
jo Tėvo veidą; vargas tam žmogui, kuris papiktins vie
ną šių mažutėlių”.

Bažnyčia Ir Valstybe
Ir štai akivaizdoje visos visumos autentiškų* tvir

tinimų ir nemažiau autentiškų faktų, kurie neabejoti- 
įai iškelia aikštėn mėginimus — didelėje dalyje jau 
vykdytus — ištisai paimti jaunuomenę nuo pirmosios 
kūdikystės‘iki subrendimo metų amžiaus, pilnutinei 
r išimtinai partijos ir rėžimo naudai, perimtai tokia 
deologija, kuri aiškiausiai virsta tikras ir grynai 
stabmeldiškas valstybės dievinimas, kuri yra priešin
ga tiek prigimtoms šeimos, tiek ir antgamtinėms Baž
nyčios teisėms. Iškelti ir įvykdyti tokį užvaldymą, tu- 
int tokią intenciją persekioti Katalikišką Veikimą, 
cas nuo kai kurio laiko, daugiau ar mažiau atvirai, 
iradėta daryti, užgniaužti tuo tikslu, kaip tai neseniai 
padaryta, jaunimo Sąjungos, — visa tai yra lygu kliu
dymui, kad jaunimas neitų prie Jėzaus Kristaus, nes 
tai yra kliudymas eiti Bažnyčion, o kur yra Bažnyčia, 
,en yra ir Jėzus Kristus. Ir prieita prie to, kad smurto 
judu išplėšiama jis iš Kristaus ir Bažnyčios globos.

Jėzaus Kristaus Bažnyčia niekuomet nėra ginči
jusi valstybės teisių ir pareigų auklėti piliečius, ir Mes 
jatys esame jas priminę ir paskelbę Mūsų neseniai 
šleistoje enciklikoje apie Krikščionišką jaunuomenės 
luklėjimą; tos teisės ir pareigos yra neginčijamos tol, 
kol jos pasilieka grynai valstybės ribose, kuri savo 
ruožtu yra valstybės uždavinių aiškiai apibrėžta, už
davinių, kurie tikrai yra ne tik kūniški ir medžiagiški, 
net patys savyje būtinai laikosi prigimties, žemės ir 
aiko ribose.

Dieviškasis ir visuotinas pavedimas, kurį Jėzus 
bristus savo Bažnyčiai išimtinai bei nepakenčiamai 
tik jai vienai suteikė, siekia amžinojo, dangiškojo ir 
intgamtinio prado; ta dalykų santvarka iš vienos pu
sės yra griežtai privaloma kiekvienam protaujančiam 
sutvėrimui, kuriam, iš kit&s pusės, dėl jo prigimties 
irisą kita turi būti priklausoma ir palenkta.

Klausimai Apsvarstymui
L Kokia yra Katalikų Bažnyčios pasiuntinybė?
2. Kokios yra Bažnyčios teisės?
3. Ar Bažnyčia atitraukia žmonės nuo valstybės?
L Ar Bažnyčios mokslas yra priešingas valstybės ge

rovei?

• X

mokydami kuoja naują Lietuvos val-.reds even went that far as to 
O kurią džią, buvo laiškų iš Vokie- say that it’s foolish to “run

I

Įružavų akinių ne viską 
mato. Jie labai gabūs ant 
kartojimo, lygiai taip pat 

Tada jie
įtiki, kad iš neteisybės pa
sidarys teisybė. Aišku 
mums ir jų visi triksai. 
Paklauskite jų kartais kas 
jie tokie. Išgirsite vieną ir 
tą patį jau nublukusį atsa
kymą: “mes pažangieji”, 
koncertą rengia “pažan
gieji”, vis “pažangieji” ir 
vis be muilo. Ar bent kar
tą girdėjote juos pasivadi
nant komunistais ar ka- 
capaįs? Kokie iš jų “pa
žangūs” žmonės, jeigu jie 
tebetiki į vaiduoklius. Ar 
nesivaidena jiems visur ir 
visuomet Smetona ? Per 
savo ružavus akinius, jie 
vien smetonininkus tema-; 
to. Ech jūs trockistai. 
trockistai!..

Tai neviskas. Mes gerai 
žinome, kokie jie dideli 
monopilistai. Aukščiau pa
žymėjau, kaip jie mėgsta 
save vadintis ‘pažangiais’. 
Labai daug girdite juos 
.triūbijant ir apie interna- 
cijonalinius - tarptauti
nius dalykus, kad tie visi 
tuojau nublunka ir pasi- 

■ daro monopoliniai tiktai 
i geri, jų rankose. Ir kai 
kur jie pusėtinai gabūs. Ir 
tiKrai atrodo, kad jie ma
no jie vieni kvailiai, o kiti į 
tai ne! Nesenai skaitau jų 

i gazietpalaikėj vieno senio 
įtikietų platintojo triksą, jų 
išrasto “genijaus” koncer

nui. Ateina tas platintojas 
į vienos lietuviškos ir dari 
katalikiškos draugijos 
bunco party ir klausia jis 
visų ir pats atsako: “Me
nas yra tarptautinis, ar 
ne?” Tarptautinis, visi at
sako ir nusiperka po tikie- 
tą. Clevelando lietuviai va
dai apsižiūrėkite savo tar
pe. Jie kalba lietuviškai... 
Jie mėgdžioja lietuvius... 
Kokia avinų banda!...

Dar truputis. Dėl jų A- 
merika negali ginkluotis,

žmonėms. Mes t. p. žinom, 
kad ištisus šimtmečius 
rusai buvo paglemžę Lie
tuvą. Daugelis gyventojų 
lietuvių ištisom šeimom ir 
kaimais buvo išgrūsti toli- 
mon Samaron, Sibiran ir j 
jų vietas atkelti ruskiai 
kolonistai. Daugely Lietu
vos provincijų ištisi kai
mai iki paskutinių laikų 
buvo burliokų gyvenami. 
Stovėjo ir ruskių kariuo- Pristatėm naujų fabrikų, 
menė. Prisiminkime tik-; trys darbininkų šiftai da
tai Kražius, iš kur tie ka- bar juos gamina. Good ‘ "................. m.

ta mums prikaišioti, kad 
mes nekultūringai elgia
mės su jais. Gerai. Būki
me nors puse tiek kultū
ringi kaip jie. Nekoliokim 
mes jų, nemeskime jų iš 
namų, susirinkimų, pa- 
iengimų ir tt. Suspardy- 
Kim mes juos. Kam mums 
įeikia to (šieno) maišan
tis lyg po aketę. “Šiūr” pas 
mus Rusijoj yra orandžių.

I

I
|
I
i

zokai atjojo. Argi ta visa mght.
rusų kariuomenė atsiusta:
Lietuvon buvo beveislė9 P S‘ Londono Patvirtinimas šio 
\ n^isi •• L straipsnio nereikalingas. TaipAr jau nepaliko. Jle nerpat < nei Vapsvos_

savo operos. Paty- Turime Amerikoj notarų, kurie 
|irnėkime. Kas čia yra, kad patvirtina teisingiau įvairius 
kai kuriuos iŠ mūsų tarpo raštus, parašus, asmenybes. P. 
taip traukia svetima tėvy-:Redaktoriai visi pažįsta ‘M.”.taip traukia svetima tėvy
nė? Ne vien vilkas ’ mišką Lauksime dabar vedamųjų-edi- 

; žiūri... ir meška... L—;-i.. u t i«tn_
. Vykime juos laukan. Užiišpardavė visus 
mūsų švelnumą jie mėgs-i Berlyno.

I

■torialų iš Maskvos, kaip Lietu
voj laukė naujų "dziegorių” kai 

tuos gautus iš

mnsic
WHERE

i 
I

I
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away” to America, because they 
would come there in a year or^ 
so, so why all the trouble. I] 
could not stand that rude atti-į 
tude and told him that we h avė 
plenty of bullets for any red| 
that might try to come over ■ meriKa negali gmKiuotis, 
there, and in case we ran shorti jį negali laikyti kariuo-' 
of bullets, there remains rat — -- ---------
poison”...

Nemanau ar kita kalba 
turi tokį pritinkantį žodį 
kaip tas angliškas nauja- 
daris “rat”. Kaikurių laik-, 
raščių redaktoriai savo i-i 
niciatyva išvertė tą laišką: 
lietuviškai, antrą kartą I 
pakartodami (Gal vėl na-j

Mano
j

tijos, kuriuose aiškiai ma
tėsi nacių propagandos. 
Tie laiškai dėta ir anglų ir 
lietuvių kalbomis. Įdomu, 
kad iš Vokietijos jie at
siųsta anglų kalba, mato
mai taikyta plačiau negu 
lietuvius pasiekti su nacių 
propaganda. Vilny tada 
buvo pastebėta, kad tie 
laiškai yra tiksli nacių 
propaganda. Dabar Londo
no laikraštis tai patvirti
na)”.7 iMieli skaitytojai, prašo
me įsidėmėti. Šis jų prie
rašas nepaeina iš Londono. 
Jis atsirado tikriausiai
Maskvos bernų uzbonuose. cių propaganda?). 
Prierašas liečia šio straip- nuoširdus ačiū jiems. Vė- 
snio autorių ir ankščiau liau gautas laiškas jau 
plačiai paskelbtus lietuvių ■ mano paties buvo išvers-1 
spaudoj (ne kacapų) kelis] tas lietuviškai.žvelgterėki- 
autentiškus laiškus jo ge- te dar kartą aukščiau į 
ro prieteliaus, todėl auto
rius jaučia pareigą nu- tada buvo pastebėta, kad 
šveisti kuri pusė užsiima] * ........
propaganda.

Taip, mieli skaitytojai, 
Tamstos be abejo skaitėte 
tuos Amerikos lietuvio 
laiškus rašytus iš Vokieti
jos, nes jie buvo patalpin
ti plačiai visuose lietuvių 
laikraščiuose. Juos rašė 
mano vienas senai pažįsta
mas prietelis, geras ir nuo
širdus lietuvis ir joks na- 

i eis, joks komunacis ir joks 
fašistas. Pirmas laiškas 

j buvo paduotas spausdinti 
■angliškai štai dėl ko. Ge
riausias vertimas nepri
lygs originalui. Yra tam 
tikrų žodžių, kurie įįsvers- 
iti kiton kalbon, nustoja 
i daug savo esencijos. Kaip 
Įgali taip gerai išversti an- 
jglišką žodį “rat” į žiurkę, 
į kad laiško turinys nenu- 
! kentėtų. Turiu progą pa
kartoti to pirmo laiško iš
trauką dar kartą angliškai 
(džiaugiuos, kad per tiek

l

I
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“Vilnies” žodžius “Vilny
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tssstt į 
ter w»e-
t myli 
t op closed-
5. Liįht veitht-22 lbS‘

I Choice of coverinfcs-
I
1 Lu^aže-

jonai speak-

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

Jei nori, speakerį ga
lima pakabinti ant sie
nos. kuris išduoda mafo- 
nų ir gražų balsą.

Ši fonografą turint ti-f 
krai galima pasigerėti 
rekordų muzika.

Buvo $35.00 Dabar tik $25.00

*

menės. Bet jų matiuška 5 
FLosija gali visko turėti ir 
daryti. Ar neateis toji die
na, kada japonai ar vokie
čiai puls jų “tėvynę”, tai 
kur jie kreipsis pagalbos? 
Koks triukšmas šiomis 
dienotais buvo sukelta dėl 
jų to Browderio nuteisi
mo kalėjiman. Atrado jie 
dar ir kitą kankinį Wie- 
ner, kuris t. p. klastojo 
pasus ir buvo nuteistas. Ir 
išrodo ružavieji ir raudo
nieji, kad tiedu vyrai yra 
civilinių laisvių kankiniai. 
Žiūrėkite į tą “stik”, kurį 
jie sukėlė. Štai kaip jie 
triūbija: “Browderis ir
Wiener kovoja už taiką, j 
už civiles teises, už teisę 
streikuoti, už aukštesnes 

, darbininkų algas”. Už ko- 
!kią taiką? Lenkijoj, Besa
rabijoj, Lietuvoj ? Gal taip 
pat Finlandijoj? Už kokią 
'teisę streikuoti? Gal Vo-1 
i kieti joj, Italijoj ? Tai gal 
j Rusijoj? Tegul jie tai aiš
kiau mums įrodo, nuva
žiuodami nors savaitei ar 
nors porai dienų parodyti 

Įruskiams kaip streikuoti. 
Už kieno darbininkų aukš
tesnes algas? Ar tiktai tų, 
kurie turi po namuką, 
kiekvieno namo flioro po 
radijo aparatą ir po auto
mobilį?..

Baigdamas, noriu vi
siems lietuviams vieną da
lyką pastebėti. Mes žino
me, kad į Lietuvą įsiterpė 
lenkai, kurie paliko savo 
išperas ir su tuo dideles 
skriaudas Lietuvai ir jos

I

tie laiškai yra tiksli nacių 
propaganda. Dabar Lor
do laikraštis tai patvirti
na”. Londonas patvirtina 
ką? Nieko. O MaškVą ką 
patvirtina? Taip pat nieko.

Atsimenu tą triukšmą, 
kurį sukėlė “Vilnis ir ‘Lai
svė’ komentuodama tuos 
laiškus net savo vedamuo
se straipsniuose’ Jie pasi
gavo kai kurias laiško iš
traukas (tiktai) ir rėkė ir 
kartojo ir triūbijo: “Mato
te, smetonininkas išbėgo 
iš Lietuvos ir mano galės * 
jis atvažiuoti Amerikon”. 
Kodėl jis negali atvažiuoti 
Amerikon? Juk jis Ameri
kos pilietis ir laiškuose 
aiškiai buvo pažymėta. A- 
merika toji šalis, kuri pri
ima ir Ispanijos loyalis- 
tus, kai matiuška Rosija 
atsisako. Mano prietelis 
joks smetonininkas ir apie 
tai iš laiškų labai aišku. 
Bet ne kacapams! Jie be

... Perfected for
“LIVING MUSIC” IN YOUR HOME

NAUJAS COLUMlIA 
PHONOGRAFAS

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

FEATURES 
e-WATT "CONCERT VOLUME” 

BUILT-IN AMPLIFIER 
FU U. t" SPEAKER 
AUTO M AT IC STOP 

SMOOTH, QUIET MOTOR

i

f

FEATHERWEICHT CRYSTfcL 
NCKUP

PLAYS 12" RECORDS WITH 
COVER CLOSEB 

WALNUT OR MAH0GANY

Reguliarė kaina $69.50
Atidarymo proga po 035

Reguliarė kaina $49.50

I šiuomi nuoširdžiai kvie čiame visus atsilankyti.

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

Telefonas SO*J 2680

Rašomos
Mašinėlės

Dabar tik $35.00
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“Darbininko” Elektrikiniu Daiktų
* į • ■ \■ 'A"-

/>

K“XSmKWestinghouse Produktų
Šaldytuvų, Radio, Karpetų Valytuvų, Skalbiamų Mašinų ir kt

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

Modemiškas lengvas 
Karpetams Valytuvas

VVESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS

Su visokiais įrengimais

$144.95

Elegantiškas, naujoviško stiliaus su įvairių-įvai- 
riausiais Įtaisais karpetų valytuvas.

Kaina $59.95
WESnK6H0«JSE ^^RADIO

Mede! WR-179
A dominant raine in its price claas! A richly 
grauied vralnut cablnet with vrainut bars over 
soeaker area. Has 5 down-push /
tuning buttons Automate vol- 
ūme confrol. Built-in loop an- *
tenna 13" wide, 8" high, 7" deep. | 0.95

WESTINGHOUSE ^^RADIO
Madai Mt-IM 

A compact distiactinly stylad tabla madai with 
maay oi tha lateat featuza*. Has 6 dom-push 
tuzūng burtom Automate Tol- Į
ūma controL ĮHuminatad alida 
rula diaL Built-iu loop antenna. ' Z
W wida, 9* Mgk. 8* daap. 24.95

WESTIN6H0UW g^RAOlO
Medei WR-lt2 

A troly handsome ensemble of vralnut vroods, 
hand-rubbed to a rich gloM. Receives both 
standard broadcast and short- Į
wave. Electro-dynaintc speaker.
Automatic Tolume controL 15” *
wide, 9" high, 7" deep- 19.95

PUIKIAUSI ELEKTRlKINE 
PROSU IMO MAŠINA 

$69.95

3-CIP PERCOLATOR
Ideal for small capacity, every day ūse.
Tamishproof aluminum body. Cool, 
bakelite handle, long life heating ▼ 1 U J 
element...

7-C8P CIIOME PERCOLATOI
9 •

Smartly styled in graceful modern lines. Non- 
tarnishing chrome finish over aeamless copper 
body. Fuae protection against over- C E Q E 
heating ... V* •

Skalbiamoji Mašina, 
kuri sutaupys Jums 

laiką ir pinigų.

Kaina tik $69.95

SALE! VVestinghouse

SANBVICR GRILL
This smartly styled table appli- 
ance makes delicious toasted 
sandwiches, grills bacon, ham- 
burgers, etc. Large aluminum 
grids for fast beat- $685

4 
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Patirta, kad saldytu- 
vų kainos su kiekviena 
diena pakyla ir brangs
ta. Kreipiame dėmesį 
mūsų klijentų, kad da
bar dar yra patogus lai
kas įsigyti puikų VVest
inghouse šaldytuvą la
bai prieinamomis kai
nomis. Laikas — pini
gas. Kuo greičiau įsigy
si šaldytuvą, tuo dau
giau sutaupysi. Prašo
me kreiptis į mūsų 
krautuvę dėl informa
cijų.

DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY
366 W. Broadvvay TELEFONAS 

ŠOU 2680 So. Boston, Mass



VIETINES ŽINIOSt

ŽINUTES

(VAIRŪS skelbimai
I

DARBININKAS
loy — Miss Traubel, Chorus and 
Orchestra.

pavergta Lietuva, ir badaujan
čiais savo kraujo viengenčiais 
broliais. A. D.

Trečiadienį, kun. dr. K. Urbo- 
lavičius lankėsi Marianapolio 
kolegijoje visuomeniniais rei
kalais. Jį savo automobiliumi 
įuvežė kun. J. švagždys.

Symphonic Poem “The Mol- 
dau” — Smetana — Orchestra. 

Crovvn Him with Many Crowns 
— Elvey — Miss Traubel, Cho
rus, Audience and Orchestra.

Penktadienis, Balandžio 4, 1941

Kun. Albertas Abračinskas 
jadėjo kun. J. Dauniui, Haver- 
lyly, klausyti išpažinčių. Jis, 
>rie progos, pasakė ten pamok
slą.

Penktadien., vakare, po Staci
jų vaikščiojimo pamaldų, įvyks 
susirinkimas Maldos Apaštala
vimo draugijos. Šioje draugijoj 
noriai darbuojasi parapijos lai
mių dienoms, geg. 30 ir 31.

Verksmų pamaldų, kurios pra
sidės 7 vai. v.

Tą giliai tikybinį veikalą su
vaidins Cambridge parapijos 
jaunimas seserų mokytojų va
dovybėje.

Federacijos skyrius, kurs 
Cambridgečius užkvietė su šiuo 
Verbų sekmadieniui tikybiniu 
veikalu, yra labai dėkingas Tė
vui Juškaičiui, Seselėms moky
tojoms ir artistams.

Yra vilties,. kad Bostoniečių 
daug sueis šio veikalo pamatyti, 
nes pats veikalas yra vertas. 
Pelnas skiriamas Lietuvos Gel
bėjimo Fondan; įžanga mažutė, 
35c.

LANKĖSI

Verbų sekmadienį, vietoje re
liginio koncerto, bažnyčioje, į- 
vyks labai religinis perstaty
mas — “Vakarienbutis”, bažny
tinėje salėje, tuojau po Graudų

Pirmadienį, kovo 31 d. “Dar
bininke” lankėsi kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų par. klebonas iš 
Worcester, Mass. ir jo vikaras 
kun. Jutkevičius.

DAKTARAI GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent: Mon
tello Ouąjity Upholstering Co., Ine., 10 Arthur St., Montello, 
Mass. Šios įstaigos vedėjas yra Emilius Kasparas. Šis gra
žus Parlor Setas bus duotas dovanų “Darbininko” metinia
me piknike, kuris įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass.

Cambridge, Mass.
“VAKARIENBUTIS”

Kristaus kančios sekmadienį, 
t. 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.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

• (pagal sutartį)

Pirmadienį, kovo 31 d. grįžo 
iš atostogų adv. A. O. Shallna, 
Lietuvos Konsulas Bostone. 
Adv. Shallna buvo nuvykęs į 
Havaną, Cubą. Daugiausia laiko 
praleido ant vandenyno. Sugrį
žo saulės apdegtas ir pailsėjęs.

Kovo 28 d. mirė Pranas Kuk- 
levičius, gyv. 341 tVindsor St., 
Cambridge, Mass. Velionis pali
ko didžiame nuliūdime sūnų, 
Juozą, ir tris dukteris. Dvi iš

PADĖKA

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
j (REPŠYS) I

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. i

“TEA PARTY” PRAĖJUS, 
nuoširdžiai dėkojame p. Zalec- 
kui už paskolinimą kėdžių, p. 
Marcinkui ir p. Bušmanui už jų 
nuvežimą ir parvežimą, legio
nieriams už žaislus, p. K. Masių-1 
lienei už skanius pyragus ir vi-į 
siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie “Tea Party” parengimo po
nų Bratėnų namuose. Rengėjai.

TeL Kirkland 7119
J

Susirinkimas

Parite Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

rf m f. d

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr J. C Landžius
(Seymour) 

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

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

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

sesuo Immaculata ū’ sesuo Se- 
bestijona. Kovo 31 d. iš Nekal
to Prasidėjimo parap. bažny
čios, velionis iškilmingai palai
dotas Naujos Kalvarijos ka-į 
puošė. Velionio šeimai, netekus; 
brangaus tėvelio, reiškiama gi
li užuojauta. Reikia pažymėti, i 
kad tik du metai atgal Kuklevi- 
čių šeima neteko brangios 
čiutės, o dabar tėvelio.

MOTINOS MEILĖ

Kovo 28 d., gelbėdama

mo-

savo 
žuvo 
pasi-

2«/2

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūSies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Balandžio 20 d., sekmadienį, 
parapijos svetainėje, Moterų 
Są-gos 22 kuopa rengia šaunią 

’ vakarienę 25 metų jubiliejaus 
|proga.

Ta proga šv. mišios bus atna- 
šaujamos 9 vai. Visos narės “in 

• corpore” priims Šv. Komuniją, 
i Jubiliejinė Komisija smarkiai 
darbuojasi, kad vakarienė-ban- 
kietas puikiai pavyktų. Progra
ma bus puiki. Kviečiami visi 
nuoširdžiausiai dalyvauti. Jau 
ruošiami kalakutai ir pyragai 

: kepimui. Gėrimai jau baigiami 
rauginti. Jau daug svečių pasi- 

i žadėjo dalyvauti ir tolimų kolo- 
, nijų. Visi pasimatysime bankie-vo, kokiu budu ir kaip pasek-’ j“ “

.... . T. , . ;te. Iki pasimatymo. Rengėjai.mmgiau rinkti aukos Lieutvai. f j j

Šis darbas paliktas tai delega-1 
Itams, tai organizacijoms rū
pintis. Cambridge šiuo tikslu 
dar nieko neveikiama, apart iš
pildytos L. G. F. kvotos. Rinkti 
aukas pasekmingai, šiais lai
kais yra kiek sunkoka, nes ne 

j visi lietuviai turi vieną pažiūrą, 
į ir kaž kaip viena kitai priešin- 
igomis grupėmis skirstosi, ir tas 
aukų rinkėjus pastato į labai 
keblią padėtį ir apsunkina aukų

Į rinkimo darbą.
j

Būtų labai gera, kad ne tik 
Cambridžiaus, bet ir visos kitos 

; organizacijos lietuvių kolonijo- 
Įse, šiais metais rengdamos ge
gužines, šokius, ar kitus kokius 
parengimus turėtų aukų dėžes. 
Aukų dėžės būtų galima iška
binti gegužinėj prie įžangos 
vartų, ar kur geroj parinktoj 

T vietoj. Prie aukų dėžių iškabin- 
| ti gražius obalsius. kurie nekal
bėdami patrauktų publikos a- 
kis. Darbas būtų lengvas ir gal 
atneštų gerų rezultatų, ir sykiu 
visose kolonijose palengvintų 
aukų rinkėjų darbą. Šiandien 

J mūsų tėvynei brangi stambi ir 
smulki auka. Pavergtiems ir 

J badaujantiems broliams gelbėti, 
i prie aukų dėžės, ne vienas su
teiktų sykiu smulkią ir stambią 
auką. Tai ar nebūtų verta šią’ 

i priemonę pamėginti, ne tik; 
: Cambridžiuje. bet ir visose ko
lonijose, kur vra rūpinamasi' 

1 
» 1

i
!

FORDO RADIO 
VALANDA

Ateinantį sekmadienį, balan-

Lietuvis Humeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

džio 6 d., 9 vai. vakare, iš WBZ Į 
1 radio stoties bus girdžiama j
Fordo puiki programa, kurioje ■ 
dalyvaus pagarsėjusi daininin-l 
kė Helen Traubel. Programa su
sidės iš sekančių dalykų:1

I The program follows:
j Overture to "The Sicilian 
įVespers” — Verdi— Orchestra. 

Ritorna Vincitor from “Aida”
J— Verdi — Miss Traubel and 

Orchestra.
Saltareilo from the “Italian”

., Symphony — Mendelssohn — 
Orchestra.

Avė Maria — Schubert; The 
Paims — Faure — Miss Trau
bel and Orchestra.

Slavonic Dance in Ab — Dvo- 
rak — Orchestra.

Love’s Old Sweet Song —Mol-

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

velionio dukrelių yra Nukry- ’ suneli° gyvybę, tragiškai 
žiuoto Jėzaus Seselės, būtent:! -A-gnes Glebus. Jai išėjus 
____________________ Į vaikščioti su sūneliu, jos

i metų sūnelis norėjo perbėgti 
; skersai gatvę, kur gyveno jo 
senutė. Bet, jam tik nužengus 
nuo šaligatvio, netikėtai atsidū-i 
rė po aliejaus sunkvežimiu. Mo-; 
tina, matydama sūnų pavojuje, 
šoko tiesiai po sunkvežimiu, 
pastumdama sūnų į šalį. Tuomi 
ji išgelbėjo savo sūnaus gyvy
bę, bet pati liko vietoje užmuš
ta. Keli tik metai- atgal jos vy
rą užmušė automobilis Nevv 
Yorke. Keista, iš vienos šeimos 
tokia pat katastrofa pasiėmė a- 
biejų tėvų gyvybes, palikdamas 
tik du mažus našlaičius, Rober
tą 2^ m. amžiaus, už kurį mo
tina paaukojo savo gyvybę, an
trą tik 5 m. sūnelį. A. a. Agnės 
Glebus buvo lenkė, o jos vyras 
lietuvis. Ši nelaimė atsitiko ne
toli lietuvių bažnyčios, ant 
Webster Avenue.

(VAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA namas, vienos 
šeimos, 6 kambarių, dviejų auk
štų. Steam heat. Yardas aptver
tas tarp medžių. Kaina pigi, nes 
parsiduoda tiesiog nuo savinin
kų be agentų. Atsiklauskite 14 
Peter Tufts Road, Arlington, 
Mass. Namas randasi 10 Peter 
Tufts Road, Arlington, Mass.

Lietuvių Katalikų Alumnų 
mėnesinis susirinkimas įvyks a- 

< teinantį sekmadienį, bai. 6 die
ną, Statler viešbutyje, 2:30 po 
piet, kuriame susirinks skait
lingas būrys narių, nes kalbės 
geras jaunimo veikėjas, kuni
gas Feliksas Norbutas, Montel
lo, Mass., parapijos vikaras. Jo 
kalbos tema — “Įžanga — stu
dijos tikros tautybės klausimo”. 
(Introduction to the Study of 
True Nationalism).

Susirinkime bus sudaryti pas
kutinieji planai dėl metinio 
bankieto, kuris įvyks bai. mėn. 
23 dieną, Sheraton viešbutyje, 
Bostone. Bankietu rūpinasi 
daktaras Juozas Antanėlis ir p. 
Dovidas Zaletskas iš So. Bosto
no. Jų pagelbininkai — p. Va- 
leckienė iš Lynno; panelės — 
Stella Baykiūtė iš Cambridge; 
Elena Jakubauskiūtė iš Dor
chester ir dr. Juozas Kvaracie- 
jus iš Brocktono.

E. Oksaitė, 
Korespondentė.

Remkite tuos pfofesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitSs "Darbininke”.

I

IŠSIRĖKDAVO J A 5 šviesūs, 
apšildyti kambariai, ketvirtame 

j aukšte. Renda tik S25.00 į mė
nesį. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

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., 
Avon, Mass. (28-8)

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
Movlng

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTTCE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

I

Sekmadienį, kovo 30 d., LDS 
8 kp. išrinko gegužinei rengti 
komisiją, kurią sudaro: P. Ra- 
daitis, A. Plekavičius, B. Jaku
tis, J. Mockevičius, ir A. D. Jie 
apžiūrėjo vietą dėl rengiamos 
gegužinės, kuri įvyks birželio 
mėnesį. Gegužines tikslas — 
pagelbėti laikraščiui “Darbinin
kui”, atmokėti nors mažą dalį 
skolos už Intertypą. Visi sekite, 
kada ir kur ši gegužinė įvyks, 
nes greitu laiku data ir vieta 
bus paskelbta. Manoma ši gegu
žinė surengti labai marga, nei 
vienas nesigailės iš anksto šiai 
gegužinei prisirengęs.

(VAIRŪS SKELBIMAI

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON. MASS.

.XXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXS»
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

1

South Boston Garage
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 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
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

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

PAGYVINKIME L. G. F. AU
KŲ RINKIMO DARBĄ

Kaip LDS apskričio suvažia
vime, taip ir L. R. K. S. seime
lyje svarbiausias klausimas bu-

I

Pritarkit mylimosios meilei su j 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. | 

Palydėkit ir simpatiją arba S 
užuojautą su kvepiančiomis | 

gėlėmis. Užeikite pas 
BALTIC FLORIST |

502 E. Broadway, So. Boston, Mass. I
Gėles siunčiam i visas dalis Amerikos.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Bill Sullivan’s
630 Washington St., Boston*

Kainos nuo $22.50 iki $38.50PAVASARINIAI 
DRABUŽIAI

Užeikite Pas Mus, Kur Rasite 
Tikrą Ir Malonų Patarnavimą

Galite mokėti kas savaitę, 
ar kas mėnuo.

Bostono Jauniausi Drabužių 
Pardavėjai
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A. Daukantas.

WATtRBURY, CONN

Šv. Jurgio Parapija

•?Kovo 24 d. įvyko trilypės 
gūžinės rengimo komisijos 
sirinkimas. Darbas smarkiai 
romas pirmyn.

ge- 
su- 
va-

A. A. A. SKARDŽIUVIENĖ

J

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 23 d. įvyko LDS 5 kuo

pos susirinkimas. Narių atsi
lankė daug. Vienas svarbiausių 
nutarimų — surengti pikniką, 
birželio 29 d., p. Krūgerio ūky
je. Prie pikniko prisidės ir Mo
terų S-gos kuopa.

Kovo 28 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus susirinkimas. Ats
tovų susirinko daug. Susirinki
me perskaitytas laiškas iš Fede
racijos Centro, kuriuo Centras 
reiškia Waterburiečiams padė
ką už gražią darbuotę lietuvy
bės naudai, ir prašo skaitlingai 
dalyvauti Federacijos suvažia
vime. Skyriaus pirmininkas 
prašė, kad galinčios draugijos 
finansiniai prisidėtų prie Kry
žiaus Kelių statymo Marianapo- 
lyje. Tačiau šiuo atžvilgiu mes 
nesnaudžiame — Kryžiaus Ke
liams jau paaukota net $1500.— 
Kurie dar norėtumėte prisidėti 
prie ketvirtos stacijos, kreipki
tės prie klebono arba kitų kata
likų veikėjų.

Po sunkios ir ilgos ligos, ko
vo 26 d., aprūpinta Šv. Sakra
mentais mirė a. a. Agota Skar- 
džiuvienė, 60 m., po tėvais Mi- 
kolaičiūtė, gimus Gelgaudiškio 
par., Šakių apskr.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Juozą; dvi dukteris, sūnų ir 
seserį. Lietuvoje liko brolis ir 
sesuo. Velionė palaidota kovo 
29 d. iš Šv. Jurgio par. bažny
čios Kalvarijos kapuose. Velio
nės padėtimi ligoje rūpinosi jos 
vyras, o ją ligino jos geroji se
suo Emilija Reižienė ,pas kurią] 
ir mirė. Pašarvota buvo pas 
dukterį Adelę, 188 High St. Ve-į 
lionė jautė, kad jau jos sveika- ] 
ta mažėja ir prašė šaukti kuni-į 
gą ir daktarą. Velionė dėkojo^ 
seserei už jos gerą prižiūrėjimą 
ligoje ir sako: “eisiu jau tuoj į 
amžiną tėviškę”. Velionę ne
baugino mirtis, nes jos gyveni
mas, ypač sunkioje ligoje, ne
buvo lengvas. Tesuteikia jos 
sielai, už jos vargus, amžiną ra
mybę.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

^NAUJAS—braižinis importuotas tabakas 
ii rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

LAIMĖK sau raidę prie sveterio, ir žiūrėk, 
kį gali kas tai naujo padaryti! Ir atsimink: 

Kas tai naujo tapo pridėta ei gar et ui taip pat! — 
kad padarytų jį net dar malonesnį!

Taip, specialaus importuoto tabako pridėta prie 
Old Gold, kad padidint jum smagumą kiekvieną 
kartą kai rūkote. Pabandykite ir pamatykite! 
Gaukite pakelį naujų Old Golds šiandien!

šuje, bet galop ištirpo ir 
dingo. Kada varpas buvo 
nulietas tai varpo šone 
aiškiai matėsi mažutis 
raudonas taškas. Taškas 
ir iš varpo pasirodė neiš- 
imtinas. Pakeltas varpas 
koplyčios bonoje, malo
niai suskambėjo. Ramu 
pasidarė vienuoliams, kad 
su nelaiminguoju skatiku 
jie atsikratė.

Jų gyvenimas slinko se
nąja vaga pirmyn, ir si
dabro skatikas liko visų 
pamirštas. Prasidėjo ga
vėnia, Velykos jau netoli; 
rengėsi 
švenčių, 
džiosios
dienį, kada vienuoliai ra
miai miegojo, iš miego 
prikėlė skambinantis var
po balsas. Nubėgo jie kop- 
lyčion, bet tenai nieko ne
rasta, varpas skambėjo 
pats. Paskambėjęs kiek 
sustojo. Nustebę vienuo
liai negalėjo suprasti, ką 
tai gali reikšti. Tas pats 
nasikartojo ir sekančią 
naktį. O atėjus didžiajam 
trečiadieniui, var pas 
skambėjo be sustojimo. 
Didžiajame ketvirtadienio 
ryte gražusis varpo balsas

Balandžio 4 d. įvyksta teat
ras. Vaidinama “Šv. Pranciš
kaus Pašaukimas”, 3 veiksmų 
drama. Rengia Marijos Vaike
lių D-ja, vadovaujant seselėms. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jos naudai.

Labai keista, kad pas mus y- 
ra tokių žmonių, kurie eina 
į bažnyčią ir prie Šv. Sakra
mentų. jie vadinasi katalikais, 
bet džiaugiasi Stalinu, kad jis 
pavergė Lietuvą ir visą kraštą 
naikina, ypač jie džiaugiasi, kad 
persekioja kunigus. Ar rami y- 
ra jūsų sąžinė? Ar jūs neesate 
veidmainiai ? Koresp.

PAMINĖJO 30 METŲ 
SUKAKTĮ

Pereitą sekmadienį, 9 vai. šv. 
mišias buvo užprašę vietos L. 
R. K. S. A. kuopa, paminėdama 
savo 30 m. gyvavimą. Nariai ėjo 
bendrai prie šv. komunijos. Lai
ke mišių choro grupė gražiai 
pagiedojo. Bendrus pusryčius 
turėjo parapijos salėje. Kalbė
tojai apgailestavo, kad labai 
mažai prisirašo jaunimo. Pr. 
Katilius iš Wilkes Barre, Pa. 
pasižadėjo po Velykų atsilan
kyt ir pagelbėt daugiau naujų 
narių pritraukti. Gero pasiseki
mo.

lė. Parodą sudarė vien piešiniai, deliam nuliūdime žmoną, Katri- Į 
kurių buvo 38, vien tik lietuvių.1 ną, du sūnų ir jaunutę dukrelę, i 
Juos išstatė, paišė, 16 meni-į brolį, gyvenantį Argentinoj ir 
ninku, kurių tarpe 3 yra iš šios. daug giminių.

HARTFORD, CO!1N
Šioje kolonijoje yra Lietuvių

Buvo uolus Šv. tjkėsų klubas, kuris neseniai į- 
parapijos, tai Pivorūnas, Alek- ] Andriejaus parapijos narys, Šv. i įtaisė svetainę ir klubą, 
šie jus (Jr.) ir Vizytė - Kulbo- J Jurgio draugijos ir Piliečių į0 klubo priklauso daugumoje 

I kienė. Parodą aplankė keletas į klubo narys. Prie velionio kars- tautininkai ir katalikai. Bet ne- 
! šimtų asmenų. Reikia 
šiuos jaunus meno 

; kad duoda galimybės 
nei susipažinti su jų 
Įžangos nebuvo, tai reiškia, ne 
biznio sumetimais buvo sureng
ta. Gero pasisekimo šiems me
nininkams. M.

Prie

(Tęsinys)
Pabudęs ryte, žiūri nėra 

skatiko. Jieško, skatikas 
guli ant grindų. “Kaip jis 
galėjo nukristi, o gal aš 
visai jo nepadėjau ant sta
liuko? Taip ir bus, aš su
vargęs iš kelionės, bedėda
mas jį ant staliuko, nume
čiau ant grindų, o tas bai
susis sapnas iš nuovargio 
man ir sapnavosi”.

Bet tas pat pasikartoje 
antrame ir trečiame ryte, 
nadėtas skatikas po kry
žium, vis randasi ant grin
dų, lig tyčia kas jį numes
tų. Neramu pasidarė vie
nuoliui, norėjo pranešti 
vyresniajam, bet nedrįso, 
gal tik rš jo pasijuoks. Ga
lop jis nutarė vakarais 
melstis nrie savo staliuko, 
nenuimdamas to skatiko. 
Bet kain jam baisu pasi
darė, kada jis atsiklaupęs 
prie staliuko pradėjo mel
stis, sidabro skatikas pra
dėjo šokinėti ant staliuko 
lyg kieno mėtomas. Persi
gandęs nubėgo surasti vy
resnįjį, Ambroziejų, ir 
jam viską išpasakojo. Tė
vas Ambroziejus sušaukė 
visus vienuolius pamatyti 
skatiko. Susirinkę vięnuo- 
liai, kiekvienas iš jų mėgi- dingo, iš jo plaukė baisiai 
no, šiokiu ar tokiu būdu staugiantis baisus balsas, 
nrašalinti tą raudoną taš- Persigandę vienuoliai ne
ką nuo pinigo. Bet jų visų žinojo, kas daryti, 
darbas pasirodė be vaisių, varpą iš koplyčios 
taškas dar raudonesnis į pasirodė 
Dasidarė. Tada visi su-[skambėjo 
klaupę pradėjo melstis, ir , 
pinigas visų akyse pašoki
nėjęs nukrito ant grindų, 
ir spiegiančiu balsu su
skambėjo. Tėvas paėmęs 
niniga nunešė į koplyčią 
ir padėjo jį prie altoriaus. 
3et ryte skatikas guli vie
nuolio kambarėlyje ant 
grindų. Tada vienuolis pa
ėmęs pinigą, nunešė jį į 
kalnus, ir, į krintantį per 
skalas vandens krioklį, jį 
numetė. Ryte vėl pinigas 
atsirado vienuolio kamba
rėlyje.

Susirūpinę vienuoliai 
Dradėjo galvoti, kas dary
ti, kaip su nelaiminguoju 
skatiko atsikratyti? Ir vėl į 
Tėvas Ambroziejus sušau-j 
kė visus vienuolius tartis, 
ką daryti su pinigu. Atsi
stojęs senelis Tėvas Aloi- 
zas, tarė: “Broliai Kristu
je! Mūsų brolio sapnas y- 
ra teisingas. Raudonas 
taškas ant pinigo yra Kri
staus kraujas, tas krau
jas užtiško ant pinigo, ka
da Kristus nešė kryžių, o 
keleivis, kuris dovanojo šį 
pinigą mūsų broliui, buvo 
nats Judas, nes yra pada
vimu. kad lig šiol Judas, 
klaidžiodamas po pasaulį, 
iau išdalijo 29 skatikus, 
kuriuos gavo parduoda
mas Kristų, šis tai bus pa
skutinis Judo skatikas. Vi
siems atneša nelaimę šie 
Dinigai, kuriuos Judas po 
Dlatųjį pasaulį dalijo, ir 
mes turime juomi atsikra
tyti. Neužilgo mūsų nau
jajai koplyčiai bus lieja
mas naujas varpas, tai aš 
patarčiau įlieti tą skatiką 
i varpą, ir tada jis nebesu
grįš”

Visi vienuoliai užgyrė 
Tėvo Aloizo sumanymą. 
Greitai pradėtas liedyti 
varpas. Kada geltonas va- 

’ ris ištirpo buvo įmestas 
nelaimingasis skatikas. H- 

- gokai skatikas laikėsi ver
dančios vario vir-

vienuoliai prie 
Naktį prieš di- 
savaitės pirma-

išmest 
bonos 

negalima, jis 
be sustojimo 

dieną ir naktį, jo spiegian
tis balsas plaukė į Alpių 
kalnus ir gilius terpeklius. 
Didžiajame šeštadienį var
pas staiga nutilo, nubėgę 
vienuoliai į koplyčią pa
traukė varpo virves, bet 
varpas tylėjo, 
balso neišdavė. Ilgai ky
bojo varpas koplyčioje, 
nors vienuoliai kaž kaip jį 
mėgino, bet iš jo jokio bal
so nesigirdėjo. Nežinojo 
vienuoliai, kas daryti su 
varpu, neturįs balso var
pas buvo jiems nereikalin
gas, o antra, jie visi bijo
jo, kad nepasikartotų tas 
nat kitose Velykose. Bet 

[kas daryti, kaip nuo jo vi- 
įsai atsikratyti, nes jis ga
li, kaip ir skatikas, pasiro
dyti neprašalinamas. Ir 
vėl Tėvas Ambroziejus su
šaukė vienuolius tartis. 
Kada susirinko visi vie
nuoliai, jis kreipėsi į sene
lį Aloizą, prašydamas pa
tarimo. Ilgai patylėjęs se
nelis vienuolis galop atsi
stojęs, tarė: “Giliosios jū
ros gal suteiks jam ramy
be, paskandinkime mes jį 
jūrių gelmėse”. B. d.
AVĖ MARIA VALANDA

sveikinti to buvo sudėta daugybė užu o-'
i *

mėgėjus, jautos dvasinių bei gėlių bukie-‘ 
visuome- tų. Palaidotas iškilmingai ba- Į 
darbais, landžio 1 d. iš Šv. Andriejaus 

parap. bažnyčios, kur buvo at
našaujamos šv. mišios. Didelio 
būrio giminių bei draugų nuly
dėtas į šv. Marijos kapus.

Viešpatie, pasigailėk jų sielų 
ir suteik amžiną poilsį.

Užuojauta ir suraminimas nu
liūdusioms šeimynoms. T. M.

suprantama kodėl tas klubas 
negali atsikratyti pataikavimo 
penktakojams komunistams, 
kurie garbina Stalino “saulę”?

Klubas išnuomuoja ‘ svetainę 
Lietuvos graborių klapčiukams, 
kur niekinama Lietuva, lietu
viai, kovojanti dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo. Ar 
gi klubiečiai nejaučia, kad 
šiandien jų broliai pavergtoje 
tėvynėje kruvinomis ašaromis 
verkia ir šaukiasi viso kultū
ringo pasaulio pagalbos — iš
laisvinimo iš Sovietų barbariš
kos vergijos. Klubiečiai, pagal
vokite ir gal suprasite kokią 
skriaudą jūs darote Lietuvai ir 
pavergtiems lietuviams.

Pilietis.

NEW BRITAIN, CONN.
BROOKLYN, N. Y

I

BRIDfiEPORT, CONN.i

kuris

I

lomngTon, tonn.
I

I

sena parapi- 
palaikytoja. 
atlaikė kle- 
Kazlauskas.
ir kapuose

Pereitą sekmadienį 8:30 vai. 
įvyko, bendra komunija šv. Ce-

būti kiekvienoj katalikiškoj šei
moj katalikiškas laikraštis.

DAILĖS PARODĖLĖ
Savaitę laiko iš buvo parapi

jos svetainėje surengta Lietu
vių Dailės Meno Ratelio parodė-

vai. vakare. Apreiškimo 
bažnyčioje. Išpildys Du- 
kantatą — “Septyni Kris- 
Zodžiai”. Jokios įžangos

Parapijos choras jau rengiasi 
Motinų dienai, kuri bus gegužės 
II d. Bus suvaidinta drama — 
“Motinos širdis”.

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

BINGO
Pereitą sekmadienį sodalietės 

surengė Bingo žaidimą, 
gražiai pavyko.

Tėvas Jonas Kidykas, S. J. 
sekmadieniais. Prašo pasimelsti už atsiverti- 

Dievo atsitolinusių

mažiausio

PHONE
So. Boston 

2271

Apreiškimo parapijos choras, 
vad. Jono Jankaus, ruošia ne
paprastą religinį koncertą, Ver
bų sekmadienį, balandžio 6 d., 
7:30 
par.

’ bois 
taus
nebus.

Apreiškimo parapijoj pas 
kun. N. Pakalnį, kleboną, apsi
stojo kun. dr. Antanas Deks- 
nys. kovo 18 d. atvykęs iš Švei
carijos per Portugaliją.

METINĖS REKOLEKCIJOS
Kovo 31 d. prasidėjo dviejų 

savaičių bendros, vyrams ir mo
terims, rekolekcijos, kurias ves 
kun. P. Aukštikalnis, jėzuitas. 
Graži proga pasinaudoti šiomis 
Dievo malonėmis.

Pereitą sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, Šv. Andriejaus parap. 
bažnyčioje, įvyko lietuvių kal
boj misijų užbaiga. Misijas vedė 

[Tėvas Gabrielius, C. P. Per vi- 
jsas dienas lankėsi skaitlingai 
. žmonių. Užbaigos dienoj buvo 
suteikta šv. Krikšto atnaujini
mas kiekvienam asmeniui, lai
kant rankoj degančią žvakę.

Šią savaitę yra vedamos misi
jos anglų kalboj, kuriose lanko
si skaitlingai jaunimo.

Šioj savaitėj buvo palaidota 
:p. Urbonavičienė, 
jos tvėrėja ir jos 
Iškilmingas mišias 
bonas, kun. J. V. 
žmonių bažnyčioj 
buvo daug.

I BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston
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Pereitą savaitę p. A. Stani- 
šauskas užrašė ‘Ameriką’ p. J. 
Stanislauskui, parapijos dar
buotojui, ir jos rėmėjui, Šv.

cilijos choro narių. Po pamaldų Jurgio draugijos ilgamečiui raš- 
buvo bendri pusryčiai. Šį sek- tininkui. Manau kiti ir užsira- 
madienį, balandžio 6 d., 9:30 šys lietuvišką laikraštį jei ne 
vai. įvyks Šv. Vardo draugijos ■ ‘Ameriką’, tai “Darbininką”, o 
vyrų pamaldos ir bendra komu- jaunimas ‘Muzikos Žinias’. Turi 
nija, po to bendri pusryčiai. Y- 
ra kviečiami visi parapijos vy
rai dalyvauti.

STAIGI MIRTIS
Kovo 27 d. vakare, parėjęs iš 

darbo, staiga mirė a. a. Antanas 
Liškauskas, 49 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukreles ir sūnų.

Kovo 28 d. anksti rytmetį, 
General ligoninėje, po trumpos 
sukrėtimo ligos, mirė a. a. Si
monas Jenušonis, pragyvenęs 
šioj šalyje 35 metus. Paliko di- 
i----------------------- --- - ----
i

Šios kolonijos lietuviai neri
mauja, sužinoję apie didelę iš
kilmę, kurią rengia LRKSA 
Conn apskritys. Programoje da
lyvaus daugelio aplinkinių kolo
nijų chorai, solistai ir muzikan
tai. Šis puikus vakaras įvyks 
tuoj po Velykų, balandžio 26 d., 
šešeadienio vakare, 7 vai. Apy
linkės kolonijų jaunimas taipgi 
uoliai rengiasi dalyvauti. Tikie- 
tas tik 35c., vaikams 15c. Nepa
mirškite balandžio 26 dienos. 
Vakaras įvyks lietuvių svetai
nėje, 121 Beechwood Avė., Tor- 
rington, Conn. Rengimo komisi
ja nuoširdžiai visus kviečia at
silankyti. A. P. Krikščiūnas

M. 1 Colney, N JI.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

Praeitą sekmadienį bažnyčioje 
buvo išdalinta parapijos spaus
dinta atskaita už pereitus me
tus. Joje pažymėta taipgi ir 
kiek kurie aukavo dėl naujų 
vargonų. Parapijiečiai yra dė-į 
kingi kleb. kun. J. V. Kazlaus-į 
kui, už tokį gražų darbą. t

Bažnyčioje 
daug matosi netik jaunimo iš nuo 

j kitur atvykusio, bet ir šeimų, žmonių šiose parapijose: 
■Daugiausia iš Pennsylvanijos. Bal. 8 iki 13, Šv. Alfonso par 
| Tikrai gražu, kad visi eina į lie- Baltimorę, Md. 
tuvišką savo bažnyčią. Priei _ ,

i. , . ... . . Bal. 20 iki 24, šv. Jurgio par..bažnyčios jau bus baigti staty-] ’ & r
]ti namai, kur galės apsigyventi Įu
i 516 šeimynų. Būtų gerai, kad j Geguž. 11 iki 18. Aušros Var 
[lietuviai nepraleistų progos. O.'tų par., New York, N. Y.

Tėvo J. Kidyko Misijų
Maršrutas

Ateinantį Verbų sekmadienį, 
balandžio 6 d., Avė Maria radio 
valandos metu — 6:30 vai. bus 
transliuojama Kristaus Kan
čios vaidinimas, drama iš Kris
taus paskutinių gyvenimo die
nų. Ši radio valanda bus visą 
savaitę kasdien iki Velykų. 2:00 
vai. p. p.




