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I

Roma, bal. 17 — Italijos 
fašistų laikraštis pareiškė, 
kad Amerikos laivai, kurie 
veža karo ginklus Angli
jai, bus bombarduojami A- 
frikos vandenynuose.

Amerikos Laivai Būsią 
Apginti

Washington, bal. 17 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad įstatymai 
reikalauja vyriausybės ap
ginti Amerikos prekybi
nius laivus, kurie plau
kia nepaskelbtose karo zo
nose. Amerikos prekybi
niai laivai dabar daugiau
sia plaukia per Pacifiko 
vandenyną į Raudonąsias 
jūras, kad duoti Anglijai 
pagalbą Afrikoje. Yra pa
vojus, kad Japonija gali 
sulaikyti Amerikos laivus. 
Nežiūrint Anglijos nepasi
sekimų Balkanuose ir A- 
frikoje, prezidentas parei
škė, kad Amerikos pagal
ba nebus sulaikyta.

Nustatė Darbui

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Mirė Prof. S. Šalkauskas
Berlynas, bal. 17 — Liū

dna žinia pasiekė lietuvių 
visuomenę. Vytauto Di
džiojo Universiteto, buvęs 
rektorius, profesorius, pa
saulinio masto mokslinin
kas, įžymus rašytojas, iš
tikimas Katalikų Bažny
čios sūnus, Stasys Šalkau
skas mirė. Nėra abejonės, 
kad bolševikų užgrobimas 
Lietuvos ir jų užvestoji 
žiauri vergija, pagreitino 
prof. Šalkausko mirtį.

Vokiečiai Bombardavo 
Airiją

Berlynas, bal. 17 — Ge
nerolas Stasys Raštikis, 
kuris per daug metų buvo 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministru ir vyriausiu ka
riuomenės vadu paspniko

Gen. Raštikis Pabėgęs 
Iš Lietuvos

bardavo Vokietijos Kielą 
Ir sako nuskandinę vieną 
/okiečių laivą.

Vokietijos Sutartis Su 
Turkija

Berlynas, bal. 17 — Hit
lerio vyriausybė pareiškė, 
kad su Turkija būsią su
daryta kokia tai sutartis.
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Bolševikai Apvagia Lietuvę
AREŠTUOTAS BUVĘS 
PREZIDENTAS DR. GRINIUS

Taip pat pranešama, kad 
į Rusijos gilumą. Paleckio vyriausybėje bu- 

automobiliai vęs žemės ūkio ministeris 
Lietuvos ir Mickys ir užsieniu reikalų 
susisiekimui vice - ministeris Glovackis 
Petrograde, areštuoti už nepritarimą
• • I — — — toto ^to to

Chicago, III., bal. 17 —’ jieji pabėgėliai iš Lietuvos 
Laikraščio Chicago Tribu- sako, kad bolševikai areš- 
ne korespondentas iš Pa- tavo Lietuvoje buvusį Lie- 
baltijos kraštų praneša, ■ tuvos prezidentą Dr. K. 
kad Maskva yra įsakius iš- Grinių. Dr. Grinius buvo 
vežti iš Pabalti jos valsty- liaudininkų vienas žymiu- 
bių visą modernišką maši- jų veikėjų, daug dirbęs dėl 
neriją į Rusiją. Kasdien Lietuvos laisvės ir nepri- 
šimtai vagonų prikrauna- klausomybės. 
ma įvairių mašinų ir išve
žama
Autobusai ir 
išvežami iš 
naudojami 

j Maskvoje ir
Maisto rezervai taip pat a- Maskvos įsakymams. Lie- 
timami ir išvežami į Rusi- tuvoje pasikartoja bolševi- 
ją. Tas pats koresponden-1 kų vykdomas planas Rusi- 
tas praneša, kad jaunuo-'joje ir kitose užgrobtose 
liams įsakoma būti GPU, valstybėse. Jie iš pradžių 

užimdami Ptolemais ir agentais (šnipais), arba pasinaudojo Lietuvos išda- 
Kozanę miestus. Albanijo- eiti į Rusijos darbo stovy-: vikais, kad nesukelti visos 
je Graikai buvo priversti klas. Lietuvos žmonių tur- 
pasitraukti iš Koritzo mie- tą Rusijos bolševikai už- 
sto, kurį, praeitų metų grobia ir palieka žmones 
lapkričio mėnesį, jie buvo vargti ir badauti. Į Rusiją 
paėmę iš italų. Iš Londono taip pat išvežama fabrikų į 
pranešama, kad vokiečių ir mašinos. Tuo būdu bolše- 
italų kariuomenės nugali vikai atima Lietuvos žmo- 
AngJijos armiją, bet Hitle- nėms pragyvenimą.

___ ,____ -___________ ’ rio i1* Mussolinio nuosto- 
praneša, kad.kaikurie An-!liai esą dideli. Kad Angli-' 
glijos armijos pulkai jau ja nesidžiaugia karo eiga 
apleido Graikiją. Anglijos Graikijoje 
vyriausybė to fakto neuž-i 
ginčija, bet ir nepasako, 
kad tai yra tiesa.

Vokiečiai perkirto Grai
kijos - Anglijos kariuome
nių tvirtovių frontą ir pa
sivarė 65 mylių į Graikiją,

Vienas iš daugiausiai inspiruojančių paveiks
lų Velykinių apeigų atsibuvo Grand Canyon, kur 
vaizde matosi besimeldžiantis kunigas prie ak
menimis sugrįsto aukuro, Arizonoje.

Anglai Apleidžia Graikiją

Į

Washington, bal. 17 •
Vyriausybė nustatė, kad 
audinyčių darbininkams 
būtų mokoma nemažiau, 
kaip 37 y2 centai į valandą. 
Tas palies apie 300,600 
darbininkų.

Šnarins Žemės Drebėjimas 
Meksikoje

Belfast, Airija, bal. 17— 
Vokiečių lakūnai bombar
davo šiaurės Airijos dalį, iš bolševikų vergijos. Gen. 
padarydami didelius nuos- Raštikis turi visos Lietu- 
tolius. Vokiečiai sako, kad vos tautos pasitikėjimą ir
šiaurės Airijoje Anglija į-‘pagarbą. Tikrai yra džiu- Berlynas, bal. 17, — Vo- 
sisteigė karo ginklų fabri-igu, kad tas nuoširdus pa- kieti jos vyriausybė prane- 
kus. Skaudžiai nuo vokie-į triotas, kuris kovojo už ša, kad Anglijos kariuo- 
čių bombnešių nukentėjo Lietuvos nepriklausomy- menė apleidžia Graikiją. 
Anglijos miestai: Hull, bę, dabar yra laisvas. Jis Anglijos karo vyriausybė 
Newcastle, Liverpool ir apsistojo Berlyne, Vokieti- įsakė Graikams pagelbėti 
kiti. Anglijos lakūnai bom- joje.

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA PAVOJŲ

I

Meksika, bal. 17 — Mili- 
jonai dolerių padaryta 
nuostolių ir daug žmonių 
žuvo, kai įvyko smarkus 
žemės drebėjimas Meksi
koje.

VokiečiaiPripažino Kroa- 
tams NtnriklausomvbeIIViH llllwwrVl■ ■ I Vy

Berlynas, bal. 17 — Vo
kietijos ir Italijos vyriau
sybės pripažino Kroatams 
nepriklausomybę ir paža
dėjo nustatyti rubežius. 
Kroatai atsiskyrė nuo Ju
goslavijos.

ta pavojų Afrikoje. Ką An
glijos kariuomenė buvo 
užėmus iš italų, dabar vo
kiečiai paėmė iš anglų ir 
varosi pirmyn į Suezo ka
nalą. Anglai iki šiol tvirti
no, kad Suezui nėra pavo
jaus, bet dabar pripažįsta, 
kad vokiečių armija nesu
laikomai varosi pirmyn ir 
esą pavojus, kad jie gali 
užimti Suezą. Vokiečiai A- 
frikoje turi apie 100,000 
motorizuotos kariuome
nės. Anglai savo pralaimė
jimus Afrikoje aiškina 
tuo, kad esą buvo reika
linga iš ten kariuomenės 
dalis siųsti į Graikiją ir Al
baniją.

šiaurės - vakarų Anglijos 
miestus. Bet skaudžiausiai 
nukentėjo Londonas. Apie 
400 vokiečių lakūnų bom
bardavo Anglijos sostinę. 
Anglijos vyriausybė pra
neša, kad du vokiečių la
kūnai buvo nušauti.

<
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Vokiečiai Bombarduoja
Anglijos Miestus

Londonas, bal. 17 — Vo-

Jugoslavai Prašo Vokiečių

Anglai Bombarduoja Italijos
Tvirtoves

Berlynas, bal. 17 — Ber
lyno vyriausybė praneša, 
kad Jugoslavijos nugalėta 
ir išsklaidyta kariuomenė 
negali atsilaikyti prieš vo
kiečius ir vyriausybė prašė 
Hitlerio duoti taikos san
tykius. Vokietijos vyriau
sybė pareiškus, kad tik vi
siškas Jugoslavijos pasi
davimas tebus priimtas, 
kaip taikos ženklas; jokių 
kitų santykių vokiečiai 
nepriimsią iš Jugoslavijos. 
Kaikurie dalykų žinovai 
pareiškė, kad į 24 valan
das Jugoslavijos vyriau
sybė sutiks visiškai pasi
duoti Vokietijos “globai”.

Roma, bal. 17 — Italijos 
vyriausybe praneša, kad 
Anglijos lakūnai bombar
davo Brindisi ir Valoną, 
padarydami nemažai nuos
tolių.

Nuskandino Ketinius Laivus
Berlynas, bal. 17 — Vo

kietijos vyriausybė prane
ša, kad į savaitę laiko vo
kiečiai nuskandino ketu- 
rius Anglijos laivus Grai
kijos pakraščiuose.

jiems ištraukti savo ka
riuomenę iš jų krašto. Vo
kiečiai bombarduoja Ang
lijos prisirengimą grąžinti 
armiją į Angliją. Vokiečiai

I

ir Albanijoje, 
tai aiškėja, kad vokiečiui 
laimėjimas yra didelis. 
Anglija matydama pavojų 
savo kariuomenei, 
trauks iš Graikijos, 
pirmiau ištraukė iš 
cūzijos.

J4 iš-i 
kaip! 

Pran-!

STALINAS UŽIMSIĄS DALĮ
KINIJOS

Londonas, bal. 17 — Da-. landi jos Rytų - Indiesę, gali 
lykų žinovai pripažįsta,'Australiją ir Pilipinų sa- 
kad sovietų Rusijos ir Ja- las. Ir tuo metu, kai Japo- 
ponijos sutartis duoda nija kovos, Stalinas už- 
progą Stalinui užgrobti grobs šiaurės - vakarų Ki- 
daugiau valstybių. Ta su- nijos dalis, nes ten jau yra 
tartimi Japonija laimėjo .komunizmo tvirtovė. Už 
daugiau negu Rusija. Ja-!tai Kinijos generolas, 
ponija, suvarginta karo su Čiang Kai-Šek, nustebo ta 
Kinija, negalėtų užpulti sutartimi. Nors sovietų 
Rusijos per Sibirą ar Mon- Rusija gal ir toliau duos 
goliją. bet ji bijojo, kad militarinę pagalbą Kinijai, 
sovietų Rusija nuo Vladi- bet ne tam, kad kovoti 
vostoko jos nepradėtų prieš Japoniją, bet kad su
bombarduoti. Faktas, kad tvirtinti komunistų jėgas 
Japonijos atstovas važiavo ir prijungti Kiniją prie so- 
į Maskvą išgauti sutarties, vietų Rusijos. Stalinas 
įrodo Japonų susirūpini- smurtu užgrobia ir sunai- 
ma. ’ kina nepriklausomas vals-

Tai kodėl Stalinas pasi- tybes. O mūsų komunistai 
rašė sutartį? Pirmiausia, šaukia, kad sovietų Rusi- 
Stalinas norėjo sutvirtinti ja taikos nori, 
savo padėtį prieš Hitlerį.! 
Hitlerio pasisekimai Bal-! 
kanuose ir grasinimai 
Turkijai nugąsdino komu-’ 
nistu diktatorių. Toliau,“ 
Stalinas padaręs sutarti su;
Hitleriu, be karo paskelbi-glijos vyriausybė pripa- 
mo užarobė daug valsty- žįsta, kad Jugoslavijos ar- 
biu. Kai Hitleris turėjo ko- mija yra išsklaidyta ir jo- 
voti. Stalinas be karo už- kio pasipriešinimo nebega- 
grobė Pabalti jos valstv- Ii duoti vokiečiams. Grai
bės. dali Rumunijos ir tik kijoje, Anglijos ir Graiki- 
nrieš Suomija turėio ka- jos kareiviai kovoja prieš 
riauti. Dabar jis sutiko lei- vokiečius, bet ir čia padė- 
sti Japonijai, užimti Pran-tis yra “bloga”. Vokiečiai 
cūzijos Indo - Kiniją, O- vis varosi pirmyn.

Jugoslavijos Armija 
Išsklaidyta

Kraujo Praliejimas 
Kasyklose

Middlesboro, Ky. bal. 17, 
Anglių kasyklose įvyko 
smarkus susirėmimas tarp 
streikierių ir streiklaužių. 
Keturi žmonės buvo nu
šauti ir 25 sunkiai sužeisti.

tautos pasipriešinimo, bet 
kada įsigali iš Rusijos at- 

j važiavę komisarai, tai pra
deda likviduoti tuos lietu
vius, kurie matė bolševikų 
visus darbus, kad paskiau 
jie nebūtų Maskvai pavo- 

'• jingi. Nėra abejonės, kad 
ir Paleckis susilauks pana- 

Berlynas, bal. 17 — Nau- šaus likimo.

Lietuvos Kunigai J Rusijos Armiją
Berlynas, bal. 17 — Iš 

Lietuvos atbėgo į Vokieti
ją dar šeši jauni kunigai. 
Jie praneša, kad bolševikai 
Lietuvoje jaunesnius kuni
gus verčia stoti į raudoną- 

; ją armiją ir veža juos į Ru
siją. Iš Lietuvos yra pabė- 
; gę į Vokietiją 36 kunigai, 
i Kiti trys kunigai buvo nu
tverti netoli Vokietijos ru- 
bežiaus ir bolševikų pa
smerkti dešimčiai metų į 
kalėjimą. Į Vokietiją taip 
pat yra pabėgę žymūs lie-

tuviai, kaip tai, valstybės 
teatro direktorius Zadei- 
ka, solistai — Grigaitienė 
ir Sprindys. Mokytojas 
Talmantas su šeima, gydy
tojas Dumbrys, švietimo 
ministeris Masiliūnas, mi- 
nisteris Audėnas ir daugy
bė kitų.

Sovietų Rusuos Susirėmi
mas

BŪSIĄ PAKEISTAS
1 KAREIVIAVIMO AMŽIUS

VVashington, bal. 17 —;tas pareiškė, kaJ jaunų 
Prezidentas Rooseveltas ’ metų vyrai visi turėtų vie- 
kalbėdamas laikraštinin- Į nūs metus pašvęsti valsty- 
kams patėmi jo, kad jaunų! bei.
vyrų kareiviavimo amžius1 --------------
gai bus pakeistas, užkiau- Pakėlė Darbininkams Algas 
stas ar vyrai nuo 18 metų _______
bus pašaukti į kariucme- q -■ - - - - - --

Bethiehem plieno “kompa- 
jnija pakėlė darbininkams 
i algas 10 centų į valandą.
i . ■ - . —■ —   ——   — - ■

v •

Bethlehem, Pa. bal. 17—

Maskva, bal. 17 — Pra
nešama, kad Turkestane 
sovietų Rusijos sargyba 
susirėmusi “su ginkluota 
įsiveržėlių armija”. Tur
kestanas susiduria su Per
sija. Afganistanu ir Kini
ja. Išrodo, kad sovietų Ru
sija ieško priekabių už
grobti tų valstybių dalis. 
Tai sena Stalino politika; 
sukelti prie rubežiu susi
rėmimus. o paskui skelbti 
pasauliui, kad sovietų Ru
sija turi apsiginti nuo už
puolikų. O kad “užpuoli
mai” nepasikartotu, tai 
Stalinas įsako užgrobti 
valstybes.

Londonas, bal. 17 — An-

kad jei jaunesnio amžiaus 
vvru bus galima turėti už
tektinai. tai gal bus suma
žinta iki 30 metu amžiaus. 
Dabartinis įstatymas rei
kalauja, kad vyrai nuo 21 
iki 36 metu amžiaus tar
nautų kariuomenėje. Ta
čiau permainos neivyksią 
nirm birželio mėnesio. 
Taio pat vvriausybės r>a-. 
reikšta, kad vvrai. ku
riems nuo praeitų metu 
spaliu 16 dienos suėjo 21 _
metai, bus surašomi atei- ęlio Programoje, 
nanti soaliu mėnesi. Sako- Siuskite skelbimus šiuo adresu: Darbininkų Ra
ma. kad apie 1,200,000 vy- dio, 366 Broadiyay, So. Boston Mass. Jeigu skubus rei- 
rų bus surašyta. Preziden- kalas, tai galite, ir telephonuoti: SOUth boston 2680.J

* '• ./ui . i i t HCH Z • tOl

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 19 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Programoje dalyvaus 
Norwoodo Jaunuoliu orkestras. Šis orkestras pirmą 
karta pasirodys radio programoje.

Prašomo pasukti savo radio rodykle ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis programos iš WC0P stoties, Bos- 

■ ton, Mass.
Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra-

I* o
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ĮVAIRIOS
Amerikos Nepiliečiy

Suvaržymas

I

2

\ • - * -
Washington, bai. 17 —

Karo sekretorius Stimson

Dūmų debesys, kurie pakilo iš mistiško užsiliepsnojimo aliejaus ir 
naphtha tankų ekspliozijos, Milan, III. Šis milžiniškas gaisras padaręs 
$100,000 nuostolių Taxman Oil kompanijai.

Iriui pasiseks nugalėti An- 
Į glijos laivyną, jis karą 
| prieš Angliją laimės.

Washington, bai. 17 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių sekretorius Hull pa
reikalavo, kad Kongresas 
paliuosuotų Amerikos ne- 
piliečius

Amerikos Kariuomenė 
Priruošta Karui

,______ t nuo priverstino
kareiviavimo, jeigu jie tai pareiškė, kad Jungtinių A- 
prašytų, bet nustatyti, kad :1 i.
jiems niekada nebūtų leis
ta tapti šios šalies pilie
čiais. Sekretorius sakė, 
kad ir tie, kurie jau turi 
pirmus pilietybės popie
rius, jeigu prašys paliuo- 
savimo nuo kareiviavimo, 
jų pilietybės popieriai bū
tų atmesti ir jiems nieka
da neleidižama tapti Ame
rikos piliečiais.

merikos valstybių kariuo
menė yra priruošta ka
riauti ne tik šiaurės ar pie
tų Amerikose, bet ir kito 
se pasaulio dalyse. Kur A- 
merikos interesams ar te
ritorijoms bus pavojus, 
ten šios šalies kareiviai tu
rės kariauti. -

Lietuvos Sviestu Išveža 
I

L. Vyčių Naujos Anglijos'Apskričio 
Suvažiavimas

Mūsų apskrities metinis suvažiavimas įvyks ba
landžio-April 20 ČL> Šy. Juozapo parapijos salėje, 115 
Vyčių kuopos vadovybėje, Lowell, Mass.

Suvažiavimas turėjo įvykti balandžio 27 d., bet 
dėl tam tikrų priežasčių Lowell’io kuopa atkėlė į ba
landžio 20 d.,

Visų kuopų būtina pareiga dalyvauti suvažiavime, 
nes turime labai svarbių reikalų ir bus rinkimas valdy
bos sekantiems metams.

Programa tokia: .....
10:30 vai. ryte šv. mišios; 12 vai. užkandžiai; i vai. 

pirma sesija; 3 vai. pertrauka, po pertraukos ir mišpa
rų antra sesija.

Kadangi pereitas suvažiavimas apribąvo atstovų 
skaičių, tai yra: 1 atstovą nuo penkių narių pilnai už
simokėjusių centre. Kuopai prašau šių taisyklių laiky
tis, Apart atstovų širdingai kviečiame ir svečius vy
čius, bet svečiai neturės sprendžiamo balso.

Bažnyčia ir salė randasi ant Rogers St.
.' Į suvažiavimą širdingai kviečiu gęrb. klebonus ir 

jų asistentus su savo gražiomis mintimis. Lauksime.
Pranas Razvadauskas, Apskr. Pirm.

* t
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Fordo Darbininkai Sugrįžo
Dirbti

venimo metus gerai veikę. 
“Pienocentro” tarnautojai

Detroit, Mich. bai. 17 — 
Apie 20,000 darbininkų, 
kurie buvo išėję į streiką, 
sugrįžo į fabrikus dirbti. 
Darbininkų unijos vadai 
su darbdaviais veda dery
bas.

Kaunas, bai. 17 — “Pie-! sako, kad iš Liepojaus Lie- 
nocentras” praneša, kad tuvos sviestą sukrauna į 
sovietų valdžia įsakė pagą- laivus ir išveža į Rusiją. Iš 
mintą sviestą Lietuvoje iš- Rusijos atvežama pageltu- 
vežti į Liepojaus šaldytu- šio ir sugedusio sviesto į 
vus. Iš Maskvos atsiųstas Lietuvą. Lietuvos žmonės 
agentas buvo nepatenkin- ne tik negali gauti užtek
tas “Pienocentro” šaldy- tinai sviesto nusipirkti, bet 
tuvais, nors jie per Lietu- kokio gauna negali valgy- 
vos nepriklausomybės gy- ti.

Aplink sėdintieji šoka užsto
ti nustebusią žydę ir apspinta 
žmogelį, grąsindami: — sus
tabdyti autobusą, atiduoti jam 
ant milicijos. Ai, šoferas! Sus
tok... Milicija...

• Žinios Iš
Tarp keleivių sėdi uniformuo-! 

tas kareivis, kuris “pajutęs pi-į 
lietišką prievolę” sutvarkyti be-j 
sikarščiuojantį darbininką, pri-

Nuskandino Aštuon 
Vokieti jos Laivus

' K
• •

Londonas, bai. 17 — An- 
glijos vyriausybė praneša, 
kad jos laivynas Vidurže- 
inio jūroje nuskandino aš- 
tuonius Vokietijos laivus, 
kurie gabeno kareivius ir 
karo ginklus į Afriką. Šis 
laivų nuskandinimas gali 
pakenkti vokiečių laimėji
mams. Hitleris žino Angli
jos laivyno galybę, už tai 
veda karą įvairiuose fron
tuose, kad tas laivynas 
būtų išsklaidytas. Anglija 
susideda iš įvairių domi
nijų. Kada toms domini
joms kliudoma susisiekti, 
Anglijos galybė sumažėja. 
Vokiečiai jau įsigalėjo A- 
frikoje, jei jie užims Sue- 
2o kanalą, tada Anglijos 
Susisiekimas bus sutruk
dytas. Užvaldę Suezo ka
nalą vokiečiai turės susi
siekimą su Japonija. Kada 
Anglijos laivynui reikia 
kovoti keliuose frontuose, 
Viduržemio jūroje, Pacifi- 
ke prieš Japonus, šiaurės 
Atlantike, tai jos galybė 
bus sumažinta. Jei Hitle-
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Kacapai gali nenusigąsti. Šis p 
laiškas gautas jau ne iš Vokie- j 
tijos. Iš ankstyvesnių mūsų su
sirašinėjimų, viename laiške j 
buvo trumpai paminėtas šis že- i 
miau talpinamas įvykis, apie 
kurį prašiau pilnai man aprašy- | 
mą to įvykio, kurio liudininku ] 
buvo laiško autorius. Nieko ne- i 
pridėta, nieko neatimta. Steng- 
tąsi buvo aprašyti viskas taip, 
kaip vyko. Yra liudininkas, ku
ris kartu važiavo! M.

(Tikras atsitikimas Kauno 
Miesto Autobuse, įvykęs komu
nistams jau kelis mėnesius 
“tvarkant Lietuvą”).

Sekmadienis. Žmonės pasipy
lė po gatves, daugumas skuba 
namo, kiti smalsumo vedini, 
vaikščioja po miestą ir apžiūri
nėja “kultūringas reformas”, 
kurias raudonieji “draugai” jau 
spėjo pravesti. Dar kiti stovi- 
nėja gatvėse ir stebisi “masinė
mis” demonstracijomis, kurio
se be raudonosios armijos daly
vauja būreliai iš kalėjimo išleis
tų “draugų”, sėdėjusių belan
gėj už “idėjas” — arkliavagys- 
tes, plėšikavimus, muštynes, ir 
būreliai žydukų bei žydelkaičių 
5—8 metų amžiaus ir traukian- 
V t . *1- ' f •; i "*
čių įvairiausiais balsais vienin
telę iki tol girdėtą ir pramoktą 
rusišką dainą: “širaka strana 
maja radnaja”... Kadangi mums 
panašios scenos, ne tik nebuvo 
naujos, bet ir įkyrėjusios, tai 
skubėjom savo reikalais į Kau
no Geležinkelio stotį. Įsėdom 
Kanto gatvėj (priešais Pašto 
rūmus), j autobusą ir dairomės 
pro langus į gatve praslenkan- 
čius vaizdus. Staiga mūsų dėme
sį atkreipia triukšmas užpaka
linėj autobuso daly. Paprastai 
apsivilkęs ir gerokai įtraukęs 
darbininkas stovi 
nės platformos, o 
si nusipenėjusi 
stamboku ryšuliu 
tobusas pilnas ir viduje vietos 
nebėra, darbininkas neturi kur 
pasitraukti, kad praleistų besi
skverbiančią žydelką ir nekrei- sų kraują 
pia į ją dėmesio. Gi žydelka įky
riai skverbiasi ir paleidžia ir 
alkūnes į darbą. Žmogeliui nu
sibodo tas kibinimąsis ir nus
tojęs kantrybės atsisuka į žy
delką ir drebteli:
— Ar žlibai?! Nematai, kad i mainos.

ant užpakali- 
pro jį grūda- 
žydelka su 
.Kadangi au-

autobusas pilnas? Ko dabar 
grūdies kaip turguje?
— Chamas! — atrėžia žydelka 

ir vėl alkūnėmis remiasi į sve
timus šonus.
— Nusiramink ,o ne tai pamo

kinsiu, kaip stumdytis, — pra
košia darbininkas pro dantis ir 
nusisuka į ją nugara.
— Ui, gojus man grąsina! Pa

žiūrėsim! — ir prislenka prie 
jo, rankomis mosikuodama jam 
po nosim.
— Tylėk, parka! Užčiaupk sa

vo silkėtą snukį ir suvaldyk 
rankas, kad netektų gailėtis. 
Na, ir įkyri žydelka! — pastebi 
pusbalsiu.
— Gevalt, Fašist! Uch teper 

svabodno, ihr mės ne žydai, o 
lygūs piliečiai ir jums draugai.
— Atsirado mat draugai! Žy

das man niekados draugas ne
būva ir nebus, — nutraukia ją 
darbininkas.
— Ui, sabotažnik, antikomu- 

nist! — suspiegia žydė, — da
bar mės komunistai jums fašis
tams pahodysim... —

Balsai eina garsyn ir garsyn. 
Visi sužiuro į besiginčijančius. 
Aš apžvelgiau visus keleivius 
ir... apart savo bičiulio, su ku
riuo drauge įsėdau, visi kiti bu
vo žydai. “Na ir įkliuvo varg
šas” — pralėkė mintis mano 
galvoj. Bet darbininkas visai 
nekreipia į keleivius dėmesio ir( 
skurdžiu balsu rėžia:
— Atsirado man komunistai, 

cha, cha... Pirmi į bankus pini
gus atsiimti, pirmi atsargas su
darinėti, o dabar pirmi jau ir 
komunistai. Cha, cha... Žinom 
tokius...
— Malčat! Nachal... Paškudni- 

kas. Fašist! Tokiems Mickevi
čiaus gatvėj vieta, — suspiegia 
žydelka.
— Fašistas, je... O kas jei ne 

žydai susidėjo su fašistais? 
Prie fašistų mums dvi skūras 
lupo, o dabar jau kitus fašistais 
apšaukia. Užteks ir jums dabar 
ponauti. Per 20 metų gėrėt mu- 

ir jodinėjot mums 
ant sprando. Atprasit dabar 
vargšus apvaginėt ir turtus 
krauti. Galėsit pamėginti ant 
Baikalo Žemės kasdami duoną 
užsidirbti, o ne žmones skriau
sti. Paprakaituosite, ant per- 

. lt:ir jus...

— Sovietiškos kultūros 
šoka prie jo, ir skėryčiuodamas fondas paskyrė 100,000 ru- 
rankomis, prideda:
— Ui, pilietis, čia jam viešas 

vietas, čia jam triukšmas ne- 
valna kelti. Prašau tylioj, o jei 
ne, tai bus milicija...

Darbininkas peržvelgia karei
vį ir atkerta:
— Irgi mat tėvynės gynėjas 

atsirado! Nuo kada žydams pa
dorią uniformą duoda teršti?

Aplinkui darbininką apspitę 
žydeliai pradeda grąsindami 
grūmoti, o žydelka pajutus to
kį pritarimą ima žydiškai 
bininką plūstu

— XPY ?ZR !CH% SHCH
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bliu už dailės kūrinius. Ta
čiau drauge paskelbtos są
lygos parodo, kokie “dai
lės” kūriniai bus remiami. 
Būtent, dailininkams už
sakoma pagal sutartis ir 
net iš anksto pateiktus es
kizus. Galima įsivaizduoti, 
kad iš šių eskizų teišeis 
naujos Stalino ikonos.

žmona, nors jokio atlygi
nimo negauna. Dirbdamas 
į dieną po 14—16 valandų, 
neturėdamas poilsio die
nos, jis gaunąs per mėne
sį 180 rublių. Už šiuos pi
nigus vargšas per mėnesį 
tegali nupirkti vieną (ne 
vieną porą!) batą...

Tame pat laikraštyje pa
galbos šaukiasi darbinin
kė Bilevičienė, gyv. Kau
ne, Zarasų gatvėje. Ji bu
vusi priimta į viešuosius 
darbus, bet kai darbo ga
vo jos duktė, ji buvusi at
leista.- Bilevičienė netru
kus susirgusi, o vėliau to
kia pat nelaimė ištikusi

• ' V • •’ V,! 1 ‘ ’

nesirūpina”.. Bilevičienė 
buvusi nuvežta į ligoninę, 
bet jos ten nepriėmė.

O juk taip reklamuoja- 
masi, kad įvestas ir nemo
kamas gydymas, ir socia
linis aprūpinimas esąs ge
riausias pasaulyje...

— Sovietų Lietuvos ko
misarų tarybos pirminin
kas M. Gedvilą išleido įsa- 
kymą, kuriuo žemes ūkio 
darbininkams, dirban
tiems pas privačius sam
dytojus, už 1940 m. turi 
būti pakeltas atlyginimas 
30%. Išmokėta jai iki 1940 

jos dukterį Ji dar turi trisĮih. lapkričio i d. darbo at- 
*’ . . . • lyginimo daliai šis pakėli

mas nėra taikomas.
vaikus, bet kaip rašo ‘Ta
rybų Lietuva’, jais “niekas

dar-

ne
blogiau žydiškai atsikerta dar
bininkas, — turėjau gana žydiš
kų ponų ant savo galvos, bet 
dabar jau neparduosit manęs 
žydiškai... — ir vieną įkyresnių 
žydukų pakėlęs už krūtinės nu
drebia jį į kampą. Kiti gi maty
dami jo drąsumą ir jėgą, patys 
pasitraukia, bet dar daugiau 
paleidžia gerkles šaukdami:

— Šoferas, sustok! Milicija! 
Ui jam yra fašist.

Šiuo metu konduktorius pra- 
sispaudžia prie besiginčijančių 
ir šoka ant darbininko:
— Pilietis, kaip tamstai negė

da kabintis prie padorių kelei
vių? Prašau ramiau, arba liep
siu išlipti iš autobuso.
— Žydelka triukšmą kelią, o 

tu prie manęs kimbi, — atkerta 
darbininkas, h* tuo momentu 
pasižiūrėjęs į konduktorių pri
deda: — Nebūt žydas, jei žydo 
neužstotų. Ir sakyk tu man... 
Visa Palestina viename autobu
se susirinko... (Mat kondukto
rius irgi pasitaikė žydas).

Tada visi žydai supuola ant 
vargšo darbininko ir visokiais 
balsais šaukiasi milicijos. Kiek- 
» • , • - 

vienoj sustojimo vietoj liepia, 
žydai lipti iš autobuso, bet žmo-

4 • »

gelis visai nekreipia į tai dėme
sio ir ramiai pastebi rodyda
mas įlietą:
— Matai mano bilietą? Jis ga

lioja iki Šančių kareivinių. Kai 
privažiuosiu kareivines, aš iš
lipsiu. Be jūsų patarimo įlipau
— be jūsų ir išlipsiu, — ir vėl 
ramiausiai sau stovėdamas lin
guoja.

Autobusas ūžia kaip avilys. 
Nepastebėjau, kai besekant šią 
įdomią sceną, privažiavom au
tobusu stotį ir sekantis sustoji
mas buvo geležinkelio stotis. 
Atsikėlęs artinausi prie prieki
nių durų, bet bijojau pažiūrėti į 
šoferio veidą. O jeigu ir tas...?

— “Elta” deda tokį skel- 
)imą: “Eltai” reikalingi 
specializuoti vertėjai iš 
rusų į lietuvių kalbą, turį 
literatūrinio ar žurnalisti
nio darbo stažą.

Lengvas dabar pasidarė 
redaktorių darbas: spėk iš
versti į lietuvių kalbą visą 
tą šlamštą, kuriuo aprūpi
na Maskva!

“Argentinos Lietuvių 
Balso” redaktorius ir leidė 
jas pamėgdžioja Pietų A- 
nierikos Lietuvių Istorijoj 
— kaip Justas Paleckas, 
Liudas Gira, Generolas 
Vitkauskas ir kiti Lietu
vos istorijoje. Tik skirtu
mas yra toks, kad pasta
rieji yra “renkami ir siun
čiami atstovauti į Krem
lių. o pirmieji gali būt 
“renkami” ir siunčiami į 
‘Koncentracijos stovyk
las’.”

» h •
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Howe Motor CO., Ine.
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People's National Bank
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Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
7 Pleasant St. Tel. 32 Claremont, N. H.

CLAREMONT MOTOR CO.
Ford — Mercury — Lincoln Zephyr 
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ClarenMit National Bank
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Narys Federal Deposit Insurance Corporation

58 Tremont Sq. Tel. 550 Claremont, N. H.
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skiltyse pil. J. Bilinskas' 
nusiskundžia, kaip jį iš
naudojanti nacionalizuo
tojo, t. y. subolsevikiritojo 
Kauno kino “Dairia” vado- 
vybė. Jis esąs pasamdytas 
kaipo krosniakuris, bet jis 
dar verčiamas palaikyti 
kine švarą, būti prie durų, 
seansui pasibaigus, ir atli
kinėti kitus darinis. Nega
lėdamas visų tįį darbų pa
daryti, jam padedanti dar

Gi užpakaly vis dar ūžė ir bu
vo girdėtis šauksmai:
— Šoferai! Sustok... Kur mili

cija?... Pamokinti tam fašistas.
Išlipau ir apsidairiau, bet ka

dangi policininko arti nebuvo, 
tai autobusas nuvažiavo toliau, 
gi aš jį dar * kartą palydėjau 
žvilgsniu ir pagalvojau: “Teat
ras be pinigų. Tokiiį vaizdų dar 
neteko matyti.

Išlindo “komunistai” į viršų, 
kaip varl&,zpavasarį...”

f *
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YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNė NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekšpertė 
9 Ė A ŠT E R fa AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636 f
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Darbdavių Su Darbininkais.
Amerikos Darbininkų Unijos Laikosi 

Šios Filosofijos

Torres Vedras Ar Dunkirk?

Ji

Andai spėliojom, kad Jugoslavija bus likviduota 
į 2—3 savaites. Dabar pasirodo, kad vokiečiai greičiau 
apsidirbs ,nes organizuotas jugoslavų pasipriešini
mas susmuko į 5 dienas. Dar čia, žinoma, ne pabaiga, 
ne finalas, nes kalnuose kurį laiką gali dar tęstis par
tizanų kovos. Jos gali padaryti vokiečiams daug ne
smagumų, bet galutinį rezultatą vargu bepakeis. Ju
goslavija jau nustojo buvusi. Ji suskilo. Šiaurinėj da
lyje susidarė “nepriklausoma” kroatų respublika,
nepriklausoma tik nuo serbų, bet pilnai klusni vokie
čiams ,nes tai vokiečių padaras.

Apie graikus buvo sakyta, kad vokiečiams su jais 
bus sunkiau. Rašant šiuos žodžius atrodo, kad ne daug 
ką sunkiau, nes vokiečiai ardo gr; 
taip pat sėkmingai, kaip ir jugoslavų, 
mo vis dėlto esama. Jugoslavai jau kaip ir likviduoti, 
graikai dar ne. Jiems padeda britų armija, ar bent jos 
dalys, skubotai iš Libijos atgabentos. Kadangi apie tą 
anglų armiją labai mažai težinoma, tai net apytikriai 
negalima spėlioti, kaip jai seksis prieš vokiečius atsi
laikyti. Kokio ji dydžio? Sakoma, kad 300,000. Bet ten-* 
ka abejoti, kad tokiu trumpu laiku anglai būtų suge< 
bėję atgabenti iš Afrikos tokią skaitlingą kariuome
nę. Jos skaičius tur būt gerokai perdėtas. Anglai labai 
šykštūs savo armijas kitiems į pagalbą siųsti. Paga
liau jie puikiai žino, kad ant sausos žemės net 300,000 
anglų nieku būdu neatsilaikys prieš milijoną vokiečių. 
Veikiausiai britai padarė tik “draugišką” mostą grai
kams padėti ir tam tikslui parizikavo pašvęsti vos ke
letą divizijų. Kitus kareivius (jei jų daugiau būtų at
vykę) slaptai gabena atgal į Afriką, nes jie ten reika
lingesni...

Bet daleiskim, kad britai iš tiesų turi 300,000 ir 
drauge su graikais sudaro pusę milijono kariuomenės. 
Tokiam atsitikime jie gali rimtai vokiečiams priešin
tis, o jei neįstengs atsilaikyti, tai pasitrauks į lengvai 
apginamą Termopylių sąsmaugą, kur žiloje senovėje 
300 graikų ilgai priešinosi pusei milijono persų. Tokioj 
pozicijoj britai, savo laivyno padedami, gali atremti 
kad ir visą milijoną vokiečių. Tokia galimybė yra — 
bent ant popierio. Anglai geriausiai mėgsta kovoti pa
mariais, turėdami pašonėj ar užnugary savo laivyną. 
Bet šiuo atveju į Termopylės pamarį jiems dar tolo
ka — gal koks šimtas mylių. Tokį ilgą kelią trauktis 
atgal nelengva, ypač jei priešininkas kėsinasi atkirsti 
pasitraukimo kelią, kas vokiečių kaip tik ir daroma. 
Jei tiesa, kad vokiečiai jau užėmė miestą Larissą, kurs 
randasi kokia 50 mylių už anglų laikomo fronto, tai 
britų kariuomenei gręsia rimtas pavojus būti apsup
tai. Bet vėl, tokiuose atvejuose britai kovoja kaip tik
ri buldogai ir šiaip taip suranda būdą išsigelbėti. Pras
tas čia suraminimas, nes, anot Churchill’io, armija, ku
ri vien ieško išsigelbėjimo, negali karo laimėti...

Perspektyva pesimistinga, bent, šiuos žodžius ra
šant, dalykai taip atrodo. Kokia bus britų padėtis 
šiuos žodžius skaitant, sunku pasakyti. Iš viso, žinant 
vokiškojo blitzkriego atliktus jau žygius, tenka many
ti, kad Hitleris aiškiai ima viršų ir siekia likviduoti 
Graikijos valstybę. Ir tur būt sėkmingai.

Žinoma, gali įvykti koks netikėtumas, koks mili- 
tarinis stebuklas, kaip antai 1808-09 metais, kuomet 
Napoleonas buvo užsimojęs užkariauti Ispaniją. Jis 
tai ir padarė ir anglų ekspediciją su gen. Moore įstū
mė į marias. Bet Napoleonui teko kariauti su Austri
ja. Tada Portugalijoj išsikėlė antroji anglų ekspedici
ja su gen. Wellingtonu priekyje. Ji apsikasė ties Tor
res Vedras. Ta improvizuota tvirtovė atlaikė Napoleo
no maršalų puolimus. Palaipsniui Wellingtonas perėjo 
į ofensyvą ir į porą metų ne tik paliuosavo Ispaniją nuo 
prancūzų okupacijos, bet peržengė ir Prancūzijos sie
nas. Pagaliau 1815 m. Wellingtonas ir patį Napoleoną 
ties Waterloo nugalėjo.

Ar istorija pasikartos? Ar įvyks naujas Torres 
Vedras ir Waterloo? O gal ir dabartinė anglų ekspedi
cija pasibaigs, kaip pereitais metais įvykusioji trage
dija ties Dunkirku? Veikiausiai, kad nei šiaip nei ki
taip. Dabar prieš orlaivius ir motorizuotas karo maši
nas jokia tvirtovė neatsilaiko. Tad antrasis Torres 
Vedras vargu beįmanomas. O kai dėl pasikartojimo 
tragiško anglų pasitraukimo ties Dunkirku, tai — bri
tai tiek apdairūs, kad jie laiku išsikraustys, jei tik ma
tys, kad nėra galimybės Graikijoj atsilaikyti. K.

aikų frontą beveik 
Tačiau skirtu-

Labai dažnai darbininkų 
streikai Amerikoje ir kito
se šalyse ne radikalizmo 
propagatorių inspiruoja
mi, bet teisėtumo reikala
vimo išdava. Amerikos 
darbininkų unijose radika
lizmas didelė retenybė, pa
sitaiko retkarčiais, kad 
vienoj ar kitoj darbininkų 
unijoj atsiranda vienas ki
tas radikalus darbininkų 
vadas, vienok daugumoje 
darbininkų unijose vado
vybėje stovi sąmoningi pi
liečiai, toki žmonės, kurie 
nesivaduoja komunizmo 
ar kitokio radikalizmo so
cialinės filosofijos dog
moms, priešingai, jie va
duojasi krikščioniškąja so
cialine filosofija, kuri pa
remta teisėtumo pagrindu, 
fraternalizmo idėja. Šį 
faktą mato kiekvienas 
žmogus, kuris atydžiai se
ka Amerikos darbininkų 
unijų vadų veiklą ir nusi
teikimą vadovybėje.

Tiesa, kad darbininkų 
santykiai su darbdaviais 
mūsų krašte labai dažnai 
pasiekia kraštutinumų, ki
lę streikai iššaukia griež
tumą kovoje darbininkų 
su darbdaviais. Taipgi, ne
tenka užginčyti fakto, kad 
darbdaviai dažnai būna 
nesukalbami, priverčia 
darbininkus sukilti. Ne
nuostabu, nepaisant to, 
kad bažnyčios vadai beša
liškai nusiteikę linkui 
darbdavių ir darbininkų 
ginčų bei streikų, tačiau 
retkarčiais jie, užjausdami i 
darbininkams, negalėdami 
toleruoti darbdavių nei
giamo nusistatymo igno
ruojančio krikščioniškos 
socialinės filosofijos teisy
bę, pasisako kritiškai 
darbdavių atžvilgiu.

Dabar padauginus gamy
bą karo reikalams, mūsų 
fabrikantai nori išnaudoti 
progą šios gamybos ir su
sidėti didelius pelnus, kar
tu jie ryžtasi išnaudoti ne 
tiktai valstybę gaunamo
mis didelėmis kainomis di
delius pelnus už jųjų gami
namą produktą vyriausy
bei, bet jie išnaudoja ir 
darbininkus, mokėdami 
jiems minimališką atlygi
nimą už darbą šioje gamy
boje, jie reikalauja iš dar
bininkų daugiau darbingu
mo, ilgesnių valandų dar
bo ir kitokius reikalavi
mus stato, bet gi darbinin
kams užmokesties nedau
gina, nepaisant to, kad 
darbininkų pragyvenimas 
tokiam momente darosi 
kasdien brangesnis, nes

____________________1
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I pramonėje, darbdaviu ir 
darbininkų- ginčuose' nu
svėrė darbininkų pusėn 
dėlto, kad buvo teisingas, 
nenuneigiamas. J. E. vys- 

: kūpąs Mclntyre, užtarda- 
' mas darbininkus, ginda
mas unijos darbdavių ata
kas, ne tik sudarė viešą vi
suomenės palankią opiniją 
arbitracijai streikų likvi- 

; davimui, bet nuneigė did
žturčių spaudos puolimus 
Į ant darbininkų, taipgi, nu
neigė visus darbininkų o- 
ponentų ir propagandistų 
pasakymus, kad Amerikos 
darbininkai kyla dėlto, 
kad jiems vadovauja ko
munistai ir kitoki radika
lai bei raketieriai oportu- 

! nistai.
Tiesa, kad pasitaiko, vi

sokių blogos valios vadų 
unijose, bet tokių nenau
dėlių “raketierių” yra vi
sose darbdavių organizaci
jose, fabrikantų sąjungo
se, kurie išnaudoja ne tik
tai darbininkus, bet plačią
ją visuomenę ir kartais 
valstybę savo interesams 
dolerius į savo aruodus 
milijonais kraudami. Bet 
gi, daugumoje Amerikos 
darbininkai geri savo kra
što patrijotai, sąmoningi 
piliečiai ir pavyzdingi 
krikščionys, o ne koki ra
dikalai ar “raketieriai” ir 
sukilėliai, kai mūs ameri
koniški dienraščiai ir jųjų 
samdomi rašytojai piešia, 
nepamatuotai darbininkus 
radikalais ir sukilėliais 
perstato visuomenei, kurie 
reikalauja vyriausybę su
varžyti įstatymus darbi
ninkų unijas, darbininkų 
judėjimą apsaugojimui jų
jų gyvybinių interesų. Tu
rėdami rimtus, teisybę gi
nančius dvasiškius, turėsi
me tvirtą Bažnyčią, ginan
čią, teisybę, turėsime tai
ką ir teisėtumu paremtus 
darbdavių ir darbininkų 
santikius Amerikoje.

davė Amerikai keletą šim
tų naujų milijonierių, šis 
karas beabejonės paga
mins daug naujų milijo
nierių. Todėl nenuostabu, 
kad darbininkai pradėjo 
reikalauti didesnio atlygi
nimo iš darbdavių šiame' 
momente, jųjų reikalavi-^ 
mai teisingi. Tatai kilę 
streikai industrijos cen
truose nėra radikalizmo 
daviniai, bet socialinės tei
sybės pareikalavimas dar
bininkams, lygybės daly
boje iš gamybos. Tačiau 
mūsų krašto vadinamoji 
“kapitalistų” spauda visu 
smarkumu puolė darbinin
kus ir reikalauja Kongre
so narius sudrausti darbi
ninkų unijų vadus, priver
sti darbininkus susilaikyti 
nuo streikų, bet, dėja, toje 
spaudoje mes nematome 
jokių kaltinimų darbda
viams turintiems tikslą iš
naudoti darbininkus, vy
riausybę, viso krašto pilie
čius imant didelius lobius 
iš valstybės — valdžios už
sakymų ginklavimosi in
dustrijos gamyboje.

Tačiau bažnyčios vadas, 
vyskupas Mclntyre, nese
niai pareiškė:,. “Nesmer- 
kim darbininkų, unijų va
dų, nes šie žmonės ne radi
kalai, jųjų reikalavimai 
teisingi, paremti krikščio
niškos socialinės filosofi
jos teisėtumu, fraternaliz
mo idėja; darbininkai turi 
teisę gauti jiems priklau
somą dalį iš dalybos”. Pa
našiai yra pasisakę ir kiti 
bažnyčios vadai šiuo reika
lu, kritiškai įvertino darb
davių ir darbininkų santy
kius.

J. E. vyskupas Mclntyre 
lygiai kai Katalikų univer
sitete socialinių mokslų 
dėstytojas kun. Dr. Walsh 
yra pakartotinai pasakęs: 
“Aš geidžiu, idant kiekvie
nas dvasiškis mūsų krašte, 
suprantantis socialines ne
teisybes ir nelygybes, rū
pintųsi jas pašalinti. Baž
nyčia, skelbdama Kris
taus mokslą, skelbia socia
linę lygybę, krikščionišką
jį fraternalizmą. Kai se
name, taip naujame testa
mente pabrėžta, kad tas, 
kuris dirba prakaituoja, 
tas turi teisę būt sotus, 
pavalgęs”.

Aišku, kiekvienas sąmo
ningas žmogus, tuo labiau 
krikščionis žino, kad pir- 

■ mieji bažnyčios kūrėjai, 
Kristaus mokslo pasekė
jai nebuvo didturčiai, bet Todėl kas linki laimėjimą 
darbininkai. Didturčiai,! Hitleriui, tas linki pragaiš- 
aukso dievaičio garbinto- tį ir Amerikai ir sau. 

didėjant ūkio ir industri- jai persekiojo Kristų, nu- Hitleris ir apskritai vo- 
joj gamybai, prasideda kryžiavo Jį dėlto, kad Jė- kiečių tauta nepripažįsta 
pramonėje spekuliacija,‘žus Kristus propagavo tą ’—----
kyla produktų, maisto ir Dieviškąją socialinę teisy- 
namų nuomų kainos. Į bę, užtarė vargšus darbi- 

Darbininkai, matydami ninkus, neigė didturčius, 
jog darbdavių pajamos savymeilius žemiškos ga- 
kasdien daugėja, didėja lybės apsvaigusius “dvasi- 
pelnas, kad karinė produk- nius ubagus”, kurie prieši- 
cija sudaro sąlygas milijo- nosi artimo meilei, teisėtu- 
nierių skaičiaus padaugini mo dėsniams ir pamatiniai 
mo. Pereitas didysis karas.visakam, kas buvo krikš-

I

Kai Italijos laivuose, kurie stovėjo Jung. Valsty
bių uostuose prasidėjo įvairūs sabotažavimai, tuomet 
prezidentas Rooseveltas įsakė šalies pakraščių sargy
bai perimti tuos laivus savo žinioje ir visas laivų įgu
las internuoti. Čia matome, kai Jung. Valstybių kariai 
Italų laive “Belveder” sargyboje. Šis laivas stovėjo 
Philadelphia uoste.

čioniška, kas buvo lengva
ta darbininkams.

Nereikia būt giliu teolo
gu, idant pažinus ir nuo
sekliai žinojus Kristaus 
socialinę ir dvasinę filoso
fiją, jo apaštalų ir jo į- 
steigtos Bažnyčios propa
guojamos socialinės idė
jos dėsnius. Paprastas 
žmogus krikščionis žino 
(privalo žinoti), kad Kris
taus mokslas paremtas so
cialine teisybe, fraterna- 
lizmu, biednuomenės tei
sių gynimu. Ar gi mes ne
žinome, kad pirmieji Kris
taus mokslo skelbėjai, A- 
paštalai, Petras ir Jonas,
Povilas ir kiti buvo darbi- bėjo per spaudą ir radijo 
ninkai, žvejai, tinklų mez
gėjai, audėjai ir kitokių

darbų dirbėjai, ganytojai 
bandos. Jie iš savo mini- 

; mališko uždarbio gyveno, 
i jie tarnavo kitiems, reiš
kia, buvo darbininkai. Kai 

' pirmieji Kristaus bažny- 
i čios dvasiškiai buvo kilę iš 
'prasčiokų, taip šiandieni
niai net aukštieji Kristaus 
Bažnyčios vadai yra kilę iš 
darbininkų šeimų.

Tad nenuostabu, kad ir 
J. E. vyskupas Mclntyre 

į savo pastarame pareiški
me mūsų spaudai darbi
ninkų ir darbdavių santi- 
kių bei streikų klausime 
aiškiai, nesvyruojančiai 
pasisakė. Jo žodis nuskam-

per visą kraštą. Jo filoso
fija socialiniuose ir ūkio

i

Kuri Pusė Turėtų Laimėti Karų?

naciais, ar pasmaugti.
Čia kaikam ateis galvon 

mintis apie Indiją, Airiją

Mes lietuviai nei savo gi- kioms tautoms laisvę ir me labai akėjo Angliją, 
liausiais troškimais, nei nepriklausomybę. Nei 
savo didžiausiomis pastan- Norvegija, nei Danija, nei 
gomis negalėtume nulemti Olandija, nei Belgija, nei 
bet kuriai pusei laimėti Graikija, nei kitos mažos 
dabartinį karą. Tačiau ne valstybės nebijojo Angli- 
pro šalį turėti teisingą jos. Jos visos žinojo, kad, 
nuomonę ir nusistatymą a- Anglija nei atvirai, nei 
pie tai, kaip būt geriau — slapta jokių žygių nedarė, j 
ar, kad karą laimėtų Hit- kad tų ir kitų tautų laisvę: 
leris su savo
Anglija su savo daugeliu 
talkininkų?

Pradžioj supraskime, ir kitas šalis, kurias Angli- 
kad dabartiniame kare ei- ja įgijo jėga. Bet juk tie 
naši apie tai, ar šiame pa- dalykai, tai praeities įvy- 
saulyje pirmenybę turės kiai. Žiūrėkime, kas ir kaip 
vokiečių, ar anglų tauta? dabar žiūri į kitas tautas 
Toliau reikia atsiminti,!ir jų laisvę, o ne į tai, kas 
kad Amerikos likimas irj yra atsitikę praeityje. 
Amerikos gerovė rišasi su;
Anglijos gerove. Kas tą ną anekdotą. Viena 
pripažins, tas aiškiai žinos, 
kuriai pusei linkėti karą 
laimėti. Mes gyvename A- 
merikoj, mūsų laimė ir 
mūsų gerovė priklauso 
nuo mūsų krašto gerovės.

Tada vienas iš būrio jai 
štai ką pasakė: prileiski- 
me, kad tu keliautum, kur 
nors Afrikoj ir paklystum. 
Beklaidžiodama, kokią vė
liavą pamačiusi tu labiau
sia nudžiugtum? Airė nei 
kiek nelaukus riktelėjo: — 
“English!”

Kaip su aire, tai taip ir 
su kitomis tautomis. Mes 
visi galime
daugybę anglų nuodėmių, 
o kitas tautas pakompli- 

Bet kritiškame 
visi su ang-

prirokuoti

Čia tinka prisiminti vie- 
______ _______  airė 

privatiškame pasikalbę ji-

mentuoti. 
momente mes 
lais.

Todėl man 
mes lietuviai
linkėti šį karą laimėti An
glijai. Žemaitis.

rodos, kad 
privalome

Jubiliejaus Proga
10 Savaičių Prenumerata Siūloma Už vieną Dolerį

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: Užsisa

kykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą’ ” už vieną do-

lygių teisių kitoms tau
toms. Vokiečių tauta pavy
di kitoms tautoms bujoti 
ir savo kultūrą plėsti. Ki
tas tautas ji nori nustelb
ti, nutautinti ir išnaikinti.

Visai kitaip į tautas at
sineša anglai, o ypač ame-j 
rikiečiai. Anglai ir ameri-j 
kiečiai pripažįsta viso-

■ LKToIlIlVlCll odVdltIU O lldlIIJI U1 u£> V 1C7IIĄ LIV

lerj. Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams dien
raštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savaičių — tai yra, 60 
laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuotas, pa
tobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi čia yra puikiau
sia proga padaryti didelę malonę preteliams, giminėms ir drau
gams — užsakykite jiems “susipažinimo prenumeratą” už vieną 
dolerį. Pasinaudokite jubiliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams puikiau
sia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

i Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. Chicago, IMinois
•k
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Burlington Trust Company
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“Bankas su Laikrodžiu”

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

13 Statė St Tel. 1440 Montpelier, Vermont

Skyriai — Winooski ir Richmond, Vermont
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UNION MUTUALFIRE INSURANCE COMPANY >
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iš geriausiųjų

Ruth Shoe Co.
Išdirbėjai Moteriškos Avalinės

Greetings from

Wamsutta Mills
New
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daugely atsiti-Įkvaili, silpni ir patys savo 
ir jo darbų

Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos 
Saugios Taupomosios Dėžutės 
Kreditai — Kalėdiniai klūbai
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DIAMOND OIL COMPANY
For Clean, Clear and Dependable Range & Fuel Oil 

Call Marlboro 1480
299 Maple St., Marlboro, Mass.
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uniiM vo-operinve jockij w Ntym 
First Quality Coal & Fuel Oils 

“Distributors of The Necessities of Life”

RYAN MOTORS *
Chrysler—Plymouth—International Trokai 

“Plymouth yra Automobilius dėl 1941” 
4 Bridge Road Tel. 258-W Newburyport, Mass.

i PAŽVELKIME ATGAL Į SAVO KLAIDAS
Vienas 

mūsų pačių patyrimų, aiš
kiai mus visus mokina, 
kad bendrai dauguma iš 
mūsų, ne tik galime, bet ir 
privalome, rimtai pažvelg
ti atgal, į kokių 5, ar 10- 
ties metų praėjusio mūsų 
gyvenimo perijodą, ir pa
matyti kaip nuostabiai 
daug, praeity klaidų mes 
esame padarę, kaip plačiai

56 Main Street, Maynard, Mass.

savo mintyse, žodžiuose irĮliai tuomet mes buvome 
darbuose,
kimų, taip plačiai esame I gyvenimo 
iš tiesos kelio išklydę, nors trumparegiai.
ir perdaug gerai žinojome Tačiau su mums gal yra 
tai, kaip tuos visus sayo taip dėl to, kad mes į tą 5, 
darbus, tikrenybėje ture- ar 10-ties metų praeities 
jome atlikti. Šiandien, kai]laikotarpį, ir dabar tik 
mes prisimename tas mū
sų praeities apystovas, 
mes karčiai patys ant sa
vęs pastebime, kaip dide-

čiam, jeigu jis mato, kad 
pastarasis pradeda klysti 
iš kelio, kur reikalinga ei
ti. Jeigu mes praeities pa
tyrimu pasinaudojame, 
tinkamai iš jų pasimokina
me, tai gali būti, kad ir 
mes šiandieną jau stovime 
ant minėto kalno viršūnės. 
Stovėdami mūsų praeities

patyrimųjviijąūnėje, ne tik 
patys į ją vedantį kelią 
matome, bet ir apačioje ei
nantiems, lengvai viršun jį 
galime parodyti, jeigu pil
nai norime atlikti savo pa
reigas, kuriose ne kas nors 
kitas, bet Pats V. Dievas, 
griežtai mus įpareigojo.

J. Butkevičius.

VERMONTn'; I ,v“
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Vermont Fruit and Grocery Co., Ine.
Montpelier — Rutland — Barre — Burlington 

PRISTATYTOJAI
" RHEINGOLD ALAUS
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PACKARD — NASH — LAFAYETTE 
Prityrę Taisytojai Įvairių Automobilių

9-11 Titcomb St Tel. 1882-W Newburyport, Mass.

Maynard Trust Co.
Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

81 Main $t. Tel. 26 Maynard, Mass.

>z

C. LEARYI COMPANY
Išdirbėjai Geros rūšies Sodės — Specializuoja — 

Old Newbury Ginger Ale — Čoca-Cola ir 
Distiliuotas Vanduo

Parduoda Įvairius šaly žinomus gėrimus 
Pristato Alų ir Ale

202 Merrimac St Tel. 52 arba 58
Newburyport, Massachusetts

44 Merrimack St., Newburyport, Mass.

| LOVELL BUS LINES, Ine.
Great Road Telefonas 340-W2

Maynard, Massachusetts

taip lygiai pat žiūrime, 
kaip ir pirma. Dažnai mes 
tas savo klaidas nors ir 
pastebime, arba matome, 
tačiau jas kartoję anaip
tol nesustojame, bet tęsia
me tolyn, iki pačio galuti
nės raidės taško. Dieviško- 
sio Malonės padedami, 
daugumoje mes lengvai 
galime nugalėti tą į klai
das mus traukiančią ten
denciją; tačiau tas mūsų 
neprotingumui ir klaidin
gam savęs paties suprati
mui, — vis vien daug ne- 
bepagelbės surasti mums 
reikalingos sau jėgos, kad 
galėtume sustoti darę tas 
praeities klaidas, jeigu ne
pasistengsime savęs apsi
šarvoti reikalinga iš praei
ties patyrimo disciplina.

Vienas šviesus ir gražus 
šviesos spindulėlis, šiame 

Į mūsų praeities kely yra 
tas, kad jeigu mes savo 

I praeities klaidas, su proto 
I pagalba užčiuopiame ir 
Isavo dvasios akimis jas 
j pamatome, tai yra ženk
las, ir net tikras faktas J 

Į kad mes nors dalinai, sus- 
I to jame jas kartoję, ir toje 
[srity darome kokią nors 
[pažangą. Gi savo praeities 
[klaidų nepastebint, — jo- 
] kią pažangą, nieku būdu, 
[visiškai nebegalima pada- 
Įryti, kaip materijaliame,! 
[taip, lygiai ir dvasiniame j 
[savo sielos gyvehime. 
[Taip. Daugeliui dalykų 
Įmes turime atidaryti akis. 
[Taigi per jas visuomet 
[stengkimės pamatyti ir 
dabarties daromas savo 
klaidas, jeigu dar jas kar
tojame kaip ir pirmiau. 
Jas matydami, nors ir pa
kartosime ,tai vis tik dėl j 

i to, jis nebebus tokios pat,! 
kaip praeity.

Tiesa, kaikuriuose atsiti
kimuose, už tas savo pra
eities klaidas, mes patys 
save daug ir negalime pa
kaltinti. Silpna mūsų pri-l 
gimtis, ir bendros mūsų 
gyvenimo apystovos, tuo
met gal buvo tokios, kad 

(mes tuomet nebesusivokė
me ir nebežinojome taip, 
kaip dabar, kad tas klai
das darome...

Gali būti, kad iš praei
ties patyrimo pamokyti, 
mes stovime kaip tas ke
leivis, ant pat viršūnės 

I kalno, ir aiškiai mato, ku
ria kryptimi kelias į kalno 
viršūnę veda. Jis ant kal
no viršūnės bestovėdamas, 
turėtų būti toks geras ir 
gailestingas, kad parody
tų ir apačioje beeinan-

F. H. TAPLIN, Incorporated 
PACKARD

‘Klauskite žmogaus, kuris yra Packard savininkas’ 
11 North Avė. Tel. 2160 Burlington, Vermont

Bariogfon CadNac Co.,tnc.
* <

Jadillac — LaSalle — Oldsmobile 
Parduoda ir patarnauja

FIRESTONE PADANGOS—Willard Baterijos
141 Nprth Avė. Tel. 1631 Burlington, Vermont

AMERICAN FIDELITY COMPANY 
“Fidelity” ir “Surety” Bonds

Apdrauda Automobilių—Apdrauda Stiklinių plytų
89 Statės St Tel. 382 Montpelier, Vermont
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FLINT BROS. LUMBER CO. I
Statybinė medžiaga ir mūrininkams reikmenys 

Granite St Tel. 29 Barre, Vermont

BURUN6T0N CO-OPBATIVE MUK nOMJCTS 
COMPANY, Ik. į

Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė 
Guernsey Pienas ‘A’ laipsnio—Sviestas—Sūriai 

Kiaušiniai — Groseriniai dalykai.
187 South Winooski Avė. Telefonas 1115 

Burlington, Vermont

Tire Service, Ine
HENRY A. KUNZIE, Sav.

Pristatytojai U. S. padangų ir Exide Baterijų 
Specializuo jasi Alaus Ištaisymo Ratų 

Peržiūri, Taiso, Aliejuoja Automobilius
71 South Union St. Tel. 1080 Burlington, Vermont
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Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Church St. Burlington, Vermont
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Johnson and Gusfafson
Išdirbėjai “SUPERCRAFT” Paminklų;

Boynton St., Tel. 948 Barre, Vermont

Smith, Whttcomb I Caok Cn, Ine.
i Mašinos Glansuoti - Mogliuoti ir kiti reikmenys 

Sunkiosios Mašinos
442-452 No. Main St. Barre, Vermont
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“JŪSŲ BUICK PRISTATYTOJAS”

H. G. Bennett Co., Ine.
14-20 Jefferson St.

Barre, Vermont

Telefonas 454
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South End Polishing Mill
OTTO MELLIN, Sav.

Specializuojamės Apdirbimu Paminklų

7 Boynton St. Tel. 531-M , Barre, Vermont
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Burlington Savings Bank
VISUOMENIŠKAS BANKAS

Burimoton Vermont

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
Mokyklų Sutaupos — Kalėdiniai klūbai —

Narys Federal Deposit insurance Corporation 
Mokyklų Sutaupos — Kalėdiniai klūbai — 

Atostogų klūbąi — Turistiniai Čekiai
Levi P. Smith, Prez.; M. C. Grandy, pagelb.-lžd. 

Guy M. Page, vice-prez. L. M. Brown, pagelb.-lžd. 
B. E. Bristo), Ižd. F. W. Thayer, pagelb. Ižd.

John McKenzie hddng Company
Išdirbėjai namų darbo rūkytos mėsos

į 40 George St Tel. 202 ir 203, Burlington, Vermont

79 HIGH ST. TELEFONAS 61
CLINTON, MASSACHUSETTS

N. Anglijos Katallkii Federa
cijos Apskrities Melhfc 

Suvažiavimas
Sekmadienį, balandžio 

20 d., 2 vai. p. p., šv. Petro 
parapijos salėje, West 5th 
St., 8o. Bostone įvyks 
Naujosios Anglijos Katali
kų Federacijos Apskrities 
metinis suvažiavimas į ku
rį nuoširdžiai kviečiame 
katalikiškų draugijų ats
tovus, dvasiškiją ir veikė
jus dalyvauti.

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

B. Jakutis, rašt

Capilal Savings Bank and 
Trust Co.

George L. Edson, Prez. 
Harold P. Parker, Ex. Vice-Prez.

Thomas H. Cave, Vice-Prez. 
Earle H. Sherburn, Iždininkas

Warren B. Lowe, pagelb.-Iždininkas

45 8TATE ST. TELEFONA6 910

MONTPELIER, VERMONT
.. i ■ ■.iioiT.

National Bank
“Bankas, Kuris Patarnauja Visuomenei” 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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/ Maisto Ženklų Planas' Dabar

Vykdomas 220 Vietų
Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga Vienerių Metų Mirties Sukaktį 

Minint
Žemdirbystės Departa

mento Maisto Ženklų Pla
nas pradėtas gegužės mė
nesį, 1939 m., Rochester, 
N. Y., jau veikia 220 mies
tuose, miesteliuose ir kiek
vienoj valstybėj apart Vir
ginijos.

Pradžioje, planu naudo- j Su 
josi tik žmonės, kuriems’ženkleliu galima pirkti to- 
pašelpa buvo teikiama, bet 
numatoma, jog su pabaiga 
šios žiemos apie penki mi
lijonai žmonių juomi pasi
naudos, ir galimas daly
kas, jog galutinai planas 
apims 20,000,000 žmonių, 
kurie tinkami gauti kokios 
nors viešos pašelpos.

Maisto Ženklų Planas tu
ri dvigubą tikslą. Vienoj 
vietoj, jis parūpina nupir
kimą ir suvartojimą mais
to perviršio, kuris kitaip 

•būtų eikvojamas. Antroj 
j pusėj, šeimoms, kurios

■ gauna vienos arba kitos 
rūšies pašalpas gauna į-

■ vairesnį maistą, geresnį ir 
jo daugiau. Tik šeimos ar 
asmenys, kurie gauna tam 
tikrą visuomenišką pašal
pą, gali pasinaudoti šiuom 
planu. Apart išdalinimo ū- 
kių maisto perviršio per 
krautuves šitas planas ant 
kiek pagerina 
vių biznį.

Planas buvo 
mingas vienoj 

į greitai prašymai gauti iš 
|į kitų vietų. Kartais planą 

priėmė miestai, kuomet 
patys pašelpą gaunantieji 
žmonės to prašė. Kitose 
vietose planas yra dalimi skalės, 
pašelpos programos. Pla
nas lengvai veikia. Krau
tuvininkai biednesnėse 
vietose prašomi apsiimti 
parduoti maisto perviršį. 
Tada ženklų plano oficia- 
lai, veikdami su pašelpos 
įstaigoms, užregistruoja 
šeimas, kurios nori planu 
pasinaudoti. šeima gali 
pirkti “apelsinos spalvos” 
(orange) ženklelį už $1.00.

Su kiekvienu nupirktu “a- 
pelsinos spalvos” ženkle
liu, mėlynas ženklelis duo
tas pirkėjui už dyką.

Mėlynos spalvos ženkle
lio vertė yra $.50, ir priva
lo būti vartojamas nupir- 

I kimui maisto perviršio, 
j au “apelsinos spalvos”

toją Kaminskaitę daugiau 
pramokti valgių virimo ir 
pasimokinti rankdarbių.; 
Be to, ji mokėsi ir lenkui 
kalbos, kurią išmoko gra
matiškai vartoti.
SUDIEV TĖVELIAMS

Kadangi Kazimiera buvo 
per jauna, vos įėjusi į 17 

i m., užsienio valdžia neda-

nuolė ir pagarsėjo kaip 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijos Įsteigėja ir Ge
neralė Motina.
JAUNATVĖ
GIMTINĖJE

Kazimiera nuo pat jau
nųjų dienelių pratinosi 
prie darbo, ir buvo uoli 
sunkiame ūkio darbe kaip 
ir namų ruošos pareigose.; vė paso. Tat, nuspręsta ją

Štai, jau sukako vieneri 
metai, kai mirė Motina 
Marija (Kaupaitė), šv. 
Kazimiero Seserų Kongre
gacijos įsteigėja ir Gene
ralė Vyresnioji. Visi, jos 
nuveikti didingi ir išganin
gi darbai, jos kilnūs idea
lai susi ję su tobulybe ir 
šventumu, jos karžyginga 
dvasia ir nemari angeliš
koji siela, kitus skatina 
prie idealaus kūrybingu
mo ir didelių darbų, duoda 
energijos ir uolumo dirbti 
Dievo garbei, Bažnyčios 
gerovei Ir skaisčiai mūsų 
tautos ateičiai. Todėl, ji 
liekasi gyva tarp pačių lie
tuvių ir tarp tų sielų, ku
rios pasiryžo sekti jos kar- 
žygingo ir šventojo gyve
nimo pėdomis.

Motinos Marijos mirties 
vienerių metų sukakties 
proga plačiajai visuomenei 
būtų įdomu žvelgti į jos 
gyvenimą. Todėl, čia bent 
trumpais bruožais ryžta
mės nušviesti jos jaunat
vę, kilnius pasiryžimus ir 
garbingus nuveikimus, 
taip pat dalinai apibūdi
nant jos pasiaukojimą ir 
kultūringą darbuotę reli
giniame gyvenime.
TRUMPA 
BIOGRAFIJA

Motina Marija, pirm re
liginių įžadų priėmimo ir 
tapimo vienuole, pasauly
je buvo žinoma kaip Kazi
miera Kaupaitė. * * ' ______

Kazimiera Kaupaitė gi-|ninkauti jo klebonijoje 
----- -- z? j _ Tėvai mielu noru pritarė’ 

sūnaus kunigo prašymui, 
bet Kazimierą apėmė bai
mė. Pagaliau, tėvams lie
piant jai važiuoti, ji pa
klausė jų ir nebesipriešino.

Kadangi ji buvo dar ne
pratusi prie šeimininkavi
mo ir geresnių valgių ga
minimo, tėvai ją leido pas 
Ramygalos kleboną kuni
gą Julių Nargėlą kleboni
joje pasimokyti iš gaspa- 
dinės Kotrynos šeiminin
kauti ir valgius gaminti. 
Jai sekėsi viskas, nes visa
da taikė gerai atlikti, kas 
buvo nurodyta ar liepta 
padaryti.

Po kiek laiko, tėvams su
tinkant, Kazimiera išva
žiavo į Panevėžį pas moky-

Savo jaunatvėje atsiduo
davo pamaldumui ir su šei
mos nariais visada daly
vaudavo bažnytinėse sek
madienių ir švenčių pa
maldose, dažnai eidama 
prie sakramentų. Nors ne
turėjo progos lankyti mo
kyklą, bet vyresnės sesu
tės Juzės pamokyta vieną 
žiemą išmoko skaityti.

Būdama laisva nuo dar
bo, ji atsiduodavo knygų 
skaitymui ir atmintinai 
mokėsi giesmių ir dainų, 
kurioms pritaikindavo me- 
liodiją ir paskui giedodavo. tus Vokietijos miestus pa- 
ar dainuodavo. i siekė Hamburgą, iš kur

Ji nebuvo savimeili, nes prekiniu laivu “Maine” at- 
ką išmokdavo iš skaitymo, i plaukė į New Yorką, o bir- 
visa atpasakodavo kitoms įžeiio 13 d. traukiniu atva- 
mergaitėms ir jas drąsin- žiavo į Scranton, Pa., ir 
davo prie giedojimo ir dai- tuojau apsigyveno pas sa

vo brolį kunigą Antaną 
Kaupą.
GYVENIMAS

AMERIKOJE
NEPATINKA
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leisti “bėgti” per rubežiųj 
Sukūrtos ir nemažos išlei-i 
stuvės.

Atėjus gegužės 1 d. 1897 
m., ji atsisveikino su ge
raisiais tėveliais ir brangia 
gimtine, su artimomis' 
draugėmis ir visais kaimy- i 
nais, ir važiavo į Panevė-! 
žio stotį, iš kur traukiniu 
tęsė kelionę į Šaulius, o 
paskui arkliais plentu vy
ko iki rubežiaus.

Su kitais “perbėgus” ru- 
bežių, ji atsidūrė Tauragė
je, sekamai per Tilžę ir ki-

r- •'
fej • ■ ■*;........
i?

MOTINA MARIA
Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos 

įsteigėja ir Motina Generalė 
mirė 1940 m. balandžio mėn. 17,9:00 vai. vak.

Nors metų ir dešimts praslinks, laikas ne- 
išdildys iš mūs širdžių mylimos įsteigėjos, Mo
tinėlės Marijos kilnaus pavyždžio. Kiek dienų, 
metų gyveno, tiek juos Motinėlė pašventė lie
tuviškai visuomenei — vis rūpindavosi mūsų

I

navimo.
KVIEČIAMA
| AMERIKĄ

Kazimierai sukakus 15 į 
m., jos brolis kunigas An-i 
tanas Kaupas ją kvietė pas į Kazimiera dabar šeimi- 
savp nrašvdamaR fpvu ia '- i save, prašydamas tėvų ją1 

•Į išleisti į Ameriką šeimi-

mė sausio 6 d., 1880 me
tais, paprastoje bakūžėje 
Gudelių kaime, Ramygalos 
par., Lietuvoje. Jos tėvas 
Anufras Kaupas ir motina 
Antanina Glebauskaitė, 
nors ūkininkai, bet buvo 
pavyzdingi ir pamaldūs 
žmonės. Jie meldėsi ir 
troško savo vaikus išauk
lėti Dievo garbei ir Lietu
vos naudai. Gerasai Dievas 
išklausė maldingo jų troš
kimo ir palaimino kilnias 
jų pastangas, nes vienas iš 
jų vienuolikos vaikų, bū
tent, Antanas, įšventintas 
kunigu, kurs atsižymėjo 
išganingais darbais pasto
racijoje ir dideliais nuvei 
kimais lietuvių literatūro
je, o Kazimiera tapo vie-

tuviškai visuomenei 
tautos pažanga ir jaunosios kartos auklėjimu.

Liūdną mirties sukaktį prisimindami, atsi
lyginkime Velionei už kilnų pasiaukojimą. 
Tad, maloniai prašome Jūsų, mūs Geradariai 
— Draugai, jungti savo maldas su mūsų mal
domis už, ^fotinėlės Marią. Jei mūsų maldų 
nebereikalinga, širdingai melskime Dievą, kad 
Jai užtariant pas Visagalį apturėtumėm daug 
malonių.

Iškilmingos Šv. Mišios, už Motinos Mari
jos vėlę, bus atlaikytos ketvirtadienį, balan
džio 17 dieną — Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno koplyčioje.

Liūdinčios,
Šv. Kazimiero Seserys.

ninkė pas savo brolį kuni- 
gą, bet poniškas gyveni-Į 
mas klebonijoje neturėjo! buvo pripratusi L’e-

tuvoje. Jos dvasia veržėsi 
į tėviškę pas savuosius, o 
siela plasnojo į Lietuvos

• v

I

to malonaus patraukimo ir 
žavaus kilnumo, kaip Lie
tuvoje.

Ne vien anglų -■•lbos ne- bažnyčias ir šventoves. Jos 
mokėjimas, bet ir visa jai būtybė skrido = šven. 
atrodė svetima. Ji pasige- t„jų žeme|ę>
do įspūdingų pamaldų Lie- 
tuvos bažnyčios. O čia baž- vienuolės _ ’ Č’
nyčiose viskas trumpai at- traukė Senuole? tuo
liekama. Patys žmonės, pačiu tėviškę pa-

matyti. Ji būtų tapusi net 
bet ~

nesukalbami, daug iš jų meįig ją suturėjo nuo įsto-

do įspūdingų pamaldų Lie
o nak

ties metu jai sapnuodavosi 
jąjos širdis

1 ' 1«»j ' y "" t?’""

brolio ji turi grįžti į Lietu
vą. Tėvas laukė, nesulau
kė, ir mirė. Tai skaudus 
smūgis! O vis gi 1901 m. 
rugsėjo 5 d. Kazimiera at
sisveikino su savo broliu 
kunigu Antanu ir laivu 
“Bismarck” apleido laisvo
sios Amerikos krantus.

tų krautu-

toks pasek- 
vietoj, jog

šalti ir tolimi, kartais net Nazarietė, bet tėvynės
sumaterialėję ir subedie- 
vėję. Ji gailinosi tų lietu
vių, kad nesutikime gyve
na, nes arši kova varėsi 
tarp katalikų ir šliuptar- 
nių. Ji ilgėjosi tėviškės ii’ 
šventovių. Čia ji negalėda
vo pilnai atsiduoti pamal
džioms pratyboms, prie

Pusmetį pagyvenus tė
viškėje, Kazimiera pradėjo 
vėl nerimti. Lietuvoje ne
buvo vienuolijų, kur galė
tų įstoti ir kaip vienuolė 
pasiaukoti Dievo tarnybai. 
O rusų carų valdžia nelei
do naujų vienuolijų kurti. 
Jos mintys pakitėjo ir 
skrido į Ameriką, kur ga-

I

jimo į lenkių Nazariečių 
vienuoliją.
ATGAL 1 LIETUVĄ

Nors kunigui Antanui 
Kazimiera buvo nepava
duojama ir kita šeiminin- lėtų tikrai tapti vienuolė, 
kė neatstotų užimamos se- Ji net meldėsi, kad Gerasai 
sers vietos, bet nežiūrint Dievas būtų tokis malo-

ningas ir leistų jai grįžti 
ne į Scranton, Pa. pas bro
lį kunigą Antaną, bet į 
Chicago, III. pas Nazarie- 
tes. Nors jos lenkės, bet 
pasimokinusi, ji galėsianti 
lietuvių vaikus mokyti lie
tuvių parapijinėse mokyk
lose.

( Bus daugiau)

kius reikmenis, kokius šei
ma ar asmenys paprastai 
perka su pinigais. Galuti
nai valdžia nuperka tuos 
ženklelius nuo krautuvi
ninkų.

Tiek daug mėlynos spal
vos ženklelių spalių mėne
sį išdalinama, jog vaisių ir 
daržovių suvirs $1,200,000 
vertės perduota suvartoto- 
jams, kaip ir 2,158,000 sva
rų sviesto, 2,657,000 tuzi
nų kiaušinių, 6,619,000 
svarų kiaulienos, 3,831,000 
svarų taukų, ir 25,130,000 
svarų grūdinio maisto. Iš 
viso suvirš $5.100,000 mai- 

įsto perviršio parduota su- 
' vargusioms šeimoms, ir, 
■ kaip planas pradės veikti 
Į naujose vietose, tikima, 
jog iki $10,000,000 į mėne
sį bus parduota.

į Valdininkai nurodo, jog 
tas planas- nesumažina 
prekes mažų - įeigų suvar- 
totojams, bet tik duoda 
jiems daugiau maisto pa
vidalo jų veltui gautais 
mėlynos spalvos ženkle- 

; liais.
Kas dėl ūkininko, many

ta’ j°g jeigu planas galuti
nai veiks ant tautiškos 

tai produkavimas 
pasididins ir jis gaus ge
resnių prekių už jo pro
duktus.

Krautuvės, kurios prii
ma tuos ženklelius, papra
stai randasi žemų - įeigų 
apylinkėse. Mėlynos spal
vos ženklelių pardavimai 
pasiekia 4 ar 5 nuošimtį 
visų pardavimų.

Kaip planas bus vykdo
mas daugiau vietų, federa- 
lė valdžia tiki, jog apie 
75% 20,000,000 žmonių,
kurie galės juomi naudo
tis, tai skaitant WPA dar
bininkų šeimas, bus pa
siekta. Valdžiai tas gal 
kainuoti iki $400,000,000, 
bet padidintos ūkio įeigos 
pasieks nuo $240.000,000 
iki $444,000,000.

FLIS

TIKĖJIMAS RUSIJOJE
LUDMILA N. RKLITSKY

(Catholic World — Sausio, 1941) 
Su autorės leidimu v-tė A. P. Sandys

(Tąsa)
ANTROJI PRIEŠTIKYBINĖ 

PRIEMONĖ
Antroji prieštikybinė veiklos prie

monė buvo prieštikybinis muziejus, 
kurį “draugas” Koganas (šis žydelis 
lietuviams gerai pažįstamas, nes jis 
yra sveikatingumo ministras Lietu
voj) smulkmeniškai aprašo toje pa
čioje viršimnėtoje knygoje. Šie mu
ziejai buvo daugiausiai steigiami bu
vusiose katedrose ir vienuolynuose. 
Maskva turi svarbiausią centralinį 
prieštikybinį muziejų, ir daug ma
žesnių — vienas iš jų yra Don vie
nuolyne. “Leningrade (Peterburge), 
sako ‘draugas’ Koganas, randasi po- 
puliariškiausiąs > Tikėjimo .Istorijos 
muziejus, Kazan katedroje; kitas 
randasi Šv. Izaoko katedroje. Dauge-

binių dalių. Buvo suorganizuoti 
prieštikybiniai kermošiai; vienas iš 
pasekmingiausių buvo suorganizuo
tas 1931 metais Dombass srityje; jis 
buvo keliaujančios rūšies kermošius, 
vadinamas Pilnas-ukrainiškas kaimo 
muizejus.

KOMUNISTŲ EILĖS AUGO
Pirmose savo gyvenimo dienose 

prieštikybinė propaganda buvo tik
tai keletą komunistiškų vadų ir kom- 
somolcų, nariai Jaunųjų Bedievių 
Sąjungos, platinama; bet ši propa
ganda greitu laiku įsigyvėjo ir virto 
masiniu sąjūdžiu, kaip “draugas” 
Kalininas tame pačiame raporte kon
statuoja. 1925 metais buvo įsteigta 
Kovojančių Bedievių Sąjunga. Ši Są
junga 1926 m. jau turėjo 87,033 na
rius, ir 1932 m. 5,500,000 narių; gi 
Penkių Metų Planas šiai Sąjungai 
pažadėjo 10 milijonų narių 1934 m., 
ir 22 milijonu 1937 m. 1930 metais 
net vaikai nesulaukią keturiolikos

Bedievių Sąjungą. Kovojanti Bedie
vių Sąjunga gyvai veikė; ji turėjo y- 
patingas agitatorių grupes, kurios 
keliavo perdėm Rusijos ir prakalbas 
kirto kaip iš rankovės, organizavo 
vietines draugijas ir veiklas.

VISI PRIVERSTI PRISIDĖT
Kadangi prieštikybinė propagan

da buvo valstybės vedamoji politika, 
kiekvienas šalies gaivalas turėjo prie 
jos prisidėti. Teatras vaidino svar
biąją rolę šioje srityje. Toje pačioje 
knygoje apie teatro veiklą taip atsi
liepiama:

“Nuo spalių, 1930 iki kovo, 1931 
m. bedievinis teatras Leningrade 
(suprask Peterburge) perstatė 360 
prieštikybinių veikalų; keletą šio te
atro grupių perstatė veikalus ir pro- 
vincijališkuose miestuose. Buvo ir 
ypatingų prieštikybinių filmų — ju
damų paveikslų, kaip, Šventojo Duk
tė, Žmogus ir Beždžionė, Proto Me
chanika, ir tt. Buvo ir prieštikybinės 
muzikos kaip, “Girtų miniškų proce
sijos šokis”, kuris randasi Paulver’o 
operoje, Keturioliktoji Divizija, ant
rame veiksme. Valdžia taip pat įstei-

kur plaukė pajuokiančios tikybinę 
muziką melodijos.

VEIKĖJAI RUOŠIASI
Aišku, kad tokiam darbui ir užsi

mojimui sovietai vadai turėjo suras
ti ypatingų veikėjų. Toje pačioje 
knygoje mes randame kaip tie veikė
jai buvo ruošiami.

“1926 metais, mes pradėjome sis- 
tematiškai auklėti prieštikybinių 
veikėjų propagandistų, parūpindami 
vadovėlius, programus, ir tt. 1931-32 
metams praėjus mes jau turėjome 
32 ypatingu priektikybiniu universi
tetu”.

Šis paduotas sovietų raportas yra 
visai jų pašėliškos prieštikybinės 
propagandos mažas žiupsnelis.
PROPAGANDA DAUG PLATESNĖ

Amerikiečiams bus žingeidu ko
kia plati yra ši propaganda. Vienas 
iš svarbiausių prieštikybinės propa
gandos įrankis yra pajuoka. Kalėdų 
ir Velykų šventės buvo paverčiamos 
į nepadoriškiausius karnivalus. Jie 
iškasė vienuolynų kapinynuose mį-_ 
rusių šventųjų kūnus, norėdami tuo-" 
mi4 juodyti žmonėms, kad tiįršveiųtų-

jų kūnai tiktai buvo puvėsių krūva”. 
Bezbožnik žurnale, rugp. num. 1928, 
Maskvos muziejaus klausimu, toks 
aprašymas randasi:

“Patsai aplankyk muziejų, aplan
kyk šią tikėjimo dirbtuvę, ir pamaty
si, kad ši kunigų dirbtuvė yra pana
ši į raganių vietą... Ko tenai nerasi?: 
purvinų mūsų Viešpaties skarmalų, 
šventųjų purvinus nagus, ir barzdos 
plaukų; vištų ir kiaulių kaulus, ku
rie mums siūlomi kaip šventųjų re
likvijos”.

KOKS BUVO KOMUNISTŲ 
TIKSLAS?

Komunistai netikėtai užsibrėžė 
nuodingą abejonės sėklą tikinčiųjų 
širdyje, bet jie užsimojo tolydžiai 
patiekti jiems visai tai kas galėtų į- 
kvėpt ijuose pasibiaurėjimą, neapy
kantą, ir pajuoką tikėjimui. Jie tei-
gė, kad tikėjimas yra pavojingas; 
kad tikėjimas palaiko visokio plauko 
ydų. Tikybinės šventės anot jų, yra 
tiktai “girtuoklių vaidai”. Kaip gi 
kunigai gyvena? Jie niekados nedir
ba. Jie lupa pinigus ir.vargšų, ap
gautų, darbininkų žmonių”.

.... ~ (Bus daugiau)
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS. l mas 
čios

atsibus balandžio- 
7:30 vai. vakare, 

svetainėje, St.
Norwood, Mass. 

turėsime

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos kursai 
April 21 d., 
bažnytinėje 
James Avė.,

šiame vakarėlyje 
svetimtautę kalbėtoją iš Nor- 
folk Agricultural mokyklos, 
Wa!pole, Mass., kuri duos pas
kaitą apie “Interior Decora- 
ting”. Programa bus labai įdo
mi, todėl brangios sąjungietės 
stengkitės pribūti laiku, nes la
bai svarbu bus viskas išgirsti ir 
pamatyti.

Komisija deda pastangas, 
kad šie kursai pasisektų visais 
atžvilgiais, todėl narės parody
kite joms savo prielankumą at- 
silankydamos į virš minėtą va-

CAMBRIDGE, MASS

atnaujinimui mūsų bažny- 
iš vidaus ir iš lauko.

Komitetas.

DARBININKAS

Padėkite Savo Kailinius
Į STORAGE

VELYKŲ RYTAS

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
Prisikėlimo iškilmingos pamal
dos ir procesija prasidėjo 6 vai. 
ryte. Procesijoje dalyvavo Šv. 
Kazimiero mokyklos mokiniai 
ir mokinės. Altoriaus minis-: 
trantai ir Blaivininkų ir Šv. O- 

!nos draugijų atstovai su vėlia
vomis. Seselių Kazimieriečių 
puikiai išlavintos mergelės ir 
berniukai davė malonaus įspū-

jdžio. Prisikėlimo mišių Šv. Au- 
! ką atnašavo klebonas kun. A. 

a į Petraitis, kuris tą dieną pasakė 
ir gražius pamokslus. Mūsų di
dysis choras vadovybėje muz. 
J. Žemaičio puikiai giedojo link-

karą, balandžio 21, 1941, 7:30 Alleliuja laike procesijos,
vai. vakare. Narė. |

VORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija
BAZARAS

Šv. Kazimiero parapijos Baza
ras įvyks balandžio 23-24-25 ir 
26 dienomis bažnytinėje salėje. 
Klebonas kun. A. Petraitis, kun. 
J. Bakanas, kun. J. Padvaiskas 
ir katalikiškos draugijos prie 
viršminėto bazaro smarkiai ruo
šiasi. Todėlei rengėjai kviečia 
minėtame bazare dalyvauti vi
sus skaitlingai, nes bus gražių 
dovanų išlaimėjimui. Prie to 
bus duodamos pinigiškos dova
nos įžangos kiekvieną vakarą. 
Todėlei pasinaudokite proga. 
Lankydami bazarą laimėsite 
gražių dovanų ir paremsite sa
vo parapiją, nes pelnas skiria-

Repozitorija, Kristaus Karstas 
ir didysis altorius buvo turtin
gai papuošti. Tas parodo kad 
šios parapijos parapijonys gau
siai aukojo gėlėms. O Šv. Kazi
miero Seselės taip gražiai ir 
sumaniai minėtas lelijas sutvar
kė. Todėlei garbė visiems už pa
sišventimą. D-s.

Jono Vaičaičio Photo

Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent: Mon
tello Ouality 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.

jniai. Ilgiausių metų jam dar- 
, buotis savo viengenčių tarpe.

Pranešta, kad po Velykų kas 
ketvirtadienį bus atnašautos 
mišios 12 vai. vidurdienį, ir Švč. 
Sakramentas garbinamas per 
visą po pietį už pasaulinę taiką, 
išlaisvinimą Lietuvos ir sugrįži
mą nusidėjėlių prie Dievo, o at- 

' siskyrėlių prie vienos tikros 
1 Kristaus avidės.

I. J. Fox didžiausia 
kailinių kompanija A- 
merikoje, turi didžiau- 
sį storage, kuriame 
apsaugo kailinius ne- 
vien nuo pavogimo ir ugnies, bet juos apsaugo ir 
nuo didžiausių kailinių priešų-kandžių. Tamstų 
kailiniai padėti į I. J. Fox storage nesuges, nesu
džius. Namie vasaros metu laikyti kailinius neap
simoka, kada už mažą atlyginimą juos galima pa
dėti į saugią vietą.

Pašaukite p. Bernardą Koraitį, kad jis atva 
žiuotų į Jūsų namus paimti Jūsų kailinių į stora 
ge. Už paėmimą iš namų ir pristatymą į namus 
nieko neskaitoma — patarnavimą duodame dykai. 
Taigi, nelaukite tol, kol Jūsų kailinius kandys su
gadins, padėkite juos į Storage dabar!

A. A. JONUI GLAVECKUI IR 
VINCUI SENKUI

Dviem šeimom Baltimorėje di
džioji Velykų šventė buvo bega
lo liūdna, nes tų abiejų šeimų 
tėveliai buvo pašaukti amžiny- 

j bėn prieš pat Velykų dieną. A.a. 
Jonas Glaveckas mirė didžiojo 
ketvirtadienio rytą ir buvo pa
laidotas šeštadienį, o Vincas 
Senkus krito širdies atakos au-

PATAISOME SENUS KAILINIUS prieinamo
mis kainomis arba išmainome į naujus, duodami 
už juos didelę nuolaidą. Norėdami pataisyti ar iš
mainyti kailinius, parašykite laišką ar atvirutę 
šios firmos lietuviui atstovui B. Koraičiui, 411 Wa- 
shington St., Boston, Mass. ir jis pribus pas Jus 
su dideliu kailinių pasirinkimu arba jis paims Jū
sų kailinius pataisyti ar į storage. Pirkdamos per 
jį kailinius sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos. 
Pasinaudokite šia didele proga!

40,000 žmonių į šv. Alfonso 
bažnyii,. Tai buvo tarytum' pjęfy įmefjįįje KeliOMS 

koksai Liurdas. Katalikai, ne-’ | "uB' *
katalikai ir žydai negalėjo atsi-; ĮSpUuZIuI
gerėti tuo grožiu kurį jie rado' 
mūsų šventovėje.

Marijona Bruzgiūtė paaukavo 
$100.00, o Magdalena Kleitonie- 
nė apdovanoja savo bažnyčią 
$50.00 auka Velykų gėlėms. Gir
dėjau kun. dr. Mendelį sakant, 
kad vienų lelijų buvo sunaudo
ta už $300.00. Beveik 1,000 tų 
lelijų puošė kaip Repozitoriją 
taip Viešpaties karstą ir didįjį 
altorių Velykų rytą. |

Žmonės dėkoja kun. Kidykui 
už jo puikius pamokslus apie 
Kristaus kančią per Didžiosios 
Savaitės rekolekcijas. Visi atsi-. 
gaivino ir susistiprino dvasi-

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

GENERAL DISTRIBUTORS, Ine.

Sankrovininkai Pristatytojai
I

Gegužės 18 d. Cambridge P.

•V. JONO EV. B L. PA9ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

SVARBUS LDS 8 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

asmenų mirtis 
ir todėliai

29 Hampshire St. Tel. 2230 Auburn, Maine

NEWWIELER’S P. O. N. TROMMER’S

Peiktas Marke!
P. BaltruiiOnas ir p. Kllnga, Sav. 
793 Broadvvay, Tel. ŠOU 8120 

•O. BOSTON. MAM

me. kad Jis yra mūsų visi/ “At- 
ir gyvybė” ir nors 

mirti ta-

-Bath—Brunswick—Augusta—Rumford 1

Velykų dienoje, tuoj po pa
maldų, par. kleb. kun. P. J. 
Juškaitis apdovanojo mokyklos 
vaikučius saldainiais ir margu
čiais. A. D.

f
I

Iraminimą ir duoda jiems stipry-
Ibės pakęsti šį gyvenimo smūgį.

Už mirusius tariame dievobai-
mingąjį Amžiną atilsį.

Cambridgiečiai

draugija, šiais metais vietoj
rengti bankietą ar šokius, ku
riuos rengdavo kas met, nutarė
pasikviesti šio veikalo artistus.
kad jie, minėtą veikalą “Lietu-
viškos Vestuvės perstatytų

norin-Cambridžiečiams. Taigi,
tieji gardžiai pasijuokti, atsi
lankykite į parapijos svetainę,
sekmadienį, balandžio 27 d., 
7:30 vai. vakare, kur turėsite 
progos pamatyti tikras lietuviš
kas vestuves. Įžanga tik 35c.

ŠIS-TAS
Didžioji savaitė su savo nepa- i

prastai meninga repozitorija ir I
Viešpaties karstu sutraukė virš

f 
I

i

•r

PROVIDENCE. R. L
Telephone:

Ofiso: Oezter 1952
Namų: PI. 6286

331 Smith St

Albert R. BarkerAlbert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

875 Main St., Webster, Mass.

Sekmadienį, balandžio 20 d., ka didžiam penktadienį ir buvo 
tuoj po paskutiniųjų mišių pa-' nulydėtas į kapus Velykų antrą 
rapijos svetainėje, įvyksta LDS dieną. Abiejų 
8 kps. susirinkimas. Susirinki- buvo visai netikėta 
mas labai svarbus, prašomi visi yra begalo skaudi kaip Glavec-' 
nariai dalyvauti, nes yra svar- kų taip Senkų šeimoms. Vienin- 
bių reikalų aptarti. Taip-gi. no- telis suraminimas glūdi Kris- 
rintieji galėsite pasimokėti už taus atsikėlime ir Jo užtikrini- 
“Darbininko” prenumeratas.

Kps. Pirm. P. Kadaitis, sikėlimas
_________ mums visiems reikia

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS I čiau Jis mus prikels paskutinė
mis veikalas, “Lietuviškos je dienoje. Kaip Glaveckų ma- 

i Vestuvės” jau daugelyje vietų mytei taip Senkaus našlei reiš- 
pasekmingai buvo suvaidintas, kiame giliausią užuojautą jų 
Taigi būtų ne pro šalį, kad ir atsiskirimo ir skausmo valan- 

jį pamatytų, j doje. Lai atsikėlusis Kristus su- 
Cambridge Šv. Teresėlės moterų j teikia jiems savo Dieviškąjį su- Į

Juozas Kastaskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

411 WASHINGTON STREET. 
Boston, Mass.

Šv. N. P. bažnyčioje, išgirsime 
vedybų maršą, kuris bus grotas 
dėl p-lės Onytės Zaveckaitės ir 
p. Juozo Rokatenz. Jaunave
džiams iš anksto linkėtina, lai- 
mingiausio vedybinio gyvenimo. 
Panelės O. Zaveckaitės tėvelis 
p. A. Zaveckas, visiems yra ge-' 
rai žinomas, kaipo vienas iš

CENTRAL MAINE MOTORS, Ine.
6—PONTIAC—8 I

LaSalle — Cadillac
198 College Avė. Tel. 650-W VVaterville, Maine

Lewiston Buick Company
C. L. CURTIS, Prez. ir Vedėjas 

Pardavimas — BUICK — ir Patarnavimas
287 Main St. (Kampas Sahattus St.) Tel. 2480 

LEWISTON. MAINE
Skyriai—Portland, Augusta, Waterville, Bath

ATHERTON’S |

Baldai, kurie sujungia draugystėn
| 50FreeSt. Telefonas 2-0167 Portland, Maine

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

•kelblasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda tviežlus produktus Ir ma- 
tenial patarnauja. Nu6Ją | bllą kurtą krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą veikliausių asmenų katalikiškoj 
mauto “Darbininką*. i dirvoje. Ar neskauda širdį An-'

tanai, netenkant dukrelės?

!

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

2fi SAVIN HITĄ. AVENUE, 
DORCHESTER. MASS

Narragansett Ale Ruppert's Beer and Ale 
“Visuomet Matomas Gerose Draugystėse” 

PRISTATOMAS

EASTERN, INCORPORATED
GRAND TRUNK YARD Telefonas 4790 

Lewiston, Maine

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

RO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

425 B. Bth St., So. Boston, Mase. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 8ixth SL, So. Boston. Mass 

Pla. Rašt. — Marijona Markoniutš,
4115 Washington St., Rosiindale. 

TeL Parkway 2352-W.
IMttninkft — Ona StaniuliūtS,

106 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

1012 Columbia Rd.. So. Boston.
nu OI.—Marijona Aukštikalnlenš. 

111 H St., 8o. Boston. Mase. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra Utarnink* mėnesio, 7:30 vai 
vakare, pobatnytinėj svetainėj, 

kreipkite

Pirmininkas, Juozas švagždys.
601 6th St., So. Boston, Masa. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St. So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mase 

Iždininkas Vincas Zaleskas.
613 E. oth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
čią nedėldietų kiekvieno mėneuu 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49- 
K. "th 8t. So. Boston,

AR JAUČIATĖS NUVARĄ 
-RE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtą viduriai 7
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu
sipirkt FEEN-A-MINT šiandien!

GEORGE T. SPRINGER COMPANY
70 Metų Teisingos Prekybos Jubiliejatai 

Laikrodžiai—Diamontai—Sidabriniai Reikmenys 
515 Congress St. Telefonas 3-2449 Portland, Maine

VVISEMAN FARMS 
GRIETININE ŠALTAKOŠE 

Dirbtuvė ir Ofisas: Oxford St. Tel. 3400 Lewiston 
Skyriai

ATHERTON FURNITURE COMPANY 
“Pilnas Pasirinkimas Baldų”

Simmons Produktai — Glenwood Dalys 
220 Lisbon St. Tel. 2050 Lewiston, Maine

Keyes fibra Company
PRODUKTAI Iš MEDIENOS

“Papras” Popierinės lėkštės

“Savaday”, lėkštės užkandžiams, ir šaltakošei 
Chi-net” gražiai padirbtos lėkštės užkandžiams

Materijolas pokavimui kiaušinių įjungiant 
“Padflat ir kombinuotas “Filler Flats

faterville. Maine
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VIETINES ŽINIOSl
_____ iMa6e6688m8M66888MPMt«tM#V8rs:J'.M*«68š<*«Maa6aMMaaPmMm888O0 
venos pamaldų, parapijos veiki
mo komisija laikė savo susirin
kimą, bažnytinėje salėje, pasi
rodė, kad dovanų bilietai yra 
plaunanti ir pasoga skryniai 
didėja. Nutarta laikyti susirin
kimą sykį į savaitę. Sekamas jų 
bus kitą antradienį po Šv. Te
resės Novėnos pamaldų. Po šio 
susirinkimo bus pasitarimas a- 
pie kun. J. Žuromskio primicijų 
pietus.

<v«r

ŽINUTES
Bai. 14 d., miesto ligoninėje, 

mirė Jonas Baravykas, 70 metų, 
gyv. 2 Grimes St. Paėjo Daugų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 44 metus. Paliko moterį A- 
gotą (Žuromskaite), tris duktė-

' ' ' ' . ’

i ris, sūnų ir brolį. Palaidotas ba- 
; landžio 17 d., iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, 6 vai. ryte, Šv. My
kolo kapuose.

I

Bai. 14 d., apsivedė Algirdas 
Petras Jokūbėnas su Bronisla- 
va Mickevičiūte. Liudijo Povi
las Tumas ir Alėsė Mickevičiū
tė.

MARGUČIŲ 
BALIUS

Bal. 18 d., po Šv. Valandai, į- 
vyks svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas, bažnytinėje 
salėje. Valdyba kviečia visus 
draugijų atstovus dalyvauti su
sirinkime. Yra ypatingų reika
lų, kaip tai: išrinkti atstovų į 
apskričio susivažiavimą, kelti 
kapitalą Lietuvos Gelbėjimo 
Fondui ir padėti parapijos vei
kimo komisijai bazarėlio darbe.

Bai. 15 d., po Šv. Teresės No-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A; L Ka^Stis
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį) .

Penktadienį, balandžio 18, tai 
yra po Velykų pirmą penkta
dienį vakare, Šv. Petro parapi
jos svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Bostone, LDS 1-ma kuopa ir 
Lietuvos Dukterų pašelpinė dr- 
ja rengia MARGUČIŲ BALIŲ. 
Baliaus programa bus įvairi ir 
įdomi. Visą vakarą gros puikus 
orkestras šokiams. Gi rengėjai 
priiminės ir išdės parodai Vely
kinius margytus kiaušinius — 
margučius. Kieno margučiai pa
sirodys gražiausi, tas gaus do
vaną. Šalę to, labai įdomu bus 
patirti, kas bus tas ir kitas, to
ji ar kita menininkė, kuri taip 
gražiai sugeba išmarginti mar
gučius. Tikrai vertas susido
mėjimo margučių balius. Nepra- 
leiskime progos, bet visi, kas 
tik gyvas vykime į MARGUČIŲ 
BALIŲ, kur galėsime linksmai 
praleisti laiką... Kvieslys.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TeL Kirkland 7119

Re*. Šou 3729 . Šou 4618

Uthuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
insured and 

Boncted
Local A Long 

Dlstanoa 
Moving 

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass. Į

Pauline L™-.,,., 
(Lietuvė gydytoja) , 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

irr 'u r J

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo6iki& 

BekmadienUiis pagal sutarti.

Dr. J. C. L 
(ŠŠymdur)

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

\ .1

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

Marguoti Baliuje Dovanos

II

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

1

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayYiewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbys&ų auto 
mobilius. Taisymo ir demoustravl 

mo vieta:

1 Hamlin SL ir E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MASS.-

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai

vdiyOiHiliinif VdlKSNN »;
> ♦ "* * \
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esame dabar suvargę. Pas mus 
karo nebuvo, bet vistiek nieko 
nėra, ir nežinia kas bus toliau. 
Kainos baisiausiai didelės. La
šinių kilogramas yra 30 rublių, 
buvo 1 lit. ir 40c. Mes žemės 
turim 16 ha. ir tai dar sako 
per daug ir, gal būt, pavasarį 
dar dalys. Tai baisus dalykas— 
ima ir plėšia, ir sako, kad po 
Naujų Metų eis atimti dar dau
giau. Kas turi daugiau drabu
žių ar prisipiovęs kiaulių tai a- 
tims ir sako duos biednesniems. 
Bet jie mūsų vis tiek nenuly
gins, nes vienas tinginys, kitas 
ligonis, trečias bedievis ir tt. 
Mes kai eidavom į bažnyčias tai 
rusai prieidavo arti tako ir pasi
tyčiojimui atlikdavo, neva, 
gamtos reikalus. Iš tikrųjų bai
su — visus kryžius ir koplytė
les išdaužė, nupiovė, pakelėse 
baisiai juokias iš Dievo. Kažin 
ar nesusilauks Dievo bausmės. 
Mes kaip gyvenom taip sau gy
venom, buvo visko mūsų mažoj 

darbininkų Lietuvėlėj. Jie patys vadindavo

... Dabar pranešim mes apie 
mūsų žuvusią Tėvynę. Pas mus 
yra labai nemalonios naujienos. 
Ateina sovietai ir mūsų mieste 
nusavina visus nuo savininkų 
namus, kurie tik yra gražesni ir 
geresni. Namus paima sau, žmo
nes išvaro. Iš krautuvių, kurios 
buvo visos visko pilnos, rusai 
viską išpirko. Dabar krautu
vės daugiausia uždarytos. Jei 
kuri dar yra atidaryta, tai joje 
irgi beveik nieko nėra. Mes visi-

Naciai Statys Tvirtovių 
Linija Sovietu Parubežiu
H Į t ,----------------------------

Berlynas, bai. 17 — Vo
kiečių amunicijos ministe- 
ris Fritz Todt, kurs pasta
tė nacių Siegfriedo tvirto
vių liniją nuo Prancūzijos 
rubežiaus, šiomis dienomis 
išvyko inspekcijai į Lenki
ją, kur manoma pastatyti 
panašias tvirtovių linijas, i 
kurias jau dabar dirba 
tūkstančiai 
nuo Ostrolenkos ligi Prze- mūsų Lietuvą — “Malenka A- 
myslio. Tas parodo, kad 
nacių interesai su komu
nistais turi tamsią ateitį.

REDAKTORIUS
SVEIKSTA

Nuo Didžiojo šeštadienio p. 
Antanas Kneižys, ‘Darbininko’ 
redaktorius, prigriebtas gripo, 
per visą savaitę gerokai pavo- 
liotas ligos patale, pradeda at- 
kiusti ir manoma, kad už dienos 
kitos jis galės pradėti savo pa
reigas eiti.

KatalikųNaujos Anglijos
Vargonininkų suvažiavimas į- 
vyks antradienį, balandžio 22 
dieną, pirmą valandą po pietų, 
“Darbininko” svetainėje; 330 
E St., So. Boston, Mass. Visi 
vargonininkai prašomi dalyvau
ti.

Anicetas Šlapelis, 
Pirmininkas.

ĮVAIRUS SKHBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

“You Can Defend America”, support of every patriotic Am- 
for which the General of the erican and of every organization 
Armies, John J. Pershing, has that has the public interest and 
—:i.._ _ _ c-----------------j J-'the defense of our country at

heart. I have read this book anc 
been deeply moved by its mes- 
sage. I commend it to every cit- 
izen of the Commonwealth, anc 
I should be proud for Massa
chusetts to lead the way in 
bringing this spirit to the na- 
tion.
LEVERETT SALTONSTALL 

GOVERNOR
OF THE COMMONWEALTH

written a stirring foreword, is 
the finest handbook of defense 
that I have yet seen. It describes 
the spirit which is the first and 
essential weapon for home 
defense. This spirit mušt be- 
come the driving force for every j 
home, every village, every fac- 
tory and every farm. This moral 
rearmament of our people de- 
mands a priority in national 
defense and should receive the

PADĖKA
Reiškiam širdingą padėką vi

siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo mūsų mylimiausios 
motinėlės ligoje ir laidojimo 
dienoje. Ačiū kun. Jenkui už: 
bažnytinį patarnavimą, gimi- I 
nėms ir visiems draugams ir; 
draugėms, kurie lankė skaitlin-j 
gai laike sunkios ligos ir paly
dėjo į kapus. Ačiū už šv. mišių 
dvasinius bukietus ir gyvas gė
les, kurių tiek daug buvo. A- 
čių graboriui p. Zaleckui už taip 
malonų paskutinį patarnavimą, ■ 
Vienu žodžiu, tariam visiems 
dar kartą ačiū.

Paliekam nuliūdę vaikai —1

»

ckin Charlie O’Rourke, George 
Kerr, Joseph Zabilski ir kiti. 
Tarpe vietinių sportininkų bus 
Juozas Zapustas. ir kiti.

Bus taipgi linksmos muzikos 
ir gardžių užkandžių. Vakaras 
baigsis su rodymu — “B. C. — 
Tennessee rungtynės, Techni- 
color” paveikslais. Visą tą už 
50c. Visi į Sportų Vakarą — 
sekmadienį, balandžio 20, 7 v.v.

So. Bostono Vyčių Žiniai

Kaip jau buvo pranešta, penk
tadienį, balandžio 18, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Petro par. salėje, 
492 E. 7th St., So. Bostone į- 
vyks MARGUČIŲ BALIUS. Ba
liuje gros orkestras šokiams. Ir 
bus išstatyta margintų kiauši
nių paroda. Kas turės gražiau
sius margučius, tas gaus dova
ną. Štai jau kelios dovanos yra 
žinomos. P-nia B. Gailiūnienė 
praneša, kad pirmutinė dovana 
už gražiausius margučius tai 
bus fotografo p. Stuko nutrauk
tas paveikslas to asmens, kurio 
bus gražiausi margučiai. Lai
mėtojas turės savo paveikslą, 
8x10 didumo su fremais. Ant
roji dovana — ponų Plevokų ke
pyklos gražus pyragas. Trečioji 
dovana — kvorta vyno, aukota 
p. Albino Nevieros. Bus ir dau
giau dovanų. Tikėkite, ar ne, 
verta marginti kiaušinius, nes 
dovanos brangios ir gražios. 
Kas laimės?! Skubėkime visi į 
Margučių balių, o sužinosime, o 
gal ir laimėsime, jeigu margu
čių turėsime...

merika”. Jų bobos ir jie atėjo 
nuplyšę, negražūs, kaip lauki
niai. Kai Vilniuje visko rado, 
pasirėdė ir dabar iš Vilniaus at
važiavusios atrodo kaip porce- 
iinės lėlės, lūpas nusidažusios, 
veidus išsitepę, net juokai. Ku
rios čia atvažiavo iš Rusijos, at- 

! rodo lyg ubagės, nususę, nupli
kę ir susivėlusios. Ir jų kari
ninkai radę čia visko, taip pat 
gražiausiai apsirengė, išsipu- 
drava ir išsiparfūmavo. Jie vi
sus dažus ir parfumas išpirko 
— mūsų moterys dabar negali 
gauti. Sovietų bobos tuojau 
juto pas mus didelį rojų, 
darys, jos nori būti gražios, 
jos ne labai gražios. Kurios 
sivedė Vilniaus krcšte, tos yra 
bielarusė.; gražios. Vyrai jų 
taip sau, bet žmonos tikrai su
sivėlę. Jie labai nekultūringi 
gi žmonės, kai laukiniai.

Kurie buvo didžiausi bedie
viai, tai dabar jie visi mūsų 
valdovai. Vaikų pradinių mo
kyklų knygose, kuriose buvo į- 
rašyta “Padėk Dieve”, tai tie 
puslapiai iškirpti, ir mažus vai
kus moko, kad Dievo nėra.’ Da
bar, 12 sausio, bus rinkimai, 
kas bus po jų iki susitvarkys 
nežinia. Jie dabar tik bajorų ir 
ponų baudžiavą naikinę, ku
rios Lietuvoje jau seniai nėra. 
Lietuvoje buvo visi lygūs. Aš 
jau sena, bet mano tėvai jau 
neatmena baudžiavos, o jie, sa
ko, tik dabar naikina.

Taip, brangūs giminės, nepa
mirškit mūsų biednų. Likit 
sveiki, nežinom, ar tas laikškas 
pasieks jus ar ne, bet čia tei
sybė. Žūstam, mes žūstam visi, 

i Dievas gal mūs neapleis, užtars. 
Kvieslys. Rašykite Jauksime...”

I

I

pa- 
Ką 
bet 
ap-

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.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas 
Sodeuall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimaį - patarimai dykai

p1 South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530
•» r * — — r-v « O

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

wwwwvwvwwvwwwww
1 ’M 1 c

So. Boston, Mass.

K. j. Colney, N.D.
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.

GERIAUSIUS 
; PERMANENT WAVE 
I GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 

PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALON
Tel. ŠOU 4645

83 L ST., ML BOSTON, MASS.

Mūsų kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 27 d., 

■ nes 20 d., įvyksta N. A. Apskri- 
i ties suvažiavimas Lowell, Mass. 
j Visi nariai prašomi vykti j Aps- 

Marijona ir Juozapas krities įvažiavimą ir nuvežti 
ir Vaclovas Staniulioniai. Sražių ku0>K>s su‘

4 • •. -r.
Šv. Petro parapijos Šv. Vardo 

draugija kviečia visus — vieti
nius ir iš apylinkinių kolonijų— 
susirinkti į parapijos salę, 492 
E. 7th St., sekmadienį, balan
džio 20 d.. 7 vai. vakare ir pasi
linksminti valandėlę. Tą vakarą 
mes turėsime progos pagerbti 
mūsų lietuvius “futbolininkus”, 
kurie atsižymėjo Boston Kole
gijos ratelyj, ir sutikti jų nau
ją vedėją — Denny Myers. Ga
lima tikėtis, kad jis įdomiai pa
kalbės. Netiktai lietuviai, bet ir 
kiti sportininkai iš Bostono Ko
legijos atvyksta, £afp tai: Chu- dint iš bažnyčios j "kapus ir ki-

sirinkimas įvyks 27 d., 2:30 va
landą po pietų vyčių kambary, 
Emerson St.

Pr. Razvadauskas, Kp. Pirm.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave.Jslington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

S. Barasevičitis ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 .

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

Laikraštis “Darbininkas” ką 
tik iš spaudos išleido labai nau
dingą 63 puslapių mažą malda
knygę — “MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly-

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

. South Bocton,.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
— - ... L-... ■ -

Pritarkit mylimosios meilei su 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pas

BALTIC FLORIST
502 E. Broaėvay, ŠOU 0489 So. Boston, Mass.

Gff£s Siunčiam į visas dalis Amerikos.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMĖ

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir, naktį 
Koplyčia šermenims dykai -*~ 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0818 
Tel. SOV«šston 2808 ”1



Penktadienis, Balandžio 18, ’41 DARBININKAS

WATtRBuRY, CONN.

i

KOMPOZITORIUS A. J. ALBKSIS,
Šv. Juozapo liet, par., Waterbury, Conn., vargonininkas, ba
landžio 26, dalyvaus Torringtone, kur pasakys šaunią kalbą ir 
vadovaus Waterburiečių dainininkams, dainų programoje.

bės draugijos susirinkimas, ku
riame nutarta, Velykų švenčių 
proga sušelpti keletą senelių, 
kad ir jie pajustų linksmesnes 
šv. Velykas. Taipgi nutarta 
šiais metais suruošti 2 pikni
kus Petro Krūgerio ūkyje. Pik
nikai įvyks liepos 13 ir rugsėjo 
14. Kaikurie sako, dabar našlai
čių mažai yra, tai ir pinigų ma
žai reikia. Teisybė, dabar naš-

<
laičių nedaug yra, bet suvargu
sių senelių vis dauginasi. Vie
nus vaikai apleidžia, kitų vaikai 

į patys suvargę, negali tėvų už
laikyti. Tokiu būdu Labdarybė 
prašo jų darbuotę paremti pa
gal savo išgalės. Jeigu kurie ne
mylite paremti Labdarybės, tai 
prašom nors jos nesmerktu Yra 
žmonių, kurie darbuojasi dėl pa
vargėlių labai daug, tai tiems 
žmonėms Labdarybės draugija 
yra labai dėkinga.

Paskutiniu laiku mūsų koloni
joj labai daug gaisrų buvo. Ne
mažai ir žmonių užsimuša, tai 
susižeidžia arba sudega. Daug

Balandžio 6 d., buvo suvaidin
tas teatras, kurį vaidino Mari
jos Vaikeliai ir mokyklos moki
niai, vad. Seselių mokytojų. 
Veikiantys asmens buvo: N. 
Šukytė, V. Valaitytė, M. Alu
bauskaitė, J. Staknaitė, A. Alu
bauskaitė, N. Šapytė, V. Jakš- 
taitė, M. Strikulaitė, A. Bugu- 
žaitė, E. Matuliūnytė, E. Lični- 
kaitė, S. Paulytė, C. Smolskytė/
E. Alubauskaitė, R. AjotaitėJ 
M. Jankauskaitė, A. Grebliu-1 
naitė, L. Popikaitė, G. Nekro- 
šaitė, E. Karalaitė, A. Makara- 
vičiūtė, P. Lukminaitė, F. Ajo- 
taitė, A. Vabolis, B. Dumšytė,
F. Staskevičius, V. Makauskas, 
J. Stokes, R. Dubauskas, Ed. 
Valuckas, J. Raymond, D. Mik- 
linevičius, Ed. Juškis, R. Dra- 
yer, P. Prill, K. Povilaitis, J. Ur
bonas, K. Dubauskas. Taipgi di
delė jaunamečių grupė. Vaiku
čiai parodė savo gabumus ir 
jaunamečių choras padainavo 
keletą dainelių. Klebonas kun. i kaltinimų atiduodama elektros 
J. Valantiejus pasakė trumpą! jėgai- Dabar įvedama elektra 
kalbą ir išreiškė padėkos žodį daug saugiau.

Jau ora^ jtšyla, tai pas mus 
pavasaris, prasidėjo, draugijos 
visos rengęsis prie pavasarinių 
parengimų, kur bus pirmas ba
landžio 20, po to, gegužės 11 d., 
Motinų Diena, gegužės 25, bus 
paskutinis parengimas parapi
jos vaikučių ir mergaičių priau
gančiųjų choro vaidinimas ir 
dainuos .taipgi ir dar bus vie
nas žaidimo vakaras, kurį ren
gia moteris, bet nenugirdau ti
krai dienos. O vėliaus birželio 
mėnesį, parapijos metinis pikni
kas, kur bus tuo jaus praneš 

i dieną. O.

NEW HAVBI, CONN.

Koresp.

už skaitlingą atsilankymą. 
Žmonių buvo atsilankę tiek 
skaitlingai, kad buvo pripildyta 
pilna svetainė. Veikalas visiems 
patiko ir visi skirstėsi paten
kinti.

Torrington, Conn.
ren-

Velykų rytą, Prisikėlimo apei
gos prasidėjo 5:30 vai. ryte. 
Bažnyčia buvo perpildyta žmo
nėmis ir labai skaitlingai arti
nosi prie Dievo stalo, ne tik per 
pirmas šv. mišias, bet per visas 
mišias. Pritaikintą Velykoms 
pamokslą pasakė kun. B. Gau- 
ronskas.

LRKSA Conn. apskritis 
gia nepaprastai gražų koncertą, 
šokius su prakalbomis, paminė
jimui 25 metų Conn. apskr. ju
biliejaus Torringtone, Conn., 
121 Beechwood Avė., balandžio 
26 d., gražiai išpuoštoje Lietu
vių svetainėje. Pradžia 7:00 vai. 
vakare. Torringtoniečiai nekan- 

' triai laukia tos linksmos dienos, 
I
kada visi turės progą praleisti 
vakarą klausant gražiausių lie
tuviškų dainų, kurių programą 
išpildys geri chorai ir gabūs

solistai ir solistės. Dalyvaus — 
Hartfordo Šv. Trejybės parapi- 
_os choras, vad. vargonininkui 
J. Balsiui; Viktoras ir Ona Sin
tautai iš New Britain; Vyrų Ra
dio choras, vad. komp. A. J. A- 
leksio iš Waterbury; taipgi yra 
pasižadėję iš New Haven ir. 
New Britain muzikas K. Zalnie-1 
raitis su gerais choristais. Geri 
kalbėtojai pasakys puikias kal-| 
bas. Kalbės jaunimo vadas ir 
C.L.C. organizatorius kun. Gra
deckas, New Haven, Šv. Kazi
miero par. klebonas, prof. A. J. 
Aleksis ir daug kitų gerų kalbė
tojų. Šokiams gros A. P. Maza- 
las orkestrą iš Hartfordo.

lankykite ir apturėsite didelį 
džiaugsmo vakarą. Visus kvie
čia Rengimo Komisija. A. P. K.

BRIKffORT, CONN.

Balandžio 8, įvyko Labdary-

ko 
bus

Praeitą savaitę buvo sukvies- 
įta visi apylinkių kunigai klau
syti Velykinių išpažinčių, kur 
žmonių labai daug ėjo.

Velykos praėjo labai iškilmin
gai, prisikėlimo mišios ir pro
cesija buvo 6-tą valandą ryto, 
žmonių buvo pilna bažnyčia, 

' vėliaus atsilankę negavo sėdy
nių ir turėjo stovėti. Mišias at
našavo pats kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas, procesija buvo di
delė jaunučių mergaičių pasi
puošusių baltomis suknelėmis, 
giedojo pasikeičiant su choru— 
Linksma diena mums nušvito. 
Choras vad. A. Stanišauskui 
buvo pasirengęs su gražia baž-

Visi atsilankę turėsite 
linksmiausį vakarą, nes tai 
pirmas toks šaunus parengimas 
Torringtone, tuoj po Velykų.

Taigi nepamirškite balandžio
26, 121 Beechwood Avė., Tor
ringtone visi surasite tikrai gra- nytine muzika, kur laike mišių 
žų pavasario pasilinksminimą, solo dalis išpildė — Aldona 
Visi drauge, seni ir jauni atsi- Dulbis, J. Balnotas, V. Boleika.

8

Muzikas K. Žalnieraitis, 
New Britain lietuvių par. var
gonininkas, dalyvaus su choris
tais, balandžio 26, Torringtone, 
■cur įvyks šaunus koncertas ir 
šokiai, ir kalbos.Velykų šventės šį metą mūsų 

parapijoj atšvęsta iškilmingai 
ir labai įspūdingai, pamaldos 
Didžiajam Ketvirtadieny j ir Di
džiajam Penktadieny jaudino 
kiekvieną tikintį žmogų. Kris
taus karstas buvo išpuoštas 
daugybe gėlių ir žvakių, taipgi 
altoriai Velykų ryte traukė 
kiekvieno akis savo link, nes su 
tokiu artistišku skoniu išpuošti, 
darė malonumą. Daug triūso ir 
rūpesčio pridėjo mūsų klebonas 
kun. E. Gradeckas, norėdamas 
viską kuogeriausiai prirengti, ir 
tas jam pavyko sėkmingai at
likti.

Bažnyčia mūsų yra gana er
dvi, bet šį metą prisirinko pil
nutėlė ir sėdynių buvo stoka. 
Vėliau atėjusiems prisiėjo sto
vėti.

Prasidėjus Velykų ceremoni
joms prie Kristaus karsto kle
bonas iškilmingai užgiedojo — 
“Linksma Diena Mums Nušvi
to”. Pasigirsta varpų gaudimas, 
vargonų majestotiški balsai ir 
Šv. Kazimiero parapijos choro 
gražus giedojimas, džiaugsmo 
ašaros rieda per veidus, nes 
Prisikėlė Kristus ir pergalėjo 
mirties galybę. Šv. Mišių metu 
skaitlingos eilės žmonių artino-1 sto Katalikių Moterų Draugi- 
si prie Dievo Stalo, kas darė pos, kurios tikslas yra labai 
malonų reginį. Pritaikintą pa-j prakilnus ir priklausyti prie 
mokslą pasakė klebonas kun. E. į šios draugijos tiktai kainuoja 
Gradeckas, taipgi pasveikino J $1.00 metams. Pereitais metais 
parapijiečius kviesdamas visus ir mūsų parapijoj buvo skyrius 
dažnai lankyti bažnyčią ir gy- tos draugijos į kurį buvo prisi- 
venti su Kristumi. ‘rašiusių net 19 narių, taigi bū-

Šv. Kazimiero parapijos cho- tų malonu, kad ir šį metą neat
ras ypatingai pasižymėjo Vely-' siliktum neprisidėjusios, nes 
kų ryte gražiu giedojimu, solis-į tokiu būdu pasirodytumėm, kad 
tė p-lė O. Dubickaitė, ir kiti įmes kaipo lietuvės, taipgi esam 
mūsų solistai-tės atliko savo susipratusios.

užduotis šauniai, dideles pas
tangas padėjo choro vedėja 
p-nia A. Kripienė, lavindama 
chorą už ką jai priklauso pa
dėka.

Geros širdies parapijiečiams 
taipgi priklauso ačįū už aukas 
sudėtas dėl gėlių papuošimui 
Kristaus karsto ir altorių.

Balandžio 11 d., nuo širdies 
atako mirė Zenonas Tiškus, pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis balandžio 7 d., paliko di
deliam nuliūdime žmoną Anta
niną Tiškienę, 2 sūnus 
dukreles, taipgi gimines 
žįst amus.
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reiškia gilią užuojautą savo na
rei Antaninai Tiškienei dėl mir
ties jos mylimo vyro .taipgi vi
sai šeimai. Tegul gerasis Dievas 
suteikia amžiną ramybę jo sie
lai dangaus karalijoj.

ir dvi 
ir pa-

kuopa,

Muzikas J. Balsis, 
Hartfordo, Švč. Trejybės para-Į 
pijos vargonininkas, dalyvausi 
su choru, balandžio 26, Torring
tone, ir išpildys dalį programos.

Balandžio 27 d., organizuotas 
šios valstybės jaunimas turės 
savo metinę šventę ir “in corpo- 
re” eis prie Šv. Komunijos ir 
paskui turės bendrus pusryčius 
su gražia programa ir žymiais 
kalbėtojais. Kadangi šios iškil
mės įvyks mūsų parapijoj šį 
metą, tai vietinis choras ir Ma
rijos vaikelių draugijėlė spar
čiai ruošiasi, kad viską tinka
mai prirengus .Kun. E. Gradec- 
kis ir vargonininkė p-nia A. 
Kripienė daug teikia patarimų 
jaunimui šiame darbe.

Šv. Mišios įvyks 9:15 valandą 
ryte, taigi jaunimas yra prašo
mas nepasivėlinti. M.

J. E. Vyskupas Maurice Mc- 
Auliffe vėl kviečia visų tautų 
katalikiškų parapijų moteris ir 
mergaites prisidėti prie šio mie-

I

Kvartetas — iš kairės į deši
nę: pp. J. Malinauskas, V. Sin- 
tautas, M. Maksimavičiūtė ir O. 
Sintautienė. Jie, balandžio 26, 
dalyvaus Torringtone rengia
mam Jubiliejiniam Susievienyji- 
mo apskričio koncerte.

Bridgeport, Connecticut

Kvartetas — iš kairės į dešinę — A. Tareila, B. Aleksiū- 
tė, Kaunietytė ir E. Mončiūnas. Jie balandžio 26, daly
vaus Torringtone, rengiamojo koncerto programoje.

1525 Railroad Avė. - Tel. 3-6109
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

&

The A. H. Nitam Madona Co.

The Lendquist Hardware Co.

Hardware Supplies and Tools

Bridgeport, Conn.

life
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Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Sankrovoms pristatytojai plumbierinių reikmenų, 
dėl apšildymo ir skardos.—Oro Reguliacija, 

Reikmenys Aliejiniams apšildymams, Boileriai, 
Radiatoriai, ir kiti įvairūs tos rūšies dalykai.

310 East Washington Avė. Telefonas 5-5151 
Bridgeport, Connecticut

Si iškaba parodo, jog kas tai naujo gali daug 
kuo jum pasitarnaut. O jeigu jūs# ūpui reikia 
pakėlimo — atsiminkite: Kas tai naujo pridėta 
ir garsiam cigaretui!

Pabandykite Old Gold’s naują, skanią sudėtį 
— praturtintą parinktiniu, importuotu tabaku. 
Dar malonesnis cigaretas, kai jam pridėta kas 
tai naujo! Gaukite pakelį šiandien!

i!




