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Visas Katalikiškas pa
saulis šįmet minės didžios 
svarbos sukaktuves. Gegu
žės 15 dieną sueina pen- 
kiosdešimtys metų, kaip 
Popiežius Leonas XIII iš
leido encikliką “Rerum 
Novarum” — apie darbi
ninkų reikalus, ir dešimtys 
metų nuo Popiežiaus Pi
jaus XI enciklikos “Qua- 
dragesimo Anno” — apie 
socialinės • santvarkos su
darymą — išleidimo, šitie 
du Popiežių raštai yra la
bai svarbūs darbininkams, 
nes juose nurodoma ir ap
ginama darbo žmonių tei
sės. Šių enciklikų dėka, 
darbininkų luomas susi
laukė geresnės gyvenimo 
būklės.

Taigi reikėtų, kad Gegu
žės 15 dieną, kaip LDS 
praeitų metų Seimas nuta
rė, visos LDS kuopos su
rengtų kokį nors vakarą, 
kur būtų galima žmonėms 
plačiau paaiškinti Bažny
čios mokslas darbininkų 
klausimuose. Tos svarbios 
abiejų Popiežių enciklikos 
buvo atspausdintos “Dar
bininke”. Vakaro rengėjai 
galėtų dalis tų enciklikų 
perskaityti, paskiau ap
svarstyti viešai, pažiūrėti 
dėl kokių priežaščių Baž
nyčios nurodymai neprii
mami ir ką galima darvti 
jų išplatinimui ir įgyven- 
dymui.

Būtų tikrai džiugu ir 
naudinga, kad visos LDS 
kuopos surengtųprogra- 
mą Gegužės 15 dieną, Po
piežių enciklikų jubilie
jaus proga. Nė viena LDS 
kuopa neturėtų to svar
baus jubiliejaus praleisti 
nesurengus paminėjimo 
vakaro.

LDS Propagandos 
Komisija.

Atvyko Kun. K. Barauskas
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Berlynas, bal. 24 — Po 
18 dienų karo, atrodo, kad 
vokiečiai visiškai užvaldė 
Balkanus. Didžioji Graiki
jos kariuomenė, 
kareiviu, apsupta
čiu ir Italu prie Epiro. pa
sidavė vokiečiams. Graiki
jos karalius, Jureris II, lai
vu paspruko į Creto salą, 
pareikšdamas, kad kariuo
menė pasidavė be vyriau
sybės pritarimo ir už tai 
karas bus tęsiamas toliau. 
Berlynas praneša, kad prie 
Termopylo Anglijos ka-

—-<

FIVE CENTS

riuomenė buvo sunaikinta. 
Vokiečiai skuba pasiekti 
Athens miestą, kad anglai 
nespėtų laivais išvažiuoti. 
Vokiečių lakūnai bombar
duoja visus uostus ir lai
vus, jei oras bus blogas ir 
lakūnai negalės matyti lai- 

i vų, gal anglams ir pasi
seks pabėgti iš Graikijos, 
bet daugiau kareivių išžu
dyta ir karo ginklų nespės 
sukrauti į laivus. Balkanų 
pralaimėjimas yra skau
dus Anglijai.

Britų karalius Jurgis laike inspekcijos, kurią padarė Kanadiečių būriui besimokinančiam kariškų 
veiksmų Anglijoje. Karalius Jurgis matomas iš dešinės priešakyj. Po inspekcijos kanadiečių buvo leista 
kanadiečiams lydėti karalių, kurie visu būriu ir seka.

Vokiečiai Nuskandinę 30,000 
Kareivių

kad vokiečių didžiulės ka
ro tankos sutrina Anglijos 
mažas pinkas į dulkes. Ne
apskaičiuojamai daug ka
ro ginklų anglai palieka 
Graikijoje vokiečiams; vi
sus uostus ir aerodromus 
vokiečiai bombarduoja. 
Laikraštininkas De Luce. 
kuris už vakar iš Graiki
jos atvažiavo į Turkiją, sa
ko, kad nėra vilties ang
lams ištraukti savo karei
vius iš Graikijos, vokiečiai 
nuskandins jų laivus.

Anglija Susirūpinus Padėtimi

Kun. V. Puidokas, West- 
fieldo lietuvių parapijos 
klebonas praneša, kad jis 
pasitiko New Yorke, ba
landžio 21 d., atvykusį iš 
Lietuvos kun. K. Baraus
ką. Kun. Barauskas atvy
ko laivu “Argentina” ir su 
kun. Puidoku atvyko į 
Westfieldą. New Yorko 
uoste kun. Barauskas bu
vo sutiktas kun. Puidoko, 
kun. Balkūno ir kun. Ra- 
gažinsko. Jie buvo sustoję 
praleisti dieną pas svetin
gą kun. Balkūną.

Kun. Barauskas ketvir
tadienį, bal. 24, lankysis 
thompson, Conn. ir iš ten 
tą pačią dieną sugrįž su 
kun. K. Urbonavičium į So. 
Bostoną. Klebonas kun. P. 
Virmauskis svečią užkvie
tė pagelbėti vietiniams ku
nigams sekmadienį, ir ta 
proga pasakyti Federaci
jos prakalbose kalbą, ku
rios įvyks sekmadienį, bal. 
27, Šv. Petro par. bažnyti
nėje, salėje, 7:30 vai. vak. 
Tokiu būdu kun. Baraus
kas pasisvečiuos So. Bos
tone nuo ketvirtadienio li
gi pirmadienio bal. 28 d.

Reikėtų So. Bostonie
čiams pasinaudoti proga 
ir atsilankyti y į prakalbas, 
nes svečias, neseniai iš Lie
tuvos ir yrą ,gftbus žurna
listas. Jis pąpąsąko? daug 
įdomių dalykų.

Berlynas, bal. 24 — Vo
kietijos nacių vyriausybė 
paskelbė, kad jos lakūnai 
nuskandino mažiausia 30,- 
000 Anglijos kareivių, ku
rie laivais važiavo iš Grai
kijos į Angliją. Vokiečiai 
sako, kad 21 laivas, pilnas 
kareivių buvo nuskandin
ta Aegeano jūroje. Nacių 
karo vyriausybė praneša,; 
kad jų kariuomenė užėmė. 
Graikijos geležinkelių!
miestą Lamią ir strategi-į 
nį rytinį uostą Volos, gi iš j 
vakaru pusės pasiekė Ioa- 
nina jūrą ir apsupę Graiki
jos kariuomenę. Vokiečiu 
armija jau esanti netoli 
Graikijos sostinės, Athens. 
Iš čia Anglijos kariuomenė 
taikosi pabėgti. Piraeus y- 
ra Athenų svarbiausis uo- kad Kinijos komunistų va- 
stas. Laikraštininkai iš ka- das išvažiavo į Maskvą su- 
ro fronto praneša, kad An-1 daryti sutartį su Stalinu, 
gliia turėjo nuo 50.000 iki Sakoma, kad ta sutartimi 
80,000 kareivių Graikijoje; Rusijai bus leidžiama už- 
Graikijos kareiviai aukoja įgrobti šiaurės - vakarų Ki- 
savo gyvybes, kad anglai nįjos dalį, kuri dabar yra 
galėtų kaip nors pabėgti, komunistų rankose. Stali- 
bet esą vargiai jiems pasi- nas esą pažadėjęs Kinijos 
seks tai padaryti. Sako, komunistams pristatyti

Londonas, bal. 24 — An
glijos vyriausybė pareiškė 

Į susirūpinimą apie Ameri
kos laivus. Jungtinių Ame- 

> rikos valstybių vyriausybė 
nesutaria ar siųsti kari
nius laivus per Atlantiką 
palydėti prekybinius lai
vus į Angliją ar ne. Angli
ja pripažįsta, kad labai 

Marshfield, Mass. bal. 24, jaug laivų, kurie vežė ka- 
r--------- - ŲL*:—siin'uu vasarnamių ro ginklus, maistą ir įvii-

Rusijos vyriausybe jų ne- jr visos miestelio patalpos rią prekyba iš Amerikos į 
areštavus ir manoma, kad sudegė, kada miškui užsi-l Angliją buvo vokiečiu nu- 
Jiems bus leista skristi j liepsnojus, gaisras taip iš- 'skandinti. Ji prašo, kad A- 

. Graikiją ir kovoti prieš vo- siplėtė, kad nebuvo galima merikos karo laivai lydėtų 
__________ ^užgesinti. Ocean .Bluff prekybinius laivus ir taip

Amerikos Laivai Anglijai

JUGOSLAVIJOS LAKŪNAI 
RUSIJOJE

vichy, Prancūzija, bai. Milijonas Dolerių Nuostolių
24 — Jugoslavijos žmonės _______
praneša, kad 187 jų laku- r.....................* —
nai pasiekė «o*etų Rusiją. Penki šimtai vasarnamių

i

I

vyriausybė pareiškė, kad 
jeigu greitu metu prekybi
niai laivai nebus apsaugo
ti, jos gyventojams gręsia 
badas ir pavojus apsigyni
mui. Gi Amerikos vyriau
sybė bijo siųsti karo 
dovų laivų, nes žino, 
vokiečiai juos taip 
bombarduos.

paly- 
kad 
pat

500 Nužudyta Airijoje
Belfast, Airija, bal. 24 — 

Vokiečių lakūnai bombar
davo šiaurės Airiją, nužu
dė 500 žmonių, 1562 sun
kiai sužeidė ir pridarė ne
apsakomai daug nuostolių.

gaisras padare milijoną
•dolerių nuostolių.

Washington, bal. 24 — _
Sekretorius Knox pranešė, Darbininkams Pakėlė Algas | VOKIEČIAI STATO REIKALĄ 
kad 20 motorinių greitųjų 
laivų bus tuojau pasiųsta į
Angliją.

apsaugotų juos nuo vokie
čių užpuolimo. Anglijos

KINIJOS KOMUNISTAI 
MASKVOJE

Londonas, bal. 24 — Iš
Prancūzijos pranešama,

Pittsburgh, Pa. bal. 24— 
Aluminum fabriko darbi-1 
ninkai išreikalavo iš darb

davių didesnį atlyginimą. 
Darbininkų- CIO unija iš-' 

įgavo darbininkams aštuo-' 
nis centus į valandą dau-

karo ginklus, kad jie kovo- giau, tas paliečia 17,000 
tų prieš Kinijos vyriausy- darbininkų, 
bę — Čiang Kai-šek. Išro- ; 
do, kad Sovietų Rusija ir 
Japonija yra sutarusios, 
pasidalinti Kiniją ir ją vai-' 
dyti. Kinijos komunistai 
parduos savo kraštą Stali
nui. *

Anglai Pralaimi Afrikoje

Kareiviavimo Laikas Būsiąs

VVashington, bal. 24 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė jau kal
ba, kad kareiviavimo lai
kas būtų pailgintas iki; 
Draeis karo pavojus. Da-Į

Ispanija Neįsileidžia 
Vokiečių

Vichy, Prancūzija, bal.
24 -.Ispanijos vadas Fran. 

bartims ^statymas reika- I atsl^koJ Hitlerio klau.
lauja, kad vyrai nyo 21 iki 
36 metų amžiaus tarnautų 
kariuomenėje vienus me
tus, bet vyriausybė tariasi 
apie to įstatymo pakeiti
mą. Kiek ilgai jaunuoliai 
turės būti kariuomenėje, 
be abejd, priklausys nuo 
pasaulio *icaro padėties.

syti ir pareiškė, kad vokie
čių kariuomenė nebus įlei
sta į Ispaniją. Hitleris pa
reikalavęs, kad Ispanija 
sutiktų įsileisti nacių ar
miją, nes per ją Hitleris 
planuoja užvaldyti Gibral
tarą.

VIMUS PRANCŪZIJAI
--------------------------------------------------------------------

Vichy, Prancūzija, bal. 
24 — Vokietijos nacių vy
riausybė pareikalavo, kad 
Prancūzai leistų per vokie
čių neužgrobtą kraštą ves
ti savo kariuomenę į Ispa
niją. Vokiečiai esą pasi
rengę gabenti savo kariuo
menę į Ispaniją, kad už
valdyti vakarinę dalį Vi
duržemio jūros ir angliis 
išvaryti iš Gibraltaro. Į to
kį pareikalavimą prancū
zai dar nieko neatsakė.

Rooseveltas Ragina 
Gelbėti Angliję

Washington, bal. 24 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad karas gali 
būti laimėtas teikiant An-

Amerikos Armija Maniloje '
----------------- i

! Manila, Pilipinų Sala, — 
Bal. 24 — Jungtinių Ame
rikos valstybių laivais at
važiavo 2000 kareivių į 
Manilą. Amerika pradeda 
stropiai saugoti Pacifiko 
vandenyną.

mėjimas Balkanuose ir Vi
duržemio jūroje nereiškia 
Anglijos visišką pralaimė
jimą.

Berlynas, bal. 24 — Na
cių vyriausybė praneša, 
kad anglai mėgina iš
traukti savo kariuomenę 
iš šiaurės Afrikos. Fakti- 
nai anglai tik nori ati
traukti savo kariuomenę 
nuo Tobruko. kuri vokie
čiai mėgina užgrobti. An
glijos vyriausybė nesi- Į Padaryta nemažai nuosto- 
džiaugia pasisekimais A-jlių, bet žmonių nenužudy- 
frikoje. 1 ta.

Amerikos Atstovybės
Namas Bombarduotas

----------- i
Londonas, bal. 24 — Na

cių lakūnai bombarduoda
mi Londoną pataikė į A- 
merikos atstovybės namą.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis prog
ramos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Kurie norite skelbtis Darbininkų Radio progra
moje, siųskite skelbimus šiuo adresu: 366 W. Broad- 
way, So. Bostonu Mass. Telefonas: ŠOU 2680.

Į Vokietiją Atvyko Daug Lietuvių 
Ir Išlaisvintų Kalinių

Daugumas Kalinių Panašūs Į Gyvus 
Lavonus

Kaliniai Turėję Pereiti Per GPU Budelių Rankas
— Iš Berlyno gauta žinių išvyko Vokietijonv Bet dar 

apie repatriantus, atvyku- < 
sius iš okupuotosios Lietu
vos į Vokietiją. Koks yra 
šių repatriantų skaičius, 
tiksliai dar negalima pasa
kyti. Kai kurie žinovai ji 
vertina į 45,000. T?»m jų 
aukštą nuošimtį sur1',’,o 
tikri lietuviai, kurie, gelbė
dami savo gyvybe, užsira
šė į repatriantų sąrašus ir*

daugiau lietuvių, norėju
sių išvykti iš bolševikinio 
pragaro, okupantai neiš
leido.

Tarp plačiai žinomų lie
tuvių, atvykusių Vokieti
jon, gauta žinių apie šiuos: 
generolas Adamkevičius, 
adv. Požėla, Lietuvos kū
rėjų - savanorių sąjungos 

Tęsinys t-kme pusi.



YVONNĖ NIAURA,
■ - ?

Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinoVė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Ssbau TeLDed 1636 .,

i

Mai IdvMTO 1 CrAfi_l ! prieš vokiečių užpuolimus 
liani į ! vakarų emisfėroje. Jų bu-

pauVG’-

Vokiečiai Užėmė Graikijos Salas

>nor

J

pareiškia, kad Anglijos pa
dėtis pablogėjo.

L.

jog negalėjo prabilti žo
džio. Panašiai atrodo ir ki
ti kaliniai. Betas kuris yra 
iš jų geriau išsilaikęs.

štai, jau stato reikalavi
mus užvaldyti svetimo 
krašto dalį. Ką Turkija da
rys, nėra dar aišku, bet

sileis ir sutiks jokių laivų uadą, sutrauks ten savo 
neįleisti į Dardaneles.

Roma, bai. 24 — Italijos'v0 užklausta: “Ką Ameri- 
kariuomenė iš Albanijos j- ka darys, jei Hitleris lai- 
siveržė j Graikiją ir užima “etų karą? Ar Amerika 
miestus Konitzą ir Kala- siųstų kariuomenę sunai- 
baką. 1 kinti vokiečių galybę?”

U .2 DYKĄ NAMUOSE DEMONSTRACIJA
* Galingas ISanejnotas motoras visam laikui.
* EASY Visam amžiui Gear Case.
* EASY — namelis baigtas.

LYDERIS”

TRUMPAM LAIKUI

KM-

.t m p;• D • S G NBOS’ON

ŽIŪRĖK, NAUJAS STREAML INE D

AI TOU«

/

Penktadienis, Balandžio 25,~’4< -

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Į Vokietiją Atvyko Daug Lietuvą 

k Išsilaisvinusių Kalinių
(Pradžia 1 pusi.) nalinės policijos viršinin- 

pirmininkas ats. pulk. adv. Į kas), Zarauskas (Maii- 
Gužas, Valstybės Tarybos jampoiės Policijos Vadas), 
vice - pirmininkas doc. iJ. Kučinskas (Marijampo- 
Račkauskas, buv. žemės ū- lės Notaras), atsargos lei- 
kio ministeris Audėnas,; tenantas Liliūnas, leite- 
Talmantas, A. Dumbrys, nantas Savytis, studentas 
be to inž. Eidrigevičius, Kanelyvius ir kt. 
agr. Dirginčius, karininkai; Išsilaisvinę iš raudonojo 
Jurgutis, ir Krikštaponis, kalėjimo sienų dar pasku-|

' tiniu momentu turėjo pe- 
reiti per GPU budelių ran
kas. Juos mažiausiai po 20 

i minučių kankino: lupinėjo 
nuo dantų auksines karė- 

į neles, kišo žnyples į nosį, 
ausis ir... Tai darę, neva 
ieškodami užrašų. Iš viso 
Vokietijon atvyko apie 60 
kalinių. Jų laukiama dar 
daugiau. Atvykę kaliniai 
nepaprastai iškankinti ir 
sublogę. Dauguma jų ne
panašūs į gyvus žmones. 
Žiūrint į juos pasijunti, 
kad kalbiesi lyg su gyvu 
lavonu. Taip, pavyzdžiui, 
leitenantas Savytis yra 
tiek iškankintas, kad at-Į Jų sąlygos kalėjimuose 
vykęs į Bajorus (pirmoji buvo pragariškos. Jie bu- 
parubečio stotis Klaipėdos vo sukišti į mažas vienu-

K. Matutis, P. Skučas (ne 
buvęs vidaus reikalų mi
nisteris), Juoz. Musteikis, 
dainininkas Sprindys, Mi
glinas, inž. Kunevičius, 
teisininkas Bytautas, Kre
gždė (vardo nepatirta) ir 
kt. Be to, girdėti, kad at
vykę operos dainininkė Jo- 
nuškaitė - Zaunienė ir bu
vęs pasiuntinys Berlyne 
bei Londone Vaclovas Si
dzikauskas.

Taip pat Vokietijon at
vykę šie asmenys, kurie 
buvo okupantų kalinami: 
Masiliūnas (buvęs švieti
mo ministerijos generali
nis sekretorius), pulkinin
kas Kaunas, (buvęs Vil
niaus komendantas), at
sargos pulkininkas Balba- 
chas (buvęs Apeliacinių 
Rūmų Teisėjas), atsargos 
generolas Kurkauskas, ka
pitonas Liorencas, Šneide
ris (Marijampolės krimi-

75c Yz Pint
>1.39 Pini

>2.69
K-TA

Išsilaisvinę iš raudonojo

Hong Kong, Kinija, bai. Graikijos kariuomenė is- 
24 — Dešimts milijonų ry- galės kurį laiką sulaikyti 
tinių ir šiaurės Kwang- vokiečius anglams dar bus 

: tungo provincijų gyvento- vilties pasprukti. Graikijos 
jų kenčia didžiausį skurdą vyriausybė esą nepaten- 
ir badą. Pirmiau jie gau- kinta Anglijos prižadams 
davo užtektinai maisto iš ir sako: “Anglija turėjo 
Hunan provincijos, Pran- atsiųsti didesnę kariuome- 
cūzijos Indo - Kinijos ir nę, arba visai jokios neat- 
Burmos, bet karas su Ja- siųsti”. Jei Anglija nebūtų 
ponija sulaikė susisiekimą pažadėjus Graikijai visos 

i ir pragyvenimui maisto pagalbos, tai aišku, kad 
žmonės nebegali gauti. A- Graikai nebūtų kovoję 
merikos raudonasis kry- prieš vokiečius, 
žius siunčia kas mėnesį---------------
500 tonų kviečių, bet tai VnirUriai RantbarAmia 
neužtenka ismaityti visus 
gyventojus. Anglijos Mieste

Londonas, bai. 24 — Per
. penkias valandas vokiečių 

MranM KOVOJA lakūnai bombardavo An
glijos miestus. Skau
džiausiai nukentėjo Ply
mouth miestas; nužudyta 
ir sužeista daug žmonių.

Secretary of Labor Frances Perkins savo maršruto laiku, kad ir lie
tuje, kaip praneša spauda, vienok ryžosi aplankyti vieną iš tautinės sau
gumo sričių Oakland, Cal. Vaizde matosi, kuomet darbų viršininkas per
statų darbininką sekretorei.

I

Athens, Graikija, bai. 24, 
Graikijos ir Anglijos ka
reiviai bevilčiai kovoja 
prieš vokiečius, bet vokie
čiai baigia užvaldyti visą 
kraštą. Nustatė Pieuo Kainas

i Ką Amerika Darys Anglijai
Ae^lii Boubinhioji Tripolį

f ■ —

u, x . . . 1-11, O K* T Washington, bai. 24 —A-
kraste) ir pajutęs laisvę kės po 3—5 žmones. Jokių merikos vyriausybės va- 
nelaimingasis išėjo iš pro-i pasivaikščiojimų. Maisto tariasi kas bus reika- I nzatralimo molo*,, vo/linH 5^ .7^ _ ...
visi rankų pirštai, išsuki- Nuteistieji dažnai paso- 
nėtos rankos, visas apdau- dinti skiepuose. Jie buvo 
žytas. Vienas iš jį pažįs- tardomi tik naktimis. Tar- 
tančių atbėgėlių norėjo su dantie ji nepaprastai kei- 
juo pasikalbėti, bet jį pa- kiasi ir vartoja žiauriau- 
matęs tiek susijaudino, sias kankinimo priemones.

► l . . ‘1 . >

VVashington, bai. 24 — 
Amerikos vyriausybė nu
statė, kad {dieno fabrikai 
nepakeltų kainų. Fabri
kantai sako, kad didesnis 
darbininkams atlyginimas

Londonas, bai. 24 — An
glijos lakūnai bombarda
vo Italijos Libijos sostinę, 
Tripolį ir pridarė didžių nuostolių. Vokiečiai Tripo-jVCrC,a komP"“» Paeiti 
ly yra įsisteigę savo tvir-Į 
tovę.

to. Tardant jam sulaužyti'negalima maistu vadinti. ulįM Amerikai darvti iei 
pirštai’ <įŽnaL P^MagUja visai pralaimėtų

~ karą Europoje? Visi suta
ria ant šių klausimų: — 
1. Hitleris negalės užpulti 
Amerikos, Amerika yra 
užtektinai galinga apginti 
savo 
Ūmo; 2. Amerika, net ir su 
Anglijos pagalba, negali 
net mėginti pulti vokie- _ 
čius Europoje. Kiti vyriau- ■ nustos kovojus prieš vo- 
sybės vadai netiki, kad kiečius.
Anglija pasiduotų Vokieti
jai. Jie sako, kad Anglijos
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[tinai galinga apginti 
teritorijas nuo užpuo-,

I

i

Londonas, bai. 24 — An
glijos diplomatiniai sluog- 
sniai praneša, kad Hitleris 
pareikalavo iš Turkijos vi
siško militarinio užvaldy
mo Dardaneles ir Bospo- 
rus, pažadėdamas jai už 
tai dalį Graikijos teritori
jos. Pareikalauta, kad 
Turkija tuojau duotų at
sakymą. Anglijos laikraš
tis: “The Daily Herald” 
praneša, kad sovietų Ru
sijai buvo pranešta apie 
vokiečių reikalavimą ir 
Stalinas tuojau pasiūlė, 
kad sovietų Rusija ir Vo
kietija bendrai valdytų 
Dardaneles ir Bosporus. 
Hitleris nepripažino Stali
no reikalavimo. Stalinas 
buvo sudaręs sutartį su 
Turkija ir pažadėjęs ne
kliudyti jos teritorijų, betAiLiOh DtiiilLiriG Co. int. Bristoi Pa

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

gamybos kainas, tačiau 
vyriausybė jiems tai už
draudė, nes pakilus gamy
bos kainoms visas pragy
venimas pabrangsiąs. Yra 
manoma, kad vyriausybė 
nustatys kainas ir kitoms 
prekėms.

v •

Senatorius Reynolds atsa
kė: “Kaip Amerika galės 
tai padaryti? Kaip nusių
sime kariuomenę? Į 
mūsų laivai priplauks. Nė-i 
ra Europoje ar Afrikoje; 
vietos, kur mes galėtu-j

T“““''*“''“*’ cjų vyriausybė praneša, 
kad Graikijos armijos pul
kai į vakarus nuo Pindus 
kalnų pasidavė italams. 
Jei ta žinia teisinga; tai 
Graikijos karo galas arti. 
Vokiečiai pareiškė, kad 
jiems ne tiek yra svarbu 
nugalėti Graikiją, kiek 
svarbu “sunaikinti” Angli
jos ten esančią kariuome
nę. Už tai vokiečių lakūnai 
siunčiami bombarduoti Pi- 
raeus uostą, prie Athenų 
miesto, kad anglai nega
lėtų laivais išvažiuoti. Jei

k™ Graikijos Kareiviai 
Pėsidėvę Itdldfns

mėm nuvežti kariuomenę,!._ 
jei Hitleris užvaldys visą 
Europą”. Didžiuma vy
riausybės vadų yra įsitiki
nę, kad Anglija, ųębeatsi- 
laikydama prieš vokiečius, 
persikels į Kanadą ir ne-

X V O, 11CX CL 1 mu o.xoxvU, Der . , , 94____ .

greičiausia vokiečiams nu- vyriausybė persikels į Ka- ’

, laivyną, ir tada Amerika 
‘kartu su Anglija kovos T

11

glijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Cologne, Dus- 
seldorfą ir Brestą , vokie
čių tvirtoves, pridaryda
mi didžių nuostolių.

— Kaune įvyko bolševikų 
partijos Kauno apskrities 
komiteto posėdis. Iš laik
raščiuose įdėto aprašymo 
matyti, kad bolševikų par
tija visame Kauno apskri
tyje turi — 14 narių ir 3 
kandidatus! Kauno apskri
ties organizacinio biuro 
pirmininkas yra “tovarišč” 
Kolosov, o Kauno apskri
ties vykdomojo komiteto 
(buv. savivaldybės) pirmi
ninko pavaduotoju paskir
tas “tovarišč” Portnov.

ANGLIJOS KARALIUS TARIAS 
SU MINISTERIU

Londonas, bai. 24 — An
glijos karalius Jurgis ta
riasi su ministeriu pirmi
ninku Churchill apie Euro
pos karo stovį. Yra kalbų, 
kad Anglija norėtų tartis 
su vokiečiais apie taikos 
sudarymą. Tačiau vyriau
sybė tą žinią paneigia, tik

Žemės Drebėjimas Rusi joje
Maskva, bai. 24 — Smar

kus žemės drebėjimas Pa- 
miro kalnuose padarė 
daug nuostolių ir atėmė 
žmonių gyvybes.

vokiečius išvyti iš tų salų, 
kad jie vėliau neužimtų ir 
kitų salų netoli Graikijos. 
Anglijos vyriausybė pripa
žįsta, kad vokiečiai tas sa- 

o x x las užėmė. Bet labiausią
Lemnos salą, kuri sudaro;yra susirūpinus Turkija, 
įėjimą į Dardaneles. Šamo-1 nes jai gręsia pavojus pa- 
trace yra didelė Graikijos; tekti į Hitlerio “globą”. Vi
sais, apie 23 mylias tolu-j sos Balkanų valstybes jau 
mo nuo Turkijos. Lemnos I yra Hitlerio valdžioje, iš
šąlą yra į pietus nuo Sa-Į skyrus Turkiją. Ir jai nėra 
motraces, apie 40 mylių vilties tos nelaimės iš- 
nuo Turkijos rubežiausj vengti. Jugoslavija turėjo 
bet svarbi tųę, kad per ją virš miįjona^^areivį^.o 
pasiftkiama . .pardaneĮeš,-jyokieėiaį,iainvgalėjo Ijęf 
Anglijos laivynas mėgina sias dienas.

Istanbul, Turkija, bai. 24, 
Vokietijos kareiviai, lai
vais, pasiekė Graikijos sa
lą Samotracę, visai prie 
Turkijos krašto, ir ją už
grobė. Jie taip pat užėmė

EASY SHtt
PILNAS SU'PUMPA liktai *59

GERA NUOLAIDA UŽ elektrikine skalbykla.

f •' - • 4. -1
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Kraugeriai Šėlsta
Nauji pabėgėliai iš okupuotos Lietuvos atnešė 

šiurpulingų žinių apie nežmoniškus kankinimus dide
lio skaičiaus lietuvių, daugiausia inteligentų, kuriuos 
bolševikai laiko kalėjimuose ir stengiasi šiaip ar ki-’ 
taip likviduoti, t. y. ištremti į Rusiją arba sušaudyti.

pagamintieji daiktai pasi-' 
lieka neišpirkti; krautuvės 
ir sandėliai prikrauti ga-! 
mybos daiktais; fabrikai; 
jų negali parduoti; sustoja! 
gamybos mašinos ir tūks
tančiai darbininkų atlei
džiami nuo darbų.

Taigi aišku, kad darbi
ninkų unijos ne tik labai 
daug naudos duoda pa
tiems darbininkams, bet ir 
visuomenei. Jei darbinin
kai gautų didesnį atlygini
mą, jie tada galėtų nusi
pirkti įvairius gyvenimui 
reikalingus daiktus, ir juo 
daugiau būtų išperkama, 
tuo daugiau būtų fabri
kuose darbų. Nereikia už
miršti, kad darbo žmonės 
sudaro didžiumą šalies gy
ventojų.

Žinoma, pirmutinis dar- Col. Thomas Jackson Christian of Camp Roberts,

Kosomolcas Teisėju

Jie kaltinami nusižengimuose prieš sovietų valdžią, bininkų unijų tikslas yra Calif., paskirtas West Coast krantų vadu ir pakeltas 
Tokie apkaltinimai teikiami visiems nepartiniams, t. rūpintis darbo žmonių ge- brigados - generolu. Jis žinomas, kaip 
y. ne komunistams —inteligentams ir darbininkams. 
Kadangi komunistų Lietuvoj yra tik apie 2000, tai be
veik visi kiti trys milijonai Lietuvos gyventojų gali 
bet kada susilaukti panašaus apkaltinimo ir būti lik
viduotais. •

Tačiau kas gali paklausti: areštai, tai areštai, bet 
kam gi tie kankinimai? Civilizuotiems žmonėms tokie 
barbariški žiaurumai tiesiog nesuprantami. Net seno
vės romėnai sakydavo: reus res sacra — nusikaltėlis 
tai šventas dalykas — tuo atžvilgiu, kad jeigu jis jau 
sykį kaltas, tai bus tinkamai nubaustas, ir dėlto kol 
kas turi būti nepaliečiamas. Bet čia toks dalykas, kad 
bolševikai areštuoja nekaltus žmones ir kankinimais 
nori juos priversti prie tariamos kaltės prisipažinimo. 
Jie iš senos praktikos gerai žino, kad kaltinamasis, 
nepakenčiamo skausmo suspaustas, prisiims bet ko
kią kaltę, kad tik ko greičiausiai liautųsi kankinę. Ma
žiau pakenčią kaliniai veikiai prspažįsta pre to, ko jie 
niekad nėra padarę, bet stipresnieji ilgai nepasiduoda, 
ir dėlto mes girdime apie išsuktas rankas, išdaužytus 
dantis, sulaužytus kaulus, išnarytus kūno sąnarius ir 
net apie išėjusius iš proto žmones dėl protinių ir dva
sinių kančių, kurias bolševikų budeliai per ilgus tero
ro metus yra išgalvoję.

Be to, reikia atsiminti, kad einąs budelio parei
gas žmogus visiškai išsigimsta ir sužvėrėja. Tokiems 
išsigimėliams - sadistams kankinamųjų klyksmai ir 
dejavimai sudaro tiek malonumo, kiek normaliam 
žmogui saldi operos muzika. Tadgi, kad daugiau sau 
malonumo padarytų, toks profesionalas budelis pats 
iš savo turiningo sandėlio kančių programą paįvairi
na ir padaugina. Tokių išsigimusių asmenų, Stalino 
žandarų GPU, sovietijoj yra kokie du milijonai. Jie 
gerai apmokami, sočiai maitinami, apginkluoti revol
veriais - naganais ir turi beveik neapribotą galią. Ta 
klaiki armija laiko pavergtus Rusijos darbininkus ir 
per nuolatinį terorą įvarė jiems tiek baimės, kad eili
nis rusas mužikėlis net savo šešėlio bijosi, manyda
mas, kad tai čekistas paskui jį sekioja.

Dabar tie laukiniai šakalai (tam tikros rūšies vil
kai, kurie plėšydami lavoną garsiai juokiasi) užgulė 
Lietuvą ir drasko jos žmones. Kiekvienas “buržujus” 
tai jų numatyta auka. Gi buržujus jų kalboj tai kiek
vienas ne komunistas. Pastaruoju laiku tie plėšrieji 
vilkžmogiai ypatingai įsiuto. Ar tai tik ne bus ženklas, 
kad lietuviai smaugiami nesiduoda? K.

rovė. Darbininkai labai ge- Jackson.
rai supranta, kad be unijos------------------------------------
jie niekada negalės stoti į rankose. Darbininkai turi 
derybas prieš organizuo- neliečiamą teisę dėtis į sa- 
tus darbdavius, kurie yra'vo unijas, ir nei valstybė 
griežtai nusistatę kovoti, 
kad darbo žmonės nesuda
rytų vienybės. Nes jie ži
no, kad organizuotų darbi
ninkų nebegalės vergais 
laikyti. Šių dienų Ameri
kos darbininkų streikai ir 
eina dėl unijų sudarymo. 
Kokioje tik pramonėje 
darbininkai nori sudaryti 
savo uniją, jie susilaukia 
didžiausio pasipriešinimo 
iš darbdavių pusės. Laik
raščiai nepaduoda tikrų 
faktų apie darbininkų 
streikus, nes spauda, di
džiumoje, yra kapitalistų

• v

Šiomis dienomis, įvai
riais būdais, šaukiama ir 
raginama visus šalies gy
ventojus į vienybę, kad 
taip sudarius galingą ir 
tvirtą valstybę. Vyriausy
bė per radio ir spaudą šau
kia žmones laikytis vieny
bės, kad apsaugoti savo

teises ir krašto gerovę. Jei 
vienybė yra taip reikalin
ga valstybei, tuo labiau ji 
yra reikalinga silpniesiems 
luomams, kurių teisių ga
lingieji nenori pripažinti. 
Gi silpnesnieji valstybės 
piliečiai yra darbininkai. 
Už tai darbininkams vie
nybė yra būtinai reikalin
ga.

DariMnky Unijų Tikslas
Šiais industrijos amžiais 

darbininkai yra verste ver
čiami sudaryti vienybę — 
dėtis į unijas, kad galėtų 
žmoniškai pragyventi. Tik 
susidėję į. unijas jie tega
lės išreikalauti iš galingų 
darbdavių savo teisių pri
pažinimą ir pragyvenimo 
atlyginimą. Unijos išrei
kalauja darbininkams di
desnį atlyginimą, trumpes
nes darbo Valandas ir sau- 
gesnias da Sąlygas. Vi-
sa tai yra 
darbininkų ds

u. Jei 
valandos

“Stonewall”

drumu pasirenkant ir pa
rengiant sau uolius pagal
bininkus, kurie jų klaidas 
tarp įvairių žmonių klasių 
viso pasaulio kraštuose 

į diena iš dienos plačiau

nei kapitalistai - darbda
viai neturi jų teisių varžy
ti ar paneigti.

Darbininkai turi daboti, skleistų. Jūs, Garbingieji 
kad jų unijos nenutoltų Broliai, mokykite jaunuo- 
nuo tikslo. Už tai Popie- liūs, įsteigkite krikščioniš- 
žius Leonas XIII sako: — kas sąjungas, sudarykite 
“Darbininkų unijos reikia studijų ratelius, kad Krik- 
taip tvarkyti, kad jos virs-1 ščionybės mokslas būtų iš- 
tų geriausiomis ir tinka- platintas”, 
miausiomis priemonėmis j 
tikslui pasiekti, būtent, į 
kad kiekvienas unijos na
rys turėtų, kiek tik gali
ma, iš to medžiaginės ir 
dvasinės naudos sau ir sa
vo šeimai”.

Amerikos Vyskupų Žodis

Mūsų Apsileidimas
Popiežius yra regimoji 

Kristaus Bažnyčios Galva. 
Jis yra autentiškas Kris
taus balsas. Kas jo klauso, 
tas klauso paties Jėzaus 
Kristaus. Popiežiaus žo
džiai nėra vien patarimai 
ar maldingi pageidavimai, 
bet kategoriški įsakymai, 
kurie įpareigoja visus ti
kinčiuosius klausyti ir pil
dyti. Net ir tuose dalykuo
se, kuriuose Popiežiaus žo
džiai neturi neklaidingu
mo požymių, tikintieji y- 
ra įpareigoti parodyti pa
klusnumą ir nuolaidumą;

į tai yra drausmės ir tikėji-i 
• mo pareiga. Bendroje 
reikšmėje, tai yra pagrin
diniuose dėsniuose, Popie
žių Enciklikos yra laiko-; 
mos neklaidingomis, už' 
tai katalikai su tikėjimu 
ir paklusniu atsidavimu 
turi jas priimti ir įgyven- 
dyti.

Taigi išvada aiški: kata
likai Popiežių įsakymais y- 
ra įpareigoti, visose kolo
nijose, sudaryti katalikų 
Darbininkų Sąjungas. Po
piežių įsakymų nepildyti 
yra nusikaltimas. Ar lietu
viai katalikai 
rūpinasi 
darbo žmones į Darbinin
kų Sąjungą? Kuo patei
sinti mūsų apsileidimą?

— Židikuose įsteigtas so
vietiškas liaudies teismas. 
Nesuradus miestelyje tin
kamos patalpos, teismas į- 
kuriamas Sugaudžių dva
re, kuris yra prie pat Židi
kų. Šis dvaras anksčiau 
priklausė Pilsudskių šei
mai, o paskutiniu metu jį 
valdė inž. Sadauskas.

Kaip jau buvo rašyta, so
vietų Lietuvoje prie teis
mų sudaroma vad. liaudies 
tarėjų institucija; šie tarė
jai bus tikrieji teisėjai, nes 
teismuose jų bus daugu
ma. Kaune tokiu tarėju iš
rinktas A. Klabinąs, 18 
metų vaikinas, tarnaująs 
manufaktūros krautuvėje. 
Tai esąs jauniausias tarė- 

įjas sovietų Lietuvoje. Šis 
vaikinukas buvo specialiai 
apklausinėtas, kaip jis su
pranta savo naująsias pa
reigas. “Tarybų Lietuvos” 
atstovui jis pareiškė, kad 
jis “visuomet laikysis lais
viausios pasaulyje konsti
tucijos — Stalino konsti
tucijos dėsnių. Apsišarva
vęs mūsų didžiosios komu
nistų (bolševikų) partijos 

i šūkiais ir kupinas meilės 
nuoširdžiai didžiajam vadui ir moky- 

suorganizuoti tojui draugui Stalinui”, jis

• v

32 Metus
Amerikos Vyskupai, sa

vo rašte: “Bažnyčia ir So
cialinė Santvarka”, sako: 
“Darbininkai tol neturės į- 
tekmingo balso atlygini
mo ar darbo sąlygų nusta
tymo, kol jie pasiliks neor
ganizuoti. Kad apginti sa
vo teises jie privalo turėti 
laisvę ir organizuotai ves
ti derybas per savo išrink
tus atstovus. Jei darbinin
kai, neorganizuoti, yra ne
pasitenkinę savo būkle, ta
da jiems tėra viena išeitis, 
būtent, pamesti darbą ir

taip pajusti didžiausį skur
dą, kurį nedarbo metas at
neša”.

Taigi Katalikų Bažny
čios vadai nurodo darbi
ninkams unijų reikalingu
mą, jų tikslą ir naudą. Ka
talikai darbininkai ne tik; 
turi dėtis į darbo unijas, 
kad pagerinti savo ir kitų 
darbininkų gyvenimą, bet 
užimti unijose vadovauja
mas vietas ir skleisti Krik
ščionybės dėsniais 
menės gerovei.

ką gali- 
per 32

galima

yra apie 2,000,000,000 (a-

eisiąs teismo tarėjo parei
gas. Kaip matome, vaiki
nukas priklausąs komu
nistinio jaunimo organiza
cijai, jau yra pakankamai 
išdresiruotas: čia ir “de
mokratiškiausia pasauly
je” konstitucija 
pažintų ir kitų 
konstitucijas), 
ševikų partijos

i meilė Stalinui.! 
I

(lyg jis 
valstybių 

čia ir bol- 
šūkiai ir 

Bet vaiki-
pie du bilijonu). Pagal mi- nui niekas ligšiol nepasa- 
nėtą apskaičiavimą juos kacĮ teismuose pirmoje
visus galima būtų atversti 
į katalikystę per 32 me
tus, jei dabar tik vienas 
katalikas pasaulyje tebū
tų. Bereikėtų, kad tas vie
nas katalikas per metus 
atverstų į katalikystę vie
ną netikintį; antrais me
tais tie du katalikai atver
stų dar po vieną. Trečiais 
metais jau būtų keturi ka
talikai. Tais metais jie 
darbuotųsi ir atverstų po 
vieną netikintį ir tada ti
kinčiųjų jau būtų dvigu
bai, tai yra aštuoni. Šitaip 
besidarbuojant, per pir
muosius septynis metus 
tikinčiųjų dar teturėtume 
64. Taigi po septynių me
tų darbuotės nebūtų dar 
galima svajoti nei apie 
pirmosios parapijos stei
gimą. O per sekančius 25 
metus turi būt atversti du 
bilijonai pagonų.

Taigi nebus stebėtina, 
jei daugelis sakys, kad mi
nėtas apskaičiavimas klai
dingas. Bet visus užtikri
name, kad tai nėra klai
dingas, o tikras. Kartu tai 
yra įdomus apskaičiavi
mas. Jį kiekvienas, mo
kantis dauginti numerius, 

įgali patikrinti. Štai, kaip 
; tos skaitlinės išrodo:

1
2
4
8
16
32 
64
128 
256 
512 
1,024 
2,048 
4,096 
8,192 
16,384 
32,768

eilėje turėtų viešpatauti 
teisingumas. Bet negi to
kio dalyko galima iš sovie
tiškų teismų reikalauti?

Ką jūs manote, 
įma būtų nuveikti 
‘metus?

Per tiek laiko 
nuveikti labai daug.

Mussolini dar neveikė 32 
metus, o žiūrėkite, ką jis 
nuveikė. Hitleris dar ne
veikė 32 metus, o žiūrėki
te, ką jis nuveikė. Roose
veltas neveikė 32 metus, o 
žiūrėkite, ką jis nuveikė. 
Stalinas taip-gi dar nevei
kė 32 metus, o žiūrėkite, 
ką jis nuveikė.

Visi tie veikėjai
trumpą laiką bando visą 
pasaulį aukštyn kojomis 
apversti. Prie to eina savo
tiškais būdais ir sako visą 
pasaulį padarysią laimin-

I

visuo- per

Pagalbines Organizacijos
katalikai jie galėtų geriau susipa-.F<lOttUli uumm-

aplinkybių žinti su Bažnyčios mokslu gu.
socialinės ir ekonominės: Bet tiek to dėl minėtų 
srityse. Tą patį įsakymą veikėjų ir dėl jų žadamos

Amerikoje, 
darbininkai, 
priversti, turi dėtis į dar
bo unijas prie kurių pri
klauso visų tikybų ir visai pakartojo Popiežiai Leo- žmonijos laimės. Pažiūrė- 
be tikybų žmonės. Neretai nas XIII ir Pijus XI. Amži- kime, ką kitą būt galima 
darbininkų unijose vado- nos atminties Popiežius nuveikti per 32 metus. Va

bus sutrumpintos, tai aiš
ku, kad darbdaviai bus 
priversti samdyti daugiau organizuoti į katalikų dar- 
žmonių prie darbo ir tuo bininkų sąjungas, kuriose 
būdu bedarbių skaičius 
bus sumažintas. Taip pat, 
ar darbininkams nežino
ma, kad neorganizuoti 
darbininkai gauna labai 
mažą, badaujantį atlygini
mą už savo sunkų darbą? 
Iš savo menko uždarbio jie 
negali nusipirkti nei rei
kalingiausių savo pragyve
nimui daiktų. Ir kokios yra 
pasėkos? Gi tokios, kad

darbininkų unijose vado
vauja ne tik nekatalikai, Pijus XI, savo rašte: “Qua- ką: 
bet bedieviai, žydai ar ko- dragesimo Anno”, sako:—i *
munistai. Ir tai yra labai “Pirmutinis svarbiausias vienas katalikas, 
svarbu, kad jie nesuklai- atsargumas bus tas, kad per metus teatverstų į ka- 
dytų katalikų ir nepraveš- šalę neutralių darbininkų talikybę tik vieną žmogų; 
tų unijose neteisingų rei- unijų dar gyvuos kitos or- ]-------’ — - ---------- A A1- -
kalavimų. Taigi katalikai 
turi žinoti Krikščionišką 
mokslą darbo klausimuo
se. Dėl to Popiežius Pijus 
X, rugsėjo 24 dieną, 1912 
metais, išleido raštą “Sin- 
gulari Quodam”, kuriame 
įsako, kad darbininkai pri
klausą prie neutralių uni
jų esą įpareigoti dar susi-

ganizacijos, kurios rūpin
sis duoti savo nariams 
rimtą tikybos ir dorovės 
išlavinimą, kad jie iš savo 
pusės įkvėptų susibūri
mams gerą dvasią, kuria 
jie vadovautųsi visame sa
vo veikime. Iš to išeis, kad 
šitokios darbininkų gru
pės darys įtakos, kuri pra
neš net jų narių ribas”.

Mūšį Pareiga
Taigi katalikai darbinin

kai turi pareigą susiburti 
į katalikų darbininkų są
jungą. Ilgiau nelaukiant, 
reikalinga mums dėti vi
sas pastangas, * kad šitas 
Popiežių įsakymas būtų į- 
gyvendytas, kad darbinin
kai būtų sutraukti į Lietu
vių Katalikų Darbininkų

Sąjungą. Popiežius Pijus 
XI, savo rašte: “Quadrage- 
simo Anno”, sako: “Neleis
kime, Garbingieji Broliai, 
kad šio pasaulio vaikai sa
vo rūšyje pasirodytų už 
mus išmintingesni, kurie 
Dievišku gerumu esame 
šviesos vaikai. Jog mato
me juos su didžiausiu gu-

Jei pasaulyje tebūtų tik 
, jei jis

per sekančius metus tie a- 
budu katalikai atverstų 
vėl po vieną ir po to kas
met visi katalikai darbuo
tųsi, kaip pradžioje, tai 
bereikėtų 32 metų, kad vi
so pasaulio žmonės atvers-' 
ti į katalikystę.

Daugeliui tas pasirodys, 
kad tai negalimas daiktas. 
Negalimas daiktas ne dėl
to, kad negalima tikėtis, 
kad kiekvienas katalikas 
per metus atverstų į kata
likystę po vieną netikintį, 
bet dėlto, kad apskaičiavi
mas išrodo klaidingas.

Kas su apskaičiavimais 
ir apskritai su skaitlinė
mis neturėjo daug reikalų, 
tai tas minėtą išvadą ne
dvejodamas palaikys klai
dinga. Žiūrėkime, vienok, 
kaip iš tikro čia yra.

Iš viso žmonių pasaulyje

65,536 
131,072 
262,144 
524,288 
1,048,576 
2,097,152 
4,194,304 
8,388,608 
16,777,216 
33,554,432 
67,108,864 
134,217,728 
268,435,456 
536,870,912 
1,073,741,824 
2,147,483,648

Tai va jums “skyscrape- 
ris” iš 32 “fliorų”. Kiek
vienas “flioras”, žemyn ei
nant, yra padvigubintas.

Iš to visiems turi būt aiš
ku, kad, turint du bilijonu 
pagonų ir vieną kataliką, 
visus pagonis galima at
versti į katalikystę per 32 
metus, jei kiekvienas ka
talikas per tuos 32 metus 
kasmet atvers tik po vieną 
pagoną.

Viršuje paduotas “skys- 
craperis” verčia susimąs
tyti kiekvieną kataliką. 
Va, jau arti dviejų tūks
tančių metų, kai gyvuoja 
katalikystė, o katalikai 
pasaulyje tesudaro penktą 
dalį, tai yra iš dviejų bili
jonų žmonių katalikų tėra 
400,000,000.

Ką jūs manote, kodėl su- 
sitrukdė žmonijos atverti
mas į tikrąjį tikėjimą? P.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.
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Gegužės Mėnesio Kalba
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Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga
(Tęsinys)

Kazimierietėms 
lems mažutėlių auklėjimas 
ir mokinimas katalikiško-

Sese-

Dievo palaimos savo užsėtiems 
laukams, palaimos savo na
mams. Lietuvis ir to šiandien 
gal negalės atlikti, vėl ragini* 
mas mums tai nuoširdžiai at
likti, nes ir mes turime už ką 
Dievui dėkoti, nes naudojamės 
gerojo Dievo gausiomis dovano
mis.

Kristaus žengimo Dangun 
šventė taip pat primins mūsųg jim .A B . M ■ A

Francis Heydt, Michigan universiteto studentas, ramybės kelią am-
laimėjęs 150-yardų plaukimo lenktynes.

tikras lietuvis nebegali 
krašte gyventi, mokytis 
mylėti. Šiandien lietuvis yra 
verčiamas vergauti, jis suraki
namas ir, kaip pačiais tamsy
bių metais, kai žmogus žmo
gaus nepažino, yra gyvuliškai 
kankinamas, gyvas mirtin, sve- 
tūnan kraštas varomas... Už 
ką? Ir aš klausiu už ką? Ir mi
lijonai jautrių širdžių tą pat 
kartoja ,bet veltui lauksi atsa
kymo, nes žmogaus sąžinė neži
no tokiam nežmoniškam elgi- 
muisi jokio atsakymo. Jei kas 
mėgintų atsakyti, tai tik galė
tų ir turėtų pripažinti, kad tai 
čia yra dangaus keršto šau
kianti neteisybė.

Tačiau gražusis gegužės mė
nuo skelbia žmonijai grožį, y-
patingą pamaldumą į Taikos 
Karalienę Mariją. Kaip jautriai [ 
ir nuoširdžiai myli Mariją lietu
viška širdis - dūšia, tik gyvenęs 
Lietuvoje gali pilnai suprasti ir 
atjausti. Juk Lietuva vadinama 
Marijos iemė, todėl kad lietu
viai, ypač gerbė ir mylėjo Mari
ją, ypač karštas pamaldumas 
pasireikšdavo* gegužis mėnesy
je. Tą Mėnesį Lietuvos mieste
liuose ir kaimuose galėdavai 
girdėti nuoširdžius kabus ir 
maldavimus į Taikos Karalienę 
Mariją. Lietuvos kaimai ir net 
namai tapdavo tartum viena 
Marijos garbei maldykla, kur 
visi susirinkdavo, gelių atneš- 

i davo, pasimelsdavo, pasiguos
davo... Ką dabar kalba gegužės 
mėnesio dienos, kiekvienas ži
nome ir gerai suprantame. Lai- 

; mingi, kad mes galime taip pat 
laisvai gėrėtis Marijos mėnesio 

, pamaldomis » patys melstis, 
į Tae mėnuo sako mums, kad šių 
, HMgų gegužį jautriau pralešstu- 
i mėm, nes šventos pavasario ir 

ramybės nuotaikos mes turime 
-I maldauti ne tik sau patiems,

> bet ir visiems savo broliams lie- 
. tuviams, kurie šiais metais to 
i negalės daryti... Giedodami Ma- 
i rija, Krikščionių Pagriba, turė-
> kim mintyje, kad Ji gelbėtų lie-! ir niekais paversta.
, tuvius ir visas Krikščionius, | Gegužės 11 diena yra taip pat 
j kertančius karo ir baisumo lai--Popiežiaus paskelbta Pasaulio
- kun. Sis mėnuo garsiau musas ~
- kalba, kaip kada nors kitados 
, uoliau dalyvauti Gegužės mėne- 
1 šio pamaldose. Dabartiniai laS-

kai ragina, ypač laimingai gy
venantį Amerikos jaunimą pasi
naudoti Gegužės mėnesio pa
maldomis ir auginti savo sielo
se dorybių žiedus. Juk lietu
viai taip mėgsta gėles, tai čia 
ne visi galėdami augintis dar
želių gėlių, galėtų daugiau au
gintis dorybių savo jaunose lie-! 

tuviškose sielose...
Gegužės mėnesį bus pilna gra

žių ir reikšmingų švenčių, ku
riose ypatingu uolumu galėtu
mėm dalyvauti. Štai gegužės 11 
dieną minėsim, Motinos Dieną. 
Kokia gera proga prisiminti sa
vo Motiną Tėvynę Lietuvą, at
jausti visas pasaulyje gyvenan
čias Motinas, kulias niekas ne
sveikins tą dieną, neatneš do
vanų, nepapuoš jų kapų gėlė
mis.,. Kiek daug motinų širdžių j

lis brolį žudys, žmogus žmogų 
kankins. Todėl mums reiks ir už 
juos skiepyti broliškumo ir sa
vitarpinės meilės jausmų. Po
piežius paskelbdamas tą dieną, 
prašė, kad žmonija, ypač Soda- 
licijos prisidėtų prie pasaulio 
Atnaujinimo, nurodydamas 5 

[programos punktus:
1. Panaikinti neapykantą, ku

ri šiandien padalija žmoniją, ir 
atsižadėti tokios tvarkos, kuri 
palaiko tą neapykantą.

2. Pašalinti nepasitikėjimą, 
kuris panaikina tarptautines 
sutartis.

3. Nugalėti neteisingą teori-
• ją, kad kur jėga, ten ir teisybė.

4. Pašalinti tas sąlygas, ku-
■ rios trukdo kiekvienai tautai 

gyventi dės savo žmonių laimės.
5. Išrauti egoizmą ir savūneč 

kęs susigraužimą, nes jų vie-' lę, kurie veda palaiko tautų ko- 
nintelę ir paskutinę viltį, mai-'vą ir laužo žmoniškumo ir lais- 

tintojėlį 
neteisybės ir žiaurumo vaikas-Į 
karas, Tai gera proga maldau
ti Dangaus Motiną Mariją, kad 
Ji suramintų visas tas Motiniš
kas širdis šventa, nežemiška ra
mybe, nes žemėj visa pražuvę

I

t-

Tai plačiausia dirva Kazi- 
mieriečių Seselių kilniai ir 
kultūringai darbuotei lie
tuviškoje padangėje. Čia 
jos meldėsi, dirbo kultūros 
darbą, pratinosi gyventi 
kilniose dorybėse ir kilti 
tobulybėje. Iš čia jos ėjo į 
kitas lietuvių parapijų mo
kyklas mokyti lietuvių 
vaikučius. Nors būta rū
pesčių ir vargo, bet jos 
kaip viena galėjo tarti: — 
“Viską galiu Tame. Kuris 
mane tvirtina”. Todėl, Ge
rajai Dievas laimino atsa- 
komingas jų pastangas 
vaikučių auklėjime ir mo
kinime. Tačiau, pati Sesuo 
Marija buvo rūpestingiau
sia visose pareigose ir pa
čių motiniškųjų namų 
tvarkyme.
šv. Kazimiero Akademija

Daugėjant Seselėms ir 
plečiant darbuotę skaitlin
gose lietuvių par. mokyk
lose, susirūpinta mokslo ir 
kultūros židiniu, būtent, 
Akademijos įkūrimu. Tam 
sumanymui tuometinė vy
resnioji Motina Cirilė laiš
ku pritarė: “Manau, neati
dėliojant jums reikia kurti 
Akademiją ir muzikos 
konservatoriją. Be mažų 
pastangų galėsite gauti 
keletą studenčių, kurios ir 
bus užuomazga garsiosios 
lietuvių Akademijos, kuri 
pagarsės visoj Chieagoj”.

> Najur.plačioje Amerikoje, 
ir svetur.

Jos pritarimas tapo pra
našystė, kuri netrukus re
alizavosi gyvenime. Aka
demijos mokslo metai pra
sidėjo 1911 m. Ta Akade
mija didžiuojasi ne vien 
lietuviai, bet ir kitataučiai 
ją laiko pagarboje ir ankš
tai įvertina, a kiti net pa
vydi tos kultūringos įstai
gos lietuviams.

Kun. A. Tam u liūnas. 
,, ( Bus daugiau)

je dvasioje buvo be galot' 
svarbus, nes su tomis at
sakomybėmis susijo ir jų 
vienuolijos ateitis. Štai, 
spalių 7 d., 1907 m., jos ati
darė pirmąją mokyklą Mt. 
Carinei, Pa., kur Šv. Kry
žiaus parapijinėje mokyk
loje pradėjo mokyti lietu
vių vaikučius.

Gausėjant aspirantėms- 
kandidatėms, Šv. Kazi
miero lietuvaičių Seselių 
kongregacija tvirtėjo ir 
gana smarkiai plito. Tuo 
tarpu lietuvaičių Seselių 
kongregacijos konstituci
ja ir regulos skyrėsi nuo 
airių Seselių, ir pačioms 
lietuvaitėms buvo neleng
va sugyventi su kitatautė
mis. Dėl to, gyvas reikalas 
buvo kurti pačių lietuvai
čių Seselių savo motiniš
kuosius namus. Ta visa 
našia krito ant rūpestingo 
jų vado ir tėvo pečių. Pa
galiau, po ilgų ieškojimų, 
Chicagos arkivyskupui J. 
E. Quigiey, D. D., prita
riant ir padedant, rugpjū
čio 23 d., 1909 m., surasta 
ir nupirkta atitinkama 
vieta Chicagos miesto pie
tų daly, šalia Marųuette 
Parko, tarp Marųuette 
Road ir Rockweil gatvės. 
Statybos darbas prasidėjo 

! tų pačių metų rugsėjo 29 
d., o kertinio akmens pa- 

; šventinimas įvyko gruo
džio 5 d., tais pačiais me
tais.
Pastogėje Fr Lietuviškoje 
Padangėje

Šv. Kazimiero vienuoli
jos namų statyba pasisekė 
baigti 1911 na. sausio m., 
gi to paties mėnesio 29 d., 
Kazimierietės Seselės su 
savo naujokynu persikėle 
į savo motiniškuosius na
mus Chicagoje.

Čia lietuvių kolonija bu
vo didžiausia Amerikoje.

žinybėn - dangun.
Gegužės mėnesį mūsų parapi- < 

jos turės ir kitų švenčių. Daug 
kur jaunieji Bažnyčios piliečiai 
pirmą kartą priims šventą Ko- 
munją. Kokia graži proga visai 
šeimynai atsinaujinti dangiš
kuoju maistu, pasistiprinti. Juk 
su Kūdikių džiaugsmu turėtų 
susijungti visa šeimyna ir visa 
parapija. Tai yra parapijos ir 
šeimynų laimės šventė. Vaikai 
turėtų pajusti, kaip didelę lai
mę jie pergyvena tą dieną, kad 
ji būtų atmintina ir padrąsinan
ti visą gyvenimą.

Gegužės mėnesį lietuviškos 
mokyklos išleis iš savo tiesio
ginės globos baigusius mokyk
lą. VU kokia gera proga nepa
leisti vaškų nuo mokyklos, bet 
ir toliau palaikyti ryšius, kad 
jie nešaltų nelietuviškoj ir daž
nai nekatalikiškoj, šaltoj aplin- 
koj. Todėl užbaigimą suruošti 
su iškilmingu įstojimu į parapi
joj esančias atatinkamas drau
gijas, kad jie ir toliau jaustųsi 
arti esą prie savųjų, kad jie 
jaustų džiaugsmo ir laimės būti 
su savaisiais.

Gegužės mėnuo atneš daugiau 
bendrdarbiavimo Dievo gražio
joj gamtoj, ir čia mokėkim pa
sinaudoti pavasario ir vasaros 
pamoka savo parapijų, šeimy
nų, ir Tėvynių naudai. Tegul 
gražusis Gegužis būna tikrai 
grožio ir laimės skleidėju mūsų 
sielose. K. St. Raila.

• ‘ . . į . csūnų bus prarijęs, ves gyvenimą.
vaikas-! Kokie gražūs šūkiai gegužės 

mėnesio maldai ir visiems mū
sų geriems norams ir sėkmin
goms pastangoms.

Gegužės mėnesio 19, 20 ir 21 
dienomis Bažnyčia minės Kry
žiaus dienas, darys viešus mal
davimus, procesijas. Su ypatin
gu maldingumu tai buvo daro
ma Lietuvoj. Visi keliai ir ke
leliai pasipildavo , maldininkais, 
eidavo prie kryžių, kur suklaup
davo, pasiguosdavo, prašydavo

2froZ*šfct«no Diena. Mes žinome, 
kad didelėj pasaulio dalyje nė
ra ir nebus ta diena minima, 
kad ji bus niekinama, kad bro-

TIKĖJIMAS RUSIJOJE
riuos turi padėti po mirusiųjų galva; 
kas parašyta tuose rašteliuose yra 
laikoma paslaptimi. Kunigai yra su
organizavę slaptas misijas; jie ke
liauja iš kaimo į kaimą ir kada tiktai 
gali atlaiko šventas apeigas; daž
niausiai privačiuose namuose. Kai 
kuriuose atvejuose jie pamainė tiky
binių švenčių laiką, taip kad jų pase
kėjai galėtų švęsti šias šventes pagal 
jų priprastas tikybiškas apeigas be 
susekimo”.

ŽŪT BŪT TIK ĖJIMĄ NORI 
IŠLAIKYTI

Iš tų raportų, matome kaip kova 
dėl tikėjimo palaikymo yra smarki. 
Tame pačiame Bezbožnik liepos 7 d., 
1939 m. ir rugpiūčio mėn. num., taip 
rašoma:

“Sobolenove, pastoras vis sušau
kia bažnytinį susirinkimą; jis pers
kaito konstituciją ir ją išaiškina sa
vaip... Ivanovo apskrityje, Fedorovo 
kaime, klebonas kaip nors įstengia 
dirbti sovietiškoj kaimo raštinėj ir 
tolydžiai mėgsta tikybiškas kalbas 
darbo eigoje su visais atsilankiu
siais”. Visi raporteriai pabrėžia, kad 
dvasiŠkijos ir jų pasekėjų veikla 
plinta: “Čestakovo kaime yra suor
ganizuotas jaunųjų choras po vado
vyste bažnyčios chorvedžio. Tas pats 
dalykas darosi Otradęme... Kresnąją 
Gota, gyvenanti kolchoze, (suprask 

« • M.

LUDMILA N. RKLITSKY
(Catholic Worid — Sausio*, 1941) 

Su autorės leidimu v-tė A. P. Sandys

PRtEŠTIKYBINĖ LIEPSNA UŽGE
SO, KAIP BAŽNYČIA ATSILAIKĖ

Galima vieną faktą konstatuoti: 
Prieštikybinis karštis visiškai atau
šo: valdžia neišauklėję bedieviškos 
kartos. Bet ar Bažnyčia išnykę? Be
veik visos bažnyčios bftvo uždarytos, 
ir pirmiau gyvavusi dvasiskija buvo 
likviduota, bet tikėjimas rado naujų 
gynėjų. Naujieji vadai, kovodami 
prieš nepergaliamas kliūtis, neturė
dami nieko kito, kaip tiktai savo gi
lų tikėjimą, paaukavo savo gyvybes 
kovoje. Nepaisant ir didžiausių pa
vojų, šie didvyriai ganytojai nuola- 
tai suranda naujų priemonių atnešti 
tikėjimo paguodą savo mylimiems 
žmonėms. Bezbožnik #•, 1936 m., 
aprašo šių didvyrių žygius, kurie sa
vo keliu mums primena pirmus krik
ščionis Kankinius:

“Vienuolijų vadai prisitaiko prie 
naujų aplinkybių. Jie pamainė kai 
kurias apeigas; daugelis iš šių apei
gų atlaikomos net už tuos, kurie jo
se nepribūntį Norį moterystėn stdti 
prisiunčia savo žiedus; laidotuvėms 
xiupsnel| 
bužį pri 
laiminami, 
nėms įteikia ypatingus raštelius, ku- suvalstybintame ūkyje) kunigas ir

arba kokį nors dra- 
tie drabužiai per 

i mirusiųjų ‘ girfli- ‘

jo žmona įtikino tris paneles vadintis 
save vienuolėmis”.

BAUSMĖS UŽTYLIMOS
Laikraščiai užtyli bausmes, ku

riomis “žmonių priešai” yra komu
nistų baudžiami už šiuos prieš val
džią padarytus prasikaltimus. Bet 
mes galime likti užtikrinti, kad pas
tarieji paragavo sovietų valdžios 
‘administratyvinių aktų’ jėgą. Išlie
tas šių nužemintų kankinių kraujas 
maitina tos tikybiškos dvasios atgai
vinimą visoje Rusijoje.

DRAUGAS YAROSLAVSKIS 
NUSISKUNDŽIA

Sušaukotoje konferencijoje, gruo
džio m. 26 d., 1937 mM draugas Ya- 
roslavskis, aukštasis valdžios galiū
nas (niekas negali teigti, kad jis 
simpatizuojąs kokiai nors tikybiniai 
pažiūrai) skundžiasi kad: "tokiuose 
miestuose kaip Omskas, bent ketvir
ta miesto gyventojų dalis tiki į Die
vą; gi kaimuose nuošimtis susidaro 
iš dviejų trečdalių.” PRAVDA, liep. 
7 d., 1939, prisipažįsta kad, “tikėji
mas gyvuoja tarp milijonų darbinin
kų”. Tame pačiame Pravdos nume
ryje toliau rašoma: “Šura Scherbits- 
kaja buvo išskirta iš Komsomolo. I- 
ki paskutinių dienų ji buvo viena iš 
gamiausių mokinių savo klasėje- Da
bar kada jos užklausiama apie jos a- 
teities planus ji atsako kad, “viskas 
yra Dievo rankose”. Ji lėtai kalba ir 
jos pirštai it skaito karolėlius nema
tomo rožančiaus. Ji lanko evangelis
tų draugijos pamaldas užgrūdusioje

Novorossiko darbininkų srityje, ku
rios įvyksta visai žemame šiauriame 
kambaryje, kuris pilnas sėdynių; 
prie lango stovi sakykla. Vakarais iš 
šios vietos girdžiama liūdno pobū
džio giedojimas ir aimanavimas...”

BEZBOŽNIK SAVO PASTABAS 
DARO

Bezbožnik #9 1939 tokias pasta
bas daro šiuo užsispyrusio tikybos- 
kos dvasios gyvumo klausimu:

“Tikrai būtų neišmintinga ir po
litiškai pavojinga neįvertinti šį tiky- 
biško atgaivinimo tvirtumą ir išsi- 
platinimą. Iš dalies norėtųsi tikėti, 
kad toks stovis tiktai gyvuoja senų
jų tarpe; bet taip nėra; tikėjimas 
randasi tarp jaunuomenės, kuri bu
vo išauklėta po sovietiškais suvaržy
mais, komunistiškos revoliucijos ap
linkumoje. Maskvos apskrityje, Ga
vėnios metu, daugelsi vaikų priėjo 
išpažinties ir priėmė Šv. Komuniją... 
Daugelis mano, kad šis dalykas ne
liečia partijos narių. Anaiptol. Kai 
kurie komsouudcai ir net komunis
tiškos partijos nariai dar visiškai ne- 
pasiliuosavo iš Kapitalizmo dėmės... 
Randasi, kad Komsomokai bažnyčio
se tuokiasi, savo vaikus krikštija, 
dalyvauja tikyhiškose apeigose”.

VIS TA PATI PASAKA
Visos šios ištraukos ir šimtai kitų 

kurių būtų galima paduoti, vis tą pa
čią pasaką atpasakoja. Nežiūrint 
smarkaus persekiojimo, gudrios pro- 
pagaųdos, sovietų valdžiai nepasise
kė išrauti tikėjimą iš rusų žmonių 

1

širdžių. Tikėjimas neišnyko; jis net 
stiprėja. Gal teisingiau būtų pasaky
ti, kad Rusijoje tikėjimo reikalingu
mas auga, nes Rusijoje nėra kokis 
ypatingas tikėjimo atjautimas; nes 
nėra teisingo supratimo apie vieną 
Bažnyčią; yra tiktai “tikėjimo troš
kimas”. Yra tokių, kurie niekados 
nebuvo atlankę kokią bažnyčią, dau
gelis vadinasi save “materialistais”, 
bet kaip vienas raudonarmietis-ka- 
reivis, patekęs nelaisvėn Suomijoj, 
užklaustas apie Dievą pareiškė:

“Neteko girdėti gero žodžio apie 
Dievą; jie sako, kad Jo nėra, bet aš 
manau, kad Jis turi gyvuoti; negali 
būti, kad nėra Dievo*. Raudonarmie
tis teisingai kalba. Tai yra visuoti
nas šauksmas, žmogiškos sielos troš
kimas, giliausias žmogiškas potrau
kis, ir niekas, net pati komunistiško
je valdžia, nežiūrint kaip ji bus žvė
riška ir kaip gudrūs bus jos panau
dojami įrankiai, to šauksmo nieka
dos negalės užtildyti.

Rusai pakėtė daug nepabaigiamų 
persekiojimų, dvasią laužančių pa 
juokimų ir sistematiškų planų, kurie 
užsibrėžė ištvirkinti jų sielas, bet jų 
sielos dėlto nėr mirusios. Savo kentė 
jimais jos patiekė pasauliui naujų ir 
garbingų prirodymų, kad Dievas yra 
įrodė Jo buvimą. Bet Rusija reikalin 
ga visų krikščionionių maldų.

Vertėjo prierašas. Kada p* Rklits 
ky kalba apie bažnyčią, reikia su 
prasti rusų pravoslavų - stačiatikių 
bažnyčią, kurios narė ji yra.

(Pabaiga)



LDS STUDUŲ RATELIAMS
9. Bažnyčios Pasiuntinybė

Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra tikrai savo pavedi
mo ribose ne tik tada, kai ji sudeda į sielos pirmuosius 
ir būtiniausius antgamtinio gyvenimo dėsnius bei ele
mentus, bet ir tada, kai ji šį gyvenimą pažadina ir sa
vo laiku bei pagal galimybę išvysto ir tai tokiais bū
dais ir priemonėmis, kokius ji mano esant tinkamiau
sius, net siekdama paruošti šviesų ir veiklų bendradar
biavimą dvasiniame apaštalavime. Jėzus Kristus su
teikė iškilmingą pareiškimą, jog Jis atėjo kaip tik 
tuo tikslu, kad sielos ne tik kad turėtų antgamtinio 
gyvenimo šitokią pradžią ir pagrindą, bet kad jos gau
siau jų turėtų. Pats Jėzus Kristus padėjo Katalikiško
jo Veikimo pirmuosius pagrindus, pats parinkdamas 
ir auklėdamas Apaštaluose ir mokiniuose savo Dieviš
kosios pasiuntinybės bendradarbius; šis pavyzdys bu
vo tuojau pirmųjų apaštalų pasektas, kaip tai mums 
Šventasis Raštas liudija.

Tad išvadoje yra nepateisinama ir nesuderinama 
su kataliko vardu ir praktika, jei paprasti tikintieji 
pradėtų mokyti Bažnyčią ir jos Galvą to, ko neužten
ka, ar ko turi užtekti sieloms auklėti ir ūgdyti, joms 
išganyti, skleisti visuomenėje, ypatingai jaunimo tar
pe, tikėjimo dėsnius pilname jų gyvenimui pritaiky
me.

Bažnyčia Ir Auklėjimas
Prie šio nepateisinamo noro prisideda dar aiš

kiausias visiško nepajėgumo ir visiško kalbamojo da
lyko nežinojimo pasireiškimas. Paskutiniai įvykiai tu
rėjo visiems atidaryti akis, kada aiškiausiai yra paro
dę tai, kas per keletą metų pasiekta ne palaikant, bet 
naikinant ir ardant tikrąjį religingumą, krikščioniško 
ir civilinio auklėjimo srityse. Jūs žinote, Garbingieji 
Broliai, Italijos Vyskupai, iš Jūsų ganytojiško patyri
mo ,kaip rimta ir esminė klaida manyti ir kitus tikin
ti, kad Bažnyčios darbas, išvystytas Katalikiškame 
Veikime yra suvaržytas ir tapo nereikalingas, kada 
į mokyklas buvo įvesta religijos dėstymas ir partijos 
bei režimo jaunimo sąjungoms buvo paskirti dvasios 
vadai. Vienas ir antras dalykas yra tikriausiai reika
lingi; be jų mokyklos ir minėtos sąjungos neišvengia
mai ir labai greitai taptų stabmeldiškos. Šie dalykai 
yra tad reikalingi, bet nepakankami; per šį religinį ap
mokymą ir per šį kunigų dalyvavimą Jėzaus Kristaus 
Bažnyčia tegali savo dvasinio ir antgamtinio veikimo 
realizuoti mažumą ir tai tokiose vietose ir tokioje ap
linkumoje, kurios Bažnyčiai nepriklauso, kur rūpina
masi išmokyti dar daugelio kitų dalykų ir visai kito
kių lavinimų, kur dažnai įsakymus duoda visai kita, 
mažai ar net visai Bažnyčiai nepalanki vyriausybė ir 
kuri neretai žodžiu ar gyvenimo pavyzdžiu daro prie
šingos įtakos. Mes sakėme, kad paskutiniai įvykiai ne
abejotinai ir galutinai įrodė tai, kad per pastaruosius 
metus nebuvo galima ne tik išgelbėti, bet tiek pražu
dyta ir sunaikinta tikrojo religingumo ir auklėjimo, 
jau nesakome, krikščioniškoje, bet ir dorovinėje ir ci
vilinėje srityje.
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Kova Prieš Tikėjimą
Iš tikrųjų, matėme jų veikime religingumą, kuris 

priešinasi vyriausios tikėjimo Vadovybės parėdy
mams, kuris liepia ir padrąsina jos neklausyti, reli
gingumą, kuris virsta persekiojimu ir mėgina sunai
kinti visa tai, ką vyriausias religijos Vadas labiausiai 
brangina ir turi širdyje; religingumą, kuris leidžia kil
ti ir kelia įžeidimus žodžiais ir veiksmais prieš visų ti
kinčiųjų Tėvo asmenį, net iki to, kad šaukiama šalin 
ir mirtis jam; tikri tėvžudystės mokytojai! Panašus 
religingumas jokiu būdu negali būti suderintas su ka
talikų mokslu ir praktika, bet jis yra greičiau tas, ką 
mes galime laikyti labiausiai priešingu tiek vienam, 
tiek antram.

Prieštaravimas yra daug rimtesnis pats savyje ir 
esmingesnis savo pasėkose, kai jis pasireiškia ne tik 
išorėje įvykdytais ir atbaigtais faktais, bet taip pat, 
kada jis glūdi principuose ir pagrinduose, kurie skel
biami programiniais ir pagrindiniais.

T-» v* . • • fk v v* •
rasistai Priešingi Bažnyčiai

Tokia valstybės sąvoka, kuri jaunas kartas visa
me ir be išimties nuo pirmųjų metų iki suaugusio am
žiaus daro valstybei priklausomas, katalikui nėra su
derinama su Katalikų Bažnyčios mokslu, nė šeimos 
prigimtąja teise. Katalikai yra nesuderinamas daly
kas su katalikų mokslu, kad Bažnyčia ir Popiežius pa
sitenkintų išorine religijos praktika, o visas kitas auk
lėjimas visiškai priklausytų valstybei.

Klausimai Apsvarstymui
1’ ■ _____________ A

1. Kokia yra Bažnyčios pasiuntinybė žemėje?
2. Ar Bažnyčia turi pareigą rūpintis jaunuomenės auk-

Įėjimu?' . • •:
3- Kaip auklėjimas yra surištas su religija?
4. Koks privalo būti viso auklėjimo pagrindas?

r
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Visuotina Dezorganizacija-Ieško Atgailos Ožių . A
Buvome rašę, kad bol-viau griežtumu: “Maisto” 

ševikai ieško kaltininkų fabrike netvarka. Ir ta ne- 
dėl tos visuotinės dezorga-tvarka nėra paprasta. Ji 
nizacijos, kuri įsiviešpata-turi kenkimo ir sabotažo 
vo okupuotoje Lietuvoje pobūdį.” 
genialiojo deaorganiaato-‘ Tikrai baisu! Bet bolševi- 
riaus — Stalino vadovybė- kai tikrai galėtų džiaugtis, 
je. Pereitą kartą pateikė- jeigu “Maiste” viskas bu
me ilgų ištraukų iš bolše- tų likę po senovei. Tuomet 
vikų partijos organo “Tie- “Maistas” būtų galėjęs ir 
sos”, kuri užsipuola žemės toliau teikti beveik neribo- 
ūkio komisariatą dėl že- tus maisto kiekius ne tik 
mės ūkio nusmukdymo. Šį Lietuvos gyventojams, bet 
kartą tenka didžiajai ‘Mai- ir “galingajai” Maskolijai, 
sto’ įmonei, kuri nepri- kurios sovehozai nepajėgia 
klausomos Lietuvos lai- išmaitinti Rusijos gyven- 
kais pajėgdavo aprūpinti tojų. Bet fabrike netvarka, 
ne tik vidaus rinką, bet ir o tei reiškia, kad į “Mais- 
pateikti didžiulius mėsos tą” bus įkišę savo pirštus 
kiekius Anglijai, Vokieti-: naujieji “tvarkytojai”. Ta 
jai ir tai pačiai “visko per-] netvarka, matyti, yra te
tekusiai” sovietų Rusijai, kia pasibaisėtina, kad net 
kuri labai mielai pirkdavo-prireikė šaukti apie “ken- 
si maisto produktų iš ‘bw>[kimą ir sabotažą”, t. y. ieš- 
" J _ *•*•*’■' , j koįj viską išperkančių

- ----- - trockininkų, bucharininkų
ir kitokių kenkėjų, kurie 
okupuotoje Lietuvoje va
dinami — kapitalistais ir 
dvarininkais.

Iš “Tarybų Lietuvos’ su 
žinome tikrai skandalingų 
dalykų. “Visi 
žirniai, kurše naudojimui 
netinka, stovi atvirame 
lauke ir pūva. Padangos, 
kurių taip sunku dabar 
gauti, nuo tų netinkamų 
autosunkvežimių nenui
mamos ir pūva kartu su 
visais autosunkvežimiais”. 
Kaip matome, “Maiste” į- 
sigalėjo te pati “tvarka”, 
kaip ir sovietų Rusijoje, 
nes apie tai diena iš dienos 
rašo Maskvos laikraščiai 
“Pravda” ir “Izvestijos”. 
Atrodo, kad “laisvoji” Lie
tuva pradeda pasivyti ki
tas “broliškąsias” respu
blikas, tad tuo reikėtų 

__,_________________  • “Tarybų Lietuvos” redak- 
kelti savo balsą ir sakyti [toriams tiktai džiaugtis.

žujų nualintos’ Lietuvos, j 
Pasirodo, kad ir ‘Maiste’ 

už besireiškiantį kronišką 
maisto produktų trūkumą 
esą kalti “buvusieji smeto- 
nininkai”. Kaip jau rašė
me, sov. Rusijoje visa at
sakomybė už sovietišką 
betvarkę tenka “trockinin- 
kams, bucharininkams ir 
smulkia - buržuaziniems 
kenkėjams”. Lietuvoje vi
sas bolševikų kaltes turi 
išpirkti — bankininkai, 
dvarininkai ir smetoninin- 
kai.

Šį kartą atakos avangar
de stovi oficiozas “Tary
bų Lietuva” kuri klausia: 
“Kas darosi “Maiste”? At
sakymas labai paprastas: 
“Maiste” liko viskas po se
novei. Niekas nepasikeitė. 
Maža to, senos ydos pa
daugėjo, seni blogumai pa
didėjo ir įgavo tokią for
mą, kuri verčia kiekvieną 
dorą “Maisto” tarnautoją

pmumlpuia. pa.
Šv. Kazimiero Parapijos Soda

liečių Sėkmingas Vakaras
Banlūetas

Pirmas ir gerai pasisekęs So 
daliečių vakaras praėjo. Sko
ningai pavasario gėlėmis iš
puoštoj salėj matėsi visos soda- 
lietės ir gerokas skaičius jų rė
mėjų ir globėjų. Visi susirinko 
pasivaišinti ir pasigrožėti soda
liečių veikla ir jų paruošta pro
grama. Programa buvo tikrai 
vykusi ir gražiai pravesta. Pro
grama išpildyta vaišių metu, o 
kad nebūtų pertraukų, tai pro
tarpiais kalbėtojai savo kaibo- medijėlę — 
mis džiugino svečius. Tarp kal
bėtojų pažymėtinas tolimas sve
čias, iš Bostono, Mass. Dr. L., 
kurs savo įdomia kalba visus 
pralinksmino, o sodalietės tai 
jau tikrai išgyrė, kad jos iš 
džiaugsmo pusė valandos Sve
čiui plojo ir plojo. Mat jis pasa
kė, kad Šv. Kazimiero parapi
jos sodalietės, labai gražios ir
kad jis parvažiavęs pasakys zaios, kad dabar nepasibaigė jos 
Bostoniečiams vyrams, kad jie 
čia atvyktų pasirinkti gražiųjų 
mergaičių, tai kur tau neplas ir 
nesidžiaugs... Kalbėtojas grašiai 
ragino stoti į A. R. K. Susivie
nijimo Draugiją ir ten rasti 
sau darbo ir paramos. Tai tik
rai moka kalbėti ir turi ką pa
sakyti, nors pirmą kartą buvo Gaivintojas 
mūsiškių tarpe.

Programoj pagirtina, kad so- 
dalietės drįso pasirodyti ir su- nepamirš 
dainavo keletą lietuviškų dai
nelių,'tai tikrai 'garbė sodalie- 

^tėms. kad jos beveik vienos pa-

Pennsylvanijos Žinios
čios pasiruošė ir išėjo ant sce
nos, tai tikrai graži pradžia so
daliečių chorui, kurs galėtų 
rasti šau darbo ir turėti malo
numo dainuodamos ir linksmin
damos savo svečius ir taip pa
laikytų gyvesnę veiklą tarp so
daliečių mergaičių, kurių mūsų 
parapijoj yra tikrai daug ir no
rinčių dirbti.

Programoj dalyvavo ir lietu
vaitė muzikos mylėtoja p. Pran
ciška Ausevičiūtė, kurios suor
ganizuotas orkestras ir daini
ninkai gražiai atliko savo par
tijas. Sodalietės artistės, kome- 
dijantės linksmai perstatė ko- 

“Ponas Tūzas ir
Ponas Arbūzas', tai nuolatinės 
sodaliečių vaidintojos, kurios 
vaidina vyrų ir mergaičių roles. 
Svečiai tikrai buvo linksmi ir 
patenkinti ižūrėdami vaidinimo. 

Vakaro proga pagerbta soda 
liečiu pirmininkė, Stanislava 
Kernagiūtė. kuri dadg pasidar
bavo ruošdama šį vakarą, jai į- 
teikta gėlių puokštė, kuri pri-

darbai tarp sodaliečių, bet kad 
tek prasidėjo, nes jaunos mer
gaitės nori veikti ir dirbti, tai 
pirmininkei ir valdybai reiks vis 
duoti naujų progų darbui ir vei
kimui.

Vakarą sumaniai pravedė 
nuolatinis Sodaliečių Dvasios 

ir jų Veiklos Glo-|
bėjas, jų Dvasios vadas, kun.į 
Dr. Martusevičius. Jos niekad; 

ivo vadų ir globėjų,! 
nes tik su gerais vadais gali ir
taip gražiai pasirodyti ir pasi
darbuoti. . • Parapijietė.

t
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Darbininkai Laisva Valia Negali 

Pakeisti Darbo
t
Į
!
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važų iš mas, kaip matyti iš lietu-Į 
viškųjų penktakojų spau
dos, gana sunkiai eina.! 
Šaukę ir giedoję anksčiau 
apie darbininkų sąmonin
gumą, pasiaukojimą ir uo
lų dalyvavimą “soelenkty- 
nėse” “knuto - sovietiškie- 

” Lietuvos laikraščiai
v •

Oficiozas leidžia dar 
smarkesnius perkūnus. 
Girdi, sunkvežimiai lei
džiami nepakankamai pa- < - Mūsų nelaimingoje pa
krauti, todėl genda. Taip vergtoje Tėvynėje, “tary- 
atsitikę, vežant kelis šim- binės tvarkos” įgyvendy- 
tus kilogramų 
Kauno į Kalvariją. Su 
dviem tonom anglių buvę 
norėta siųsti autosunkve- 
žimį • į Marijampolę. “Ar 
Marijampolėje nėra ang
lies?” klausia laikraštis. 
Mes, deja, nežinome, ar 
Marijampolėje yra anglių, ji 
bet ko čia rūstauti? Juk dabar jau atvirai prabilo 
sovietų Rusijos laikraštis apie darbo disciplinas sto-j 
“Pravda” dar šiomis die- ką dirbtuvėse. “Tarybų 
nomis rašė, kad net papra- Lietuva” rašo: “LKP (te) 
stos šluotos vežamos iš Le- Kauno organizacijos kon- 
ningrado į Maskvą, tai ko- fereneijoj buvo iškelta vi- 
dėl naujieji 
mininkai 
vežti į Marijampolę, net 
jeigu ten jų būtų, nes so
vietų santvarkoje taip jau 
kažkodėl pasidaro, kad 
viena ranka nežino ką da
ro kita.

Toliau laikraštis klausia: 
“O iš kur ir kodėl toks ne
girdėtai didelis skaičius 
kritusių bekonų? Ar čia 
atsitiktinis reiškinys, ar 
kieno nors bloga valia?” 
Susimildami, juk ‘Pravda’,--------- .----- ° „
rašo, kad sovietiškuose ^“karnoje aukštumoje ... 
kolchozuose net Sibire gv- TaiP Pastat?s klausimą, 
vuliai žiemos metu palie-!laikraštis ieško netvarkos 
kami po atviru dangum,I kaltininkX: “Nei partinės] 
todėl daugiau pusės pa-1organizacijos, nei profsą-j 
stimpa. Tikrai, “Maiste”! jun80s- nel trestal rimta,i 
nėra atsitiktinis reiškinys,]tu0 klaa.simu nesirūpino., 
o sovietiškos sistemos ne-:Profesinės sąjungos, dar- 
išvenkiama išdava. j bininkų komitetai, ne tik

Laikraštis baigia siais . .. ... ,
- j-- • „o i ■ i • a.- kovos su tinginiais, darbo žodžiais: Reikia pakeisti ...r u-i j ui- a.- disciplinos laužytojais, bet 

nės valstybės” oficiozo, 
kad “vien aiškinimo bei į- 
tikinėjimų čia nepakan
ka”... Prieš tokius užkietė
jusius tinginius darbo dis
ciplinos laužytojus turi 
būti imtasi griežtų prie
monių. Bet kokiam libera
lizmui čia neturi būti vie

ptos”. Ką toks pagrasini
mas “tarybiniame” organe 
reiškia kiekvienas gerai 
žino iš 23 metų kruvino 
“Sovietų Rusijos”, to dar
bininkų “rojaus” patyri
mo: darbininkas išmeta - 

1 mas į gatvę “su vilko bilie
tu”, kaip earo laikų švietė
jai sąmoningus lietuvius 
moksleivius išmesdavo iš 
mokyklos be teisės patekti 
į kurią kita mokyklą. To
kiam išmestam į gatvę 
darbininkui nebėra jokios 
išeities: jis turi badu mirti 
patvoryje, nes, nustoda
mas darbo, jis nustoja tei
sės naudotis butu ir bet 
kuriuo kitu būdu pelnytis 
duoną. Pagal dabar Lietu-

“Maisto” šei- sa eilė tiesiog skandalingų 
negali anglių reiškinių kai kuriose mūsų 

įmonėse. Pavyzdžiui “Gu-| 
moj”, “Dianoj”, “Litekse”! 
dalis darbininkų sistema-' 
tingai neateina į darbą, vė-! 
luojasi, kitur, kaip “Elny
je”, darbo metu net gir
tuokliaujama. Būna tokių 
atsitikimų, kada neklau
soma direktoriaus įsaky
mų, ir to rezultate įmonei .. . . „ _. _
padaroma nuostolių. Tai-Įvoje jau įvestą rusišką 
gi, darbo disciplina mūsų 
įmonėse daug kur dar ne-

t

“darbo kodeksą”, darbi
ninkai yra tikriausieji 
baudžiauninkai, nes jie ne
turi teisės pakeisti savo 
dardavietę, jie yra prira
kinti prie tos dirbtuvės, 
kur juos užtiko naujoji 
tvarka. Todėl jų padėtį 
negalima net lyginti su 
baudžiava, iš kurios žmo
nės tam tikromis sąlygo
mis galėjo išsipirkti, o tik 

! su juodukų nelaisve, iš ku- 
1 rios išsipirkti nebuvo gali*fabriko vadovvbe Pakeisti aiscipnnos iauzytoJais’ neuuvv Sau-

fabriko administraci ia ikai kur Pasldaro net už- ma’ ° tlk suninkąs galėjo fabriko admmistraciją, Lr ĮmOnės direkto- parduoti kitam. Taip ir 
kun tvarkytų febnką ta-Į^. pįrštus žį. šiandien Uetuvo>: tikui
rybine dvasia”. Pakeisti ir 
net pasodinti į kalėjimą 
labai lengva, bet... tarybi
nė dvasia pasiliks!

Iš ‘Tarybų Lietuvos’ ten
ka ir buvusios “Valgio” 
bendrovės, kuri laikė mie
ste restoranus, vadovybei. 
Girdi, “užteks mums po
nų”.

Šie “Tiesas” ir “Tarybų 
Lietuvos” sistematingi už
sipuolimai prieš įstaigas 
bei įmones, kurios tvarko ieškoti atgailos ožių.

pagal naujų “viešpačių” į- 
sakymą, darbininkas gali 
būti “pervestas” ar “per
duotas” kitai įmonei, bet 
jau jokiu būdu ne savo lai
sva valia pakeisti darbą.

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

Šv. Grigalius

ri į tai, kas darosi patikė
tose jiems įmonėse arba į- 
kalbinėjimais, įtikinimais 
bando paveikti tokius dar
bininkus”... O toliau pati
riame iš “Botago - tarybi-

maisto produktų gamybą, 
aiškiausiai parodo, kad 
bolševikiškos Lietuvos 
“maisto fronte” ne viskas 
tvarkoje. Todėl prireikė

Išmatuokite DIDUMĄ
RUIMIHGIAUSIŲ IR PATOGIAUSIŲ VA
ŽIAVIMUI FORDO AUTOMOBILIU V£- 

LIAUSIĄS padarytų:

Palyginkite ruimingumę Si U naetg automo
bilių ir atrasite, kad Fordas savo srityje 
yra pirmas su padidinta vieta 
riams.
Išbandykite važiavimą kakybę ir 
puikaus, naujo Fordo važiavimą 
tykiu, kas teikia nepaprastą mak>«umą jo 
savininkams.
Pakelkite uždangalą ir atrasite 8-cUinderių 
inžiną. geresnį ir gahngeenj. segu seniaus.

jauskite PATOGUMĄ
kokį turi tik Fordas pigesnės rūšies auto
mobilių srityje.
Patikrinkite ekenemiškumg ir tuojaus at
rasite. kad oficialiai AAA rekordai parodo 
Fordg jo klasėje pirmuoju 1SH1 metais 
Gilmore-Grand Canyon Ekonomiško Va
žiavimo išbandyme.
Pažvelgsite į mechanišką kokybę ir tuo
jau pastebėsite, kad didžioji Rouge dirbtu
vė niekuomet pirmiau nesudėjo tiek pini
gų vertės uatomokitio padarymui, kiek su
dėta j šį automobilių.

•
Nežiūrint kokiu automobiliu jūs dabar va
žiuojate, jei perkate naują automobilių, bū
tinai pamatykite šį Fordą. Pavažiuokite 
juomi ir paklauskite patys savęs, ar pir
miau kuomet nors su tiek mažai pinigų 
buvo galima tiek daug nupirkti, kiek da
bar Fordo pirkėjai gauna?

• • • •

pasažic-

atrasite 
švelniu.

SUSIPAŽINKITE SU FAKTAIS IR JOS POKŠITE FORpA!
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ |’
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R.I. giau bilietų išparduota negu 
sėdynių, programa bus kartoja-! 
ma kelias dienas.Sekmadienį, po piet, parapi

jos auditorijoje, Šv. Onos drau
gija, po vadovyste dain. Antano 
Giedraičio turėjo pirmutinę 
praktiką dėl savo juokų ir dai
nų vakaro, kuris atsibus Moti
nų Dienoje, antrą sekmadienį 
gegužės.

Nors praktika užsitraukė ilgo
kai ,niekas nejautė nuobodumo. 
Iš to galima spręsti, kad prog
rama bus gan įdomi ir linksma. 
Be to, žinom, kad ką Šv. Onos 
draugija rengia su p. Giedrai
čio pagalba, visados galima ti-( 
kėtis gero laiko. Bilietai jau ga-Į 
tavi, visi prašome ko anksčiau- lių išpuošto altoriaus atsikėli- 
siai įsigyti, nes jei bus dau- mo mišias laikė gerb. kleb. kun.

Mažojo choro ‘Mystery ride’, 
ko puikiausiai pasisekė. Tai bu
vo jų toks pirmutinis išvažiavi
mas, ir jau nori ir laukia kito. 
Nors pats klebonas kun. Jonas 
Vaitekūnas negalėjo dalyvauti, 
nuo savęs paaukojo dovanėlę.

Išvažiavimas buvo Roger Wil- 
liams Park, kame ritimas kiau- 

įšinių ko puikiausiai ėjo. O dau
giausiai paslėptų kiaušinių ra- 
įdo, gabusis Petras Valaska ir 
ije sesuo Rita Valaskaitė.

Velykų rytą prie puikiai gė-

VISK 
WHERE J

CoLUMBIA PoRTABLE PhONOGRAPH

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

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

Šį fonografą turint ti
krai galima pasigerėti 
rekordų muzika.

Dabar tik $25

LIVING MUSIC” IN YOUR HOME

NAUJAS COLUMBIA
PH0NO6RAFAS

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

£ zikos instrumentą.

S-W*TT “CONCERT TOLUME” 
BUILT-IN AMPLIFIER 

FULL •- SPEAKER 
AUTOMATIC STOP 

SMOOTN, QUIET MOTOR

Reguliarė kaina $69.50
DABAR PO $3500

M^***b/ Rašomos
Mašinėlės

Reguliarė kaina $49.50

DABAR $39-95

šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Darbininkas Electrical Supply 
366 W. Brouhray So. Boston, Mass. 
..rri'nv

i 'i.-. Telefonas ŠOU 2680

Jono Vaičaičio Photo

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

Jonas Vaitekūnas. Žmonių buvo 
daugiau negu kitais metais, ne
tik ant pirmų mišių, bet ir per 
visas kitas mišias. Choras gie
dojo Missa Solemnis, kun. J. 
Sorin, ir solistai buvo sop. — 
Marcelė Virbickaitė, altas — ti
na Lukšytė, ir Tenoras — An
tanas Giedraitis. Rap.

GREENFIELD, MA5S

kitą ir prirašinės į mūsų Susi- Į tencijai, 8:30 vai. buvo atna- 
vienymą naujus narius. Mūsų šautos šv. mišios. Mišias atna- 
klebonas ragino tėvelius, o y- 
pač jaunimą pasinaudoti proga 
ir įsirašyti į stipriausią, turtin
giausią ir saugiausią savo cen- 
tralinę organizaciją, kuri turi 
daug įvairių skyrių ir yra val
džios kontrolėje. Ponui Kati
liui gelbsti LRKSA iždo globė
jas, p. K. Vencius, ir kiti Susi- 
vienymo nariai. Aušrelė.

> 
savo ir pamokslą pasakė kun.'. 
Aukštikalnis, per mišias visa/ 
kuopa “in corpore” ėjo prie šv. 
Komunijos.

DOMĖS'

I

■v

Padėkite Savo Kailinius
Į STORAGE
S
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!

LDS 113 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 27 
dieną, 1 vai. po pietų, pp. V. A- 
guonių rezidencijoj, 14 Linwood 
St. Kviečiame visus gerbiamus 
LDS narius ir ‘Darbininko’ 
skaitytojus dalyvauti. Šiame su
sirinkime bus proga užsimokėti 
už ‘Darbininką’ ir veikti toliau 
organizacijos naudai. Taipgi 
bus bingo žaidimas ir kortų lo
šimas. Bus gražių dovanų. Ponai 
Aguoniai visuomet stengiasi vi
sus priimti ir pamylėti svečius 
ir viešnias. Dar kartą kviečiame 
visus į susirinkimą.

A. Dėdinas, 
LDS 113 kp. rašt.

LAVRBKE, MASS.
Balandžio 19 d., mūsų klebo

nas, kun. P. M. Juras, surišo 
Moterystės ryšiumi Wm. Mize- 
rą su Agniete Stanaukiūte ir 
Bernard L. Reilly su Juozapina 
Miniauskaite.

Federacijos skyrius savo su
sirinkime, įvykusiame balan
džio 18 d., išrinko atstovais į 
Apskričio suvažiavimą p. K. 
Vencių ir Julijoną Andruškevi-
čiūtę.

Ponas P. Raznauskas, atšilus 
orui, jau darbuojasi Palangoje 
prie vasarnamio. Valo ežero pa
krantę ir gražų pušynėlį.

Lawrence lankėsi neseniai at
vykęs iš Brazilijos tėvelis Ra- 
gažinskas. Mūsų klebonas pra
nešė, kad jisai grįš į mūsų ko
loniją pradžioje birželio mėne
sio.

Taipgi kelioms dienoms atos
togų buvo atvykęs iš Worceste- 
rio pas savo tėvelius kun. J. 
Padvaiskas.

Visam mėnesiui atostogų su
grįžo jūreivis Juozas Latvis. 
Daugiausia laiko praleido Fili
pinų salose ir Kinijos parube- 
žiuose. Džiaugiasi tėveliai susi
laukę sūnaus po trijų metų. 
Džiaugiasi ir jūreivis sugrįžęs 
pas savo mylimus tėvelius.

Emilija ir Juozas Antanavi- 
čiai susilaukė sūnaus.

Atvelyky, balandžio 20 d., šv. 
Elzbietos draugija turėjo baž
nytinėje svetainėje “margučių 
party”. Visos turėjo saldžius 
prisiminimus iš Lietuvos.

Į mūsų koloniją atvyko LRK 
SA įgaliotinis p. K. Katilius. Jis 
pasiliks Lawrence gal

I

kuo-Moterų Sąjungos 27-tos 
pos kursai įvyko balandžio 21, 
bažnytinėje svetainėje, St. 
James Avė., 7:30 vai. vakare.

Šiame vakarėlyj dalyvavo gra
žus skaičius Sąjungiečių ir gai
la, kad neatvyko viešnios sąjun- 
gietės iš Bostono.

Vakaro programa buvo paį
vairinta paskaita, kurią paruošė 
p-lė Donlan iš “Norfolk Agri- 
culture” mokyklos iš W ai pole, 
Mass., apie namų puošimo rei
kalus. Šiam vakarėliui užkan
džius parūpino p. Ieva Tvaskie- 
nė, vietinės kuopos narė.

Balandžio 27 d., 7:30 vai. va
kare, visi kaip vienas atsilan
kykite į parapijos svetainę, pa
matyti lietuviškų vestuvių. Pa
garsėjusius šio veikalo artistus, 
pasikvietė Cambridge Šv. Tere
sėlės mot. draugija, šis veika
las “Lietuviškos Vestuvės” tik
rai yra labai juokingas, tai nei 
vienas nesigailėsite pamatę šį 
veikalą, o nematę tai tikrai gai- 
lėsitės. Įžanga tik 35c.

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!

Pereitą sekmadienį, bal. 20 d., 
p. P. Naujokaitienė savo auto
mobiliu nuvežė vietines sąjun- 
gietes į Cambridge, Mass., da
lyvauti 22 kuopos Jubiliejinėje 
vakarienėje. Viena sąjungietė, 
būtent, p. E. Novikienė sudai
navo keletą dainelių tame ban- 
kiete.

Pereitą savaitę narė E. Cei- 
kienė susirgo. Kuopos narės lin
ki greito pasveikimo! Narė.

CAMBMNE, MASS.
Balandžio 20 d. tuoj po pas

kutiniųjų mišių parapijos sve
tainėje įvyko LDS 8 kp. susi
rinkimas. Tartasi dėl rengia 
mo pikniko, ir gvildenta kiti 
svarbesnieji reikalai. Perskai
tytas laiškas iš Marianapolio, 
kuriame atsišaukiama aukų dėl 
įrengimo Kalvarijos stočių. 
Laiškas priimtas, ir iš kuopos 
iždo paskirta tam tikslui $5.00 
auka. Taip-gi svarstytas klau
simas, kaip ir kokiu būdu prisi
rengus skaitlingai, dalyvauti 
LDS apskr. gegužinėj, kuri į- 
vyksta birž. 1 d. Romuvos par
ke, Montelo, Mass. Tam tikslui 
išrinkta komisija dėl pasirūpi
nimo autobusų bei platinimo bi
lietų, ir surašinėti norinčius 
vykti vardus, kad iš anksto bū
tų galima žinoti kiek parūpinti 
autobusų, šion komisijon įeina 
šie: P. Radaitis, A. Zaveckas ir 
A. Daukantas. Taigi norintieji 
vykti į šią gegužinę, galite iš 
anksto pasirūpinti sau vietas 
autobusuose, užsirašydami pas 
viršminėtus asmenis.

Taip-gi bal. 20 d. parapijos 
svetainėje 6 vai. vakare, įvyko 
Moterų Sąjungos 22 kps. metinė 
vakarienė. Vakarienė pavyko 
gražiai, dalyvavo daug publi
kos ir svečių. Iš r^to kuopos in-

į . Cambridžius šiais metais at
rodo, kad tikrai padaris vedy
bų rekordą, nes kas sekmadienį 
vis užsakomos naujos jaunave
džių porelės. Štai viena iš vė
liausių, kuriai greit suskambės 
vedybų varpai, tai: p-lei Elenai 
Mockevičiūtei ir p. Jonui Balu- 
koniui. Jaunavedžiams linkėti
na geriausios laimės vedybi
niam gyvenime. Labai gražu 
matyti, kad lietuviai vaikinai 
veda lietuvaites, tai puikus žen
klas išlaikymui lietuvybės mū
sų išeivijoje. A. D.

Ali VASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

•į -- f —

FORDO RADIO 
VALANDA

Sekmadienį, bal. 27 d., 9 vai. 
vakare, iš WBZ bus graži Fordo 
radio programa, kurioje daly
vaus pagarsėjusi Dorothy May
nor, soprano, ši programa bus 
girdžiama visoje Amerikoje per 
CBS network. Programa bus se
kanti:

Overture to “Masaniello” — 
Auber — Orchestra.

Opening Chorus from “The 
Bartered Bride” — Smetana — 
Chorus and Orchestra.

Stornellata Marinara — Ci- 
mara — 
chestra.

Bali Scene — Hellmesberger— 
Orchestra.

Pourųuoi dans les grand bois 
from “Lakme” — Deli bes; The 
Lass with the Delicate Air — 
Arne — Miss Maynor and Or
chestra.

Princess Sugarcake and The 
Lazy Men’s Polka from “Fools” 
Paradise” — Riisager — Or
chestra.

Swing Low, Sweet Chariot — 
Roll Jordan, Roll — Negro Spi- 
ritual — Miss Maynor and Cho
rus, Unaccompanied.

Treasure Waltz from “The 
Gypsy Baron” — Strauss — 

Orchestra.
For all the Saints — Bamby 

— Miss Maynor, Chorus, 
Audience and Orchestra.

Golden Facts!

Miss Maynor and Or-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką**.

BOSTON MUTUAL LITE 
INSURANCE COMPANY

Iras served fhe New Eiiglaad Public 
faifhfttlly for fiffy years! 

1891 ANNIVERSARY 1941 
Hs payamfs of all kinds to policyholders and bene- 
ficiaries since organization totai $33.330,129; lašt year the 
amount paid was $1,768,783, or for every business day 
neariy $6,000.
Dividende to be distributed to policyholders in 1941 will 
be on the šame liberal basis as in 1940.
Ioit—cn in Force inereased to $94,660,449, a gain 
of $4,737,258 during the year. Policyholders number 
291,956, a gain of 11,623.
AmHs now totai $15,079,375, a gain for the year of 
$937,987.
Linbilfties totai $14,170,279, the greater part of which 
is the Policy Reserve amounting to $13,477,146 for the 
fulfillment of the policy guarantees. This fund was in
ereased in 1940 by $803,136.
Šerpių* Fnnds over and above all reserve rctjuirements 
and obligations, $759,096. ,
Tbn Incnnm nf tte Cnmpony in 1940 was $4,360,805 
and excėeded disbursements by $954,415.
On Dncnmbnr 31,1940, the Company held $6,362,553 
in United Statės Govemment bonds and for further 
liquidity had cash bank baiances of $395,000.



VIETINES ŽINIOS L__ ____ ___ —____
Lietuvių Dienos Reikalu 

SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį, balandžio 20 d., Šv. Petro pa

rapijos salėje, So. Bostone įvyko L. Kat. Federacijos 
Naujos Anglijos apskr. metinis suvažiavimas, kuria
me buvo nutarta kaip ir kitais metais, taip ir šiais, 
rengti Lietuvių Dieną liepos 4, bendrai su Marianapo- 
liu. Tam tikslui buvo išrinkta komisija, kuri rūpinsis 
susitarti su Marijonais ir išrinkti pastovią Lietuvių 
Dienos Rengimo Darbo Komisiją. Šios komisijos susi
rinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, balandžio 27 d., 
2 vai. p. p., “Darbininko” salėje, So. Bostone. Kviečia
me komisijos narius, Marianapolio Kolegijos atstovus 
ir visus kitus kam rūpi Lietuvių Dienos pasisekimas, 
skaitlingai dalyvauti.

A. ZAVECKAS, L. K. Fed. Apskr. pirm., 
B. JAKUTIS, L. K. Fed. Apskr. rašt.

ZINUTĖS

Bal. 21 d., mirė, ilgai sirgęs, 
Aleksandras Kavaliauskas, 53 
metų, savo namuose, 72 King 
St., Dorchestery. Jis paėjo Aly
taus parapijos. Amerikoje pra
gyveno 35 metus. Paliko žmoną 
Magdaleną (Gataveckaitę),
dukterį ir du sūnų. Laidojamas 
bal. 25 d., 
Petro

9 vai. ryte, iš Šv. 
par. bažnyčios.

Petro par. bažnyčios ku- 
sekmadienį, žmonėms

• I 
J

ti

PA REIKI N KAS

REIKALINGA patyrusi lietu 
vaite prie pardavimo moteriškų 
skribėlių. Atsišaukite tuojau:— 
H. DAVIS, 449 Broadway, Sa 
Boston, Mass. (24-29)

pagreitintu laiku, svečias kun. 
Barauskas bus kalbėtojumi Fe
deracijos skyriaus prakalbose, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St. 
Kun. Barauskas, ką tik atkelia
vo Amerikon iš Lietuvos per 
Vokietiją, Portugaliją ir Argen
tiną. Rengėjai kviečia visus lie
tuvius ateiti ir pasiklausyti apie 
pavergtos Lietuvos reikalus.

Šv. 
nigai, 
pranešė, jog ateinantį sekma
dienį, bal. 27 d, pamaldos ir 
visas parapijos veikimas atsi
bus jau pagreitintu laiku (Day 
Light Saving Time).

Bal. 27 d., 7:30 vai. vakare,

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtb 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 vai. dieną 
Subatomls nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėlionris nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 H AR V ARO STREET

Kampas Taman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kur Lygūs Laukai, Snaudžia Tamsūs Miškai..
Bolševikams užėmus Lietuvą tapo išsklaidyta mūsų gražioji kariuome- 

“Darbininkui” pavyko 
• — “Kur Lygūs 

ant kitos pusės — Sutems Tamsioji Naktužė. Šio rekordo kaina 75c.

Bal. 22 d., So. Bostono klieri
kai Žuromskis, Janušonis 
Bernatonis sugrįžo seminarij 
baigti šių metų mokslą. Mes tu
rėsime dar daug progų pama- 

. tyti klierikus Bematonį ir Ja- 
našonį, bet deakono Jono Žu- 
romskio mes vargiai beturėsi
me progos pamatyti. Jis baigia 
mokslą. Bal. 24 d., jis pradės 
paskutines seminarijoje reko
lekcijas. Geg. 1 d., jis bus įšven
tintas kunigu. Ir po to mes jį 

. matysime kunigu. Jo primici 
jos Šv. Petro par. bažnyčioj 
geg. 4 d., po pamaldų, įvyks 
bankietas primicijanto pager
bimui.

aptarti ir nustatyti jauni
mo ateities veiklos eigai, 
liečiančiai mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

Lietuvos Vyčių organiza
cijos 29-tas seimas įvyks 
š. m. rugpiūčio 12,13, ir 14 
d.d., Šv. Vincento parapi
joj, Pittsburgh, Pa. Šį sei
mą su didžiausiu atsidavi
mu ruošia vietinė 62-ra L. 
Vyčių kuopa ir tikisi jį pa
daryti visais atžvilgiais! 
sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rim
tį ir ypač, į mūsų tėvynės 
Lietuvos nelaimingą padė
tį šis seimas yra nepapras
tai didelės svarbos netik 
Lietuvos Vyčių organiza
cijai, bet ir visai mūsų vi
suomenei. Tad nuoširdžiai 
kviečiame šiame seime da
lyvauti netik L. Vyčių or
ganizacijos atstovus, bet 
ir svečius, mūsų veikėjus 
bei vadus ir tuo prisidėti

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadway,
So. Boston, Mass.

I

salėje, 
choras

IVAHMJS SKELBIMAI

tikie-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

L_—____________________

nė, kurios gražios dainos skambėjo po visą Lietuvą, 
gauti Lietuvos Karo Mokyklos labai gražų rekordą — Nr. 115 
Laukai’*,; _ —
Plokštelių skaičius yra apribotas. Kas norite jų įsigyti, prašome tuojau kreip
tis į “Darbininką”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Su užsakymu prašo
me prisiųsti money orderį ar čekį, pridedami 15c. persiuntimo išlaidoms pa
dengti.

LDS1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

L. VYČIŲ N. A. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

įvyks antradienį, balan
džio 29, š. m., 7:30 vai. va
kare, ‘Darbininko’ salėje, 
Darbininko name, So. Bos
ton, Mass. Kviečiami visi 
nariai atvykti į susirinki
mą. Valdyba.

Tą dieną, po Šv. Teresės no- 
vėnos pamaldų, įvyko parapijos 
veikimo komisijos svarbus su
sirinkimas. Išrinkta komisija
rinkti reikmenų pasogos skry
niai ir bazarėliui, kurs bus lai
komas geg. 90 ir 31 dd., 492 E. 
7th St., parapijos salėje ir kie
me. Kitas susirinkimas bus se
kančiame antradienį, po Šv. Te
resės Novėnos pamaldų. Tuo
met pardavėjai yra prašomi su
nešti primicijų bankieto 
tus.

Bal. 23 d., parapijos
492 E. Tth St.. didysis 
laikė puikią Whist party. Susi
rinkusieji gerai pasilinksmino.

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Drovus nonrnm
CON8TABLE

Reni Etate A Insurance 
JUSTI CE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

L. Vyčių N. A. Apskričio su
važiavimas įvyko Lowell, Mass., 
sekmadienį, bal. 20 d. Suvažia
vimą atidarė pirm. Pr. Razva- 
dauskas, maldą atkalbėjo k b n.

■ Urbonavičius, MIC. Sekė Lietu
vos ir Amerikos himnai.

Dienotvarkė: vedėja* — V. 
Kereišis; pagelb. — A. Balčiū
nas; rašt. — T. Aukštikalnytė; 
pagelb. — L. Totilaitytė. .

Mar.datų ir Rezoliucijų komi-' 
sija: A, Trumpaitis, M. Thcrcp- 
son, F. Cvilikas, ’A. Vfersiackas, 
A. Jonaitis.

Pranešta, kad dalyvauja 56 
delegatai ir 33 svečiai. Atstovai 
buvo iš sekančių kuopų: So. 
Boston, Norwood, Worcester, 
So. Worcester, Lowell, West- 
field, Athol ir Providence, R.I. 
Taipgi atsilankė ir p. Norkūnas, 
Vyčių įsteigėjas iš Lawzence.

Pirk Kamą Dabar
Kainos Kyla ir Kils

Bal. 22 d., miesto ligoninėje, 
staiga mirė Mykolas Mizeras, 
62 metų, gyv. 72 Barton St. A- 
merikoje pragyveno per 40 me
tų. Paliko moterį Antaniną 
Kieliūtę), 4 sūnus ir 2 dukteris. 
Tapo palaidotas bal. 24 d., iš 
šv. Petro par. bažnyčios, 10 v. 
ryte, Šv. Mykolo kapuose.

BayViewMoior Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių ttdirbysčtų auto 
■Babilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. KapočiOnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

PADĖKA
r

Dr.ICLMffiB 
(Seymour) 

SpedalyM—aklų. Vidurių ligų, 
ausų, &oef es ir gerklia.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai. 
Vai. 2-4-7-t. TaL Sau 2712

• *v *

534 Broadvar,
So. Boston, Mass.

Dėkojame kun. P. Virmaus- 
kui, kuris ne tik leido bet ir pa
ragino savo parapijos jaunimą 
suvaidinti "Mariją Magdaleną” 
ir pelną paskyrė mūsų našlaity- 
no naudai.

Šv. Petro parapijos jaunimas 
puikiai pasirodė scenoje. Viši 
atsilankiusieji gėrėjosi jų gra
žiu vaidinimu. Pelno buvo su
rinkta $64.00.

Dėkojame dar kartą uoliam 
mūsų rėmėjui kun. P. Virmaus- 
kui, taipgi ir visiems veikėjams 
bei atsilankiusiems, kurie prisi
dėjo prie'vakaro pasisekimo.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

; Vaitekūną l.
Pirm. — Br. Kudirka; vice- 

|pirm. — A. Versiackas; rašt. — 
T. Aukštikalnytė; pagelb. — 
M. Thompson; ižd. — P. Ra
kauskas; iždo globėjai — A. 
Trumpaitis ir V. Kudirka.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
paskutinį sekmadienį rugsėjo, 

i Norwood, Mass.j
i Išreikšta padėka Lowell’io 
kuopai ir jų Dv. Vadui kun. Pr. 
Strakauskui už gražų priėmimą.

Suvažiavimas baigtas malda 
ir Lietuvos ir Amerikos him
nais. Koresp

A. M. Dambrauskas
KARPENTERiS, PENTORIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

U 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.

Apskritis rengiasi išleisti bir
želio mėnesį vieną “Vyčio” lai
dą. Toje laidoje bus 25 metų 
kuopų veikimo istorija. Tuo rei
kalu rūpintis palikta Pr. Raz- 
vadauskui.

Sporto komisija: F. Cvilikas, 
vedėjas; J. Butkevičius ir J. 
Navickas.

Ritualo komisija: P. Rakaus
kas, Br. Kudirka ir O. Razva- 
dauskaitė.

Apskričio šokiai įvyks gegu
lės 16. Wrentham, Mass.

• Metinis išvažiavimas įvyks 
rugsėjo 14, Maironio parke, 
Shrek’sbury.

Suvažiavime pasakė gražias 
kalbas: Kun. J. Vaitekūnas ir 
Mykolas Norkūnas.

Delegatais į Vyčių Seimą, ku- 
, ris įvyks Pittsburgh, Pa, iš-
■ rinktas Br. Kudirka.

Be kitų dalykų, sekanti rezo- 
, liucija buvo priimta: kad kiek

viena kuopa priklausanti prie
■ apskričio, turi užsimokėti $5.00 

duoklę, rugsėjo 1 dieną.
1941 m. valdyba: Dvasios va

das — (pageidaujama, kad Ku
nigų Vienybė paskirtų kun. J.

i

i

cir-

pinigų, 
ir todėl

Bill Skudris Gavo Paskyrimą
iI
I Šiomis dienomis p. B. Skudris, 

So. Boston Supply krautuvės 
savininkas, Broadway, So. Bos
ton, Mass., buvo paskirtas Draf- 
tees Komisijoje nariu So. Bos
tone. Paskyrimo vieta pasidarė 
mirus a. a. Mikelioniui, kuris 
buvo toje komisijoje. P-nas 
Skudris yra rimtas pilietis ir 
jis lietuviams gėdos nepadarys, 
bet atvirkščiai, visuomet bus 
stiprus ir susipratęs lietuvių at
stovas paskirtoje komisijoje.

p. Bn Skudris yra šiomis die
nomis taipgi išrinktas So. Bos
ton Co-operative Bankos Board 
Direktorium. Linkime p. Skud- 
riui ko geriausių sėkmių naujo
se pozicijose.

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE J

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ J 
; >be- PINIGUS J

CASPHTSBEAUHSALOHĮ
į • - Tel. ŠOU d»45
83 L ST, SO. BOSTON, MASs|

Bilionai dolerių paleisti 
kuliacijon paliuosuoja kreditą. 
Žmonės turi daugiau 
moka didesnes rendas,
namų savininkams yra patoges
nės sąlygos. Dabar dar turime 
didelį pasirinkimą visose miesto 
dalyse 3-jų, 2-jų, ir vienos šei
mynos namų, su garažais ir be, j 
nuo bankų ir valdžios H. O. L. 
C., kuriuos galima pirkti pi
gioms kainoms ir lengviausioms 
išlygoms. Pavyzdžiui:

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi
sais moderniškais patogumais, j 
prieš ir užpakalio piazaįs, at
skirai apšildomas, vieta garažu. 
Labai geroj ir gražioje vietoj 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimynų. 12 kamb. ga
ru šildomas, arti South Bostono 
beach’ių, didelis daržas. Kaina 
tik $4500 ir tik $450 įmokėti.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kamba
rius su voniomis, pečiais, šiltu 
ir šaltu vandeniu, labai paran
kioj vietoj prie Broadway, kai
na tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo 
kreipkitės prie adv. Gailiaus a- 
gentūros, arti Lietuvių svetai
nės. Čia gausite specialiai pri
rengtus namų kataliogus ir rei 
kale savo automobiliu nuvešime 
pasižiūrėti: veltui. >.

BOSTON TRUST
. 317 Ę Street, Bostonu
r • --

.1 •

Tel. ŠOU 2732

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktui, kuri* 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
onlal patarnauja. Nuėję { bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimų 
natfte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

28 SAVIN HTUL AVENUE 
DORC-HESTES, MASS

Markei
P. Baltružiūna* ir p. Klinga, Sav.
758 Broadway, Tel. ŠOU 8120

SO. BOSTON. MASS

I

Per t* I l.*

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 1 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
t*lrmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 VVashington St.. Roslindale 

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

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

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

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
nrv*njr«hi raAttninke

6V. JONO EV. BL. PASALPINta
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždya,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neriera,
16 VVinfield St., So. Boston, Man

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

Fin. Rašt. Aleksandras NaUn,
440 E Sixth SL, So. Bozton, Man

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield SU, So. Boston, Man

■ draugija laiko susirinkimus kaa ttt 
čią nedėldienj kiekvieno tntaeak 
2 vai. po pietų. Parapijos aaHj. 49 
W St Rr> Rnatna Maa» .

LiviuYiS r iuh"iš
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A Furnace Repairs 
Oil Bumers

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodeuall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taisė ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAL, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

ibgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway Se. Boston, Mass. |

GRABORIAI

S. Baresevicfas ir Sūnus
Seniausias Bioa VatstyMs 

LIETUVIŲ GRASO*<US IR 
BALSAM MOTOJ AS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Ava. 

TeL COLambia 2837

K
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Beatan, Mana.

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsam uoto jas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koptytia Šermenim* Dykai 

TeL 80 U Boston 1437 
■ ŠOU Boston 3960

THE

Pritarkit mylimosios meilei su 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pas

BALTIC FLORIST
502 t Broadway, ;• ŠOU 0489 So. Boston, Mass.

Gėfeš šiūnčiaml visas dalis Amerikosr*



Penktadienis, Balandžio 25, ’41
- -A--? *8

Rytinių Valstybių Žinios
HEW BRITAIN, CONH. AUKOS DIDĖJA

Marianapolio Kryžiaus 
liams aukos didėja. Pereitą sa
vaitę paaukojo po $10.00 ponios 
Julijona Ažukienė ir Agota Sa
kalauskienė. Pasižadėjo — M. 
Pavasarienė ,ir K. Kvaratiejie- 
nė. Kas daugiau?

PUSMETINIS 
SUSIVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, balandžio 27 d., 
parapijos salėje įvyks LRKMS

Velykų šventės mūsų koloni
joj vieniems prabėgo ko links
miausiai ir gražiausiai, gi ki
tiems ašaros ir liūdesys. Bažny
čioje buvo linksma ir gražu, nes 
visų širdis džiugino prisiminus 
tokia brangi šventė, kad Kris
tus gyvendamas šioje žemėje 
nugalėjo mirtį ir kėlėsi su savo 
dangiška galybe bei grožybe.

Puošniai išpuoštas Kristaus
karstas patraukė visų dėmesį, Connecticut apskričio pusmeti- 
altoriai paskendę gėlėse, džiu- n^s susivažiavimas. Kviečiame 
gino visų širdis. Procesija, kurią • ko daugiausiai atstovių, bei pa- 
sudarė parapijos vaikučiai su- šaliečių viešnių atsilankyti, ir 
skirstyti grupėmis, su įvairių arčiau apsipažinti su Sąjungos 
spalvų drabužėliais, bei nešini. veikla. Šioje organizacijoje yra 
įvairias gėles, sudarė gražų į-1 vietos ir plati darbui dirva, 
spūdį. Šią visą tvarką vedė Se-' Kiekviena susipratusi lietuvai- 
selės Pranciškietes. Garbė bei tė, dabar yra kviečiama prisira- 
padėka joms ir ■ dvasius va- šyti, nes vajaus laikas yra pa
dams.

Žmonės, kai prieš Velykas per] nauju* narius prirašoma dykai. 
Tad kviečiame naudotis proga.

T. M.

DARBININKAS

Ke-
“Nauja skrybėlė 
padaro skirtumu 
žmogaus ūpui. O 
kas tai naujo pri
dėta ir cigaretui— 
suteikiant jam nau
ji skonį ir sma- 
gumi.,t

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

8 ■

togiausias laikas. Vajaus metu

tris dienas, taip ir per Velykas 
skaitlingai lankėsi bažnyčioj, 
negailėdami nei aukų, nei laiko.

C. BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 35 kp. ren

gia bažnytinėje svetainėje (ka
da? Red.), 207 York St., puikų 
vakarą. Iš Angelų parapijos at-

Velykų dienoj liūdesys įvyko 
pp. Gudauskų šeimoje, nes po 
ilgos ligos, atsilankė mirties 
angelas ir pakirto gyvybę, jų 
mylimam tėveliui Jonui Gudau
skui gyv. 21 Henry St. Paliko vyksta viešnios, kurios išpildys 
nuliūdime velionio žmona Agota 
bei du sūnūs ir būrys velionio 
giminių. Velionis buvo 69 metų 
amžiaus ir pragyveno šioj šaly 
arti 40 metų. Palaidotas balan
džio 15 d., iškilmingai. Tebūna 
amžina ramybė jo vėlei, užuo
jauta bei suraminimas nuliūdu
siai šeimai.

I dalį margumynų vakaro ir bus 
kiti pasirodymai. Po to bus šo
kiai. Gros Jono Navicko orkes
tras. Todėl visus prašome daly
vauti ir praleisti linksmai va
karą. Prašome visus skaitlingai 
ateiti ir atsivesti savo pažįsta
mus. Lauksime Rengėjos.

Detroito Žinios
J

dalyvavo brolis*
......................I

Laidotuvėse <
kun. M. Daumantas iš Girar-į 
dville, Pa. Jis atlaikė gedulo šv.| 
mišias, pasakė pamokslą, lietu-; 
viškai ir angliškai. Buvo laiko
mos trejos mišios. Šv. Mišias? 
atnašavo vienuolis ir kleb. kun.I

Kun. J. B. Čižausko, Šv. Jur
gio parapijos klebono, 20 metų 
kunigystės ir parapijos 33 metų 
gyvavimo minėjime, bai. 27, š. 
m., iškilmingas šv. mišias atna
šaus klebonas kun. J. B. Olšaus
kas su asista. Pamokslą pasa
kys kun. J. Lipkus, Grand Ra- J. Cižauskas. Sesutės pranciš-f 
pids, Mich., lietuvių par. klebo- kietės buvo gedulą išpuošusiosj 
nas. Po pamaldų bus atgiedota bašnyčią ir altorius. Taipgi jos| 
suplikacija ir Te Deurn lauda- 
mus.

Ką tik gautas laiškas iš pa
vergtos Lietuvos, kuris keliavo 
du mėnesiu ir pusę. Atnešdamas 
liūdną žinią Juozui Mediniui, 
kad vasario 12 d., 1941 m. Avi
lių šventoriaus kapinėse tapo
palaidota jo motina a. a. Cecili
ja Medinienė.

Liūdesio valandoje Juozui Me
diniui ir jo šeimai reiškiame gi
lios užuojautos.

TAI NAUJASIS Old Gold — praturtintas 
priedu specialaus importuoto tabako! Iš

bandyk jį—dabar malonesnio skonio cigare- 
tas negu bet kada, nes kas tai naujo pridėta! 
Gauk pakelį šiandien.

grojo. vargonais, labai gražiai! 
giedojo mokyklos mokinės lai-p 
ke šv. mišių.

Laidotuvėse dalyvavo gana’ 
skaitlingai žmonių atiduodami! 
jai paskutinį patarnavimą.

Tariame gilios užuojautos žo-| 
dį šeimai giminėms. Lai jai bū-Į 
na lengva šios šalies žemelė, te-L 
gul ilsis greta prie savo mamy-E 
tės, kuri taipgi neseniai yra mi-Į 
rus.

Gilios užuojautos kleb. kun. Į 
M. Daumantu5. Rap. |

Kur Savigarbos Jausmas? Į)
• VA

I

I
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Velykų dienoje rimtai susirgo 
Ona Kašėtienė, nugabenta į Ge
neral ligoninę ir po poros dienų 
jos sveikata pradėjo eiti geron* 
pusėn. Tikimasi, kad ligonė 
greit sustiprės, pp. L. ir O. Ka
šėtai yra “Darbininko” skaity
tojai. Jie auklėja dukrelę ir du 
sūnų, turi ir palaidoję keturis 
vaikelius. Šiomis dienomis vy
resnis sūnus Jonas turi išeit į 
kariuomenę. Reiškiame gilią už
uojautą pp. Kašėtams.

M.J.Coiney,NJL
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St.,
Tai. 3-4747 Watert>ury, Conn.

ir 
ir

SUSITUOKĖ
Balandžio 19 d. susituokė A- 

nelė Šarkaitė, buvusi Šv. Jur
gio par. choristė, su Howafd 
Yaeckel. Matyt lietuvaitė pada
rė gerą įtekmę į jaunąjį, kad 
jis mielai priėmė katalikų tiky
bą, kad gaut šią lietuvaitę, ki
taip ji nesutiko už jo tekėt. Jau
nuoliai senai pasipažįsta ir rei
kia laukti iš jų pavyzdingo gy
venimo. Laike šliūbo giedojo 
choro nariai ir B. Brundzienė 
solo bei duetą su A. Pakinkiene. 
Vestuvių pokilis įvyko SLA sve
tainėje. Jaunavedžiams svetai
nėje sutikimo procedūras su
maniai parengė B. Brindzienė, 
kurioms visi gėrėjosi.

Su jaunavedžiais buvo 5 po
ros vestuvininkų.

Svečių buvo apie 200, kurių 
tarpe matėsi ir parapijos kuni
gai.

Šarkų šeima yra pavyzdinga,

gražiai išauklėjo savo dvi dūk-' d., Linden parke, Union City. dį. Po to ėjo vaidinimas tikėji- 
reles. Nors jie gyvena Maspe-1 Kurie renka skelbimus dėl pro- mas ir Meilė, tai 4 veiksmų re- 
the, bet prisirišę prie savo pa-gramos prašome prisiųsti ne ve- liginio turinio drama. Čia pasi
statytos par. bažnyčios ir svar- liau gegužės 12, nes mes gegu- puošimas senoviškas romėnų, 
besniais reikalais visuomet krei-• žės 13, turime pasiųsti į spau- šviesa gražiai pritaikinta. Mari- 
piasi į savąją. (dą. Taip, kad mes galėtume janos rolę atliko Darata Milvi-

Jaunieji atostogoms išvažiavo prieš gegužinę per savaitę į- daitė, Severinos Joana Radzevi- 
Washingtonan ir kitur. Linkėti- teikti tiems žmonėms, kurie da- čiūtė, Augustos — Ona Dimai- 
na šiai jaunai porai gražios šeųj vė skelbimus programai ir su- tis, Sabalinos — Kazė Česnavi- 
myniškos laimės. a---- , — Jonas Na-

įvyks gegu- viekas, Markaus — Edvardas 
■Mackevičius, Flavijaus — Vale- 

įvyko Shover rija Albazatti, Gabalinos tar- 
Tutoraitytės. naitės Alena Radzevičiūtė ir O-

I rinkti pinigus už skelbimus. Ki- čiūtė, Aurelijaus
I tas susirinkimas
žės 12. •

Balandžio 20, 
party Stepanijos
!.....................- -

Montevideo lietuviai laisva 
maniai ar, kaip jie patys save i i 
vadina “pažangioji visuomenė” ■ 
kas kart vis arčiau bendradar-| 
biauja su komunistais iš Tary-j 

pas- bų Lietuvos. Kas tie komunistai " 
ir ko jie siekia — šiandien jau* 
visiems aišku. Nežiūrint tačiau" 
to mūsų “pažangieji” laiko sau| 
tinkamu juos priimti į savo su-1 
sirinkimus, su jais viešai bro-g 

j liautis, o paskui dar per spaudą g 
kviesti visuomenę komunistus | 
(Lietuvos Tarybų Valdžią) tol 
leruoti ir agituoti už bendradar
biavimą su jais.

Jeigu jau nesuprantam komu
nistų nešvarių žygių žalingumo 
mūsų tautai ir neturim tautinės

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IS KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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, krikėtynas ar partes, visuomet už> 
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

CHORO BALIUS PAVYKO
Pereitą šeštadienį, bai. 19 d. 

choras buvo suruošęs Knapp 
Mansion puošnioje svetainėje < Atsilankė daug dalyvių. Panelė na Razelevičiūtė, Augustos tar- 
šokius, kurie gražiai pavyko, i Tutoraitytė yra Šv. Juozapo pa- naitės Marė Grigaliūnaitė ir O- 
Buvo išpildyta graži programa. 
Gražesnėj vietoj gražesnė nuo
taika. Nebuvo girdėt jokių riks
mų ir piknikiškų dainų. Puoš
nūs, ypač merginų rūbai, darė 
šį parengimą tikrai kultūringu.

Iškilmingos Laidotuvės

Balandžio mėn., 9 d., prieš pat 
'Velykas mirė gerai žinoma bu- 
! vusi veikėja Detroite, a. a. Eva ‘ 
Redeckienė, kilusi iš Lietuvos, 
gimusi 1890 m. Lapkričio 9 d. Į 
Ameriką atvyko su savo tėveliu 
17 metų amžiaus į Amsterdam, 
New York su visa šeima,
kiau persikėlė gyventi 1920 m. 
į Detroit, Mich.

Paliko dideliam nuliūdime vy
rą Leoną Redeckį, dvi dukteris 
Airiną ir Vandą, kurios užima 
geras vietas ir darbuojasi ofise. 
Taipgi sūnų Leoną, kuris dar 
tebelanko pradžios mokyklą. 
Savo tėvelį Feliksą Daumantą, 
du broliu, kun. kleb. M. Dau
mantą iš Girardville, Pa., Joną! 
brolį su šeima, sesutę B. Pet-j 
kienę su šeima, visiems gerai'___ ,_______ _________________
žinomą veikėją ir darbuotoją, j ambicijos, tai kur gi nors savi- 
daug giminių ir pažįstamų. I garbos jausmas ?

Ji buvo gražiai palaidota. | Svečias iš Lietuvos.

r

!

60 Ell»worth St 
Worcester, Mass. ___ I___ ____ _

Telefonas
VVorcester, 5-4335

!
!
!
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MIRIMAI
Bai. 20 d. ūmai mirė a. a. O- 

na Merliūnienė 59 m. amžiaus, 
gyv. 174 York St. Velionė buvo 
pamaldi moteris, nes kasdien 
lankydavo bažnyčią, tad ir mir
tis ją nebaugino. Ji nors vaikš
tinėjo, bet jau sirguliavo ilgesnį 
laiką. Paliko nuliūdime savo vy
rą ir vaikus. Iškilmingos laido
tuvės įvyko bai. 24 d.

Bai. 21 d. mirė Jonas Pocius, 
apie 60 metų. Jis jau keletą me
tų sirgo, o paskutiniu laiku ke
letą mėnesių prisėjo lovoje gu
lėti. Paliko nuliūdime žmoną, 
du sūnų, dukterį, marčią ir žen
tą. Palaidota bai. 25 d.

Lai abiem šiem, išsiskyru- 
siems iš mūsų tarpo, būna am
žina ramybė Viešpatyje.

WATBBURY, CONN.
SUSIRINKIMAS

LDS 5 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 27 d. šio mėne
sio, pirmą valandą po pietų, Šv. 
Juozapo parapijos senos moky
klos kambaryje.

Kurie esate atsilikę su duok
lėmis malonėkite atsilyginti šį 
mėnesį. J. TotUas, rašt.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rdn 

B0ut| Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Balandžio 19, įvyko Lietuvos 
Vyčių 7 kuopos bankietas šv. 
Juozapo parapijos svetainėje. 
Bankietas buvo pasekmingas.

Balandžio 14, įvyko trilypės 
gegužinės komiteto susirinki- 
man Geguži na įvykę Jjirželio 22

rapijos choro narė. Jos myli- na Gaupšaitė. Vaidinimas gana 
masis Antanas Miklinevičius sunkus ir daugumos artistų pir- 
taipgi yra choro narys. Sutuok- mą kartą scenoje pasirodė, vie- 
tuvės įvyks gegužės 3. Ponai nok vaidinimą reikia skaityti 
Tutoraičiai yra LDS nariai. i pilnai pasisekusiu. Galop suvai- 

Balandžio 27, įvyks L. K. Stu- dinta linksma angliška komedi- 
dentų vakaras su įvairiais pa- ja Dizzy Baton. Vaidiniman su- 
marginimais, vad. panelės M. sirinko labai daug publikos. 
Bugužytės, Šv. Juozapo parapi- Vaidinimą 
jos svetainėje.

Balandžio 26, įvyks 48 klūbo tems ir seserims, 
naujų baldų įsitaisymo atiden-l -----------
gimo vakaras. 48 klūbo nariai ~ Balandžio 21 d. palaidotas 
beveik visi yra geri Lietuvos a- a- Adomas Maceika, 
mylėtojai, bet nugirsta, kad ir, 
šiais metais rengs piknikus ant 
Lietuvos išgamų parko. Gaila, 
kad mes skaitomės su Lietuvos 
išgamomis. Juk jie džiaugiasi 
Lietuvos pavergimu. Koresp.

išmokino seserys
Pranciškietes. Garbė Sodalie-

Paliko 
liūdintį brolį Jurgį Maceiką.

—Balandžio 22, palaidotas 
staiga miręs Mykolas Grigaliū
nas. Paliko nuliūdus? moterį ir 
vaikus.

— Balandžio 21 d. apsivedė 
Jonas Kašėta ir Estella Šapalis. 
Laimingo sugyvenimo.
— Balandžio 21 d. pakrikštyta 

Henrikas Koder, sūnus Henriko 
i ir Juozafinos Adams. Laimingai 

mis. Paskutinę dieną bus lei- augti.

BAYONNE, NJ.
PARAPIJOS BAZARAS

Balandžio 25, 26 ir 27 dieno-

džiama išlaimėjimui $25.00 ir' 
daug kitų dalykų. Bazaro pra
džia bus 7:00 P. M. Prie bazaro

4 
prisideda šv. Petro ir Povilo 
draugija. Rožančiaus Brolija, 
Piliečių klubas, Šv. Vardo drau
gija, Vyčiai, Choras, Sodalietės 
ir Mokyklos vaikai. Pelnas eina 
bažnyčios nudažymui iš lauko. 
Visi deda pastangas, kad baza- * 
ras pasisektų. Kviečiama atsi
lankyti ne tik Bayonniečių lie
tuvių, bet ir apylinkės.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal <£l visokių reikalų.

VAIDINIMAS GERAI 
PASISEKĖ

Verbų sekmadienyje vietinės 
Sodalietės turėjo gražų vaidini
mą. Vaidinimas prasidėjo Pa
saulio sodaliečių himnu ir gies
me į Mariją. Viduryje tarp pai
mu ir atatinkmų šviesų buvo 
Mergelės Marija* stovyla, kas 
sudarė nepaprastar gražų įspū-1-

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

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08 —
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos pliekiamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130441
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Ši Apdraudos kompanija atei
nantį rugpiūtį minės savo gyva
vimo auksinį jubiliejų. Per 50 
metų savo gyvavimo Boston 
Mutual Life Insurance Company 
labai sparčiai augo ir nuošir- 
diai patarnavo visuomenei.

I

Gruodžio 31, 1940 m. kompa
nija turėjo netoli šimto milijonų 
dolerių apdraudos, tikrai sakant 
$94,660,449, reprezentuojant 
291,956 policies. Per pereitus

i 

metus buvo padaugėjęs turtas 
$4,737,258 ir įgauta 11,623 nau-' 
jų šėrininkų.

Nuo susitvėrimo šios įstaigos, 
ji yra sumokėjus šėrininkams ir 
apdraustiesiems $33,330,129.74.1 

Pereitais metais buvo išmokėta 
$1,768,783 arba kiekvieną biz- Wiįliam H Moody. 
nio dieną arti $6,000. Direktoriai: Jay

JAY R. BENTON, Prezidentas.

Superintentend of Agencies,

nio dieną arti $6,000.
Ši apdraudos kompanija ir to-'Frank H. Hardison

liau investuoja didesnę turto 
dalį į U. S. Paskolos Bonus, ku
rie yra vieni iš saugiausių.

The Boston Mutual Life
surance Co. valdybą sudaro se
kantieji: Jay R. Benton — pre
zidentas, buvęs Attorney - Ge-jLeo H. Leary^ Robert Luce, 
neral 
ward 
rius:

In-

R. Benton, 
____ ir Merton I

.L. Brown, buvęs Massachusetts 
'insurance Commissioners; Wil- 
lard B. Clark, Herbet O. Ed- 
gerton, Damon E. Hali, Lester 
G. Hathavay, J. Leonard John- 
son, Seward W. Jonės, Gudge

of Massachusetts; Ed- Edward C. J^ąnsfield, John W. 
C. Mansfield — sekreto- Marno, WiHiam P. McPheron, ir 
Actuary, Byron Wright; Prank L. Rictrardson.




