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Jeigu skausmas tavo širdį 
Veria sopuliu baisiu — 
Melsk Marijos — Jinai girdi, 
Melsk globos Jos—Joj ramu. 
Tik maldoj rasi paguodas, 
Tik Marijoj ją rasi.
Tik Marija viską duoda, 
Jeigu rankas Jon tiesi.
Juk pasaulis tavo skausmo 
Nesupranta, nesupras. 
Negailėk Marijai jausmo — 
Malda atgarsio sau ras.

(Iš “P. P.”)

ORGANIZACIJOS 
ŠVENTE

Sekmadienį, gegužės 4 d. 
yra LDS organizacijos me
tinė švente. LDS organiza
cijos Globėju yra Šv. Juo
zapas. Taigi sekmadienį 
visi LDS nariai bendrai ir 
pavieniai prašykime Šv. 
Juozapo pagalbos mūsų 
darbuose.

Šv. Juozapas buvo darbi
ninkas, mūsų Išganytojo 
globėjas. Jis buvo meilės 
ir teisingumo pavyzdys.

Šiandien pasaulis mau
dosi kraujuose. Neapykan
ta ir kerštas nustelbia mei
lę ir teisingumą. Valstybių 
vadai, pamynę po kojų 
Dievo įsakymus, suruošė 
baisiausias skerdynes. 
Šiandien pasaulio vadai 
nebekalba apie taiką, bet 
tik apie karą ir apsigin
klavimą.

Katalikų Bažnyčios Gal
va, Popiežius Pijus XII ra
gina visą krikščionišką 
paskulį per šį mėnesi mels
tis už taiką.

Mes, katalikai darbinin
kai, LDS nariai paklausy-' 
kime Bažnyčios balso, ir 
minėdami savo organizaci
jos metinę šventę pasimel ‘ 
skime už ‘ 
kimė prie Šv 
jis mumyse labiau sustip
rintų meilės ir teisingumo
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Sovietų Rusija Apkaustyta

Išsikraustyti
Budapeštas, Vengrija, —

tyti iš Vengrijos užimto

. bar esą atvežta į Turku įmokėti būtinas išlaidas, 
uostar 1300-kareiviu, o ne- /—
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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PENKTADIENIS (Friday) GEGUŽES (May) 2 D.. 1941 M.

TUOMET IR DABAR—Panašumas tarp ’17 metų ir dabartinių metų, kai karas liepsnoja visoje 
Europoje, Afrikoje, Azijoje ir jo atgarsiai bei žmoniškumas prašyte prašo pagalbos padėti nuken- 
tėjusiems nuo karo, yra didelis, arba net tapatingas. Štai paveiksle (dešinėj) matome ’17 metų 
šios šalies balsą kviečiantį padėti nešti karo sunkumo naštą, perkant šios šalies išleistus bonus. 
Kairėj, dabartiniu metu matome Sekretorių Morgenthau ilgi prašantį ir kviečiantį pirkti išleis
tus šios šalies apsigynimo reikalams bonus. Reiškia istorija kartojasi.
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FIVECENTS

Sovietų Rusijos oficialis nios, Turkija irgi linksta 
organas “Pravda” prane- Vokietijos pusėn, 
ša, kad Vokietija sutraukė Jau buvo žinių, kad Vo- 
į Suomiją (Finlandija) kieti ja gali pareikalauti iš 
12,000 gerai apginkluotų Rusijos Ukrainos, nes jai 
kareivių. Kadangi Vokieti- reikia daugiau maisto pro- 
jos naciai užkariavo Bal- dūktų. Rusija greičiausia 
kanus. tai sovietų organas turės priimti visus Hitlc- 
“Pravda” aiškiai įrodinėja rio reikalavimus, 
pavoju Rusijai. t ---------------

Sovietų Rusijos karo ko- VMinrila lokę Juooclavatnc 
misaras S. K. Timošenko 
geg. 1 dienos nroklamaci-! 
joje pareiškė, kad Rusijos 
armija vra pasiruošusi 
“bile puolimą atmušti”. į Geg. 1 — Vengrijos milita-

Reikia pažymėti, kad So- re vadovybė įsakė visiems 
vietų Rusijoje niekad ne- “serbams, bosnianams, 
buvo tokio nervuotumo ir montenegrinams, čigo- 
neramumo oficialiuose nams ir žydams ir jų įpė- 
sluoksniuose, kokis pasi- diniams, kurie prieš spalių 
reiškia dabar. Tas narodo, 31, 1918 m. nebuvo Ven- 
kad Sovietai nepasitiki Vo- grijos piliečiais, išsikraus- 
kietijai. j

Suomiai Sovietu snaudos Jugoslavijos krašto laike 
žinias, kad Vokietija su- trijų dienų, pradedant 8 
traukė 12.000 ginkluotų vai. rytą gegužės 28”. 
kareivių į Turku uosta už-i Įsakyme nepasakyta, 
ginčija. Nieko panašaus kur jie turi kraustytis, 
nėra. Vokietijos - Suomi-i Visi tie, kurie priversti 
jos sutartimi naciai gali išsikraustyti gali pasiimti 
gabenti savo kareivius iš ir tiek savo turto, kiek jie 

jį Norvegiją per Suomiją, gali su savim paimti ir tik 
tik neapginkluotus. Ir da- tiek pinigų, kad galėtų ap-

jausmą, ir kad pagelbėtų Washington, D. C., geg. šaukti tarnybon. Tokių 
tą brangų idealą išplatinti 1 — Prez. Rooseveltas įsa- šaukiamų atsarginių esą 
ir tarpe tų, kurie yra nuo kė paruošti dviejų milijo- 230 viršininkų ir 4600 pa-! 
to_nutolę. nų tonų laivus, kuriais bū- prastųjų jūrininkų. -sekmadienio vakare L

Darbininkams reikalin- tą galima vežti karo me-i _ jlandžio 27 d. mirė iigame-'j'ia'u Įsigalėjo “cukrinė liįl

Laidojamas Penktadienį
Chicago, III. — Pereito mėnesyj, kai namuose pa- 

, ba-j slydęs, nulūžo koja. Vė-

ga vienybė. Kvieskime vi- džiagą Anglijai. Preziden. fiefin« AMiOS Karinome- «s Šv. Kryžiaus lietuvių 1940 m sausio 
sus lietuvius katalikus tas savo laiške Juros Ko- ’ L *^£777/
darbininkus dėtis i Lietu- misijai nurodo, kad gali į W€ rd6lll€ oUOO ItBlU
viu Darbininkų Sąjungą paimti visus laivus, kurie 
(LDS), nestoji organiza- tik reikalingi pervežimui) 
ei ja rūpinasi darbininkų karo reikmenų, nežiūrint,* 
gerove. Jeigu kurioje lie- kad tie laivai ir būtų užim- 
tuvių kolonijoje dar nėra ti vežimui kitokių produk- 
LDS kuopos, tai susitarę, tų. 
kad ir penki lietuviai dar-' 
bininkai sudarykite kuopą.1 
Kiekvienas LDS narys 
gauna laikraštį “Darbinin-! 
ką” du kart į savaitę. i

Lietuva pavergta. LDS 
ir jos organas “Darbinin
kas”. kaip praeityje, taip 
ir dabar kovoja dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės. Prisidėję prie LDS 

į organizacijos, prisidėsite 
prie to kilnaus darbo — 
kovos dėl Lietuvos išlais
vinimo iš Sovietų vergijos.

• t

Nušovė 252 Ašies 
Lėktuvus

— “Draugas” Paleckis 
išleido du naujus ukazus. 
Pagal juos, Kauno ir Vil
niaus miestai padalinti ra
jonais. Vilniaus mieste ra
jonai gavo tokius pavadi
nimus:
Dzeržinskio ir Tarybų. 
Kauno rajonai pavadinti: 
Lenino, Stalino ir Požėlos.

Lenino Stalino,

i

į 12,000, kaip Sovietai skel-'
: bia.
1 Sovietai dabar neramūs, 
į nes jie tapo Vokietijos ka
ro jėgų apjuosti. Vokietija 
turi teisę vežti kareivius 
Der Suomiją; Vokietijos 
kariuomenė stovi Lietu
vos. Lenkijos narubežvj; 
Vokietija turi užėmus Ru- šovė 252 Vokietijos ir Ita- 
muniją, Bulgariją, Jugo- Ii jos lėktuvus, o tuo pačiu 
slavija, Graikija, o jau,'svkiu Britai praradę 58 

I kaip praneša kaikurios ži- lėktuvus.
I

Londonas, geg. 1 — Bri
tų oro ministerija praneša, 
kad balandžio mėnesyj 
Britanijos karo jėgos įvai
riuose karo frontuose nu--------— mėn., po 

kun.;trumpos pertraukos vėl 
; grįžo ligoninėn, kur at- 

A. a. kun. A. Skripka sir-šventė ir savo 50 metų ku- 
go ilgą laiką, Šv. Kryžiaus nigavimo sukaktį.

Dessie, Ethiopija, geg. 1, ligoninėje, kur ir mirė, iš-! Kun. J. Skripkaus. velio- 
mėne- nio pusbrolio pareiškimu, 

a. a. kun. A. Skripka mirė 
labai lengvai. “Užgeso lyg 
ta lemputės šviesa”.

euomo A“ a- kun- Aleksandras 
Juozas Skripka laidojamas penk-'

Nelaisvėn
j parapijos klebonas, 
Aleksandras Skripka.

— Pereitą šeštadienį Pieti- buvęs devynioliką
.nės Afrikos kariuomenė,;šių. 
'užimdama Dessie miestą,! ,! paėmė į nelaisvę 8000 ita-1 P™ mirtles Patal° buvoĮ liuiaiovę UVW lta* ... .. .

PLmimuK Pulti Paketina ll>- Kova ėjo per 10 dienų, I hgonines kapelionas kun. rianuojęs rum raiesnnę :Tt - . ibi atkakliai kovoiF. Juškevičius; velionio
! jo; susprogdino tiltą. Bet 

Londonas, geg. 1 — Bri- negalėjo atlaikyti afrikie- 
tų spaudos atstovai sako, čių spaudimo, 
kad Vokietijos nacių vadas 
Hitleris planuojąs pradėti . . ...ofensyvą ant SuS kanalo -ka^-
laike 10 dienų. Naciai uz- 
imsią Syriją iš oro, o Tur- ,
kija be karo nasiduosianti, vos Montello, Mass.
taip, kad iki rugpiūčio 1 
d. Hitleris turėsiąs savo 
kontrolėje Viduržemio jū
rą.

Laivynas Šauks Atsargi M

PREZ. ROOSEVELT UŽBAIGĖ 
i ANGLIAKASIŲ STREIKĄ

Italai labai atkakliai kovo-i . ,. , •--------- t»_xIpusbrolis kun.
ŠSėrųr’Pittsbū^h.““?^!™1- rytą su iškilmingomis džios taroininkui neoavy 
. _ _ 1 Vzt HThoH/Tt OnOJia kOC11
sefina Širvid, kuri nuolati- žiaus lietuvių parapijos streiko, 
niai budėjo prie ligonio, ir 
ligoninės Seserys i - - - - - - - - - - - - - - - - - — —— —»

Pirmą kartą ligoninėn arkivyskupas Samuelininko pasiūlyma bet atsi- 
nuvežtai 1939 m. spalių A- Stntch vyskupai, kum- sake priimti pietinių vals-

Brockton, Mass. Geg. 1 d.

kai birželio 15, minės Lie
tuvos užgrobimą, Romu-

Washinerton, D. C., geg. 1
Skripkus, Šv. Pranciškaus tadierų, gegužės 2 d., 10:30 — Kaip žinoma J. V. vai- 

kapelionas; pusseserė Jo- pamaldomis iš šv. Kry- ko užbaigti angliakasiui 

'bažnyčios. i šiauriniu valstybių kasvk
į Laidotuvėse dalyvauja lu savininkai priėmė tarpi

48,000 Suspėjo Išvežti 
Iš Graikijos

Londonas, geg. 1 — Bri
tanijos valdžią oficialiai 
jau pripažįstą, kad Vokie
tija užėmė Graikiją ir jos 
salas, išskyrus Cre1

Washington, D. C., geg. Istanbul, Turkija, geg. 1, 
1 — Jung. Valstybių sekre- — Turki jos spauda griež- 
torius Knox sako, kad visi tai smerkia Angliją už tai, 
laivyno viršininkai ir pa- kad ji davė labai mažą pa
prasti jūrininkai, kurie da- Kalbą Graikijai ir Jugosla- 
bar yra atsargoje, tarp ge- vijai. Laikraštis “Yeni Sa- 
gužės 5 ir 20 dd. bus pa- bah” redakcijiniame strai- 

—*- psnyj klausia: “Mes nesu
prantame ,kodėl Britai ne
bombardavo Rumunijos a- 
lie jaus lauku” ir tt. Kaip 
žinoma. Britani jos valdžia 
pareiškė, kad kaip tik Vo
kietija puls Jugoslaviją, 
tai Britai pradėsią bom-

kareivių Graikijoj, anglai barduoti Rumunijos alie- 
suspėjo išvežti 48,000. Sa- jaus laukus. Bet nieko pa- 
koma, kad apie 9 tūkstan- našaus neįvyko.
čiai žuvo. ŪŽmušta ir su-; Britanijos pagalba Ju-

si taikiu būdu užbaigti ne
susipratimus. Darbininkai 
tikisi laimėti.
— Okupuotoje Lietuvoje 

pradėtos organizuoti, so-
i vietų kolchozų ir sovehozų 
pavyzdžiu, vad. mašinų- 
traktorių stotys. Iš viso 
būsią įsteigta 30 stočių. 
“Tiesa” pateikia vaizdelį, 
kaip tos stotys organizuo
jamos. Į pasienio Pabra
dės stoti nuvykę naujieji 
stočių direktoriai, bet jie 
“ištisas dienas laukia par- 
vykstant mašinų ir vis dar 
iu . nesulaukia”. Naujieji 
direktoriai “priversti ne
produktingai ištisas paras 
stoviniuoti geležiu kelių 

vv^uja ........  -• ---------- .------- p'cuu.uauM. ^totvse, laukdami jiems
Turki jai, tai tas reikštų bėjęs išvyko į Westville, Derybos vedamos. Tikima-1 skirtų mašinų”, 
kara. Turkija nemano ge- III., o iš ten nuvyko į Chi-, 
ruoju pasiduoti. Pareiškia caga, kur pradėjo organi-1 
draugiškumą alijantams. t zuoti lietuvių parapija—Į

Turkijos prez. Inonu yra Šv. Kryžiaus, kurios kle- 
išvykes, bet neskelbia kur. bonu išbuvo iki mirties. 
Kai kas sako, kad išvyko į Į Velionis yra daug pasi-( 
Berlyną pasitarti su Hitle- darbavęs organizacijinia- 
riu, bet Turkijos valdžia; me ir visuomeniniame dar- 
tuos gandus užginčija.

Turkijoj laukia grįžtant Liūdi a. a. kun. A. Skrip-j 
Vokietijos ambasadoriaus, kos giminės, šv. Kryžiaus 
von Papen_ Tikisi, kad jis .parapijos parapijiečiai ir 
'gal atvež Vokietijos nacių visa išeivija netekus įžy-.

. 1 maus asmens ,-r- vadų. *

gai, seserys ir minios žmo- tybių kasyklų savininkai, 
niu.

Vasario 10 d. š. m. a. a.• Rooseveltas įsikišo į kasy- 
kun. Aleksandras Skripka klų ginčą ir užbaigę strei- 
minėjo savo 50 metų kuni-, ka. Prezidento sekretorius 
gavimo jubiliejų. A. a. praneša, kad ir pietinių 
kun. A. Skripka gimė Lie-, valstybių kasyklų savinin- 
tuvoje 1867 m. Kunigu į-, kai nriima nrezidento Roo- 

prisibijo, kad su Anglijos, šventino “Anykščių šile- sevelto nasiūlvma atidarv- 
oagalba besigindama nuo lio” autorius vyskupas A. ti kasvklas ir tartis su uni- 
Vokietijos gali pralaimėti Baranauskas vasario 10 d., ; jos atstovais dėl algų ir 
karą. Tščiau Turkijos, 1891 m. Amerikon atvyko darbo sąlygų.
spauda pareiškia, kad jei-11902 m. ir ansistojo Brook-! Kasvklos atidarytos ir 
gu Vokietija pagrasintų)lvn, N. Y. Trumpai padir- darbininkai grįžta darban

Šiomis dienomis prez. i

Darbininkų Radio Programa

salas, išskyrus Crete salą, žeista trys tūkstančiai Bri- goslavijai ir Graikijai bu-J gal atvež Vol 
Iš apie 60,000 Anglijos thnijos kareivių Graikijoj.'vo silpifti. Todėl Turki ja iri reikalavimus.

be.

, šeštadienį, gegužės 3 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininku Radio programa, kurią išpildys Nor- 
woodo L. Vyčiu 27 kuopos Merginų grupė, vad. p. J. 
Vilkišiūtei. Dalį programos išpildysime lietuviško
mis plokštelėmis.

Programa skiriame LDS organizacijos metinę 
švente paminėti. Prašome pasukti savo radio rody
klę ant 1150 kilocykles ir klausytis darbininkų pro
gramos. iš WC0P stoties, Bosi?n.
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ĮVAIRIOSŽINIOS
Lietuvos Užgrobimo Minėjimas 

Brodtone

džiasi, kad įvairios įstai
gos apiberiančios viso
kiausiomis statistinėmis 
ankietomis. “Spindulio” 
spaustuvė turinti teikti a- 
pie save statistikos žinių 
net keturioms įstaigoms, 
kurios prisiunčia skirtin
gas ankietas.

Naujas Lietuvis « ’
Kunigas Jonas Dovidas Žuromskis

Birželio 15 d. Šv. Moni
kos pašalpinė draugija 
bendrai su Šv. Roko para
pija rengia išvažiavimą su 
turininga programa pami
nėti Lietuvos užgrobimą. 
Išvažiavimas įvyks Romu
vos parke, Monteilo, Mass.

Birželio 15 d. sueina ly
giai mėtai, lęai Sovietų Ru
sijos raudonarmiečiai už
grobė Lietuvą. Metinių ge
dulo sukaktuvių proga 
mes, Brocktoniečiai ir iš 
kitų apylinkės kolonijų su
važiuokime į Romuvos 
parką prisiminti savo pa
vergtuosius brolius tėvy
nėje ir padidinti pasiryži
mą išvaduoti Lietuvą ir 
lietuvius iš Sovietų Rusi
jos vergijos.

Antanas Akstinas, drau
gijos pirmininkas, atsišau
kia į visas draugijas ir 
prašo savo parengimus 
taip sutvarkyti, kad visi 
lietuviai galėtų dalyvauti 
birželio 15 d., Romuvos 
parke.

Parapijos kunigai kvie
čia visus parapijiečius da
lyvauti.

Išvažiavimo rengėjai jau 
pakvietė tai dienai kalbė
tojus, būtent, vietinį kle
boną kun. J. švagždį, 'Dar

bininko' redaktorių Anta
ną Kneižį ir kitus. Bus ir 
dainų programa. Visa pro
grama bus perduota gar
siakalbiais.

Programa bus turininga 
ir įvairi. Apie kitas įvairy
bes pranešime vėliau.

Šv. Roko Parapijos ir 
Šv. Monikos Draugijos 

Išvažiavimo Rengimo 
Komisija.

— “Tiesa” aprašinėja, 
kaip atrodo “nemokama*” 
gydymas okupuotoje Lie
tuvoje. Kaune staigiai 
kraujaplūdžiu susirgo Vir- 
bašienė. Nuvežus ją į ligo
ninę, buvo atsakyta, kad 
nėra vietų, o į pastabą, kad 
ligonė beveik miršta, gau
tas atsakymas: “Jei mirš
ta, vežkit į kapines, mums 
nesvarbu!” Gydytojo taip 
ir nesulaukta.

Prade jo Atstatyti GraHdįę
Berlynas, geg. 1 — Vo

kietijos nacių kareiviai 
baigia apvalyti Graikiją 
nuo Britų. Visoje Graikijo
je įveda “naują tvarką”.

Graikijoje susidarė nau
ja valdžia, kurios prieša
kyje esąs gen. Tsolakoglu. 
Jis išleidęs atsišaukimą į 
gyventojus ir kareivius, 
kad jie daugiau nebesi
priešintų vokiečiams ir i- 
talams. Gen. Tsolakoglu 
pasmerkęs karalių už pa
bėgimą, ir pareiškęs, kad 
jis nebeturįs teisės kalbė
ti Graikijos piliečių vardu.

Graikijos nuginkluota 
kariuomenė bus pastatyta 
eiti policijos pareigas na
muose.

■r-i-g—Kokius veni LeMfa 
MMkai

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Okupuotoje Lietuvoje Plytinės techninis vedė- 
visose valstybinėse, koope- jas V. Misiūnas nuėjo ap-
ratyvinėse ir visuomeninė-, žiūrėti, kaip remontuoja- 
se įmonėse bei • įstaigose mos kitos mašinos. Jis jas 
nuo balandžio 1 d. pereitą radęs išmėtytas ir nešv.a- 
prie astuonių valandų dar- rūmais apibertas. Valan- 
bo dienos. “Tiesa”, komen- domis reikėję ieškoti, kol 
tuodama šį nutarimą, pas- mašinų dalys buvusios su- 
tebi, kad Maskolija gyve- rinktos, bet vieno 16 kg. 
nanti “kapitalistiniame (34 svarų) svorio dantra- 
apsupime”, todėl reikią čio taip ir nesuradę, 
daugiau dirbti. j , -----------

--------------- — Iš Raseinių “Tiesai”
— St. Noreikis, valstybi- pranešama, kad ūkininkai 

nės Kuršėnų plytinės di- remontuoja žemės ūkio 
rektorius, skelbia, kad jis padargus rankiojamu ge- 
atidavęs pataisyti Šiaulių ležies laužu. Mat, “galin- 
valstybinei mechaninei goji” Maskolija nepajėgia 
dirbtuvei mašinų dalis. At- pristatyti geležies, 
siėmus vieną ' ašį, dviem ! --------------
darbininkams dar savaitę’ — V. Zdanavičius, Kauno 
reikėjo ją tekinti, nes dar-! “Spindulio” spaustuvės 
bas buvo blogai atliktas.! tarnautojas, viešai skun-

Ol’R POLICY
“The purple of the Association shaH 
be to help preserve the Mesk and 
tradttions of »nr eoantry. *e l'nfted 
Statės of America, to revere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them. and in all ways to aid ia makin< 
tbls country trreafer and better*

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žlnovė-ekspertė 

i 9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

• Tel. Ded 1636
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— Kažkoks R. Šarmaitis 
aprašinėja, kokius veika
lus leidžia naujoji valsty
binė knygų leidykla. Savo 
Rūku buvome rašę, kad ši 
leidykla per 7 bolševikiš
kos okupacijos mėnesius 
išleido kelis “dailiosios” li
teratūros veikalus, kurių 
tarpe pirmą vietą užima S. 
Neries malda Stalinui, pa
skum Liūdo Giros “oda” 
Stalino konstitucijai ir dar 
du ar tris panašios rūšies 
veikalus. Dabar iš R. Šar
maičio patiriame, kad val
stybinė leidykla, aprūpinu
si skaitančiąją visuomenę 
“dailiąją” literatūrą, uoliai 
leidusi “politinę literatū
rą”. Iš viso buvę išleista 26 
knygelės (ne knygos!). 
Kaip ir galima buvo lauk
ti, iš jų 7 yya parašytos 
Stalino. Toliau seka 3 Ka
linino brošiūrėlės. Keletą 
brošiūrų išleista rinki
mams. Vienas raštpalaikis 
esąs antireliginio turinio. 
Tai N. Rumiancevo “Tiesa 
apie kalėdų šventę”. Visos 
šios brošiūros yra verstos 
iš maskolių kalbos. Tenka 
įsidėmėti, kad nei viena 
išleistoji brošiūra nėra pa
rašyta lietuvių. Pasak au
toriaus, vertimai esą blogi. 
Kažkoks vertėjas papildęs 
mirtin, nuodėmę: vietoj 
“marksistinio” termino 
“darbininkų klasė” pavar
tojęs “Lietuvos socialde
mokratų paleistą apyvar
ton antimarksistinį termi
ną “darbo klasė”. Kai kur 
beaiškinant vertimą esą 
“taip nuaiškinta, kad vie
toj aiškinimas”. Pagaliau 
autorius nusiskundžia ko
rektūros klaidomis. Spau
stuvių darbininkai esą ty
čia palikę “įtartinas” klai
das. Todėl, esą, reikia kel
ti “spaudos darbuotojų po
litinį budrumą ir demas
kuoti įtartinus spaudos 
klaidų “specus”:

Tarp paminėtų 26 bro
šiūrų Lietuvos visuomenei 
išleista net 5 brošiūros ru
sų kalba, tarp jų, supran
tama, ir Stalino parašytų.

Tenka atsiminti, kad 
valstybinė knygų leidykla 
yra vienintelė įstaiga, lei
džianti okupuotoje Lietu
voje knygas. Iš jau žinomų 
“dailiosios” literatūros kū
rinių ir dabar paskelbtos 
“politinės” literatūros su
žinome, kokia “kultūra” 
Lietuvos visuomenė maiti
nama. Pereitais metais 
buvo pasirodęs literatūros 
žurnalas “Raštai”, reda
guojamas P. Cvirkos. Ant
ro numerio, kažkodėl, jau 
nebėra, lygiai Tkaip nieko

Pavasario metu, gėlių gražu
me ir žolės žaliuze. pažvelgę, 
matome Dievo galybę gamtoje. 
Taipgi ir žmogaus gyvenime 
pastebime Dievo neapsakomą 
galybę stebuklingai veikiant. 
Kur šiame pasaulyje yra kil- 
nesnė ir didesnė garbė, kaip 
jausti Dievo galybę savo asme
nyje ir stengtis paaukoti prie 
Dievo Sukruvintų Kojų visas 
savo žmoniškas ir apribotas jė
gas didesnei Dievo garbei!

Po Hgų mokslo ir darbo metų, 
šj pavasarį Dievo pašaukti jau
nuoliai atspindi Aukščiausiojo 
galybėje, tapdami Kristaus se
kėjais — kunigais.

•v. Petro lietuvių parapija 
8o. Bostone sulaukė savo dvi
dešimt ketvirto jaunuolio, kuris 
atsiekė savo tikslą — Amžiną 
Kunigystę. Šių metų, gegužės 1 
d. Šv. Kryžiaus Katedroje, Bos
ton, Mm, J. E. Vyskupas Cu- 
ahing įšventino į kunigus tarp 
kitą ir Joną Dovidą žuromakį. 
Naujas Dvasios Vadas savo pri
micijas laikys gegužės 4 d., 11 
vai. rytą savo gimtoje parapi
joje, So. Bostone.

Kun. Jonas gimė 1914 m., lap
kričio 11 d. So. Bostone; jo tė
vai pavysdingi ir dievobaimin
gi katalikai, priklauso ilgą lai
ką Sc. Bostono lietuvių parapi
jai, kur dabar tebegyvena.

Kun. Jonas baigė pradinius 
mokslus valartybinėse mokyklo
se ir aukštesnį mokslą Boston 
Eagiish High School, kurią už
baigė 1932 metais. Suprasda
mas, kad mokslas be tikybinio 
pagrindo yra bevertis ir pavo
jingas. jis įstojo į Jėzuitų Bos
tono Kolegiją, kurią užbaigė 
1936 metais. Kun. Jono tėvai 
nujautė finansinį sunkumą ir 
Jonui reikėjo dirbti “Raudonose 
Krautuvėse”, kur per dešimtį 
metų užsidirbdavo sau mokslui 
ir pagerino šeimyninį stovį. Jo 
uolumas greit buvo pastebėtas 
ir jis buvo paskirtas krautuvės 
vedėju. Jis turėjo nepaprastai 
gerą darbą, bet savo širdyje 
jautė pašaukimą į dvasinį luo
mą. Jis metė pelningą vietą ir 
1936 metais įstojo į šv. Jono 
Seminariją, Brighton, Mass., 
kur jis pilnai pasidavė savo pa
šaukimui.

Kun. Jono dvasiška širdis ne
tik prašvito Boston Kolegijos 
Sodalicijos draugijoje, bet taip
gi ir Švento Vincento a Paulio 
draugijoje, Šv. Petro parapijo-

Kun. Jonas D. Žuromskis
je, kur jis ištikimai darbavosi 
per keletą metų.

Kun. Jonas, būdamas iš pri
gimties gabus ir darbštus mok
sle, turėjo dideli pasisekimą, y- 
pač seminarijoje jis pasižymė
jo savo klasėje, ir kaipo atlygi
nimas, jis ėjo zakristijono pa
reigas per tris metus.

Kun. Jonas ypatingai mėgsta 
sportą ir tikimės, kad bus la
bai uolus organizatorius ir va
das šių dienų parapijos jauni
mui, netik jų dvasiniame gyve
nime, bet ir pasauliniame.

Kun. Jono asmenyje randame 
daug gražių ypatybių. Jisai y- 
ra: malonus, uolus, nuoširdus 
ir visuomet linksmas. Jame pa
sireiškia tikra tautos ir Šalies 
meilė. Jo lietuviška dvasia didi 
ir galinga. Tose ypatybėse glū
di daug malonumo, kurios trau
kia į save draugus. Jis yra visų 
mylimas, nes visus užjaučia ir 
visiems geras draugas. Daug 
galime tikėtis iš šių darbštaus 
ir drąsaus kunigėlio paslėptų 
gabumų.

Kuų. Jonas Žuromskįp su kar
šta širdimi ir pilna energija 
žengia pirmyn j pasaulį užimti 
savo vietą, kaipo Dievo pasiun
tinys, ir yra pasiryžęs uoliai 
sekti Jėzų Kristų, Aukščiausią
jį Kunigą.

O, Dieve, duok mūsų naujam 
dvasios vadui gausios palaimos 
ir malonių.

Dieve, suteik jam sveikatos 
dirbti kilnų tikėjimo ir kultūros 
darbą žmonių gerovei ir Vieš
paties garbei.

Palaimintos tos sielos, kurias 
jaunystėje Dievas pašaukė į 
Savo Tarnybą. D-s.

Maskvos Agentai “Veikia” Ir Pietų 
Amerikoje

Rašo Dr. Pranas 
šacikauskas

Po tragingų įvykių Lie
tuvoje mūsų Kolonijose 
komunizmo pravadyrai su
sispietę Brazilijoj apie 
“Rytą”, Urugvajuje apie 
“Darbą” ir Argentinoje a- 
pie “Argentinos Lietuvių 
Balsą” ir “Momentą” pra
dėjo varyti isterišką 
džiaugsmą ir* puldinėti 
niekinimo kvaituliu kata
likus, tautininkus ir šiaip 
patriotinių nusistatymų 
asmenis. Nepaisant, kad 
mes gyvename krašte, ku
ris labai tolimas Rusijos 
santvarkai, laisvose demo
kratinėse šalyse, kuriose 
gerbiama asmens neliečia
mybė, šeimos, organizaci
jos ir ypač Katalikų Baž
nyčios institucijos, ir sąži
nės laisvė. Per spaudą ir 
gyvu žodžiu nieko kito ne
užsiima, tik lietuvių - pat
riotų purvinimu ir komu
nistinės Lietuvos santvar-

nebegirdėti apie patį Cvir
ką, nors pradžioje jo strai
psnių apie^įUiną mirgėte 
imrgėjo/"

kos advokatavimu! Tary
tum, specialiai Maskvos 
pasamdyti šuneliai Lietu
vos Vadavimo veiklai ir jo
sios Valdybos Nariams ap- 
skalinti.

Ne viename numeryje 
nepraleidžiami: Lietuvos 
Vadavimo Sąjunga, Tau
tiškos organizacijos bei 
Katalikų draugijos. Mas
kvos bernai, vadina save 
“kritikais” iš palėpės ir ta
riasi esą pašaukti kriti
kuoti ir sukritikuoti kiek
vieną Lietuvos. Vadavimo 
darbą, kiekvieną parengi
mą, randant viską bloga ir 
verta tik apspiaudyti, ką 
padaro Lietuviai patriotai, 
ir viską labai gerą ir aukš
tai kultūringa, ką padaro Į 
“kultūrtregeriai”. ‘Argen
tinos Lietuvių Balsas’ pa
sijuto net pašauktas pasa
kyti pamokslą L. V. Sąjun
gai Urugvajuje, kad neį
žeidinėtų rusiškos Lietu
vos, kaip tai įvyko Vasario 
16, 17 ir 18 dienomis Mon- 
tevideo per Radijo ir Ate- 
neo minint Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktu
ves. Kuo ne kiekvienam*

numeryje vis skelbiasi, 
kad jie “Balsiėčiai”, Mo- 
mentiečiai, Darbiečiai” ir 
visi “iečiai” stovi ištikimai 
Stalino imperialistinių lai- 
mėjmų sargyboje. Taip, 
jie elgiasi jiems ir visiems 
suprantamais motyvais. 
Tai, žinoma, jų dalykai. 
Tačiau dėl L. V. Sąjungos 
ir kitų Lietuvių Patriotų 
ir demokratiškųjų nusi
statymų lietuvių niekini
mo — tai yra mūsų daly
kas, ir mes čia norime pa
sakyti savo nuomonę.

Komunistų pravadyrai 
buvo jau įspėti palikti ra
mybėje lietuvius stojan
čius kovoje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Geras žodis jų neįtikina. 
Jie jaučiasi tarytum Rusi
joje ar Tarybų Lietuvoje, 
kur galima pilt pamazgas 
ir net kraujas ant kiekvie
nos nepatinkamos galvos. 
Tad tegul nesispiaudys, 
neaimanuos ir nešauks 
kaip jau mini A. L. Balse 
No. £31, iš vasario 27 d. 
viena “Kultūrinė” draugi
ja, suprask, tokia kaip 
Justas Paleckis nepartinis 
bet visgi eina Komunisti
niam seiman ir yra renka
mas į Kremlių... kai teisi
nėmis priemonėmis bus 
paprašyti nekišti savo ru
siškos mordos į svetimą 
bliūdą, kur ta morda vi
siškai nepageidaujama, jei 
ir ateityje klausys ne svei
ko proto, o Maskvos direk
tyvų, ir norės atkelti Sta
lino “saulę”, tai aiškiai su
prantama, kad tik tikrieji 
Lietuvos sūnūs rūpinsis, 
kad saugumas, kiekvieno
je šalyje, tą “saulę” atėjęs 
užgesintų. Argi komunis
tai partiniai ir komunisti- 
tai nepartiniai, jau taip a- 
pako, kad jie mano, jog 
Urugvajuj, Argentinoj ir 
Brazilijoj kiekvienas a- 
puokas gali nedraudžia
mas varyti propagandą 
Maskvos diriguojama 
prieš šių kraštų demokra
tiją ir užgniaužti Pietų A- 
merikos Laisvę ir Nepri
klausomybę, kaip tai pa
darė su Baltijos Valstybė
mis. Labai klysta! Jeigu; 
nesiliaus ir ateityje, tai] __
pamatys labai skubiai sa- dėkavojam 
vo “p v-------
jų”... Kiekviena demokra
tinė valstybė turi specia
lius įstatymus ir avansuo
ja laivakortes uždyką to
kiems “Stalino - Hitlerio 
saulės” švietėjams. Dabar 
yra “Hora” pagalvoti, ku
riuo keliu jie eina ir nesu
sipratėlius paskui save ve
da. Tegul jų aktyvistai 
bent kartą įsideda kieton 
galvon, kad Lietuvos Gel
bėjimo Organizacijose nė
ra koki avinai ir nepakęs 
tų pačių metodų čionai 
Pietų Amerikoje: Brazili
joje, Urugvajuje ir Argen
tinoje, kuriuos jų “iečių” 
vienminčiai (komunistai - 
‘bepartiniai’, nepolitikais 
pasivadinę avinėliai) var
toja Lietuvoje.

Jung. Valstybių Apsau
gai Taupymo Bonai ir Pos
tai Savings Stamps jau 
parduodami pašto įstaigo
se. Pradėta pardavinėti ge
gužės 1 d.

Naujieji bonai yra pana
šūs į taip vadinamus “Ba- 
by Bond”, kurių išparduo
ta už daugiau, kaip 5 bili
jonus dolerių.

Apsaugai Taupymo Bo
nai yra $25, $50, $100, $500 
ir $1000 dominacijų.

Dabar tuos bonus galima 
pirkti kur kas už mažiau. 
Pavyzdžiui 25 boną galima 
pirkti už $18.75. Po dešim
ties metų tas tonas bus 
vertės $25.00. Vadinasi, 
per 10 metų nuošimčiais 
priaugs iki $25.00. Taip 
pat ir su kitais tonais. Bi
le kada po 60 dienų galima 
bus tuos tonus iškeisti į 
pinigus pagal tos dienos 
vertę.

Visi tie, kurie neišgali 
pirkti valdžios tonų nus
tatyta kaina, tai juos gali 
įsigyti mažais įmokėji- 
mais, perkant Postai Sa
vings Stamps po 10c., 25c., 
50c., $1 ir $5. Kiekvienas, 
kuris pirks Savings stamp 
už daugiau, kaip 10 centų 
gaus kišeninį albumą, į 
kurį galės tuos ženklus į- 
klijuoti. Paskui tuos Pos
tai Savings Stamps galės 
iškeisti į United Statės 
Defence Savings Bonds.

Sekretorius Morgenthau 
sako, kad ir vaikai, kurie 
susitaupys 10c. ir pirks 
Savings Stamps, pagelbės 
šaliai.

Iždo departmentas išlei
do ir stambesniųjų sumų, 
iki $50,000 vertės, bonus. 
Jie siūlomi stambesniems 
pirkėjams.

Laitas Iš Pavergtos
I UtlIVM UCIUVOS

So. Bostonietė pridavė 
redakcijai laišką, rašytą 
jos giminaičių iš paverg
tos Lietuvos. Negalima iš
skaityti iš antspaudos, ku
rią dieną tas laiškas išsiųs
tas, bet laiškas atėjo jau 
su Sovietų Rusijos pašto 
ženklais.

Tarp kitko štai ką rašo: 
“Pranešam, kad jūsų į laišką gavome tvarkoje ir 
___ „____ Naujienos 

pažadėtąjį Stalino ro- pas mus sunkios, kad mes 
ir aprašyti negalim, trūks
ta ir popierio. Pas mus vi
si viršininkai yra žydai, 
mūsų žmonių mažai. Šian
dien daug parašyti nega
liu, kitą kartą rašysiu dau- 
giaus. Tokiame varge Lie
tuva negyveno, kaip da
bar...”

“Sunkių laikų sulaukė
me. Visas pasaulis ruošia
si karui. Nežinom ko su
lauksim. Brangi d... daug 
ką turim rašyti, bet pa
lauksim ar gausi šį laiš
ką...”

■ •••

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

Užsisakykite Tado Pk Mus 
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i 

visokiems Parengimams. ;
Kabios prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
taftai A^bhgtai, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
PfiANiS GERŪLSKIS, Namą Tel. DBam 1304-R |
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Daug Reikalų--Mažai Aukų

• *

pavojaus
i

dos mūsų ^imtosios žemės
v •

yra

džioja ir nerami, kada ne-
v •

V •mus

r įeitus žie- met mūsų gyvenimas bus 
irmos rožes gražus ir malonus kaip Ge-

tonai vadovaujant ant pat 
Nepriklausomybės slenkš- 
čio sukluptų naujoji Lietu-

Dažnai pasitaiko, kad automobilis pastoja kelią 
traukiniui ir esti sutriuškintas. Šiuo kartu traukinys1

> Prezi-
Nuolatinės kovos

Bet ji yra ir tikra Kara
lienė. Pirmoj vietoj mato
ma tosios Karalienės nuos
tabi galybė, pasireiškianti 
jaunikaičių ir mergelių

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la-

Gegu-* Scranton, Pa. J. Pr. Pre-
Socia- lato J. Miliausko pasidar- 

_______ i bavimu fondui surinkta 
pusė Lietuvai $67.80.

I

'pastojo kelią automobiliui ir vis tiek automobilis liko 
sutriuškintas. Tas įvyko Chicagoj. Išeiną, kas stipres
nis, tas visur mažiau nukenčia.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams --------------- $5.00

i

I

Penktadienis, GąguMa 2, 1941 — -

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such m 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
-----------by------------

BAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
Mmd as second-dass matter 8epL 12, 1915 at the post office at Boaton, 

Mass. under the Act of March 8. 1870
AaneptanM for mailing at special rate of poetage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authoriaed on July 12, 1918
BUBSCRIPTION KATES:

Domėsite yearly---------------- $4.00
Domestic onoe per week yearly $2.00 
Vereign yearly ____________ $5.00
Foreign once per

St. Gabaliauskas.

Smetona Ir Lietuvos Išlaisvinimas

weelc yearly $2.50 Užsieny! 1 kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

liu. Kuomet Dangaus Ka
ralius atėjo, Marijos siela 
buvo darželis — toks gra
žus, kokio nei pirm to, nei 
po to pas žmones nebuvo. 
Užtat, kad ji buvo skaisti, " 
lelijos tenai baltavo; užtat, 
kad ji buvo maloni ir mei
li, kvepiančios rožės žydė
jo; užtat, kad visos dory
bės tenai augo, josios sie
la buvo pilna dvasinio Ge
gužės grožio. Ir Dievo Sū-

Kuomet po ilgos šaltos 
žiemos, mirusi žemė atsi
gaivina, dailiai pasipuošia, 
tuomet visi žino, jog Ge
gužės mėnuo yra atėjęs. Ir 
daugelyje vietų pasaulyje 
yra nuo senų laikų užsili
kęs jaunuomenės tarpe pa
protys išrinkti “Gegužės 
Karalienę”, uždėti jai ant 
galvos iš gėlių nupintą vai
niką ir pasodinti į žiedais 
išpuoštą sostą. Tai yra 
stabmeldystės laikų lieka- nūs ateidamas į tą darželį 
na — atgimstančios gam- nesigailėjo apleidęs Dan- 
tos garbinimo išraiška, giškąjį Rojų. Nes Jis rado 
Dar ir dabar gali jaunatvę Mergelės sieloje tokių gė- 
ir grožį stipriai sužavėti,! lių, kokios tartum tik Dan- 
bet šiame nupuolusiame guje galėtų žydėti. Dėlto 
pasaulyje yra tai vien tik į Gegužės mėnuo yra teisin- 
monai, dažnai pilni pavo- Į gaj_ Marijos Mėnuo, 
jaus Krikščionių jaunoms ~ 
sieloms.

Pasaulis stato savo kara
lienę, Bažnyčia savo. Pa
saulis pataikauja žemes
niems prigimties palinki- širdžių sustiprinime, ypač 
mams, Bažnyčia atsišau- jų gyvenimo pavasaryje, 
kia į aukštesniuosius. Pa-i Beeinant siauruoju keliu 
—-ji-. išganyman, Marijos užta

rėjos prisiminimas sutei
kia drąsos žengti pirmyn. 
Ji suvaldo jausmus, kad 
žmogus neklaidžiotų— nu
ramina pavojingų reginių 
ir balsų apsuptas sielas. 
Tiems, kurie nuvargę nuo 
nesiliaujančios kovos prieš 
blogą, ji priduoda kantry
bės ir ištvermės. Kada au
ga apsisaugojimo reika
lingumas, kada įkyrėja jo 
tartum amžinas palaiky
mas, kada nusibosta daž
nas atnaujinimas, tada 
meilus maldoje pasikalbė
jimas su Marija pažadina 

savo nuliūdusius — rodos aplei
stus, ir jiems suteikia nau
jų jėgų kovą tęsti.

Nusiminimuose ji pa
guodžia, nuovargyje pa
lengvina, suklupus pake
lia, laimėjus apdovanoja.

LGF Vajus eis tol, kol kvo- ten — $130.69.
tą išpildysime. — Prašo- Eynon, Pa., lietuviai ka
rna bent po dolerį metams, talikai suaukojo $14.00. 
Gedimino metai 
žės jnėn. 15-toji 

linės enciklikos.
Dar nė

Gelbėti Fondo vajaus ra- Youngstown, Ohio, LGF 
jonų neišpildė savo kvotos, skyrius sukėlė $37.50.
Ir dėl to, tebūnie žinoma Detroit, Mich., Moterų 
visiems rajonų ir paskirų Sąjungos 54 kuopa iš savo 
kolonijų veikėjams," kad iždo Fondui aukojo $5.00.

i
I

I

Visi lietuviai Amerikoje,'kimų Lietuvoje niekad ir 
išskyrus saujelę Maskvai'neleido.
parsidavusių bolševikų a-j Toliau tas p. Smetonos 
gentų, pagal savo išgalės sukurtas rėžimas dar la- 
ir išmanymą darbuojasi biau įgriso Lietuvos gy
dei atsteigimo Nepriklau- ventojams, kurie prieš tą 
somos Lietuvos. rėžimą darė nuolatinius

Visoje plačioje Ameriko-! pasikėsinimus.
je, lietuvių kolonijose, ei-j Smetonos kova su savo 
na intensyvus pasirengi- politikos priešais niekad 
mas Lietuvai išlaisvinti iš nepasibaigdavo, 
bolševikų okupacijos, 
merikos lietuvių vadams 
dabar lieka tik išspręsti 
klausimas, kaip geriau su
organizuoti Lietuvos va
davimo darbą, kad jis 
trumpiausiu laiku duotų 
laukiamų rezultatų.

, Ęeveik be išimties visi 
organizuoti Amerikos lie- 

į tuviai, neišskiriant ir tau
tininkų, įvairiomis progo
mis jau yra pasisakę, kad 
principiniai sutinka, jog j 
busimoji Lietuva pilna to 
žodžio prasme turės būti 
demokratinė Respublika ir 
nieko bendro neturės su 
buvusiuoju p. Smetonos 
sukurtu ir per 13-ką metų 
Lietuvą valdžiusiu rėžimu.

Darant logišką išvadą iš 
tokio nusistatymo, reikia 
konstatuoti, kad ir to ne
pageidaujamo tautininkų , 
rėžimo autorius p. Smeto- šų atžvilgiu,

į

I
i

šauliui rūpi kūno dailu
mas, Bažnyčiai — sielos 
grožis. Marija yra “lauko 
gėlė ir slėnio lelija. Tarsi 
medelis Ji skleidžiu malo
nų kvapą ir josios žiedai y- 
ra garbės ir doros vaisiai” 
Ji yra “skaisčiausioji” ir 
“be dėmės”. Šiuos Švento
jo Rašto žodžius Bažnyčia 
mėgsta rišti su švenčiau
sios Panelės asmenybe. Ją 
stato savo Karaliene, pa- 
švęsdama tą visų metų 
gražiausią gegužės mėne
sį, Mergelės - Motinos ypa
tingu pagerbimo laiku. 
Bažnyčios tikslas 
svarbus ir kilnus - 
vaikus vesti apsaugotu ta
ku į Dangų. Nes ji iš paty
rimo žino, jog kurie Mari
jos lydimi eina, — Mariją 
pamylę ir ja sužavėti, jo
sios meilingumo traukia
mi ir josios dorybių gražu- Kada dvasia yra prispaus- 
mo laikomi — tuomet eina ta, apsileidus, kada klai- 
tikruoju keliu. džioja ir nerami, kada ne-

Katalikų Bažnyčia nepa- patenkinta tuo ką turi ir 
seka gamtos stabmeldiško geidžia ko neturi, kada a- 
garbinimo; ji pakeičia Die- kis traukiama į blogą ir 
vo Motinos pagerbimu — 
tokiu būdu patvirtindama! 
tą, ką tikintieji yra visuo-* 
met geidę bei veikę, tarda
ma, jog žmonių prisiriši
mas prie Švenčiausios Pa
nelės yra įgyvendintinas 
Krikščionybės pasireiški
mas.

Marijos teisės ir garbė, 
1 josios vertingumas — vis- i kas ima pradžią tame 

brangiame varde, kurį įgi
jo tapdama Dievo Motina.I Josios Dieviškoji Motinys
tė yra kartu jos ir krikš
čionybės garbė, ryškiai 
parodanti, jog Marijos Sū
nus yra Dievas ir Žmogus. 
Tai yra svarbiausia prie
žastis. dėl kurios Bažnyčia 
laiko Mariją garbės verta. 
Bet dėlko vadina ją “Ge
gužės Karaliene”?

Šis ypatingas mėnuo yra 
Marijai skiriamas užtat, 
kad jis yra visų mėnesių 
gražiausias. Jame krūmai 
sužaliuoja, laukai pasipila 
gėlėmis, medžiai išleidžia 
savo ružavus ir.' 
dus, pasirodo pir 
— visa žemė tampa darže- gūžės Mėnuo. A? Meslis, s J.

marusis kūnas sudreba 
pagundos šešėlyje — tada 
Nekaltosios malonus žvil
gsnis — Dangiškosios ro
žės grožis pažadina ir at
veda ramybėn. Argi kada 
nors buvo kita tokia galin
ga, maloni, gera, meili ka
ralienė kaip Marija!

Šiandien daugiau negu 
kadaise žiauriausi dvasios 
pavojai tykoja žmones pa
gauti pasaulio pinklėse. 
Dėl to ir reikalingas daž- 
nęsnis šaukimasis į “Ge
gužės Karalienę”, tvirtės-, 
nis susivienijimas su Mari-; 
ja, tąja “gražia Dievo do
vana, kuri šviesesnė už vi
sus pasaulio blizgėjimus”. 
Nuoširdžiai šaukiąs josios 
užtarimo bei pagalbos, 
niekuomet neliko atstum
tas.

Marija yra Karalienė 
mūsų bažnyčiose. Padary
kime ją Karaliene mies
tuose ir kaimuose, darbo 
vietose ir mokyklose, na
muose - savo širdyse - tuo-

vajus tol bus vedamas, kol Po dolerį_paaukojo šios na 
j visi savo kvotas išpildysi- rėš: 
me, kol kiekviehas lietu- _ 
vis, kuris išsigali, savo 
svarbią tautinę pareigą at
liks — bent vieną dolerį į 

I metus Lietuvai 
Fondui paaukos.
ma, pagaliau, daryti išim- siuntė Lietuvai Gelbėti 
tį, net ir neteisybę: vieni Tarybai $18.26. Šie pinigai 
savo dalį atlieka su kaupu, persiunčiami Tarybos iždi- 
kiti nieko tautos reika- ninkui kun. J. Švagždžiui. 
lams nepaaukoja. Kad ta Neužmirškime, kad šie- 
neteisybė išsilygintų, va- met minime D. L. K. Gedi- 
rysime vajų tol, kol bent mino 600 metų mirties su- 
dauguma savo pareigą at- kaktuves. Visose mūsų ko- 
liksime. jlonijose turi būti sureng-

Arčiau stovintieji prie ta tų sukaktuvių minėji- 
mūsų veikimo centrų, ma- mas, iškeliant Gedimino 
to kiek daug šiandien yra didžiuosius Lietuvai dar- 
svarbių tautos reikalų ir bus. Ta proga reikia pa- 
darbų, laukiančių mūsų fi- rinkti aukų, kad greičiau 
nansinės paramos. Ir pa- atstatyti dabar rusų bol- 
bėgėlių šelpimas, ir Nepri- ševikų okupantų Gedimi- 
klausomos Lietuvos atsta- no valstybę.
tymo akcijos rėmimas rei- Mūsų laikraščiuose jau 
kalauja daug daugiau lė- nekartą buvo primintas 
šų, negu esame surinkę, reikalas šiemet minėti Lie- 
daugiau net negu užsimo- tuvos Steigiamojo Seimo 
jome surinkti. ' susirinkimo diena, būtent

Šiomis dienomis gavau gegužės mėn. 15-tą. Fede- 
iš kelių žymių mūsų tau- racijos skyriai turėtų nasi- 
tos vadų, gyvenančių Eu- rūpinti surengti tą dieną 
ropoję, prašymus, kad A- prakalbas, tinkamai įver- 
merikos lietuviai tuojau tinant tos. istoriškosios 
sudarytų Lietuvai Gelbėti mūsų tautos gyvenimo 
Tarybos Vykdomąjį Komi- dienos reikšmę.
tetą ir Informacijos Biurą, i Nederėtų užmiršti ir to, 
Besilankydamas Vašingto- kad gegužės 15 d. sueina 
ne patyriau, kad tokio ko- 50 metų nuo paskelbimo 
miteto ir biuro steigimas popiežiaus Leono XIII en- 
yra būtinas. Gyvenimas ciklikos “Quadragesimo 
virte verdą, iškeldamas Anno”. šios dvi enciklikos 
naujus įvykius, stebinda- socialiniais klausimais yra 
mas naujais netikėtumais/nepaprastai svarbios. Jos 
Mums reikia budėti, infor- duoda puikų atsakymą į 
muoti, dirbti. Į visų laikų socialinius ir e-

Malonu pranešti, kad kai konominius negalavimus 
kuriuose rajonuose, net ir ir nurodo tinkamus kelius, 
tose, kur kvota yra išpil- kaip jų išvengti. Jose ran- 
dyta. rinkliavą Lietuvai damas tinkamas atsaky- 
gelbėti tebevedama. i mas ir šių dienų sociali

niams ir ekonominiams 
negalavimams, dėl kurių 
iškyla tarptautinės kom
plikacijos ir baisios katas
trofos. Nacionalė Katalikų 
Gerovės Konferencija 
(NCWC) tų sukaktuvių 
proga šį mėnesį rengia ra-' 
jonines svarbias konferen-Į 
cijas, kuriose ir lietuviai 
privalėtų gausingai daly
vauti. Juk šių laikų ir so
cialinės ir visokios kito
kios negerovės ir 
skaudžiai paliečia.

Leonardas šimutis, 
2334 Š. vakley dve., 

Chicago, III.

M. Baikauskienė, O. 
Banonienė, O. Yurgutienė, 
E. Paurazienė, O. Kartavi- 
čienė, M. Kesevičienė.

Ta pačia proga primenu, 
Gelbėti kad Cleveland, Ohio, Lie- 
Negali- tuvių Vaizbos Butas pri-

gelbėti tebevedama.
Brockton, Mass., lietu

viai katalikai Fondui sudė
jo ir per savo kleboną kun. 
Joną Švagždį centrui pri
siuntė $150.00, tuo būdu 
išpildydami savo kvota.

So. Boston, Mass., LGF 
skyrius, pagelbstint klebo
nui kun. P. Virmauskiui, 
sukėlė Fondui $46.00. Be 
to, $10.00 prisiuntė už 
draugijas į Federaciją.

New Canaan. Conn.. My
kolas Juozapaitis — $2.00.

Medwav, Mass., Marė 
Sutkienė $5.00.

Wilkes Barre, Pa., dar 
prisiųsta $10.00. Viso iš

vos pabėgėlių tarpe Vokie
tijoje, pereitų metų rugsė
jo mėnesį.

Tiems žmonėms negali
ma primesti, kad, jie būtų 
bolševikų propogandos pa
veikti. Be abejo, p. Smeto
na tuos pabėgėlių priekaiš
tus Vokietijoje girdėjo, to
dėl būdamas Berlyne nė 
karto pas savo žmones į jų 
susirinkim'' neatėjo ir pa
skubomis, net buvusiu ar
timiausių bendradarbių 
ignoruojamas, ir net nepa- 
Ivdėtas, iš Vokietijos išva
žiavo.

Turėdami galvoje, kad 
lemiamoji kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo beabejo 
turės įvykti pačioje Lietu
voje, kur dalyvaus ta pati 
p. Smetonos rėžimo, per 13 
metų engta, visuomenė. 
Negi ta visuomenė, kuri 
per 13 metų vedė kovą Lie
tuvoje su p. Smetona, su- 
laužusiu teisėtą Lietuvos 
konstituciją, paniekinusiu 
Dievo vardu duotą priesai
ka ir tik ginklo galia išsi
laikiusiu prezidento poste, 
norės prisiimti p. Smeto
ną savo vadu? Žinoma, kad 
ne. Todėl didelę klaida da
ro, čia Amerikoje, tie tau
tininkų ir kai kurie sanda- 
riečių veikėjai (nav. p. Vi- 
nikas, p. Strimaitis), ku
rie siūlo p. Smetonai imtis 
vadovauti Lietuvos išlais
vinimo darbui, kuri turi 
dirbti ir jau dirba Lietu
vai Gelbėti Taryba. Kai 
kurie tautininkų ir sanda- 
riečių veikėjai (girdėjau 
nėr n. Vanagaičio radijo 
valanda Čikagoje) prade- 
de tituluoti p. Smetoną lie
tuvių tautos vadu, tuo lyg 
norėdami užbėgti už akių 
lietuvių visuomenei pasi
rinkti sau pageidaujamus 
naujus vadus.

Jeigu Amerikos lietuviai 
tokią klaidą padarytų ir p. 
Smetoną pasirinktų busi
muoju Lietuvos laisvės ko
vų vadu, kaip kad siūlo 
“Dirvoje” ir p. Karpius, tai

A-l Bolševikams okupavus 
Lietuvą, jos kalėjimuose 
buvo rasti netik bolševikų 
agentai, Lietuvos Nepri
klausomybės duobkasiai, 
bet ir Lietuvos Nepriklau- 

I somybės kovų dalyviai, 
į apdovanoti Vyties kry
žium už narsumą, atsargos 
karininkai: Algirdas Slie- 
soraitis, Ivanauskas, Ka
rutis, inž. Steikūnas, avia
cijos kapitonas Vilius ir 
kt.

Bolševikai savo 105 a- 
gentus iš kalėjimų paliuo- 
savo, o Nepriklausomybės 
kovų dalyvius - kovotojus 
su tais pačiais bolševikais 

11919 metais, paliko kalėji
me ir kaikuriuos, kaip I- 

jvanauską, smarkiai kanki- 
Įna.

Ne tik p. Smetonos žiau-i 
rūmas savo politikos prie-

, bet ir jo ne- 
na niekad daugiau Lietu-I paprastas troškulys Vai
voje nebeprezidentaus irĮdžios ir liguista puikybė, 
savo “patyrusiom ran-i pakirto krašto gyventojų! 
kom” Lietuvos Valstybės pasitikėjimą savo Prezi-| 
Vairo nebevaldys. Bet p. dentu. Nuolatinės kovosi 
Smetona yra mūsų tarpe su demokratiškai nusista- 
Amerikoje ir pagal savo čiusia katalikų ir socialis-į 
išgalės kovoja dėl Lietu-i tų bei valstiečių liaudinin-i 
vos išlaisvinimo. Tegul jis'kų organizuota visuomenei 
dirba ką gali dėl labo to'ir protegavimas į valdiš-! 
krašto, kuriame p. Smeto
na tiek daug privilegijų ir 
ne vįsai pelnytos garbės, 
prieš daugumos Lietuvos 
žmonių valią, buvo pasiė
męs. Tad Smetonos parei
ga dabar paaukoti likusias 
savo gyvenimo dienas Lie
tuvai išlaisvinti. Ne tik pa-1 pie didelius p. Smetonos būkime tikri, kad p. Sme-
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kas vietas vien tautininkų 
partijos žmonių, visai su-! 
smukdė p. Smetonos var-j 
dą.

Nors, gal būt, nepagrįs
tos, bet labai plačiai dar; 
Nepriklausomoje Lietuvo
je paplitusios paskalos a-1

šeimos turtus užsienyje, 
ir jo rengimąsi 
valandą pabėgti į užsienį, 
griaužte, griaužė jo auto-f va, nes jo balso ir koman- 
ritetą.

Pagaliau didžiojo pavo- žmonės — okupuotieji lie- 
jaus valandą — birželio 15 
dieną 1940 metais, p. Sme
tona labai paslaptingai, nė 
žodžio netaręs savo tautie
čiams ir net artimiausių 
bendradarbių neperspėjęs 
apie gręsiantį mirtiną pa

reiga, bet ir didelė skola už i 
visas jo turėtas Lietuvoje 
garbes bei privilegijas.

Ponui Smetonai atlie
kant tik savo pilietiškas 
pareigas ir mokant savo 
tautai skolą, kai kas nori 
jo tą darbą, čia Amerikoje, 
labai išpūsti ir taip persta- 
to visuomenei p. Smetonos 
veiklos įvairius faktus, 
kad sudaryti įspūdį, jog p. 
Smetona didžiai aukojasi 
Lietuvai, ir lyg be jo veiki- vojų, nasišalina i užsieni ir 
mo Lietuva "negalėtų išsi- tuo lyg pateisina ankščiau 

apie jį kursavusius gan
dus.

Aš dar gyvenau Lietuvo
je 3 mėnesius po p. Smeto
nos pabėgimo, tai galiu pa
tvirtinti. kad nebuvo Lie
tuvoje, žmonių tarpe taip 
keikiamo, taip nekenčia
mo, taip nepopuliaraus as
mens, kaip p. Smetona. Ši- vo pečiu pakels ir sunkią 
tas ūpas p. Smetonos at 
žvilgiu iš Lietuvos persi
davė j Lietuvos pabėgėlių 
Vokietijoje tarpą, kurie, 
neišskiriant ir pačių tau
tininkų, vienbalsiai smer
kia p. Smetona jei ne dėl 
nrileidimo Lietuvos prie o- 
kupacijos, nes tai ne nuo 
d. Smetonos valios pri
klausė, tai dėl jo nerūpes
tingumo ir neapdairumo 
savo tautos gyvybiniais 
reikalais.

Pravažiuodamas pro Ber
lyną lietuviu pabėgėlių, 
buvusių aukštų valdininkų 
tarpe, girdėjau labai stip
rius priekaištus p. Smeto
nai .dėl jo nerūpestingos ir 
siaurai egoistinės veiklos, 
paskutinėmis Nepriklau
somos Lietuvos dienomis.

Buvo tokių kurie reikala-

vaduoti iš bolševikų ne
laisvės.

Kaip tik yra priešingai, 
nes toks nuolatinis, kur 
reikia ir kur nereikia, p. 
Smetonos vardo kaišioji- 
mas netik nepadeda, bet 
tiesiog kenkia Lietuvos 
reikalui, silpnindamas lie
tuvių vienybę.

Bolševikų propoganda, 
šiaip jau nusibankrutavusi 
savo argumentacija, p. 
Smetonos garsinimosi čia 
Amerikoje proga, gauna 
naujos medžiagos skaldy
ti lietuvių kovos frontą. 
Dar svarbiau užmiršti ir 
palikti p. Smetoną ramy
bėje, atsižvelgiant į mūsų 
tautos, gal netolimos atei
ties kovas, pačioje Lietu
voje, kurioms, kaip vi
siems aišku, p. Smetona 
jau nebegalės vadovauti, 
nes jis lietuvių tautoje nie
kad neturėjo, o tuo labiau 
dabar, neturės pasitikę li
mo. Nepriklausomoje Lie
tuvoje pačiais p. Smetonos 
rėžimo žydėjimo laikais, 
jeigu būtų leisti laisvi rin
kimai. Lietuvos politikos 
gyvenimo žinovų nuomo
ne, už p. Smetoną būtų ati
davę savo balsus nedau
giau 10% krašto gyvento
jų, todėl lis tų laisvų rin-

tuviai daugiau niekad ne- 
beklausvs.

P. Smetona savo rolę Ne
priklausomoje Lietuvoje 
iau yra suvaidinęs ir jo rė
žimas Lietuvoje niekad ne- 
beatgvs. todėl ir atsakin
giems lietuvių veikėjams 
Amerikoje, patartina su p. 
Smetona nesusirišti, kad 
kartais nepakenkus būsi
mai lietuvių laisvės kovai.

Kankinių žemei - išlais
vintai iš bolševikų okupa
cijos. Lietuvai vadovaus 
demokratinių nusistatymų 
garbingesni ir geresnio 
vardo vadai, kurie ant sa-

būsimųjų laisvės kovų 
naštą, nes tokia vra mūsų 
pavergtų tautiečiu valia.

Po šio karo, prieš ta va
lią nebedrįs eiti nei p. 
Smetona, nei kitas pana
šaus tipo diktatorius, o jei 
drįstu, tai vistiek neturė
tų pasisekimo.

Prisikėlusi Lietuva gy
vens nauiu — tikrai lais
vu gyvenimu, kur nebebus 
vietos iokiam smurtui bei 
sauvalei.

6yvoio Rožančiaus 
Paslaptys.

vo p. Smetonai viešo vi- peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
suomenės teismo ir norėjo 
kalti jį prie gėdos stulpo, kas”, J-------
Toks tai buvo ūpas Lietu- Boston, Mass.

sakymus siųskite: “Darbinin-
366 W. Broadway, So.
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Universalis R. Katalikų Bažnyčios Globėjas
Šv. Juozapas, — Šv. P. Mari

jos Sužadėtinis, V. Jėzaus Glo
bėjas, ir Visuotinosios R. Kata
likų Bažnyčios Patronas ir Glo
bėjas, šv. Evangelijos ypatin
gai tituluojamas, pavadintas:— 
“Teisusis Vyras”. Apart šių 
dviejų žodžių, apie tolimesnį Šv. 
Juozapo dvasinį gyvenimą įr jo 
dideles dorybes, Šv. Evangelija 
veik nieko, arba labai mažai 

. mums tepasako. Tačiau tikreny
bėje, tie du trumpi šv. Evange
lijos žodžiai, mums, katalikams, 
ir kartu pačiai Katalikų Bažny
čiai, tiek daug išreiškia, tiek 
daug pasako, kad ir daugybė di
džiausių veikalų, su skaitlin
gais savo tomais, nebegalėtų 
daugiau pasakyti, šv. Juozapo 
teisingumas V. Dievo akyse, bu
vo labai didelis, taip giliai savo 
šaknis naujojon Jėzaus Kris
taus dirvon buvo suleidęs, kad 
visos, drąsiai galima sakyti, 
Katalikų Bažnyčios tiesos bei 
dogmos, vėliau iš jo sudygo. Vi
sa tai, ką šv. Juozapaą turėjo 
nuo V. Dievo paveldėjęs ir ap
turėjęs, jis paveldėjo ir apturė
jo tai, kad V. Dievas jį sutver
damas, padarė Šv. Juozapą to
kiu vertu ir garbingu, užimti 
taip aukštą didžiausios švente
nybės poziciją, kokios nė vie
nas kitas šioje žemėje gyvenan
tis vyriškis, nors jis ir šven
čiausias būtų buvęs, nebebuvo 
vertas, ir visiškai nebegalėjo 
užimti! šventas Juozapas buvo 
tokios šeimos galva, kurios na
rys V. Jėzus Kristus, ne tik, 
kad sutvėrė, bet ir brangiau
siuoju savo krauju, atpirko pa
saulio žmoniją nuo amžinosios 
prapulties.
vardas, kuriame Šv. Dvasia tal
pinos!, buvo Šv. Juozapas, bega
lo švąrbus, šventas ir teisus vi
jose dogmose ir dorybėse”, sa
ko Šv. Chryzostomas. Dėl to, 
ir šv. Evangelistai nieko nesa
ko prieš tai, kad Šv. Juozapas 
buvo paveldėjęs visa tai, ko nie
kas kitas, visiškai nebegalėjo 
paveldėti. “Man visiškai užten
ka vien to, tad Šv. Juozapą vi
si vadina šv. P. Marijos Vyru,— 
Virum Sapctum Marįae da qua 
notus ėst Jėzus. — Taip tegali
ma buvo pasakyti tik apie žmo
gų — apie vyrą, kuris tarpe ki
tų visų, arčiausiai ir labiausiai 
Šv. P. Marijai pritiko, kuris bu
vo švenčiausias, aukščiausias ir 
tobuliausias tvarinys, kuomet 
nors išėjęs iš V. Dievo rankų”, 
—sako Šv. Leonardas Portmau- 
risietįs.

“To Teisiojo Vyro

Aukštas ir didelės nekaltybės 
Šv. Juozapo asmuo, kuris užėmė 
savo poziciją tarpe Dievo ir nu
puolusios žmonijos, parodo 
mums aiškįąi tą faktą, kad visi 
didžiausi šioje žemėje gyvenę 
Viešpaties šventieji, visų laikų 
įr visų šalių, visuomet turėdavo 
karščiausią dievotumą į Šv. 
Juozapą, Švč. P. Marijos Suža
dėtinį. Tarpe kitų visų labiau
sia tame pamaldume figūravo 
šv. Bernardas, šv. Teresė Ispa- 
nietė, Šv. Katarina Bolognietė. 
Šv. Bernardina Sienietė ir kiti. 
Čia, kaip matote, tebėra pami
nėta vos keli, lipoma, čia tai 
ne mūsų dalykas bei noras, ly
ginti ir matuoti taip svarbią ir 
aukštą Šv. Juozapo paziciją, ku
rią jis užima šventųjų hierar
chijoje, su kitąis, kuri jau labai 
seniai universaliai (visuotinai),!

Į 

visų yra pripažinta, o tik pa
brėžti tą faktą, taip reikalingą 
gyvenime ir taip toli siekian
čią, aukščiausios tobulybės dva
sinę įtekmę, kurią šv. Juozapas 
visuomet turėdavo ir dabar dar

tebeturi po visą platų krikščio
niškąjį pasaulį, kaip Šv. Šeimy
nėlės Galva ir Vadas, ir kuris 
savo šventumu, tobulumu, tei
singumu ir kitomis įvairiomis 
savo dorybėmis, duoda visoms 
katalikiškų šeimų galvoms, po 
visą pasaulį, gražiausią pavyz
dį! Šioje instancijoje, — krikš
čioniškųjų idealų namuose ir 
šeimynose šviesoje — pamaldu
mas į Šv. Juozapą, kaipo krikš
čioniškų šeimų globėją — šian
dien prie dabartinio sunkių ir 
painių ekonominių gyvenimo a- 
pystovų ir bendros bedievybe 
kupinai pritvinusios atmosfe
ros, kiekvienoje katalikiškoje 
šaly, kiekvienoje kataliko šei
moje, kur kas labiau yra reika
lingas, negu kuomet nors pra
eity. Pasauliui, kurio viduje da
bar teberiogso buvusiųjų di
džiųjų galingųjų imperijų vien Juozapas dąr žemiau stovėjo, , 

negu pačių Romėnų vergų šei
mynų galvos. Gį tarpe žydų, ■ 
kurie nešė aukštai iškėlę savo 
galvas, bendrai pasakius, žydi- 
jos visuomenėje, jis buvo dar 
labiau neužkenčiamas ir neto
leruojamas! Ir ką gi? Taip žy
dai iš puikybės manė: — Juk 
jis ne didelių turtų savininkas; 
juk jis nebeturi laivų, kurie 
plaukiotų po visas jūras; juk 
jis nebeturi didelių, derlingų že
mės plotų; juk jis nebeturi nė 
pramonės, nė darbininkų; juk 
jis nebeturi teįsės laikyti ir ko
manduoti pulkus vergų; paga
liau juk jis visiems matant kaip 
kiti visi žydąi parizėjai, nepas- 
ninkąuja, ir neturi tiek išmaldų 
dalyti pavargėliams, kad tai 
matant, būtų galima trimituoti 
trimitais. Trumpai pasakius, 
Šv. Juozapas jų akyse visiškai 
nebeturėjo jokios materijaiės 
vertės, kas būtų galėjęs savin 
patraukti puikybėje aptemu
sias jų akis, ar juos padaryti jo 
prieteliais.

Pilna ,puikybės, fanatiškos 
garbės, išdidumo, bei pasaulio 
tuštybių gaudymo, generalė žy
dų tautos visuomenes vaiden
tuvė, apie šv. Juozapą, kaip 
pie vargingo luomo dailidę dar
bininką, veik visai nieko nebe
manė. Jų akyse, jis buvo ne kas 
nore kitas, kaip vien tįk varg
šas artizanas, gyvenantis maža
me, vargingame' Nazareto bute
ly, ir dirbantis tokį darbą, iš 
kurio tikrenybėje jis jokio pel
no yisiškai nebeturėjo... Jis bu
vo vienas iš tos klasės pavargė
lių žmonių, kurie nuolatiniai be
stovėdami ant kelių ir miestų 
gatvių, su širdgėlą tėmija tur
tuolius pro savo šalį praeinan
čius, kad pastarieji bent ma
žiausią trupinėlį savo turto 
jiems numestų! Tačiau V. Die- 

: vo akyse, šv. Juozapas, buvo

vo tokia, kad į paprastą rankų 
darbo žmogų, o dar ypatingai 
kaipo į pavargėlį, nė tiek kiek 
šiais laikais, geras, doras, gai
lestingas žmogus į gyvulį, nebe- 
atsižvelgė! Jis kentėjo pažemi
nimus ir įvairius išjuokimus ne 
tik nuo pagonių, bet lygiai ir 
nuo savųjų tautiečių, kuriuos 
korupcija ir pagoniškųjų idėjų 
gaudymas ir tvirtas jų pasisa
vinimas, padarė tokiais, kad jie 
(supr. Žydų Tauta), puikybės 
ir neapykantos apakinti, su šv. 
Juozapu, kaipo vargšu, visų pa
žemintu ir išjuoktu dailide, ne
benorėjo nė susitikti! Gi oficia
lių pagoniškosios Romos valdi
ninkų akyse šv. Juozapas, kai
po žydas, taipogi buvo skaito
mas, kaipo paniekintos rases 
kategorijai priklausęs narys. 

[Sulig Romėnų įstatymų, Šv.

galima sakyti sątrapos ir suby
rėję šipuliai; kur naujos socia
lės ir politines sistemos pakei
čia senąsias; pasauliui, kurio 
atgyvenę savo dienas, — senos 
įvairios institucijos smarkiai 
linksta ir lūžta pranykimui, — 
labai ir labai patartina giliau ir 
intensingiau pastudijuoti tą kil
nų -ir didingą, katalikiškoms 
šeimynoms paliktą Šv. Juozapo 
pavyzdį, kuris yra niekaip ne
sugriaunamas ir nesunaikina
mas krikščioniškųjų tautų ir 
valstybių, O ypatingai kilnių,— 
krikščioniškųjų šeimynų ben
dras pamatas!

Kilęs iš Dovydo namų, kaip 
sako Šv. Raštas, Šv. Juozapas 
buvo kilniausios ir garbingiau
sios pasauly šeimos, kokia tik 
kur galėjo rastis narys. Garsių 
ir didingų karalių ir kunigaikš
čių šeimynų originalai, garbin
gos praeities ir moderninės mū
sų Jaikų dabarties, nublanks iki 
nepažinimo, palyginus jas su 
Šv. Juozapo asmens individua
liu originalu. Neskaitant jau to 
paaukštinimo įr gąrbės, su ku
ria pats V. Dievas iš neapsako
mos Savo malonės ir meilės 
jam suteikė, nepaisydamas to, 
kad jis buvo tik menkutėlis Jo 
tvarinys, kad jis buvo silpnas, 
kaip ir kiti visi žmogus, žemiš
kasis Jo tvarinys, darbo ir var
go peliukė! Jis, savo kilimu, tie
sa, buvo aristokratas, tikroje 
to žodžio prasmėje, kaip tik tei
singiau begalima buvo tai iš
reikšti. Tačiau matęrijalėje tik
renybėje ir praktikoje, jįs buvo 
vienas iš didžiausių vargšų, ku
ris vos su dideliu vargu ir neda- 
teklium, teįstengė pats save, 
Kūdikėlį V. Jėzų ir Mariją, iš 
savo menko, dailidės amato, iš
maitinti. Pagoniškasis tų lai
kų pasaulis ir visa bendra tuo
metinė jo aplinkuma, kurioje 

. Šv. Juozapas gimė ir augo, bu- turtingesnis ir galingesnis už

Pasaulis tais laikais, kuomet 
šv. JutMgpas gimė įr augo, var- , 
gingąjaį darbininkų žmonių . 
luomo visuomenei, buvo ne Uis- j 
vas įr pakenčiamas gyvenimas, 
o tik apsoliutė vergija*. Gi pati ’ 
vargingoji darbininkų luomo : 
visuomenė, kurios vienąs narys • 
buvo. ir Šv. Juozapą?, su šv. 
savo šeimynėle, buvo skaitpma ■ 
vergais,, turtingųjų ir galingųjų j 
išmatomis, beverčiais ir su visu ( 
beteisiais, nebegalinčiais net 
pačius švenčiausius ir teisin
giausius individualius savo inte
resus užstoti įr apginti. Kai Ka
talikų Ęąžnyčia, kurios įsteigė
jas, V. Jėzus Kristus, menkame, 
vargingame, Šv. Šeimynėlės 
butely, Nazarete, tapo užsup
tas, užaugintas,, kuris vyriau
sias Galva ir Globėjas, buvo Šv. 
Juozapas, po ilgų, žiauriu kata
likų persekiojimų metų laikų, iš 
katakombų ir kitų slaptų vietų, 
persekiojimams pasibaigus, pa
galiau pasirodė viešajame gyve
nime; kai krikščionybės pra
džia ir jos priėmimas, smarkiai 
pradėjo plisti visose pagoniško
se šalyse; kai nutrūkę santy
kiai tarpe V. Dievo ir žmonijos 
vėl atsinaujino, tik tuomet to
kios prazės, kaip “Vargingųjų 
darbo žmonių teisės”, “Visų 
žmonių bei luomų lygybė”, 
“Vergų paliuosavimas” ir “Ly
gi visiems, šioje žemėje gyve
nantiems žmonėms laisvė”, —

S - ' •

pirmutiniu kartu visoje pasau
lio žmonijos istorijoje nuskam
bėjo, ir tebuvo galima ją pas
kelbti. Pažemintoji vargingųjų 
darbininkų žmonių klasė, įvai
rūs vargšai, ir skaitlingi, įstaty
mais paniekintieji ir nužemin
tieji vergai, pirmutiniu kartų 
išgirdo, kad jie yra neteisėtai 
turtuolių ir galiūnų skriaudžia
mi ir persekiojąmi, kad ir jie 
turi lygiąi nemirtingąją savo 
sielą, kaip ir kiti visi, ypatingai 
turtuoliai žmonės; kad ir jie Ju- 
ri turėti visame žmogišką savi
garbą bei teises, kurių jokie že
mės karaliai, kunigaikščiai ir 
turtuoliai nieku būdu nebeturi 
teisės nuo jų atimti. Tai buvo 
pirmutinė, o kartu ir didžiausia 
Jėzaus Kristaus vargingųjų 
darbo žmonių luomui įr ver
gams, suteikta dovana, kurią 
niekas kitas, kaip vien tik Pats 
V. Jėzus Kristus ir Šv. Jo E- 
vangelijos mokslas, tįk tegalė
jo jiems suteikti! Toji laisvė, 
lygybė, ir vargingųjų darbo 
žmonių teisės, tai ir buvo Kata
likų Bažnyčios nuolatinis tiks
las bei objektas, kurio įvykdy
mo, bažnyčia energingai, visa 
savo turima galia, per ilgus, iš
tisus šimtmečius siekė, ir da
bar dar nebenustoja siekusi. 
Katalikų Bažnyčia visa savo 
Širdimi ir siela trpkšta ir dirba, 
kad tas V. Dievo suteiktas ly- 
giai visiems žmonėms— turtuo
liams ir vargšams, kaip reikiant 
preservuoti, t. y. apsaugoti nuo 
sugedimo, kad paties V. Dievo A* " ***

suteikta
reikalingą gulig jo luomo savi
garbą žmogus pilnai išlaikyti 
gaištų, kad žodis ląiąvč ir lygy
bė, kurią V. Dievas kiekvienam 
žmogui suteikė, nebūtų tuščiai 
skambantis dalykas, kad vergi
ją, visokį žiaurumai, ir išnaudo
jimas vargingųjų darbo žmonių 
luomo priespauda, netinkami 
kakaliai, diktatoriai ir kitoki 
panašu? šalių valdonai, visiš
kai būtų panaikinti, kad viso
kis blogumas, kylantis iš netei
singos, gruoboniškos, politinės,

savo apetitą,

socijalės ir finansinės sistemos, 
būtų iš visuomenės tarpo su 
šaknimis išrautas, kąd beširdis 
ir besotis industrijalizmas, su
tvarkytų nežmonišką turtų gro
bimo atžvilgiu,
kad pagaliau, trumpai suglau
dus, visokios nedorybės, kylan
čios iš ambicijos, puikybės, tu
rimos ant darbo žmonių valios 
įr jėgos, pavydo, godulybės, ir 
kitų įvairių nedorybių, — būtų 
ant visuomet iš viscm žmonijos, 
o ypatingai Katalikų Bažnyčios, 
tikinčiųjų žmonių tarpo praša-

Imtą! Taį yra bendras Katali
kų Bažnyčios tikslas ir sieki
mas, kurio bendras pamatąs y- 
ra Šv. Juozapas. Už šį tikslą ir 
siekimus, Katalikų Bažnyčia e- 
nergingai su pasauliu kovojo ir 
kovos, iki pasaulio pabaigai! 
Bažnyčia pildydama Jėzaus 
Kristaus įsakymą, šiame daly
ke niekuomet nebenusileis jo
kiai žemiškai jėgai, neatsižvel
giant į tai, kaip didelė ir galin
ga ta jėga bebūtų. Kas prieš šį 
bendrą jos tikslą ir siekimus, 

Tęsinys 5-Ume pu»l.

ŠIE COLUMBIA REKORDĄ! PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

Onos Katkauskaitės — 
Arina Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anną Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-1(4 — Mergų Bėdos
Dukružėlė 

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

1AIHNNMKE" ŠALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR URPTAUTISKU BU VICTOR
SEKANČIŲ PO 76e REKORDŲ

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka 
Beer Rarrel Polka — Glahe Musette Orchestra 

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Silver Beit Orchestra

V-714-A-} — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarjnet Polka Valso Tempu—Lavvrence 
Duchow A Red Raven Inn Orchestra 

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Ouchovv 
< Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danubę Waves — Waltž 
Blue Danube — Waltz—Victor Continentai Orch.

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz 
Skaters Waltz — Victor Continentai Orch.

V-14O2S-A-7 — Reginos Polka 
Aukso žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork. 
J. Padaužos Grupe

V-14O58-A-S — Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų —> Fokstrotas 
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas 

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka 
'Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon.

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis 
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. K rauti n is, tenor.

V-14O69-A-15 — Kalvelis 
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. Cetkauskas 
ir S- Vilniškis

V-14O7P-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas kokis — P. Cetkauskas ir 
8. Vifnitkis

v-14071-A-n — Motulė Mąpp
Pirmyn i Kova — tv. Marijos Liet. Choras 

V-14O72-A-10 — Malda į Marija
Marijos Giesmė—iv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas jokis, P. Cetkauskas ir 
Š. VilnRki*

V-M07S-A-20 — Kg Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Grabinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šia Naktelę •per Naktelė 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Paišų Rinkinys
P. Cetkauskas, akordeonu

V-1ė077-A-» — O, Mergyte, Tų Jaunoji
Vai Nekukuok—S- Graužinis su orkestrą 

V-14P7B-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis p. Cetkaupkas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14O9O-A-2? — Laisčiau Rūta — Polka
Kviptkps Valsas. — Mahanojaus Liet- Orkestrą 

V-14061-A-26 — Smagi Kūmutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

V-2112O-A-27 — Volga
Studente’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-?8 — Cio Ta Liūliu — Ukranian Polka
Kerobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the Rivąr, Ukranian Polka 
W1jskowa orkestrą

Anna Kaskas

16298-F-82 — Ar A« Tau Sese 
Ulonai—Ą. Vanagaitis, P. Stogis 

16259-F-83 — Plikiu Polka
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus* Liet. Mainerių Orkestrą

16&D-F-9* — Veskie Mane Šokt—Polka 
Storo Jono Polka—ShenanOorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet toksi, Polka—A. taukevičius, 
Mahanojaus Liet Mainerių Orkestrą

16284-F-86 — Kam Aeri žirgelį ?
Kai Al Turėjau—A. Vanagaiti* įr 

J. OKauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Natly* Polka—Lietuvių Orkestrą "Lyra” 
16300-F-88—DAdįenė Polka

Lakstuti* Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
163O2-F-89 — Gegužinė Polka

Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą 
16303-F-90 — Pplka Dėl Numylėtos

Virbalio Polka—V. Gulo* Orkestrą
16304-F-91 — Kanapių Polka—V- Gulos Orkestrą 

Qnp Polka—V. Gulo* Orkestrą, A. Vasiliauskas 
163O5-F-92 — Oaratytė — Polka

Beržų Pplka—V. Gulo* Orkestrą 
183O6-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas,

A. Šabaniauskas
Tai Nebuvg Meilė —Tango, A. Šabaniauskas 

163P7-F-94 — Mari, Mari, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Marias, Karo Mokyklos Chor. 

163O8-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Ai Turėjau Raime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—rA. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystė* Meilė—Tango 
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. Sabaniausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėta* Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. Šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviikos Liaudies Dainelės — 
Pirma Oęlis
Lietuviikos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. Šabaniauskas

1631?-F-100 — Griovisių Gėlelė
Našlaitė* Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

18315-F-102 — Buk' Vyras — Polka
Suka* Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

1S316-F-10J — Grabus MiĮk0 ||pda*
Gieda Gaideliai—Akira* Biržys 

18317-F-104 — Sužadėtinių Vaisa* 
Razaliutė* Polka—Akiras Biržys, 
Įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys

1831Š-F-106 — Sekminių Valsas 
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

1218š-F-ie7 — Krakowiak — Polka 
Laųghing'Polka—Ed. Krolikow*ki’s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos polka
Merkinės Polka — Sakalauską*, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuku Groji Tu, Tartgo 
(dainavo A. Šabaniauskas 

18Q69-E-1W — Gegutė Pplka... Armoniką ^olo 
Mieganti Gražuolė, — valsas 

1S181-F-lil — Pora už Poroą, Valsas
Dieduko ^olka, Brooklyno Lietuvių 0rk- 

16163-F-112 — Butk$kių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsy|vanijp* Angliakasiai 

16254-F H5 — Aukifi Kalneliai
Ak Norėčiau — įdainavo J. Zaek ir A. Shuck 

16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė
Kur Lygūs Laukai — Kęrą Mokyklos Choras

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotterp’ Orch. 

12191-F-52 — GoJden Wędding — Polka
Bummel Petru* (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed- Krolikowgki’* Orchestra 

12194-F-54 — Baruika Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikowski’s Orchestra 

1219S-F-55 — Chicken Polka
Smilia Polka—Ed. Krolikow*ki’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenada, Polka—Globs T rot. Orch. 

12197-F-57 — Rartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

1?1RBtF-58 — Sophie Polka
Alexan<įer’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch. 

12199-F-59 Flower.Polka
F rita Polka—Ed. Krolikowski's Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiika Orkestrą 

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaite Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M- Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniau* Polka — įdainavo A. iaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmo* Polka
Tėvuko Polka — A. iaukevičius, Mahanojaus 
Liet Mainerių Orkestrą 

16142-F-83 — Frano Polka
Paprleniokų Polka — Mahan. Liet Mainerių Or-. 

1|145-F-M — Eisim Laukan
pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas fr ork. 

I61M-F-67 — Lietuviško Kliupo Polka
Linksmybės Polka — VVoroesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-66 — Nauju Metų Polka
iokikų Polka—Mahanojaus Liet Mainer. Ork. 

18Į92-F-89 — Trauk, SimniŠki—Polka
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvoli* ir Ork. 

1617B-F-70 — Siaučiau* Polka
Ievutė* Polka—Mahan. Liet Mainerių Ork. 

t9171-F-71 — Sudiev Sesutė* —Stasys Paura*, parit 
Svajonė ir Meilė—Juozą* Antanėlis, tenoras 

16I73-F-7? — Lietuvė* kareivių Polka
Einlk Polka—Woroesterio Liet. Orkestrą 

18190-F-73 — Kibartu Foįka
vyitytio Valsas 

161S2-F-74 — Lakštutė
Sabas Gud0 Polka—1 

16193-F-7J — Marytės Ir Jonuko Daįna
Zemattėliu Polka—A- *ay|ęevičius, I

61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — įiet. Vesleė—Dąli* Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Palis Penkta ’r ėeėta 
Visa* įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuvMkų ir tarptautilkų rekordų, praiome pažymėti reikalaujamų ploki-
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba m»nty orderį. Užsisakant nuę vienos iki 6 plokitelių, 
praiome prisiųsti 15c persiuntimo lėtoms padengti. Ka* užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo iilaidas padengsime. , ’ ’ ’ ,

“DARBININKAS” i ;
366 WEST BROĄDWAY SOUTH BOSTON, MASS.

REKORDAI PO $1.25

Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent: Mon
tello Quaiity Upjiolstering Co., Ine., 10 Arthur St., Montello, 
Mass. šios įstaigos vedėjas yra Emilius Kasparas, šis gra
žus Parlor 8etas bus duotas dovanų “Darbininko” metinia
me piknike, kuris įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass.

Polka
•Worcąsterio į-ięt. Or|c.

Z-;xj
žemaltėllų Polka—A- 6aųk®*ičiu*> Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą 

162Ū1-F-76 — Vįrginta Pplka
Marclnkpnių Polka—Woręe*terio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prie* Tavę—A- ėauktviįiu*. 
Mahanojaus Liet- Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — PaukSčių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polką
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-90 — Tyliąją Naktį
Angelai Gįed' Danguje—P. Petraitis, bariten. 

16242-F-81'— Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet
įr Planą*
Moėlutėr Valsas—Armonikų Duetas



Penktadienis, Gegužės 2, 1941

( Pradžia 4 pusL) 
eina priešai, tą Katalikų Baž
nyčia pasmerkia ir prašalina iš 
savo narių tarpo, su visu nebe- 
atsižvelgdama į tai, kas per 
vienas jis, ar individualė jo as-, 
menybė bebūtų!..

Tos visos aukščiau paminėtos 
Jėzaus Kristaus dovanos, su
teiktos vargingajam darbo žmo
nių luomui, nieku būdu nebega
li būti sunaikinta! Jis, t. y. Jė
zus Kristus, įsteigė, Savo mirti
mi ir kančia, Savo Kūnu ir 
Krauju, pastatė Katalikų Baž
nyčią ir visa pragaro galybė, i- 
ki pasaulio pabaigos, jokiu bū-' 
du nebeįstengs jos sugriauti. o| 
tai todėl, kad tai, Pats jos Įstei
gėjas, Šv. Apaštalams pažadėjo. 
Žmonijos istorija teisingai pasi
tvirtino praeity, — teisingai pa
sitvirtins ir ateity. Tįpsa, toji' 
kova, tarpe dviejų, — vienos ki-i 
tam griežčiausiai priešingų ele
mentų, t. y. Katalikų Bažnyčios 
ir juodosios pragaro jėgos, ku-Į 
ri iki šiol taip atkakliai buvo! 
vedama, kaip praeity, ir dabar
ty, taip lygiai pat ir ateity, vi
su smarkiausiu tempu bus ve
dama- Ji nebenustos ėjusi, iki 
pat pasaulio pabaigos! Natūra
liai gyvenįman pasižiūrėję, mes 
aiškiausiai pamatysime, kadi 
žmogaus teisės, jo laisvė, savi
garba ir bendri žmoniškumo 
dėsniai, dėl kurių Katalikų! 
Bažnyčia, nuo pat savo pra
džios, taip energingai ir nenuil
stamai kovojo, materialistinio, 
bedievybe perdėm persisunku
sio, pasaulio dominuojančių 
sluogsnių, juodosioms pragaro 
jėgoms padedant, — dabar dar 
daugiau negu praeity, norima 
ir siekiama jeigu jau ne visiškai 
panaikinti, tai bent kiek gali- 
ma daugiau susiaurinti, suvar
žyti. To darbo ir kovos vaisiai 
yra nesuskaitomos pačių žmo
nių ir jų gyvybių aukos, nes 
tą darbą veda ir kovą kovoja, 
ištisi velnio armijos batalijonai! 
Taigi šiame didžiajame Katali
kų Bažnyčios darbe ir kovoje 
prieš pragaro galybes, Šv. Juo
zapas, tas Teisusis Vyras, tas 
tylusis šv. šeimynėlės Galva, 
kurio Pasavintinis, Jėzus Kris
tus, ne tik kad sutvėrė, bet ir

tv. Juozapas

5_ 
| Dkio Darbininkai Pavergtoje Lietuvoje

— Patirta naujų smulk- nę padėtį ir tinkamai įver- 
menų apie laukų darbinin
kų atlyginimą okupuotoje 
Lietuvoje pristeigtuose 

; sovchozuose (valstybinės 
i baudžiavos ūkiuose). Šiuo- 
įse ūkiuose darbininkams 
maisto jau nebebus duoda
ma, o tik atlyginimas pini
gais. Kaip ir kitose darbo 
'srityse, įvestas akordinis 
j darbas. Žemės ūkio komi- 
: saro įsakyme įsakmiai pa
brėžta, kad darbininkai y- 
ra atsakingi už tinkamą 

■ darbo atlikimą. Jeigu ku- 
l'ris darbas atliktas nepa
kankamai gerai, tai darbi
ninkas jį turi be atlygini
mo antrą kartą padaryti. 
Sovchozų darbininkams 
duodama teisė pirktis tvir
tomis kainomis tiktai ribo
tus maisto kiekius. Grūdų 
per mėnesį trims pirmie
siems šeimos nariams lei
džiama pirktis po 36 kg. ir 
kiekvienam sekančiam na
riui po 20 kg., bulvių per 
mėnesį vienam asmeniui 
20 kg., pieno darbinin
kams, neturintiems kar
vės, po 1 kg. per dieną, o 
nedarbingam šeimos na-

, . _ —,r__„-------------- .. . ;riui — pusę kilogramo die-;pasirašė “draugas ____
beje buvo dvi ligoninės, gali tam faktui užginčyti, šventumo palaimomis, ku-jnai. Už 100 kg. rugių dar- tovas, įsakmiai pasakyta.

V'

Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga
(Tęsinys)

Generalės Motinos Mari
jos idealus kūrybingumas, 
nuveikti didingi ir išga
ningi darbai Dievo garbei 
ir lietuvių tautos kultūros 
gerovei, tai pasididžiavį-

iš naujo atstatė pasaulį, įsteig
damas Katalikų Bažnyčią, kur 
kas daugiau gali pagelbėti, ne
gu visos politinės, socijalinės ir 
ekonominės teorijos bei siste- 

!mos, jas visas daiktan sudėjus, 
i kuriose dabartiniai materijalis- 
tinio pasaulio vadai, taip uęliai 

' ir tvirtai, visas savo viltis yra 
sudėję. Šv. Juozapo pagalba, 
kiekvieną krikščioniškąją šei- 

'myną, kiekvieną tos šeimos na- 
mą, padarys nieku būdu nebeį- 
veikiama tvirtove, kurios nebe- 
pereinamas sienas, visi velnio 
galybių legijonai, dieną ir nak- 

Įtį galės atakuoti be jokios sau 
'naudos! Jeigu krikščioniškos 
šeimynos galvą - šeimininką 

, (čia turiu minty daugiausia tė
vus), dominuoja Šv. Juozapo,— 
Šv. Šeimynėlės Globėjo dvasia, 
tai ten pagaliau ir patys namai 
įr dvasios vadovybei ir nurody- 

’ mams, visiškai pasiduoda. Ka
talikų Bažnyčia, kaip didžiau
sioji pasaulio šeima, kurios Šv. 
Juozapas, yra taip sakant, uni
versalis (visuotinas) patronas gentijos;
ir globėjas, — Šv. Juozapo pa-' 
dedama ir globojama, visą di
džiausią neapykantą, visus per
sekiojimus, kaip, pavyzdžiui, 
Rusijoje, Meksikoje, komunistų 
valdomoje Ispanijoje, laike civi
linio Ispanijos karo, Vokietijo- ■ gerų, dorų, dievotų, kiekvieno
je ir kitur visur, pasekmingai je šaly katalikų namai, kuriuo- 
iškenčia. Ji įstengia perkęsti se šviečia ir* spinduliuoja Šv.

i

bei ir darbuotis lietuvių 
tautos naudai; realizuoja
me nesuskaitomų ir išga
ningų darbų, nuveiktų Die
vo garbei, Bažnyčios gero
vei ir mūsų tėvų žemės 
kultūrai.

tina jų darbą”. Deja, Lie
tuvos laukų darbininkų 

į nelaimei turime pasakyti, 
i kad šis tvirtinimas tėra 
tuščia bolševikiška frazė. 
Nepriklausomoje Lietuvo
je melžėja gaudavo į me
tus tarp 300 ir- 350 litų, be 
to, visą maistą darbo dra
bužius ir kitokių daiktų 
natūra. Dabar gi melžėja 
per metus gaus 1632 rub
lius, už kuriuos ji tvirto
mis kainomis gali nusipir
kti 81 dvigubą rugių cent
nerį, tuo tarpu nepriklau
somos Lietuvos laikais 
melžėja, gaudama per iš
tisus metus pilną išlaiky
mą, drabužius ir kitokių 
priedų, dar, pinigais skai
čiuojant, galėdavo nusi
pirkti virš 30 dvigubų 
centnerių rugių. Jau šis 
palyginimas parodo, į kokį 
skurdą įvaryti sovchozų 
baudžiauninkai...

gų ir išganingų nuopelnų, 
kurių ji nuveikė šiame že
miškame gyvenime Dievo 
garbei ir pačių žmonių iš
ganymui. Be to, visas ap
turėtas malones ar palai
mas jos dėka, gerieji žmo
nės turėtų viešai skelbti 
spaudoje. Tegu niekas ne
praeina tyloje, kas galėtų 
dauginti bei gausinti kil
nias jos garbes ne vien 
tarp žmonių, bet ir Dangu
je pas Dievą. Jos mirties 
sukakties proga, 
Švento Kazimiero
sėlių kongregacijos ko- 
plyčio j e laikomos 
kilmingos gedulingos šv. 
Mišios, dėl to maldingi 
žmonės turėjo progos pasi
naudoti pamaldomis. Visi 
jos gerbėjai turėtų savo

mas mums lietuviams. Tą-! Kas italams Amerikoje 
čiau, ar kas pamastė, kad'ir plačiame pasaulyje yra 
šiandien yra dauguma lie- lotina Cabrini, kas ame- 
tuvių, tvirtų katalikų tikš- Skiečiams Yra Motina Sė
jime, tai ačiū Motinai Ma- ^on» ^ai mums lietuviams 
rijai, pirmajai Šv. Kaži- _Motina Marija (Kau- 
miero Seselių kongregaci- paitė).
jos įsteigėjai, kuri su Tačiau, Motina Cabrini 
skaitlingomis ir pasiauko- Y™ Baznycmą jau pripa- 
jusiomis Sesutėmis rūpės- žfnta Palaimintoji, o Ame- 
tingai mokė par. mokyklo- rikiečiai Jungtinėse Vals- 
se lietuvių vaikučius, tapu- tyrėse darbuojasi, kad 
siais pavyzdingais katali- Motina Seton taip pat bu
kais ir gerais piliečiais. i pnpazmte Palaimintoji 

I ir vėliau Vatikano paskelb- 
Tūkstaneiai lietuvių ir šventoji.

kitatikių dėkingi Motinai Ką gi mes lietuviai daro-iParapijose užprašyti skait

t
Į

Tačiau, Motina Cabrini buvo
Se-

iš-

Kur Lygybė?
kitatikių dėkingi Motinai ______
Marijai už paguodą sun- me tuo reikalu? 0 Genera- lingu šv. mišių ta intenci- 
kioje ^ligoje ir sveikatos jg Motina Marija (Kaupai- ja-, kad Gerasai Dievas bū- 
sugrąžinimą, nes motiniš- tė) turėjo gausių šventu- tų maloningas skaisčiai 
k°Je j°s globoje ir vadovy- mo ypatybių, ir niekas ne- jos sielai ir ją įturtinti to

Šv. Kryžiaus ir Loretto.
Motinos Marijos dėka,!tosios gyvenimą, 

šiandien turime skaitliu-1 šventosios mirtimi, ir nea- 
gos lietuviškosios inteli-I be jojama, kad ji šiandien galėtų paskleisti lapelius vienas

• • • j ’ i T"X- —— _ — —   . —  — - i Ir <-» 1 I i "1 /A/A 1.

skaisčiai

— Paskelbtos taisyklės 
apie pašalpų teikimą dar
bininkams nedarbingumo 
atveju. Taisyklėse, kurias 

i” Molo-

Tikrovėje, ji gyveno šven- rių taip labai reikalinga f bininkams teks mokėti 20 kad darbininkams, r 
mirė žemės mįruoliams. Su Baž- rublių, už 100 kg. kviečių tiems komunistinėse 

nyčios aprobata, Seseles

_ „ ; matome daugy-, Dangųje yra musų tarpi- su atitinkama maldele, iš
bę kilnių sielų, pasmuko-, ninkė ir didelė užtarėja kurių maldingų lapelių
jusiu gyventi Dievo gar-

praeity, — taj ypač toji jos jė
ga, dar ryškiau ir aiškiau, pasi
reikš ir ateity. Krikščioniškieji

nesan-
v -I L1C1110 rkVJlll U.111O pFO“

— 30 rubl., bulvių — 8 rbl., fesinėse sąjungose, ligos 
; kg. pieno 0.25 rbl., ar kitokios nelaimės atve- 

įju mokama perpus ma
žiau.

‘ Komentuodama šį ne- 
Į girdėtą darbininkų rūšia
vimą, oficiozas “Tarybų 
Lietuva” naiviai pataria: 
“Bet geriau yra profsąjun
gai priklausyti, negu ne
priklausyti”. Ką gi darbi- 

i ninkas darys, neprįklau- 
sęs, jeigu įvedama toks 

a-1 dvigubas saikas! Bet, pa- 
tokie bizūnai 

darbininkų ne-

100 kg. žirnių — 40 rublių 
ir tt. Tuo tarpu didžioji 
laukų darbininkų dalis 
sovchozuose gaus tiktai 
3.60 rublių per darbo die
ną. Tiktai ypatingiems 
specialistams uždarbis ga
li būti nustatytas 6.80 rub
lių darbo dienai.

“Tiesa” džiūgaudama 
praneša, kad sovchozų 
darbininkai, dirbdami < 
kordiniai, uždirba dau-! sinodo, ir 
giau. Taip pav., melžėjoms• Lietuvos 
nustatytas mėnesinis atly- vėikia. Tas pats laikraštis 
ginimas 136 rubliai (mais
to ir drabužių jos negau
na), o dirbdamos katorgi
nius akordinius darbus jos 
įvarančios per mėnesį iki 

vęs. Ką jie užvaldo, to pro* 1200 rublių. Pasak ‘Tiesos’, 
tą pražudo. , į “naujoji tvarka pagerina

ar -1 _ 1* „ • 1 -- ___ - a. _ 1 — 11

lapelių
pas Dievą tiems, kurie į ją pasinaudodami pamaldus 
kreipiasi maldomis savo žmonės galėtų maldauti

j

reikalams.
Kodėl ne? Jei žemiška

me gyvenime, Motinos 
Marijos dėka, daugelis pa
tyrė nesuskaitomų malo
nių, tuo labiau antgamti-

iš Visaga- 
juo reali-

taipogi ir visus įvairiose šalyse1 Juozapo, o kartu ir visos šv. niame gyvenime ji nepa- 
Bažnyčiai ypatingai pritaiko- Šeimynėlės pavyzdys, dorybės ir jnij^ta 
mus, sunkiausius įstatymus ir idealai visuomet paliks ištiki-1 
įvairiausius suvaržymus, ku- mos V. Dievo žmogui suteiktų 
riuos velnio dominuojamas, i teisių, krikščioniškosios laisvės, 
piktos valios žmonių protas, tik i savigarbos, ir bendro vargingų- 
įstengia sugalvoti. Tačiau ne
veizint į visą tai, — Katalikų 
Bažnyčia visose instancijose, 
ant visų savo oponentų, yra 
triumfuojanti! Antgamtinė, ne
matoma jos jėga, ir įtekmė, vi
sur buvo aiškiausiai pastebima

jų darbo žmonių luomo, tvir- 
čiausiomis apsigynimo tvirto
vėmis, kurių piktoji dvasia, nė 
su pagalba nešvankios, bedie
viškos ir modeminės šių dienų 
civilizacijos, nebeįstengs su
griauti.

nuolankių savo 
gerbėjų, nes jos dėka ir 
Dievui leidžiant daugelis 
jau apturėjo ir ateityje ap
turės gausių ir nepaprastų 
malonių.

Tuo tarpu Motinos Mari
jos mirties vienerių metų 
sukakties proga, Gerojo 
Dievulio maldaukime, kad 
malonėtų leisti vieną kitą 
stebuklą įvykti dėl garbin-

kurio stebuklo 
lio Dievo, kad 
zuotume nuostabius Ap
vaizdos kelius ir dievingą- 
jį parėdymą dėl Motinos 
Marijos viešojo pripažini
mo ir priskaitymo tarp 
Dievo išrinktųjų palai
mintųjų ir šventųjų.

Kun. A. Tamuliūnas.i 
I 

(Pabaiga)

i

sako: “Nedovanotinai di
delis dirbančiųjų nuošim- 

I tis šiandien dar nepri- 
'■ klauso jokiai profsąjun- 
i gai. Iš samdomo darbo gy
venančiųjų pas mus dar 
nei 50% nepriklauso prof- 

Šv. Grigalius ' visų darbininkų materiali- sąjungoms”.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi ly gūs tarp sa-

KAS LAIMES ŠĮ KARĄ?
(Keliautojo Įspūdžių Nuotrupos)

ir stiprume”. Tiesiog apglušina žmo
gų karo technika ir jos funkcionavi
mas.
— Nejaugi visi žmonės Vokietijoj 

yra patenkinti ir šventai tiki, kad jų 
bus laimėjimas, o kartais ar negali 
kieti vidaus neramumai, man atro
do, kad perdaug esi prisigėręs vokiš
kos dvasios ir žiūri pro vokiškus aki
nius, — tekštelėjo klausimą mano 
geras pažįstamas, kuris smalsiai se
ka visus gyvenimo įvykius.
— Jaunimas šventai yra įsitikinęs, 

kad A. Hitleris atneš pergalę, bet ne
galėčiau tai pasakyti apie senimą. 
Senesnioj kartoj pastebimas pavar
gimas ir noras, kad karas kuogrei- 
čiausiai baigtųsi. Jie kartais esti 
skeptikai (abe joto jai) ir prasitaria 
pašnabždomis: “a, ir didžiojo karo 
metu mes skaitėm laikraščiuose apie 
didžiausius vokiečių laimikius ir per
gales, mūsų vaikai tris dienas per 
savaitę švęsdavo laimėjimų paminė
jimus, o atėjo 1917 metai ir mes su
žinojom, kad esam pralaimėję, kad 
tik ir šiame kare taip neatsitiktų”.

Galiu suklysti, bet dabar esu įsiti- 
krinęs, jei Vokietija nelaimės karo 
iki žiemos, ją laukia dideli sunkumai, 
kurie gali iššaukti krašte įvairiomis 
formomis nepasitenkinimą gyvento
juose. Bet tai ateities reikalas. O, be 
to, reikia nepamiršti, kad, tur būt, 
nė vienas kraštas neturi tokios ap
sukrios policijos, kaip Vokietija. Vo
kietija gali turėti didelių vidaus sun
kumų. bet tai nereiškia, kad jie būtų 
nepašalinami. f.r

(Bus daugiau)

girnas. Būna ir tokių egzempliorių, 
kurie paima storą virvę, nuleidžia 
pro langą ir palieka naktį kaboti. Jei 
tik namas būtų bombų padegtas ir 
jis nebegalėtų pro duris kodašių iš
nešti, tuojau prie virvės ir nusilei
džia žemyn. Žinoma, reti tokie atsiti
kimai, nes griežtai reikalaujama, kad 
visi eitų į slėptuves, bet pasitaiko 
“zuikių”, kurie moka ir sugeba įsa
kymus peršokti.

Kai atvykau į Bostoną, daugelis 
šypsodamiesi klausė:
— Sakyk, galų gale, ar vokiečiai lai

mės šį karą?
— Sunku pasakyti, tik galima at

spėti ar nujausti, bet ir tai sunku, 
nes labai dažnai spėjikus ir nujautė- 
jus gyvenimo įvykiai palieka užpa
kaly. Tik tiek galiu pasakyti, jei kas 
manytų, kad vokiečiai šiame kare 
suklups dėl maisto stokos, labai 
skaudžiai klystų. Vokietijai maisto 
nestinga, visko yra, nepergausiau- 
siai, bet užtenka ir duonos ir mėsos, 
tik gal kiek blogiau yra su rūbais ir 
avalynėmis. Berlynas ir puikiausiai 
ir šauniausiai aprūpintas maistu ir 
kitomis gyvenimo reikmenimis. Ber
lyne žiemos metu gali pirkti ne tik 
čekoliado, bet ir vaisių. Girdėjau kal
bant, kad daug įvairiausių daiktų 
Berlynas sulaukia iš vokiečių oku
puotų kraštų... Jei kada nors būtų 
Europoje badas, vokiečiai ilgiausiai 
gyventų... Kai ilgiau pagyveni Vo
kietijoje ir matai jų gyvenimą, orga
nizuotumą ir pramonės centrus, tai 
nejučiomis išsprunka žodžiai: “Vo
kiečiai dar yra pačiame pajėgume

K. Šilinis, tik anksti rytą atsisveikindavo su 
Berlynu, todėl žmonės tiesiai iš slėp
tuvių be miego ir poilsio eidavo į dar
bą. Po tokių anglų lėktuvų “vizitų” 
gatvėse, fabrikuose ir įstaigose žmo
nės sutiksi nervingus ir pabalusiais 
veidais.

Berlyno, Hamburgo ar kito kokio 
didesnio miesto gyventojas šiek tiek 
aprimdavo, kai sužinodavo, kad šią 
nakt keletą anglų bombnešių nutup
dė vokiečių žemėje ir tada iš jų lūpų 
pasigirsdavo žodžiai:
— Dabar galėsime kurį laiką ra

miai išsimiegoti, nes anglai turėjo 
nuostolių, jie dabar greit nemėgins 
mūsų nervų ardyti.

Tikrai, anglų bombnešiai kaip a- 
rai raižydami padanges, labai dažnai, 
pavirsdavo ugnies kamuoliu ir kris
davo žemėn, kaip karo aukos...
— Kaip dar tu išlikai gyvas, — špo- 

saudamas prasitarė kun. V. Puido
kas.

Miegaliai, Kurie Nebijo Bomby. — Vokietija Pajėgi. — Vokietis Darbi
ninkas Pasigenda Degtinės. — Jei Paslystų Vokietijos Koja. —
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skverbia nepasitenkinimas ar nuo
vargis, bet vis dėlto vokietis ir tuo 
metu palieka patriotu.

Vokietis laukia karo pabaigos, bet 
jis netiki, kad greit ateitų į šią žemę 
taika. Kai A. Hitleris š. m. sausio mė
nesį savo kalboje pabrėžė, kad ką
rąs šiemet bus baigtas, daugelis nu
sišypsojo ir tarė:
— Juk ir pereitais metais girdėjom 

tokias kalbas, bet ir šiemet kraujas 
dar liejamas, nežinia, kada gi bus 
galas skerdynėms ir negirdėtoms žu
dynėms. Į vokiečių žemę atskrenda 
ąnglų bombnešiai, kurie pasėja mir- — Netoli mąno gyvenamojo namo 
tį įvairiuose vokiečių miestuose. Ir 
Berlynas gana dažnai pergyvena ne
rimo valandas, kai atlekia anglų lėk
tuvai virš miesto ir pradeda spjaudy
ti granatomis ir kulkomis. Visas 
miestas suvaromas į požemius, bet ir 
ten pasislėpusius gyventojus atran
da anglų lėktuvų bombos, kurios 
išimtimis pareikalauja ir iš čia gy
vybių. Kiekvienas anglų lėktuvų urz
gimas virš vokiečių miestų atneša

Kai tik išlipus iš laivo New Yorke, 
pasitikusieji, kun. J. Balkūnas, kun. 
V. Puidokas ir kun. P. Ragažinskas, 
tuč tuojau mane apipylė klausimais: 
— Kokios nuotaikos Vokietijoje, 

Berlyne, tur būt, gerokai apardytas; 
vokiečiai, gal būt, nebeturi ko val
gyti.

Tokiais ir panašiais klausimais 
buvau pavaišintas ne tik simpatin
gųjų Amerikos lietuvių kunigų, bet 
visų lietuvių gyvenančių Amerikoje, 
su kuriais tik teko susitikti ir kal
bėti.

Šiandien Vokietija visus intriguo
ja ir visi nori žinoti tikrąją jos būk
lę. Nieko nuostabaus, nes šiame kare 
tiesiog pasakiški jos laimėjimai.

1. VOKIEČIAI IR JŲ NUOTAIKOS.
Vokietijoje ilgėliau pagyvenęs, į- 

sitikrini, kad čia viešpatauja nepa
prasta organizacija, tvarka įr švaru
mas. Beveik tuojau bus metai, kaip 
Vokietija kariauja, bet jokio pakriki
mo ir nerimo nepastebėsi. Kaip dau
gelis jaučiasi savo viduje — širdyje, . nervuotumą ir veidų pabalimą. Kar- 
kitas klausimas. Ir labai sunku jų vi- Jtais slėptuvėse rūsiuose tenka “gy- 
daus nuotaikos "išnarplioti, nors ret- venti” penkios, o kartais šešios va
karčiais iš kai kieno širdies ir prasi- landos. Kartais anglų bombnešiai

sprogo bomba, buvo sužeistų ir už
muštų. bet aš išlikau gyvas ir, va, 
atvažiavau į Ameriką ir sėdžiu pas 
tave. Nemanyk, kad Berlyno gyven
tojai visi bailūs, ne, nieko panašaus: 
daugelis išeina iš slėptuvių apsidai
ryti ir pažiūrėti kaip padangės raižo
mos ugniipi ir prožektorių, žinoma, 
iš slėptuvės gali išeiti nepastebint 
vyresniajam, kuris atsako už slėptu
vės tvarką ir saugumą. Miegaliai ir 
drąsesnieji ir nemano eiti į slėptu
ves. Jie ramiai sau knarkia lovoje, o 
debesyse ir virš miesto stogų di
džiausias triukšmas ir bombų urz-
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PPANIP^TMAę vyrai, išskyrus pp. Gasson ir* 'LOllVinj Sykes. Toastmasteriu buvo adv.!
Povilas Sykes, kuris pasakęs j- 
žanginę kalbelę dalyvių vardu 
įteikė Dr. A. Gasson rašomąją 

į fontaninę plunksną ir paišelį — 
Parkerį. Visi apgailestavo, kad 
Dr. A. Gasson išsikelia iš Nor- 
woodo, ir linkėjo jam ir jo šei- 

' mai geriausių sėkmių naujoje 
vietoje. Pageidavo, kad Dr.' 
Gasson nepamirštų Norwoodo. j 
Dr. A. Gasson nuoširdžiai dė
kojo už surengtą pramogėlę ir bažnyčioje įvyks trečiadienių ir 
dovanėlę ir pareiškė, kad jis' penktadienių vakarais 7:30 vai. 
Norwoodiečių niekad nepamirš Pamaldos laikomos Dievo Moti- 
ir dažnai juos atlankys, ypač nos garbei. Pasinaudokime 
nesustosiąs bowlyti su Norwoo- proga.
diečiais. 1

Mass., Me. ir N. H. Mote
rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Birželio 
(June) 8, 1941, Šv. Kaži-' 
miero par. salėje, Worces- 
ter, Mass.

Sesijos prasidės 1:00 vai. 
po pietų. Kadangi prieš 
šeiminis suvažiavimas 
svarbu, kad visos kuopos 
prisiųstų atstoves, kad bū
tų galima tinkamai ap
svarstyt organizacijos rei
kalus. Taipgi p. Ona Pakš
tienė, buvusi Sąjungietė 
prieš išvykimą į Lietuvą, 
skaitys paskaitą. Paskaita 
bus įdomi ir svarbi kiek
vienai moterei ir merginai, 
ypač dabartiniu laiku. 
5-tos kuopos narės lauks 
delegačių atvykimo.

Teklė B. Mažeikienė, . _ . . iApskričio Pirm. Jorg.o betuv,, par. tamy-j
* V^criiTnii hanlzioToc ivvirrb

Dr. A. Gasson Persikėlė 
Naujon Vieton

_________ Dr. Jurgis Warren (Versiac-
Pereitą sekmadienį, apsivedė kas) sekmadienį, bai. 27 d. bu- 

p. Petras Valentukevičius (Wa- vo atvykęs pas savo tėvus, gyv. 
lent), gyv. Tremont St. su p. Pleasant St. praleisti dieną. Dr. 
Gerdvamyte, gyv. Concord Avė. Jurgis Warren dabar prakti- 
Moterystės Sakramentą priėmė kuoja Cambridge ligoninėje.

i . ;

šeštadienį, gegužės 3 d., L. 
Vyčių 27 kp. narės dalyvaus 
Darbininkų Radio programoje. 
Vadovauja muzikos mokytoja 
p. Julė Vilkišiūtė.

čioje. Vestuvių bankietas įvyko 
: jaunosios tėvelių pp. Girdvainiu 
‘ namuose. Linkime jaunave
džiams malonaus vedybinio gy
venimo.

LDS 65-tos kuopos metinės 
šventės Šv. Juozapo minėjimas 
įvyks gegužės 4 d. š. m. Narių 
intencijai bus tą dieną atlaiky
tos šv. mišios, ir visi nariai pra
šomi dalyvauti 8 vai. rytą.

Po mišių bus bendri pusry
čiai. Visi nariai prašomi neuž
miršti, nes yra mūsų pareiga 
pildyti nutarimą — dalyvauti 
šv.* mišiose ir pusryčiuose.

Noriu priminti, kad visos ir 
visi nariai turi susirinkti į pa
rapijos svetainę prieš mišias, iš 
kur eisime į bažnyčią išklausy
ti šv. mišių.

Širdingai kviečiu visus daly
vauti.

Teklė MitcheU-ienė,
65 kp. Pirm.

DARBAI
eina labai gerai. Visur dirba ir 
viršlaikiais. Batų dirbtuvės 
pradės dirbti ir šeštadienių ry
tais po 4 valandas. Sako, kad 
dirbs per visą vasarą.

šv. Kazimiero parapijos kapi
nes jau pradėjo taisyti. Tvorą 
tvers aplinkui ir taisys vartus.

Trečiadienį, balandžio 30 d.1 Pereitą savaitę pp. adv. B. ir Tą pačią dieną> 8 val vakarG( 
Dr. Antanas Gasson, kuris per E. Sykes su savo sūneliu Ber- Ejks Ba]iroome įvyks L. Vyčių! 
6 metus sėkmingai praktikavo nardu buvo išvykę į Washing- 27 kuopos šokiai. Gros Frank 
ir gyveno šioje kolonijoje, per- ton, D. C. praleisti savaitės pa- m ui Ims orkestras. Įžanga 40c. 
sikėlė į Mansfield, Mass. Nor- baigą* Grįžo laimingai. 
woode Dr. A. Gasson buvo vi-1 --------------
sų mylimas. Jis priklausė prie 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos ir sumos įvyko Federacijos 10 
tos parapijos draugijų; darba- skyriaus susirinkimas, 
vos! ir gydė žmonių kūnus.

Dr. A. Gasson persikėlė į 
Mansfieldą, nes jis ten tikisi įvyko Šv. Jurgio Kareivio drau- 
turėti geresnę progą prasimušti gijos Šv. Mišios Šv. Jurgio lie- 
aukščiau praktikoje, ypač ligo- tuvių par. bažnyčioje. Veik visi 

. ninėse apylinkės miestuose. Ka- nariai dalyvavo mišiose ir ben- 
dangi Mansfield’as nuo Nor-.drai priėmė šv. Komuniją.

Sekmadienį, bai. 27 d. tuoj po

j (tax incl.). Kviečia visus da
lyvauti. CSN.

S ą jung iečių Dėmesiui!

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos metinės šv. mišios įvyks 
sekmadienį, gegužės 4-tą, 8 vai. 
rytą, Šv. Jurgio liet. par. bažny
čioje.

Visos narės “in corpore” eis 
__ _____________________ ___ ___ r prie Šv. Komunijos. Prašome 

woodo tik 12 mylių'atstumo, tai Į /________-------------- narių neužmiršti savo kuopos
tikimės, kad Dr. Gasson, jeigu Pereitą sekmadienį, Šv. Jur- ženklelių prisisegti dalyvauti
tik bus šaukiamas, patarnaus gio lietuvių par. Sodalietės-mė- Šv. Mišiose. Valdyba.
ir Norwoodiečiams. gėjos buvo nuvykusios į Law- t ----------------

Dr. A. Gasson naujas adre- rence, Mass. ir tos kolonijos pa- Kuopos mėnesinis susirinki-
sas: 34 No. Main St., Mansfięld, rapijos svetainėje 
Mass. Tel. Mansfield 798. Įveikaliuką.

Linkime Dr. A. Gasson ir jo —--------
šėmai geriausių sėkmių naujo-: šeštadienio vakare, bai. 26 d., 
je vietoje. Eikš Ballroome įvyko lietuvių
. -- • jaunuolių klubo “400” šokiai.

Balandžio 23 d. pp. adv. B. ir Grojo Prano Davidausko vado-
"E. Sykes namuose, 125 Bond vaujamas orkestras.
St.. įvyko pramogėlė Dr. A.‘ --------------
Gasson ir jo žmoną pagerbti, jų Norwoodo lietuvių boilerių 
persikėlimo į Mansfield proga, ratelis, kuriam vadovavo Dr. A.* 
Dalyvavo apie 20 asmenų, vien Gasson, užbaigė žaidimų sezo

ną pereitą penktadienį, bai. 25 
d. Žaidė su So. Bostono lietuvių' 
bowlerių rateliu. Norwoodie- 
čiai laimėjo.

i _______________

' p. Antanas Mickūnas, Balch 
Pharmacy savininkas, šiomis 
dienomis įsigijo naują Pontiac 
automobilių. Sveikiname!

Sekmadienį, bai. 27 d., 8 vai.

suvaidino mas įvyks pirmadienio 
gegužės 5, 7:30 vai.

; bažnytinėje svetainėje.

Bus svarbių reikalų 
Todėl narės stengkitės 
atsilankyti į viršminėtą 
rinkimą.

Albert R. Baricer
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

897 MAIN ST. Tel. 5-19M
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Weteter, Mass.

>
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trumpą kalbelę pasakė L. G. F.

i J. Sviaty- 
padėką kun.

Dr. K J. Liutkui, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui ir jo para
pijos chorui.

Kiek ilgesnę prakalbėlę pasa
kė kun. J. Bucevičius, Šv. Kazi
miero parapijos vikaras iš Na- 
shua, N. H. Priminė Lietuvos 

į, jos nepriklauso- 
ir jos nelaimin- 

U gą padėtį dabartiniu laiku. Ra- 
J gino lietuvius vieningai dirbti 
y Lietuvos ir jos žmonių išvadavi

mo iš svetimųjų priespaudos 
darbą.

Vakaras užbaigtas Lietuvos 
himnu. Vakaro vedėju buvo 
kun. Dr. P. J. Liutkus. Žmonių 
buvo pilna svetainė.

Iš to vakarėlio L. G. F. liko 
gražaus pelno, kuris persiųsta į 

,L. Federacijos centrą. Vietinis 
i L. G. F. skyrius yra didžiai dė- 

R kingas kun. Dr. P. J. Liutkui, 
Šv. Kazimiero par. klebonui, 
Nashua, N. H., ir jo parapijos 
chorui už išpildymą programos, 
kuri paliko neišdildomą įspūdį.

skyriaus pirmininkas
1 1 •! n >/• • I'kas, išreikšdamas pa

Padėkite Savo Kailinius <
Į STORAGE J

I gražią praeitį, 
| mą gyvavimą
I

I
I

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 j 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 j Storage dabar!

i
I 
I 
i
I

BROCKTON. MASS.
Ona Warabow, gyv. 24I p

Field St., išvyko atostogų. Va
žiuoja automobiliu į Kanadą, o 
iš Kanados važiuos per Michi- 
gan, Illinois ir kitas valstybes. 
Beje, važiuodama į Kanadą, su
stojo Niagara Falls ir kitose 
įžymesnėse vietose.

p. Ona Warabow yra p. Edv. 
Warabow, laidotuvių direkto
riaus žmona, Sąjungietė. P-nia 

i Warabow žada aplankyti Są- 
jungietes. Linkime laimingai 

, sugrįsti. Rap.

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!

Kortavimo vakarėliai parapi
jos naudai įvyksta kas savaitė 
ketvirtadienio vakarais. j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 
I

Gegužinės pamaldos bus lai
komos antradienių ir penktadie
nių vakarais, kitomis dienomis 
po pirmųjų mišių. j

' - į

Šv. Onos Moterų pašalpinė 
draugija minėjo 20 metų gyva
vimo sukaktį. Pereitą sekmadie
nį visos narės bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos, o trečią valan
dą po pietų turėjo vakarienę. 
Žmonių buvo nemažai. Progra
mą atidarė pirmininkė Marijo
na Arlauskienė ir pakvietė pro
gramos vedėju kleboną kun. Dr. 
Liutkų. Pirmiausia kalbėjo pir
moji pirmininkė Uršulė Razva
dauskienė ir raštininkė Agnietė 
Gaidienė. Taipgi išreiškė savo 
linkėjimus draugijai kun. J. 
Bucevičius, draugijos daktaras 
Kazimieras Umpa, graboriai — 
Kaz. Kazlauskas ir J. Mikelio- 
nis; advokatas L. Velička ir 
draugijos valdyba — Ieva Gla- $50.00. Be to, 
veckienė, 
Ulčickienė;

I 
i
I 
i

Į

vakare, 
vakare,

aptarti 
visos 
susi- 
K-s.

WORCES1B, MASS.
Sv. Kaži ro Parapija

SVARBUS SUSIRINKIMAS

LDS 7 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks gegužės 4 dieną, 
tuojaus po mišių, Šv. Kazimie
ro par. salėje. Visi nariai malo
nėsite dalyvauti. O ypač tie, ku
rie esate skolingi už organą, 
malonėsite atsilyginti. Prie to

Per visą gegužės mėnesį pa- turime ir daugiau svarbių daly- 
maldos Šv. Jurgio lietuvių par. kų apsvarstymui. Komitetas.

Ali WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

stančius dol. Dr-ja aukavo Ma- surengė vakarėlį, kurio progra- 
rianapolio Kolegijai $50.00; dėl mą išpildė Nashua Šv. Kazimie- 
Vilniaus du syk po $25.00; Šv. ro parapijos choras. Suvaidino 
Kazimiero bažnyčiai įtaisė spal- tris labai gražius veikaliukus, Į 
vuotą langą $300.00; Staciją — būtent, “Pranyko Panelė Mic-1 

“Darbininko” In- kiūtė”, “Kelionės Galas”, ir “A- • 
Kast. Zapenįenė, M. tertypo fondui surengė vieną merikos kaimo mokykla”. Nors’ 

__________ Jonas Arlauskas, vakarėlį. į vaidintojai buvo visi šioje šaly-j 
Šv. Kazimiero draugijos pirm., j ši draugija yra katalikiška ir Je g™? ir augę, bet lietuvių kai- (

i liko gerai. Publikai vaidinimai* 
labai patiko, o ypač paskutinis’ 
“Amerikos kaimo mokykla”,! 
kur turėjo daug malonumo ir' 
saldaus juoko. Protarpiais cho
ristai publiką palinksmino gra
žiomis lietuviškomis dainelė- i 
mis.

Dainavo sykiu visas choras, 
Šiame mažame lietuvių apgy- duetai ir solo. Ypač publiką su- 

ventame kampelyje labai retai žavėjo dainininkė - solistė p.j 
įvyksta lietuviški parengimai. Ona Virkauskaitė. Taipgi ji dai-. 
Balandžio 20 d. vakare, lietu- navo ir duetą su savo brolių, | 
viai turėjo ęrogą atgaivinti sa-'choro direktorium, Steponu Vir-! 
vo lietuviškus jausmus. Tą va- kausku. I
karą L. G. F. vietinis skyrius Prieš užbaigiant programą

K. J. Nadzeika, Kat. Federaci- nuoširdžiai remia katalikų įstai- boj* vaidindami savo roles at
jos sk. pirm. Pertraukoje grojo gas. 
annonistai — J. Skirkevičius ir 
J. Tamulionis (jaunasai).

Šios draugijos organizatorius 
buvo a. a. kunigas P. Daniūnas. 
Pirmas susirinkimas įvyko ba
landžio 1 d., 1921, narių susira
šė 19. Pirmoji valdyba: pirm.— 
Uršulė Razvadauskienė; finan
sų rast. — Ona Molienė; nut. 
ražt. — Agnietė Gaidienė; iždi
ninkė 
Duoklių moka tik 25c. mėn. Pa
šalpos gauna 3 dolerius į savai
tę; pomirtinės šimtą dol. Dabar 
narių turi 108. Pinigų — 5 tūk-

. Taigi iš to trumpo aprašymo 
galima pasidžiaugti šios drau
gijos nuveiktais darbais per 20 
metų. Lai gyvuoja Šv. Onos 
draugija. Dzūkelis.

— B. Kasparavičienė.

MANCHESTER, N. H.

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Darbininkų Sąjungos Naujos Anglijos Apskričio

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dil visokių reikalų.

wnriam J. ChisnoHn
GRABORIUS

“Aamcniikaa Patarnavimai”

331 Smith St,

Ofteo: Dexter 1952
Namu: PI. C28S

9 L

PROVIDENCE, R. L 
Telephone:

W00DST0CK
TYPEWR ITERS

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

METINIS PIKNIKAS
9

■

Sekmadienį, Birželio - June 1 d., 1941
ROMUVOS PARKE

Vasarėlė jau plačiai 
atvėrė duris į gražią 
gamtą.

Per žiemą miestuose 
užsidarę išsiilgsta kiek
vienas žmogus kitur ap
sigyvenusių savo pažįs
tamų ir draugų.

Didi žmonių būriai su
plaukia net iš tolimų vie
tų, kad susitikti su se
nais pažįstamais, gimi
nėmis, bičiuliais ir drau
gais; kad užmegsti nau
jas pažintis.

Daugiau žmonių pa-

Gardžiai pavalgius, y- 
pač atsigėrus, kaip gi 
malonu pašokti, ypač 
kada orkestros aidai ko
jų spi retokiems ramybės 
neduoda. Masins šokių

žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku
sių. Ir alkis ir troškulys 
bus kuomi patenkinti. ._________ _______
Čia ir nealkanas valgis ir mėgėjus: ir geras prizas 
neištroškęs gers. už geriausį pašokimą.už geriausį pašokimą.

f

BROCKTON, MASS.
Sporto mėgėjai galės 

pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

Čia bus ir baseball ir 
virvės traukimas ir žais
lai etc., etc.

Prisisportavus ir pri
sišokus nąalonu bus pa-

siilsėti ir saulei nusilei
dus pasidžiaugti gra
žiais, spalvuotais judo- 
mais paveikslais. Atvi
rame ore atsisėdęs ilsė
kis, žiūrėk ir gerėkis.

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

nės Lietuvos tik ką iš
sprukę. Paskiausiai at
vykusį kviečiame į mūs 
pikniką ir prašome, kad 
per garsiakalbį papasa
kotų, kas vėliausiai atsi 
tiko mūsų varguose pa
skendusioje .tėvų šalyje.
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CHOROspondentas.

įvairūs skelbimai

i

ŠOKI AI-ŠOKIAI-ŠOKIAI

r
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

na-
dalyvauti susirinkime.

PADĖKA
Mano mylimam vyrui ir

cir-

541

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai

i •

SV. JONO EV. BL. PA8ALPINB8 
DRAUGIJOS VALDYBA

/ v

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

28 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

Sekmadieni, gegužės 4 d. P.

S. Barase vičius ir Sūnus
Seniausias tios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. BOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2587

įvyks penktadienį, gegužės 2 d., 
po Šv. Valandos, bažnytinėje sa
lėje, 5th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiamos visos narės atsilan
kyti skaitlingai.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiiss 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

UthuanianFamitureCo.
MOVER8— 
insured and 

uocal A Long

Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

“Lietuviškos vestuvės”, ku-

Perkins Markei
P. BaltružiCnas ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. 80U 8180 

80. BOSTON. M AM.

BayVlewMotor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisomo visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SL
BOUTH BOSTON, M A 88.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir mi 
’onlal patarnauja. Nuėjų j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbime 
matėte “Darbininke”.

Trečiadienį, 7:30 vai. vakare 
Cambridge N. P. bažnyčioje, 

p0 prasideda gegužinės pamaldos.' 
_ I Gegužinės pamaldos bus laiko-'

Malonu matyti pasveikus! ir j 
> besidarbuojantį p. A. Plekavi- 
čių. Geriausios kloties Aleksan
drai.

_________

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A Furnaoe Repą irs 
Oil Burners

CI. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

įvyks sekmadienį, gegužės 4, 
Mišparų, bažnytinėje svetainė- 

<je, 5th St., So. Boston, Mass.
Kviečiami visi blaivininkai
riai

/>

ŽINUTES

Išpažinties .. . * *,5 s„vaidinJCIW ir viešų pietų,

DAKTARAI

Nuošfrdžfai Dėkojama

PADĖKA

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

VIETINĖS ŽINIOS

Lietuvis Dantistas
AL.

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

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

(pagal sutartj)

’enktadienis, Gegužes 2, IMI

LDS 1-mos KUOPOS 
ŠV. MIŠIOS

vyks sekmadienį, gegužės 
J dieną, 8 vai. ryte, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, W. 5th 
pt, So. Boston, Mass. Visi 
lariai kviečiami dalyvauti 
r išklausyti šv. mišias sa
ro intencija. Valdyba.

Kun. Albertas Abračinskas 
organizuoja parapijos jaunimo 
tarpe Baseball ratelį, kurs žais
tų su kitais šios diecezijos pa
rapijų rateliais. Tam tikslui pir
madienių vakarais yra laikomi 
pasitarimai bei susirinkimai. 
Jaunimui pravartu ta proga pa
sinaudoti.

Bai. 29 d., po Šv. Teresės No- 
zenos pamaldų, bažnytinėje sa- 
ėje, įvyko parapijos veikimo 
<omisijos ir darbuotojų susi
rinkimas. Ponios Kuderauskie- 
įė, Bematonienė ir panelė M. 
Silmoniūtė reportavo, kad bi- 
ietų platinimo darbas varomas 
Oirmyn ir kad draugijos ruošia
mi turėti stalus bazarėly, geg. 
30 ir 31 d.d.

Sekantis komisijos susirinki
mas bus geg. 7 d., 8 v. v.

Po tam tartasi apie kun.J. Žu- 
"omskio primicijų pietus. Tikie- 
tų platintojos: p. Kuderauskie- 
aė grąžino pinigus už 20 tikie- 
:ų, p. Kartomienė už 9, p. Dik- 
mienė už 10, kita ponia už 9 ir 
VI. Brazauskas už 7. K. Šidlaus
kas ir ponia Švedienė pranešė, 
kad tikietų yra išparduotų jau 
virš 300, ir ragino, kad norin- 
:ieji tikietus įsigyti nevėliau 
penktadienio.

' Šią ir kitą savaitę Vyčiai ir 
kitas jaunimas, vadovybėje kun. 
K. Jenkaus, bažnytinėje salėje, 
dažnai laiko pratybas didžiulio 
'ikybinio veikalo ‘T.............
Paslaptis”, kuris bus suvaidin
tas Motinos dienoje.

Kun. Jonas Žuromakis, geg. 1 
d., įšventintas į kunigus, laikys 
savo primicijas, ŠV. Petro par. 
bažnyčioje, geg. 4 d., 11 vai. r. 

I Primicijantas teiks savo pa
laiminimą žmonėms po kiekvie
nų šventų mišių.

Po jo šv. mišių įvyks vieši 
pietūs jį pagerbti, parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St. Kviečiami į 
tas pagerbtuves visi žios apy
linkės dvasios vadai, giminės, 
pažįstami ir visi, pasidžiaugti 
su nauju kunigu.

Bostono arkidiecezijos kuni
gai, vadovybėje J. E. Kardino
lo O’Connellio, buvo susivažiavę 
ir laikė konferenciją, seminari
jos knygyne, bai. 29 ir 30 dd.

Buvo kunigams malonu maty
ti J. E. dar stiprioje sveikato
je. Jis prašė kunigų melstis su 
Šv. Tėvu taikos ir ramybės.

Nebežingeidu yra southbos- 
toniečiams gauti laiškų iš pa
vergtos Lietuvos, nes tuose laiš
kuose neberašoma naujienų. 
Juose matosi, tik baimė ir nu
liūdimas.

EI. VYKIAI!
MOTINOS DIENA

Liet. Vyčių 17-tos Alg. kp. 
kas met švenčia Motinos Dieną, 
gegužės mėnesį.

Šiais metais Motinų diena bus 
švenčiama geg. 11 d. Programa: 
išklausys šv. mišias, “in corpo
re” priims Šv. Komuniją, ir tu-, 
rėš bendrus pusryčius bažnyti
nėje svetainėje. Komitetas rū
pinasi nuoširdžiai priimt moti
nas.

Vakare: Vaidinamas veikalas, 
7:30 valandą vakare. Dramos 
komitetas, vadovybėje kun. K. 
Jenkaus, energingai darbuojasi, 
kad išpildžius gražią progra
mą. Tikietai jau platinami. 
Kreipkitės pas P. Kupraitį, 
“Darbininke” ar adv. J. J. Gri
galių, ir įsigykite tikietus iš 
anksto — gali pritrūkti vietos. 
Vaidintojai jau ilgą laiką prak
tikuojasi, tad galima tikėtis, 
kad veikalas bus gerai suvai
dintas.

Mamytės, Tėveliai, Jaunime, 
pabraukite kalendoriuje “Mo- 
ther’s Day” — gegužės 11 d. — 
ir visi praleiskime dieną ben
drai. A.E.L.

Gegužės 16, penktadienį, į- 
vyks Vyčių apskričio šokiai, 
Lake Pearl, Wrentham, Mass. Į- 
žanga 75c. Gros geras orkes
tras. Norint važiuot bus’u, už
sisakykite iš anksto. Kelionė

(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8.
MuMMNeuMs pagal sutartĮ.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakinis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vaL diena.

Dr.LCLamffiB 
(Seymour) 

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai. 
Vai. ž-4-7-9. Tel. Šou 2712 ’ . į- f ■*

534 Broadsay,
So. Boston, Mass.

75c. į abi pusi? Kreipkitės pas 
Komisijos narb&i. pirm. Pr. 
Razvadauską, arba “Bowling 
Alleys” p. Gaputį. Bus’u rezer
vacijos baigsis gegužes 11 d. — 
Motinos Dienoje. Rap.

Sekmadienį, geg. 4 d., iš prie- 
įžasties kun. J. žuromsko primi- 

_, Sv- Petro 
par. bažnyčioje nebus po pietų 
vaikų katekizacijos ir mišparų.

Vietoje mišparų, bus laiko
mos geg. mėnesio pamaldos, 7 
vai. vakare.

' Po tų vakarinių pamaldų 
Blaivininkų kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą.

Per geg. mėnesį, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, prie P. Mari
jos pamaldos bus laikomos pir
madienių, antradienių ir ket
virtadienių rytais, trečiadienių, 
penktadienių ir šeštadienių va
karais, sekmadieniais po mišpa
rų, pašvęskime šias karštas 
maldas taikai.

visiems ir visoms, kurie dalyva
vo šermenyse ir laidotuvėse ma
no mylimo vyro a. a. Aleksan
dro Kavaliausko, kurios įvyko 
balandžio 25 d. iš Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčios. Dėkoju už 
dvasinius bukietus ir gėles, už 
užuojautas, o ypač dėkoju para
pijos kunigams už dvasinį pa
tarnavimą.

Margareta Kavaliauskienė.

Norėčiau visiems asmeniškai 
padėkoti, kurie buvo drąsūs pa
tirti, ar aš būsiu atvira pasaky
ti kelinta “birthday” ir atsilan
kė į man paruoštą pagerbimo 
vakarėlį. Bet sąlygos netaip jau 
leidžia ir todėl prašau priimti 
visų mano prietelių, draugų ir 
giminių bei artimiausiųjų ma
no širdingą padėką. Ypatingai 
norėčiau tarti lietuvišką ačiū, 
mano artimoms draugėms, ku
rios šeštadienį, bai. 26, tiek 
daug man primelavo. Tai p. Na- 
nartavičienei, Januškevičienei, 
Marksienei, Čaplikienei ir vi
siems, kurie prisidėjo prie tos 
apgavystės. Nors tai ir teikia
mas nuoširdus malonumas, bet 
toje valandoje, kuomet atsive
ria paslaptis, tai lyg šalto van
dens banga perpilia per visą 
kūną. Nei verkti, nei rėkti. Lai 
Dievas jums visiems užmoka, 
o aš jus atminsiu ir mėginsiu 
skolą atsimokėti.

Levosia Zardeckienė.

REIKALINGA patyrusių vie
nos adatos operatorių. Nuolati
nis darbas. Gera alga. Atsišau
kite: Best Coat Company, 8 
Williams St., Roxbury, Mass.

(2-6-9)

fieštadienį, balandžio 26 d., 
“Darbininko” salėje, So. Bosto
ne, poniai Levoųiai p. Antano 
Žardecko žmonai, gyv. 2 Mer- 
cer SL, So! Bostone, buvo su
rengta jos penkiosdešimto gim
tadienio proga, “surprise 
party”.

Įdomi ponia Levosia visu pir
mu tuo, kad ji nepaslėpė savo 
skaičiaus laitų žiemų, bet su pa
sididžiavimu sako: “kaip kas 
pasako, kad jau penkios dešim
tys, tai dar rodos nedaug, bet 
kai pamanai, jog tai pusė šim
to, tai jau nemažai”.

Ponia Levosia žardeckienė 
atvyko ii Lietuvos, nuo Jurbar
ko, apie 33 metai atgal. Ji da
bar dar gali lenktyniuotis savo 
gražumu su bet kokia šešioliki
ne, o galima ižsivaizdinti, jos 
lietuviškas grakštumas, kada 
ji buvo vos septyniolikos metų 
pasiekus šią šalį. Kaip ir visus 
“grinorius”, taip ir p. Levosią 
atvykus šioje šalyje sutiko ne 
pyragai. Kaitą jos giminaitis 
padaręs jai vizitą, kur ji gyven
dama dirbo, rado ją tikrai ap
verktinose darbo sąlygose, ir 
parašė į tėviškę. Tada jos tėve
liai parašė jai išmėtinėjantį 
laišką, kad jie nenorėję leisti ir 
tą vargą ji sau pati pasidarė iš
vykdama iš tėviškės, p. Levosia 
nesiskundė tuomi. ir ji parašė: 
“kad tuomet, kai buvo atsilan
kęs jos giminaitis, ji tuomet ci
bulius lupus, ir todėl akys atro
dė lyg užverktos, bet jokio sun- mos tėvui a. a. Matiaškai 
kūmo jai Amerikoje nesą”...

p. Levosia susipažinus su An
tanu Žardecku apsivedė ir šliū- 
bą gavo Šv. Petro par. bažny
čioje. Pora metų atgal ji su my
limuoju Antanu minėjo Sida
brinį vedybinį jubiliejų. Jiedu 
užaugino du sūnus ir dvi dukte
ris. Vyriausias sūnus Alfredas- 
gėlininkas, antras sūnus Anta
nas išvyko šiais metais savano
riu į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Vyresnioji duktė Eleonora, pe-

Teitais metais apsivedė su p. 
Mikalioniu, Dr. Mikalionio bro
liu. Jauniausioji duktė Milda 
gyvena su tėveliais.

p. Levosia yra gyva ir veikli.'
Ji priklauso prie eilės katali- šv. N. P. bažnyčioje, 8:30 vai. 
kiškų - lietuviškų draugijų — iš ryto bus atnašaujamos šv. 
Sv. Jono Ev. BĮ. pašelpinės, Lie- mišios LDS 8 kps. intencijai, 
tuvos Dukterų po globa Motinos " 
Švenčiausios ir k.'

Surengtoji “surprise party” 
buvo tikrai įspūdinga, p. Levo
sia buvo taip gudriai prigauta 
jos draugių, kad jai pasirodė 
kaip tikras sapnas. Parengime 
dalyvavo daug jos pažįstamų ir 
prietelių bei giminių. Parengi
mo kaltininkės — ponios Januš
kevičienė, Nanartavičienė, Cap- 
likienė ir Marksienė.

I
Tikrai jauku, kuomet šeimy

niškai sueinama ir pasidalina
ma pergyventais įspūdžiais.

Korespondentas irgi linki su 
visais dalyviais p. Levosiai ir 
jos artimiausiam Antanui ir šei
mai ilgiausių metų. J.

MALDOS APAŠTALYS
TES DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Gros—o jums nekainuos ekstra. 
Jūs 75 cents užmokėję, 
Džiaugsitės čionai atėję.
Na, tai dabar paskubėkit, 
Viską kitą atidėkit.
Gegužės antrą bus ta diena, 
Atsivesk bent draugą vieną. 
Tuomčės ‘gudbai’ Jums sakysiu,

Pageidaujama, kad visi kuopos 
nariai, taip gi ir jų šeimų na
riai, susirinktų dar prieš mišias 
apie 8 vai. į parapijos svetainę. 
Kuopos nariams svetainėje bus Bečinu Jus ten matysiu, 
išdalintos prisisegimui gėlės, ir 
po to visa kuopa “in corpore” 
maršuos išklausyti šv, mišių. 
Būtų labai gražu, kad visa kuo
pa “in corpore” eitų ir prie Šv. 
Komunijos.

P. Radaitis, kps. pirm.

šeštadienio vakare, Fourth 
St. svetainės Cambridžiuje, pa
gerbimui ištekančios p-tės Ony-į 
tės Zaveckaitės, buvo surengta 
šauni “Shower Party”. Pagerb
ti jaunosios susirinko virš šim-i 
tas žmonių. Panelei Onytei Za- 
veckaitei įteikta daug gražių 
dovanų su linkėjimais. Jauno
sios tėveliai, t. y. pp. Zaveckai, 
atsilankiusius svečius pavaiši
no gardžiais užkandžiais.

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

mos du syk savaitėje, t. y. tre
čiadienių ir penktadienių vaka
rais, per visą mėnesį. Kas rytą 
po 8-os vai. mišių bus kalbama 
P. Šv. Litanija. Parapijos kleb. 
kun. P J Juškaitis kviečia para
pijiečius skaitlingai lankytis 
per šias gegužines pamaldas

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

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 —4thSt.,
S0. BOSTON, MASS.

šei- 
mi» 

rus, nuoširdžiai dėkoja Šv. Pet-j 
ro lietuvių parapijos kunigams1 rias surengė Cambridge Šv. Te-j 
ir kun. P. Jakimavičiui už dva- resėlės moterų draugija, balan-į 
sinį patarnavimą; dėkojame se- džio 27 d. labai gražiai pavyko.j 
šutei Julei Miškinienei už nuo- Veikalo artistai, kurie buvo pa- 
širdžią pagalbą, taipgi dėkoja-! 
me Uršulei Svirskienei, p. Jes- 
kevičienei, Onai Jakimavičie
nei ir p. Staniliūtei už pagalbą.

Dėkojame visiems ir visoms 
už dvasinius bukietus ir gėles; 
dėkojame visiems už dalyvavi
mą šermenyse
dėkojame laidotuvių direkto
riui Kasperui už malonų patar
navimą. Dėkojame visiems už 
užuojautas, mums pareikštas 
nuliūdimo valandoje. Lai Die
vulis visiems atlygina gausio
mis malonėmis.

Matiaškienė ir šeima.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais budais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Bronis Konffim 
CONSTABLE 

Real Estete A Insuranoe 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
80. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Pirk Namų Dabar
Kainos Kyla ir Kils

SO. BO8TON 
1058

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI Už JŪSŲ
PINIGUS

CASffiTS BEAIITY SALOM
Tel. 80 U 4845

83 L ST, SO. BOSfON, MA88.

Bilionai dolerių paleisti 
kuliacijon paliuosuoja kreditą. 
Žmonės turi daugiau pinigų, 
moka didesnes rendas, ir todėl 
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, 
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, 
prieš ir užpakalio piazais, 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 Broadvray, 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 REALTY TRUST 
317 E StrMtrSo. Boston, 

’J- 
?Tel.SGU^32 ■.

kviesti iš South Bostono, gra
žiai pasirodė. Publikos atsilan
kė pusėtinai, manoma draugijai 
liks pelno. A.D.
t —— I I »

Ė, Jaunime, paklausykit,
Paskui ant manęs nepykit,

ir laidotuvėse; Ot, štai ką Jums paplepėsiu,
. Linksmą naujieną išdėsiu.
! Girdžiu Kembridžiaus koristai, 
Tie “gud-taimio” specialistai, 
Kitą “blitzkriegą” sudarė 
Visą jaunimą suvarė.
Hotel Somerset, Boston’e 
Princess Ballroom’yj, pone!
Ten Ken Reeves garsi orkestrą

Krautuvė atidaryta Pirmadieniais, Ketvirtadie
niais ir Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais — 
nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare.
DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY

366 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Telefonas ŠOU 2680

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Plrmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,

440 E. 8lxth 8L, So. Boston, Man. 
ITin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washlngton St.. Rosiindale, 
Tet Parkuay 2352-W. 

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS.
111 H SL, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

— • - reikalais kretokitės

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston. Mase.

Vice-Pirm. Albinas P. Nevienu 
16 Winfield St, So. Boston, Mase.

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

Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mm 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos saEj, 4B 
E. 7th 8t, So.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Baisa m uoto ja i 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia iermėnhm dykai 

NOTART FUBLIC
Tel. BOU’Betton 0815 -
Tel. SQU Boston 2609
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HEW BRITAIN, CONN. BANKIETAS
Rengia Gintaro klubas, gegu- 

' žės 3 d., šeštadienio vakare, Šv. 
Į Andriejaus parapijos salėje, 

Pelnas 
fondui, 

senimas

Iš Sąjungiečių Connecticut 
Apskričio Suvažiavimo

Pereitą sekmadienį, balandžio Stanley ir Church St.
27, įvyko LRKMS Connecticut skiriamas 
apskričio pusmetinis suvažiavi- Kaip jaunimas, taip ir 
mas, Šv. Andriejaus parapijos kviečiamas atsilankyti, 
salėje. Dalyvaujančios atstovės , , T . . _ ..... 
iš šešių kuopų linksmai sveisi-, 3 1
nosi ir džiūgavo lig tos kregž- Pereitą savaitę aukos dėl Kry- 
dės atgijusios iš po šaltos žie- žiaus Kelių Marianapolyj įtai- 
mužės. symo žymiai padidėjo. Aukavo:

Suvažiavimą pradėjo sveikini- po 10 dol. — Agota Šatienė, 
mo kalba apskričio pirmininkė Jonas Skritulskas, B. Sipolis, 
panelė J. Janušonytė. Kun. P. P. A. Sipolis. Ona Radzevičienė 
Kartonas atkalbėjo maldą. ‘ aukavo 25 dol. Po $5.00 — M.

Suvažiavimą nuoširdžiai svei- Kavaliauskienė, A. P., M. Sipo- 
kino kun. P. P. Kartonas ir aps
kričio valdyba. Sesijų vedimui 
vienbalsiai išrinktos šios Sąjun
gietės: Pirmininkė — p-lė J. Je- 
nušonytė; pagelbininkė — O. 
Norkūnaitė; raš-kė — p. M. Jo
kubaitė; tvarkdarė 
Zdančiukienė. Mandatų ir įneši
mų komisija: M. Špilienė, S. 
Tam ulevičienė; kores-tė — B. 
Mičiūnienė.

Užsiregistravo 19 atstovių iš A. Labutis, 
šešių kuopų, keturios viešnios. Po $1.00: Paulauskienė, K. B.

Protokolas iš metinio susi- Jezavitienė, 
rinkimo išklausytas ir priimtas Žigulienė, K. Sintavičienė, S. G. 
vienbalsiai. Iš Apskričio valdy- A. Mingelienė, O. Baliukienė. 
bos raportų pasirodė, kad veik- O. Petuškienė 50 centų. Visiems 
ta sutartinai organizacijos ge- aukuotojams tariame nuošir- 
rovei. Priimti su pagyrimu, y- dų ačiū ir kviečiame kitus prisi- 
patingai pirmininkės p. J. Jenų- dėti prie šio kilnaus darbo. T.M. 
šonytės. Jai nepagailėta katu
čių už pasakytą gražią kalbą 
per radio kovo mėnesį i. stoties 
WNBC Sąjungos vajaus reika
lu.

Iš iždininkės raporto, pasiro
dė, kad ižde randasi $133.25.! 
Trilypės Gegužinės reikalu pla-

vargonų

p. o.

lis, V. Šimkus, M. Pavasarienė, 
M. S. Rudnickai, P. Jakienė, S. 
Endžiulienė, M. Žaliauskienė, 
F. Trejonis, O. Radzevičiūtė, S. 
Staigienė, J. Vaznienė, O. Dane- 
sevičienė, A. Pranckevičius, A. 
Kartonas, kun. P. P. Kartonas. 
Po $3.00: J. Valinčienė, R. Raš- 
kevičienė. Po $2.00: M. Dam
brauskienė, M. Petrauskienė, 

i K. Jeneliūnienė, R. Dzikienė, 
O. Dangvieskienė.

T. Baliukienė, E.

lATHBURY, CONN.
DĖMESIUI

LDS 5 kuopos užprašytos Šv. 
Mišios įvyks 4 d. gegužės mėne
sio, dešimtą valandą rytą, Šv. 

c7aiJ^^v7“wa‘terburieS^ Ju?za’M’
• j- i j j u ii j-- • nycioje. Prašomi visi nariai ir Pasirodė, kad darbas sklandžiai _____ _x_;,__,__ t.

eina pirmyn. Trilypė Gegužinė 
įvyks birželio 22 d. Union City, I 
Conn., Linden Parke. Toliaus 
eita prie įnešimų, kurie daugu-! 
moj buvo priimti ir tilpo proto-1 
kole.

narės atsilankyti.
Iš priežasties LDS Conn. aps- 

5 kričio suvažiavimo, kuris įvyks 
,25 d. gegužės mūsų mieste, 
i LDS 5 kuopos mėnesinis susi- 
i rinkimas nutarta laikyti 18 d. 

Malonu girdėt, kad Conneoti- ^į^f; la,lnl ,r

Mūsų 'kuopa nutarė rengti 
kartu

cut apskričio Sąjungietės giliai. Prast°je vietoje, 
užjaučia Tėvų Marijonų sunkią , ... - .
, . . ar i - • draugišką išvažiavimądarbuotę Marianapolyj, ir pas- _ ° * _ . . _ ,

, _ .. , ... ... o- j , su Moterų' Sąjungos 43 kuopa,kyre iš apskričio iždo 2o dol.,‘T. -
dėl įtaisymo arnoto, ir pareis-/. . ....
kė pasiryžimą uoliai remti Ke-į®^1’. .......
lių Kryžiaus įtaisymą Mariana-Į 
polyj.

Taip pat paskirta iš iždo po 
$10. toms kuopoms, kurios 
siųs atstoves į Seimą. Užbaigus, 
sesijas, New Britainietės pa
kvietė viešnias ir atstoves va
karienei. Skaniai pavalgę vėl 
dalinosi įvairiomis mintimis. 
Vakarienėje dalyvavo ir kun. 
P. P. Kartonas, ir pasakė gra
žią kalbą.

Šeimininkės uoliai pasidarba
vo: ponios — O. Valinčienė, T. 
Vinikaitienė ir M. Balinskienė.

Kores-tė.

gelbfainko Neiv Yorke p. A. Si
mučio žmonos. Simučių šeima' 
persikėlė ir mano apsigyventi 
Waterbury. Todėl LVB moterųl 
Auxiliary pasirūpino surengti, 
kaipo pasveikinimo vakarėlį, 
kuris įvyko balandžio 24, š. m., 
Hotel Elton, Waterbury. LVB 
moterų Auxiliary įteikė poniai 
Simutienei gražų bukietą gėlių 
ir užrašų knygą (scrapbook), į 
kurią visos dalyvės savo vardus 
įrašė. Dalyvavo apie 50 mote
rų. Rengėjų komisija susidėjo 
iš sekančių: pp. P. Trečiokienė, 
J. Gillis, A. Lazdauskienė, F. 
Banis, ir M. J. Colney. Pasta
roji buvo vakaro vedėja. Vaka
ro programa išpildyta sekan
čiai: panelė Anna Žemaitis, 
Waterbury Democrat reporte
ris pasakė įdomią kalbelę; p. 
Nellie Kanapka perskaitė svei
kinimus; p. Jedviga Stulgins- 
kaitė įteikė sąrašų knygą; po
nia Lazdauskienė įteikė bukie
tą gėlių; ponia Simutienė padė
kojo visoms dalyvėms už suruo
šimą bankieto, ir pasižadėjo a- 
teity bendrai darbuotis; ponia 
M. J. Colney, vakaro vedėja, dė
kojo visoms dalyvėms už atsi
lankymą, o ponei Simutienei 
kogeriausių sėkmių.

Dalyves pradžiugino, kada 
viešbučio orchestros vadas joms 
nežinant paaiškino susirinku
siųjų lietuvių moterų tikslą, bei 
gražiai pasveikinęs ponią Simu
tienę, užgrajino tikrai lietuviš
ką polką. Visos dalyvės pašoko. 

Ponas Simutis yra pasiryžęs 
suteikti vėliausias žinias iš 
Lietuvos per Lietuvių Vaizbos 
Buto radio programą, sekma
dieniais iš stoties WATR. Wa- 
terbury, 1320 klc., 1:30 iki 2:00 
P- m.

Įžangos bilietas 25 centai asme- 
“iui, ir prie to, bilieto savinin
kas turės progos laimėti įžan- 

įgos praisą $5.00. Bilietai jau 
' atspausdinti ir prašome narių 
neatsisakyti paremti šį suma- 

i nymą nusiperkant bilietą. Mū
sų reikalai ir sumanymai gali 

jbūti aprūpinti ir įvykinti vien 
i tik mūsų pačių rūpesčiu ir dar
bais. J. Totilas, rašt.

Priimtuvių Bankietas
Lietuvių Vaizbos Buto moterų 

Auxiliary surengė šaunų priim
tuvių bankietą dėl ponios A. Si
mutienės, Lietuvos Konsulo pa-

tf ‘
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DARBININKAI

Matai Annės inici- 
jalus ant to med
žio? Aš kį tai naujo 
pridėjau! Ir kas tai 
naujo pridėta prie 
garsaus cigarete.

V

rai: Šv. Jurgio parapijos She 
nandoah 58 balsai, Šv. Vincen 
to, Girardville, 32 balsai ir vyri 
“Naujalio” choras 55 balsai 
Chorai giedojo atskirai ir vis 
kartu sudarant 140 balsų jung 
tinį chorą. Koncertas buvo la 
bai geras. Pavieni ir jungtinia 
chorai labai gerai sugiedojo 
Tik negalima suprasti kode 
pernai metais sugiedotas dai 
nas pakartojo. Tas sudaro ūpą 
kad kitą kart rengiant koncer 
tą, sakoma, “nieko naujo neiš 
girsime”.

C .of C.-P .C.

BMD6EP0RT, CONN.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Pennsylvanijos Žinios

'VZ'RA naujo, malonaus skonio garsiojoj 
A Old Gold sudėtyje. Parinktinio impor

tuoto tabako pridėta — duot jum naujo sma
gumo—naujų delekatnų malonumų! Išbandyk 
tatai! Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

Sodaliečių Konferencija
Pereitą sekmadienį sodalie 

čių draugijų atstovės iš dešim 
ties šios apylinkės parapijų tu 
rėjo susirinkimą Šv. Jurgio pa 
rapijos svetainėje, kad aptaru* 
Sodaliečių Konferencijos prog 
ramą, kuri įvyks gegužės 18 d. 
New Philadelphia lietuvių para 
pijos mokyklos svetainėje. Su • 
sirinkimas buvo labai pakilus— • 
entuziastingas. Į susirinkusia* ' 
sodalietės kalbėjo kun. J. Kara . 
liūs ir kun. K. Rakauskas, ku 
ris konferencijos įvykdymu rū 
pinasi.

I

SHENANDOAH, PA. j kunigo Norton. Prie pastatymo 
, žymiai prisidėjo ir lietuviai.

8. L. R. K. Pirmo Apskričio 
Susirinkimas

Pirmas SLRK apskritys laik< 
savo susirinkimą balandžio 2< 
d. Shenandoah. Suvažiavimai 
buvo gana skaitlingas. Gant 
daug kalbėta apie vajaus reika 
lūs. Taipgi kalbėtasi apie buvu 
sį apskričio bankietą. Susirinki- 
man atsilankė kun. J. Karaliui 
ir pasakė kalbą. Ragino darbuo
tis organizacijos gerovei, pa- 
brieždamas, kad susivienijimą* 
yra daug didelių darbų nuvei-

dėkojo moterų kęs naudai ir garbei tautos ii 
Bažnyčios ir dar didesni darbai 
jo laukia.

Praeitą šeštadienį buvo net 
trejos vestuvės, būtent, p. Plen- 
tavičiaus, Veronikos Žukaus
kaitės ir Alenos Žukauskaitės. 
Visos trys iškilmingos ir ąu šv. 
mišiomis. Linkėtina visom nau- 

1 

joms šeimoms gero gyvenimo ir 
laikytis prie lietuvių parapijos.

Tą patį sekmadienį Šv. Jur
gio draugija šventė savo patro
no ir mūsų bažnyčios patrono, 
Šv. Jurgio šventę. Draugija tu
rėjo savo mišias, bendrai priė
mė Šv. Komuniją, o po mišių 
parapijos svetainėj įvyko pus
ryčiai, kur dalyvavo kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, muz. A. Sta- 
nišauskas ir kiti. Draugija yra 
sena ir labai svarbi parapijoje, 
kur priklauso daug parapijos 
vyrų. Valdyba yra: pirm. Tus- 
ka; vice-pirm. — Romas; rašti- 
ninkaais — 
nislauskas;

lietuvių tautos naudai ir gar- 
, bei pasidarbuoti. Kalbėjo trum- 
jpai, bet labai kukliai ir Dr. Šu
manskis. Jis
draugijai už surengimą jo gar
bei vakarienės, pareikšdamas, 

Į kad jis tos garbės dar nėra ūž
ti kaipo privati įstaiga, tai tapo sitamavęs. Jis tame pagerbime 
perduotas valstybei.' Iš valsty- mato ne tiek jo, bet jo kaipo 
bės iždo jis yra užlaikomas. Po-; gydytojo bei jo profesijos. Ga- 
litikieriai ji išnaudoja politi-Įlutinai trumpai kalbėjo ir kun. 
niams tikslams. Philadelphijos; Karalius. Jis kreipė dėmesį su- 
laikraštis “Record” iškėlė kie- į sirinkusių į Dr. Šumanskio nu- 
tųjų anglių klonyje valstybės sižeminimą, kuklumą ir dievo- 
ligonbučių išnaudojimą politi
niams tikslams ir juose be
tvarkę. Dabar' yra daroma in-

Pasilieka prie namų tik seniai, vestigacija.
kurie veik jokių darbų jau ne- ---------------
pajėgia dirbti. Angliakasių atei- Daktaro Šumanskio Bankietas 
tis ne kokia.
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DARBAI
Anglių kasyklų darbai nedaug 

>ką pagerėjo. Kasyklos kasdien 
nedirba. Mat turi tarpusavyje 
kasyklų savininkai sutartį, kiek 
kurios kasyklos į mėnesį tonų 
anglių privalę iškasti. Jos to ir 
laikosi. Mūsų miestelyje kito
kių darbų, kaip anglių kasimas 
nėra. Todėl jaunuomenė vyks
ta į miestus ieškodami darbų.

i

p. Klimaitis ir Sta- 
iždininkas

Ligonbučtų Investigacija

j Kadangi jis negalėjo išsilaiky- Į

tumų, kas jį daro tikrai dideliu 
žmogum. Jis pagyrė Moterų 
draugiją, kuri tą vakarienę su
rengė.

Laike vakarienės stygų or
kestras grojo lietuviškas melo
dijas. Valerija Tamulionytė pa
deklamavo Dr. Šumanskio gar-

ŠIS TAS
Parapijos altoriaus berniukai, 

vadovaujant Seserims mokyto
joms, rengia ‘minstrel’ gegužės 
4 dieną.

Parapija rengiasi statyti ak
menines tvoras ant Šv. Jurgio 
kapų. Reporteris.

GEGUŽES MENUO

1 Parapijos moterų draugija 
balandžio 20 d. surengė Dr. Ed
vardui Šumanskiui pagerbti bei jos motinos patašytas eiles.

Gegužinėms Pamaldoms 
Vadovėlis.

Vertė Kun. Pr. Žadeikiš.
Šioje knygutėje randasi

Shenandoris turi ligonbutį. bankietą. Vakarienė įvyko pa-j Sugiedojus Lietuvos himną, la- labai gražių pasiskaitymų, 
Jis tapo įsteigtas ir pastatytas rapijos svetainėje. Vakarienėje bai gražus pokylis užsibaigė. Vintu mene.pritaikintų gegužės mėne

siui.
Knygutė 182 pusi. Kaina 

tik 25c. Užsakymus siųs- 
• kitę laikraščiui “Darbinin- 

i”, 366 W. Broadway,

..i.— ■dalyvavo su virš 200 žmonių. 
S. Kauneckis, Iz Jenušas, P. Zi- Jų tarpe buvo koks desetkas 
linskas, gražiai pasirodė. Gra- šios apylinkės daktarų, keiioli- 
žiai pašoko, komp. A. J. Alek- ka kunigų, žymus skaičius biz-! 
siui akompanuojant pianu, šie nierių, mokytojų ir kitų inteli-| 
šokikai: Marcelė Andrikytė, Al. gentų.
Markus, Adelė Grėbliūnaitė, AJ Programa
Ulinskas, Joana Lušaitė, L. Le- Moterų draugijos pirmininkė 
nauskaitė, J. Lauraitis, Aldona Valerija Matulevičienė, pakvie- 
Bukauskas. Publikai labai pati- tė kun. P. K. Česną atkalbėti 
ko. ; maldą. Vakarienės programos

Pp. Viktoras ir Ona Sintautai vedėju pakviestas Dr. Vincas 
iš New Britain sudainavo duetą Doresevičius, iš Pottsville, Pa., 
kelias linksmas daineles. Žmo- Dr. Šumanskio draugas, kuris 
nėms taip patiko, kad turėjo pa- irgi paeina iš Shenandoah. Dr. 
kartoti. Hartfordo šv. Cecilijos Doresevičius nupasakojęs Dr. 
choras, vad. varg. J. Balsio, iš- Šumanskio gyvenimo bruožus, 
pildė labai gražią dainų progra- kad jis per 16 metų mediciną ir 
mos dalį. Dalyvavo solistai —' chirurgiją studijavo vienoje iš 
Valerija Kaunietytė, p. Kripas aukščiausių to mokslo įstaigų 
ir kiti. Kalbėjo komp. A. J. A-j pasaulyje — Mayo Clinic, ir ten 
leksis, p. Marijona Jokubaitė iš, jis atsižymėjo gabumais, darbs- 
New Haven, kun. E. Gradeckis, I tumu, ir net nauju būdo gydy- 
Šv. Kazimiero lietuvių par. kle- mo išradimais. Kalbėtojas pa- 
bonas, New Haven, Conn., Ct. Į žymėjo, kad Dr. Šumanskis ga- 
apskr. organizatorius A. J.. Įėjo pasirinkti savo praktikai 
Kaunietis. Visi gražiai išaiškino, vietą didmiesčiuose daug gar- 
LRKSA organizacijos naudin- bingesnę ir pelningesnę, bet jis 
gumą. Tikimės, kad laikui bė- panorėjo grįžti į savo gimtinį 
gant Torringtone susilauksime 
naujos kuopos.

Programą pradedant, įžangi- užsitarnauja mūs visų pagar- 
nę kalbą pasakė, Conn. Apsk. bos ir meilės. Antruoju kalbė- 
organizatorius. A. P. Krikščiū-į tojum buvo kun. Klevinskas iš 
nas iš Washington Depot, Conn.. Minersville, Pa. Jis pagyrė Dr. 
ir pasveikino dalyvius. Progra- šumanskio tėvus už tai, kad jie 
mos vedėju buvo apskr. pirmi- nesigailėjo didelių iškaščių, kad 
ninkas p. P. Poškus. Vakaras davus Dr-ui aukštesnį mokslą, 
buvo šaunus ir linksmas. Jauni- kas neša garbę ir naudą mums 
mas gražiai praleido laiką prie lietuviams. Taipgi priminė tau- 
geros A. P. Mazalo orkestros. tinės dorybės priežodį, savas 
Visiems labai patiko. Publika pas savus. Ragino lietuvius pro-

Choro Koncertas
Balandžio 27 d. vakare Šv.

Jurgio parapijos choras turėjo 
savo metinį koncertą, Shenan- kui”, i__  -_

Idoah Heights High School sve- So. Boston, Mass. 
j tainėje. Mylėtojų lietuviškos
dainos koncerto pasiklausyti! 
susirinko apie trys šimtai žmo
nių. Koncertas prasidėjo dau
giau kaip pusė valandos vėliau, 
negu kad buvo skelbta. Tas su
gadino publikos ūpą ir prasidė
jo garsūs pasikalbėjimai ir juo
kavimai. Prasidėjus koncertui, 
publika aprimo ir visi labai įdo
miai dainavimo klausėsi.

Koncerte dalyvavo trys cho-

P- 
Lučmskas. Linkėtina draugijai 
geriausių sėkmių.

Atvelykyje parapijos mergai
čių rengiamas vakaras praėjo 
sėkmingai, ir parapijai liks pel
no.

Artinasi Motinos diena, gegu
žės 11. Tą dieną parapijos cho
ras suvaidins “Motinos Širdis”, 
keturių aktų dramą. Vaidinto
jai gerai studijuoja ir bus gerai 
suvaidinta. Choras rengiasi ir 
su naujausiomis dainomis pub
liką palinksminti. Pelnas para
pijai. Visi kviečiami dalyvauti.

Gegužės 25, parapijos vaiku
čių choras rengia teatrą. Bus 
suvaidintas ”Ir aš nepaisau”. 
Tai bus jau paskutinis vakaras 
šio sezono. Visi laukia šių 
rengimų.

Torrington, Conn.
miestelį pas savuosius, darbuo
tis savo žmonių tarpe. Todėl jis

pa-
Cl.

i lietuvius priklausyti prie lietu- Idyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.
'Korespondentas, viškų organizacijų, parapijų ir| " RENGĖJAI.

Lietuvių Darbininkų Diena

1

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

LRKSA CONN. APSKRIČIO 
KONCERTAS PAVYKO

Bai. 26, 25 metų sukakties 
proga koncertas gražiai išpildy
tas. Publikos buvo pilna svetai
nė. Programą išpildė Waterbu- 
rio Vyčių Radio choras, vad. 
konųi. A. J. Aleksio. Pradėjo 
Lietuvos ir Amerikos himnais. 
Po to sudainavo keletą gražių 
dainelių solistės Adelė Grėbliū
naitė;' Joana Lusaitė, Marcelė 
Andrikytė, Marė Kruglevičiū- taria širdingą ačiū Conn. aps- fesionalus ir kitus inteligentus 
tė. Vyrų choras — Al. Ulinskas, kričiui už tokį parengimą. |
Al. Markus, 'A< Miktinavičius?

M. J. Colney, NJ).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

i 
i

Milžiniškas Lietuvių Sęskridis 
Įvyks Sekmadienį, Liepos 27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 

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

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry- « • • v • • • a A** a




