
-SvettiMie LDS. Jubiliejinio 
Seimo Atstovus 1915

bostos PUBLIC library 
C..I0F OF BOOK SELECTI 
REFEREJJCE I V I S j 0
CCPLEY SQ BOSTON įA

ta>

ALIEJINIAI METAI
Ketvirtadienį, rugsėjo 19 

d., Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje iškilmin
gomis šv. mišiomis prasi
deda Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos (LDS) 25-tas 
Seimas. Iškilmingas šv. 
mišias atnašaus kun. dr. 
K. Urbonavičius, 9 vai. ry
te. Pamokslą pasakys kun. 
M. Urbonavičius, MIC.

Po pamaldų prasidės Sei
mo sesijos bažnytinėje 
svetainėje, W. Fifth St. to
je pačioje svetainėje, kur 
25 metai atgal įsikūrė LDS 
organizacija ir padarytas 
nutarimas įkurti laikraštį 
“Darbininką”.

Pirmos seimo dienos va
kare, parapijos svetainėje,
492 E. 7th St., įvyks Jubi
liejinis bankietas.

Antra seimo diena prasi
dės šv. mišiomis, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje už 
mirusius narius. Po šv. mi
šių prasidės sesijos.

Vakare, 7:30 vai., Munici- 
pal svetainėje, Broadway, 
So. Boston, įvyks patrioti
nės, Lietuvos reikalu pra
kalbos. Kalbės ką tik iš 
Lietuvos atvykę kalbėtojai 
ir kiti.
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Užgintus skausmuos ir varguos išauklėta, 
Žmonių širdyse radai tinkamą vietą, 
Visų gerbiama ir visiems maloni — 
Dabar jubiliejų garbingą mini.

Nelengva tiek metų svečiuos išgyventi 
Ir dar nenumirti, ir net nepasenti, 
Pavydo pinkles ir kliūtis nugalėt, 
Lietuvišką sielą visuomet mylėt...

Gyvuok ir žydėk, ir sveika susilaukie 
Dar daug jubiliejų ir vis nesiliaukie 
Pažadint iš snaudulio būrį jaunų 
Eikvo|ančių dvasią Tėvynės sūnų!

J. V. Kongresas Priėmė Karo 
Tarnybos Įstatymą

Sumanymas organizuoti 
lietuvius katalikus darbi
ninkus iškilo Chicagoje. 
Tuo laiku Chicagoje reda
gavo “Draugą” kun. F. S. 
Kemėšis. Lietuviai darbi
ninkai, ypač pp. A. Nausė
da ir M. Mažeika (pastara
sis jau keliolika metų kai 
miręs) įškėlė.sųmą-------
kurti Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą. Kadangi Chica
goje jau buvo katalikiškas 
laikraštis, o Naujoje An
glijoje lietuviai katalikai 
neturėjo nė vieno laikraš
čio, tai darbininkai prašė, 
kad kun. F. S. Kemėšis 
vyktų į Naująją Angliją ir 
ten įkurtų LDS ir jos or
ganą.

Kun. F. Kemėšis, atvy
kęs į Bostoną, susirado 
nuoširdžių pritarėjų.

Birželio 10 d., 1915 m 
Šv. Petro lietuvių par. 
bažnytinėje svetainėje, So. 
Bostone įvyko lietuvių ka
talikų darbininkų susirin
kimas.

Tame susirinkime daly
vavo šie asmenys: kun. T. 
Žilinskas (tuolaikinis šv. 
Petro par. klebonas, kuris 
jau miręs Lietuvoje), kun. 
F. S. Kemėšis, Jonas Valu- 
konis, Domas Antanavi
čius, Vladas Jakštas, Jonas 
Jakštas, Jonas Petraus
kas, Pranas Strakauskas 
(dabartinis Lowell’io lie
tuvių par. klebonas), Jo
nas Vilkišius, Antanas Aš- 
menskas, Motiejus Žoba, 
Mykolas Venis, Povilas 
Karvelis, Agota Strakaus- 
kienė ir Petras Grinkevi
čius (miręs) iš So. Bosto
no; Jonas Jeruševičius (Ja- 
rošas), Vincas Kudirka, 
Pranas Kudirka, Jonas 
Červokas ir Pranas Kuras 
iš Norwood; Pranas Jakai
tis iš Worcester; Tadas 
Kubilius, Jokūbas Salado- 
nis, Juozas Vaičiūnas, Jo
nas J. Ramanauskas (Ro
manas), Petras Juškaitis, 
Mykolas Abračinskas ir 
Marijona Juškienė iš 
Brockton, Mass.

Kun. F. Kemėšis (Kan.

JO EMINENCIJA KARDINOLAS O’CONNELL, 
Bostono arkivyskupas, nuoširdus katalikiškos spaudos 
rėmėjas. LDS organizacija ir laikraštis “Darbininkas” 
per 25 metus sėkmingai augo ir stiprėjo Jo Eminenci
jos tėviškoje globoje.

Washington, rūgs. 16 — 
Pirmą kartą Jungtinių A- 
merikos valstybių istorijo
je Kongresas pravedė tai
kos metu priverstino ka
reiviavimo įstatymą. Pre
zidentui Rooseveltui pasi
rašius, tas įstatymas eina 
į galią. Įstatymas reika-

Dr. Profesorius) atidarė 
susirinkimą malda ir pa
aiškino jo tikslą. Visi vien
balsiai pritarė organizuoti 
Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Sąjungą ir priėmė 

’ susi-inuujlt kofištifuciją. Tame

•>

mojo seimo, būtent, liepos ^auJa’ ^ad paskirtoje die- 
: „ - ;j., 191G m. turėjo n°j« V1S1 yyr" nuo 21 lkl 
apie tūkstantį narių ir dvi- 36 met>i amžiaus turi užsi- 
gubai tiek prenumerato- registnioU nurodytose vie
nų. Organizacija kasmettose- praneša,

3 ir 4 dd., 1916 m.

KAINA 5 CENTAI

rinkime įsirašė į LDS or-’ klausomybę, daug LDS na-; 
ganizaciją 25 asmenys į-; rių, ypač iš veiklesniųjų iš
mokėdami po vieną dolerį.; vyko į Lietuvą. Taigi ir 

Tokia tai buvo LDS įsi- pirmųjų narių skaičius su
tūrimo pradžia.

Tame pačiame susirinki
me nutarta steigti spaus- gerame stovyje iki šio Ju- 
tuvę ir leisti laikraštį ‘Dar- biliejinio Seimo 55 nariai, 
bininką’. I kurie įsirašė pirmais me-

t tais.
LDS organizacijos sei

mai per tuos 25 metus už 
nuopelnus <

turto ar nuosavybę iš ku
rio žmonos galėtų pragy
venti, arba jei jos tėvai ga
lėtų jai duoti pragyveni
mą. Vyrai, kurie turi šei
mas didžiumoje bus pa- 
liuosuoti, bet kiekvieno 
padėtis, gyvenimo stovis 
bus imtas dėmesin, ir jei jo 
šeima galėtų be jo uždar
bio pragyventi, jis bus pa
šauktas į kariuomenę.

Vyrai, kurie savo uždar
biu turi užlaikyti žmonas, 
vaikus, senus ar nesveikus 
tėvusų senelius, brolius, 
neturinčius 16 metų am
žiaus, seseris, neturinčias 
18 metų, arba nesveikus 
brolius ar seseris bet kokio 
amžiaus, bus paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, bet 
kiekvieno padėtis bus ats
kirai apsvarstyta.

Vyrų registravimas bus 
pradėtas spalių 10 ar 15 
dieną. Pats prezidentas 
paskelbus dieną. Kadangi 
tas įstatymas jau praves
tas, tai visi vyrai nuo 21 i- 
ki 36 metų amžiaus turi Karaliaus palocius keturis 
užsiregistruoti, net ir nepi- sykius buvo bombarduo- 
liečiai ir tie, kurie yra pa- tas. Daug nuostolių pada- 
liuosuoti nuo kareiviavi-' ryta palociui. Sakoma, kad 
mo.

KAN. PROF. DR. F. KEMĖŠIS,
LDS organizacijos ir “Darbininko” įkūrėjas, Garbės 
Narys, buvęs pirmasis LDS Dvasios Vadas ir “Darbi
ninko” vyriausias redaktorius, suorganizavęs dau
giausia kuopų. Jis buvo vienas iš uoliausių judintojų 
mūsų išeivijos lietuviškame katalikiškame veikime, y- 
pač kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nepri
klausomoje Lietuvoje yra docentu Žemės Ūkio Akade
mijoj, Dotnuvoje, Geležinio Fondo pirmininku ir jo į- 
kūrėju.

augo ir stiprėto. I kad 16,500,000 vyri) turės
Lietuvai atgavus Aepri.:afa’re^™ott ‘Utio *k»i-

: ciaus 75,000 vyrų bus pa- 
' šaukti vieniems metams į 
karines pratybas lapkričio 
mėnesy, sausio mėnesy, 
1941 metais, tas skaičius 
bus padidintas iki 400,000, 
kiti bus pašaukti vėliau, 
bet vienu metu kariuome
nėje netarnaus daugiau, 
kaip 900,000 kareivių.

*

,| Kareiviai, pašaukti į ka- 
į rines pratybas, gaus po 

organizacijai 521-00 doleri P«r pirmus , v_ . •- 3 mėnesius, pas-
i kiau po $30.00 į mėnesį. Iš- 

“Darbininkas” tarnavę kariuomenėje vie
nus metus galės grįžti į ci
vilinį gyvenimą. Darbda
vių bus reikalaujama, kad 
sugrįžusiems kareiviams 
būtų užtikrinti darbai.

Nevisi, kurie užsiregis
truos bus pašaukti į ka
riuomenę. Kada visi bus 
surašyti, jų vardai bus pa
siųsti į Washingtoną, su
dėti į tam tikrą indą ir 
traukiami. Kieno vardas ir 
numeris bus ištrauktas, 
tas bus pašauktas į kariuo
menės pratybas.

Nuo priverstino kariuo
menėje tarnavimo paliuo
suoti tie vyrai, be kurių už
darbio tėvai ar šeimos ne
gali pragyventi; kunigai, 
ministeriai, seminarijų 

i studentai, vienuoliai - bro- 
metų mokslą nebus pa- iįai, vyrai, kurie būtinai 
šaukti į kariuomenės pra-' reikalingi kaikuriose in- 
tybas iki liepos 1 dienos dustrijose ir kaikurie dir- 
1941 metų. Įstatymas už- jją vyriausybės įstaigose,

mažėjo.
Per 25 metus išsilaikė

I

Pirmuoju LDS organiza-( 
ei jos organu pasirinktas 
laikraštis “Draugas”.

Kun. F. S. Kemėšis buvo 
įgaliotas rinkti paskolas 
spaustuvės įsteigimui. Į 
visai trumpą laiką sudary
ta reikalinga suma ir spau
stuvė buvo įsteigta pra
džioje rugsėjo mėn., ir pir
mas “Darbininko” numeris;ra pasiryžęs ir toliau plėsti 
pasirodė rugsėjo 19 d 
1915 m. Lietuviai katalikai 
nuoširdžiausiai sveikino ir 
džiaugėsi savo laikraščiu, 
o idėjos priešai socialistai- 
laisvamaniai jį puolė labai 
nekultūringai ir nedžen-___________________ „
demoniškai. ičios, Tėvynės ir darbinin-

LDS organizacija iki pir- kijos labui.

I
I

pakėlė Garbės Nariais I8;keturius ! Iriau rvt $narių.
LDS ir 

per 25 metus tarnavo auk
štiems idealams.

LDS ir “Darbininkas” y-

I

krikščioniškąjį mokslą iš
eivijoje.

Prašykime Dievulio pa
laiminti LDS ir “Darbinin
ko” Jubiliejinį Seimą, kad 
mes galėtume pasiruošti 
dideliems darbams Bažny-

Min Kongreso Vadas 
Bankhead

t
Vokiečiai Bombarduoja Londoną

Londonas, rūgs. 16 —Vo- juos. Sugriauta keletas 
kiečių lakūnai be perstoji- bažnyčių, kurios yra neto- 
mo bombarduoja Londoną.

I
I

li Londono fabrikų. Sako
ma, kad į septynias dienas 
vokiečių lakūnai nužudė 
Londone 1245 žmones ir 
4810 sužeidė. Vokiečių vy
riausybė pareiškė, kad jienetoli karaliaus palociaus

yra dideli aliejaus sande- nekalti už tai, nes Anglija 
liai, ir vokiečiai taikė į pradėjus karą.

Pranašauja Karo Užbaigą
Roma, Italija, rūgs. 16 — 

Italijos vyriausybės vadai 
pranašauja, kad iki spalių 
1 dienos karas su Anglija 
bus užbaigtas. Jie sako, 
kad Anglija negalės ilgiau 
atsilaikyti prieš vokiečių 
puolimus. Sakoma, kad I- 
talijoje jau rengiama karo 
užbaigos paminėjimą spa
lių pirmą dieną.

merikos kariuomenėje vie
nus metus nebus siunčiami 
i Europą. Kolegijų studen
tai, kurie jau įsirašė į šių

Kareiviai Nebus Siunčiami 
1

Washington, nigs. 16 —
Kareiviai, kurie tarnaus A-

draudžia asmenims mokė
ti atlyginimą kitiems, kad 
už juos atitarnauti paskir
tą laiką. Valstybių guber
natoriai, legislatūros na
riai, kongresmonai, fede- 
raliai ir valstybės teisėjai, 
tarnaudami savo termi
nus, nebus pašaukti į kari
nes pratybas.

Washington, rūgs. 16 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių Kongreso vadas, se
natorius William Bank
head, iš Alabama, mirė. Jis 
buvo 66 metų amžiaus.

Rumunija Sudarė Fašistinę 
Valdžią

Bucharestas, rūgs. 16 — 
Rumunijoje sudaryta nau
ja vyriausybė, panaši į Vo
kietijos. Antonescu yra • 
ministras pirmininkas ir, 
apsaugos vyriausias va
das. Visa kariuomenė bus 
perorganizuota.

nepiliečiai, fiziškai netinką 
ir sąžiningi pasipriešinto- 
jai, tačiau, pastarieji galės 
būtų pašaukti kariuome
nės pratyboms, tik karo 
metu neverčiami eiti į ka
ro lauką.

Vedusieji vyrai nebus 
laisvi nuo kareiviavimo, jei 
jų žmonos dirba, jei turi

ANGLIJOS LAKŪNAI BOM
BARDUOJA VOKIEČIŲ 

TVIRTOVES
Londonas, rūgs. 16—An- Aleksandriją ir prie Suezo 

glijos lakūnai bombarda
vo vokiečių tvirtoves ir 
stovyklas, šiaurės Prancū
zijoje, Olandijoje ir Belgi
joje.

Iš Londono pranešama, 
kad Prancūzijos pakraš- 

; čiuose, vokiečių karo lai
vai, geležinkeliai, laivų 

Į prieplaukos buvo subom
barduota. Lakūnai norėjo 
pasiekti Berlyną, bet vo
kiečiai praneša, kad jų la
kūnai privertė anglus grįž- 

i ti atgal.

kanalo. Pranešama, kad 
italai užėmė Anglijos tvir
tovę Sollum.

Geležinkelių Darbininkai 
Laimėjo

Cairo, Egiptas, rūgs. 16, 
Italijos kariuomenė yra

Rutland, Vt. rūgs. 16 — 
Rutland geležinkelio dar
bininkams kompanija bu
vo paskelbus, kad atlygini
mas jiems bus sumažintas. 
Darbininkai buvo pasiren
gę išeiti į streiką. Kompa
nija sutiko, kad iki šių me
tų pabaigos darbininkams 
bus mokomas toks pat at
lyginimas kaip iki šiol ir 
bus vedami pasitarimai su

41 Žuvo Fabriko Sprogime
Kenvil, N. J. rūgs. 16 —

Hercules chemikalų fabri- Italai Kovoja Užimti Egiptą
ke ištiko baisus sprogimas.
Visos fabriko patalpos iš
ardytos; 48 žmonės žuvo,
70 yra ligoninėse sunkiai pasirengus išvyti Anglijos darbininkų atstovais dėl 
sužeisti. Sprogimo priešas- kariuomenę ir užimti visą atlyginimo nustatymo ki- 
tis nežinoma. (Egiptą, paskiau stumtis į tiems metams.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
SOVIETIŠKAME 

“ROJUJE” 
KARTU

I

• ' ’ -

LIETUVOS 
PABĖGĖLIŲ 

PADĖTIS

— Sovietiškoje Lietuvoje 
SSSR žemes ūkio sukol- jio. >su-
chozinta” arba “susovcho- bėgę daugiau kaip 600 lie- 
zinta” gamyba keliama į tuvių, kurie, gelbėdamiesi 
padanges, kaipo pati na- nuo raudonojo teroro, bėga 
šiausioji pasaulyje. iš bolševikų okupuotosios

Bet štai pati “Tiesa”, iLietuvos- Pabėgėliams iš 
komunistų partijos orga- i Liejos vokiečiai yra į- 
nas, savo 60-tam numeryje rengę dvi stovyklas. Bet 
deda ištrauką iš Maskvos kurie turi šiek tiek pi- 
“Pravdos”, kuri kalba tie- ni^’ iš stovyklų lengvai 
siog apie skandalingus da- išleidžiami. Nemaža žmo- 
lykus sovietiškuose ii kino- iVokietijoje jau yra ga- 
se. Tuose ūkiuose žmonės darbo.
tiktai mitinguoja, pasaką yra ir tokių žmonių,
neblogų kalbų, priimą re- kuriems bus sunku darbo 
zoliuciių, o paskum viskas Saufi- Berlyne vėl pradėjo 
eina po senovės. Pav., Al- Į veikti Lietuvos piliečių 
tajaus krašte, Talmensko knri nasirvžnsi
rajone esanti tokia Zaice
vo mašinų traktorių stotis. 
Ten traktorininkai prade
dą laukų darbus 8—9 vai. 
rytą, baigią 6—8 vai. vaka
ro. Žmonės po ištisas die- 
mas laidokaują. Taip esą ir 
gretimose stotyse. Kuiby- 
ševo apygardos šigono ra
jone traktorių skyriaus 
brigadiro padėjėjas Lince-1 
vas liepos 29 d. nestojo į 
darbą. Rugpiūčio 1 d. sava-: 
vališkai pasišalino iš darbo 
traktorininkas Puzyrevas, gilumos ir atiduodam^ glo- 
tris dienas laidokavęs. Dvi. boti ūkininkams, ypač apie 
dienas laidokavo stoties Valkininkus. Už tai lenkų 
.sąskaitininkas Elikeevas. valdžia ūkininkams šiek 
Kombainiai (grūdų valy- tiek primokėdavo. Dabar 
mo mašinos) ištisas dienas psichiškai sergą žmonės y- 
nedirba, i 
netvarkoje .

Įdomu pastebėti, kad ta 
pati “Tiesa” dvi dienas 
prieš tai (58-tanrnį 
džiaugiasi, kad Lie 
greit pradėsiančios veikti 
traktorių stotys... Kaip jos 
“dirba” Sovietų Rusijoje, 
sužinome iš tos 
“Tiesos”.

— Tenka patirti, kad į 
Rytprūsius ligšiol yra su-

"C"‘ - v ■

I

Prof. Dr. K. PAKŠTAS, 
Vytauto Universiteto profeso
rius, buvęs “Darbininko” re
daktorius ir LDS Centro pirmi
ninkas. Jis yra nuoširdus “Dar
bininko” bendradarbis ir daug 
pasidarbavęs 1923-24 m. LDS 
organizacijoje.

I

p. PRANAS GUDAS, 
gyv. Chicago, III., buvęs vienas 
iš pirmųjų “Darbininko” redak
torių, daug dirbęs per su virš 
11 metų LDS organizacijoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naciai Reikalauja Anglijos 

Pasiduoti

i piliečių 
draugija, kuri pasiryžusi 
rūpintis skurdan pateku
siais pabėgėliais. Draugi
jos pirmininku išrinktas S. 

i Kuzminskas, pasiuntiny- 
■ bes Berlyne prekybos pa
tarėjas. Pabėgėlių padėtis 

' pablogės, kai pradės artin
tis žiema.

— Vilniaus krašte yra ne
mažas skaičius psichiškai 
sergančių žmonių. Lenkų 
laikais psichiškai ligoti 
buvo atvežami iš Lenkijos

daug traktorių ra renkami iš kaimiečių ir 
vežami į ligonines. Dauge
lis jų atvežami be kepurių, 
be tinkamo apvalkalo ir 
nešvariais drabužiais.

■

— Ministrų Tarybos nu
tarimu, steigiamas žemės 
ūkio bankas, kuris bus fi
nansų ministerijos žinioje. 
Šiam bankui pavedama fi
nansuoti valstybinius ū- 
kius ir teikti gamybos rei
kalams kreditus darbo 
valstiečių ūkiams. Finansų 
ministerijai leidžiama 
skirti šio banko pagrindi
niam kapitalui 5 mil. litų.

■ Banko valdytoju skiria
mas Bronius Bieliukas ir 

i valdytojo pavaduotoju — 
Alfas Lukaitis.

pačios

metų 
veikti

— Nuo šių mokslo 
pradžios pradės 
nauja mokytojų seminari
ja Trakuose. Ligšiol ne
priklausomoje Lietuvoje 
veikė 3 mokytojų semina
rijos: Marijampolėj, Uk
mergėje ir Tauragėje.

I

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

i

GREYHOUND
Įfc.T.rtM^UT^gį

UlOnDERLRnD

— Štai puikus pavyzdys, 
kaip dabartiniai raudonie
ji Lietuvos valdovai perei- 

j na bet kurį saiką, šmeižda
mi visa tai, kas buvo anks- 

j čiau. “Ūkininko Patarė
jas” įdėjo pasikalbėjimą 
su kažkokiu Malėtų valsč. 
Gulbių kaimo ūkininku Žu
kausku Julium, kuris ėjęs 
basas, vienmarškinis, o į 
korespondento klausimus 

Tuo tikslu Kaune, labai mandagiai pradėjęs 
atsakinėti: “Aš esu men
kas ūkininkas, Žukauskas 
Julius, 50 metų amžiaus. 
Visą savo amžių buvau i 
Smetonos režimo prispau-! 
stas, per visą gyvenimą 
man teko patirti daug 

į skurdo ir vargo. Turėjau 
tik 0.5 ha žemės (prieš; 
dvejus metus gavau 6,5 
'ha), todėl buvau amžinas; 
vergas. — Įdomu patirti, j 

• kaip tas nabagas žmogelis 
galėjo būti per 50 metų 
prispaustas Smetonos reži
mo?

i

1

Veltui Pastangos

— Komunistų partija ir 
komunistinio jaunimo or
ganizacija deda didelių, 
bet rezultatų neduodan
čių, pastangų įtraukti į sa- ■ 
vo eiles lietuviškąjį jauni
mą, 
sporto halėje, buvo su
šauktas jaunimui skirtas 
mitingas. Tame mitinge 
kalbėjo Respublikos Prezi
dento pareigas einąs J. Pa
leckis. Kaip ir kitais atve
jais, Paleckis paskaitė so
vietų pasiuntinybės pa
rengtą kalbą, kurioje jam 
buvo įsakyta kelti į padan
ges sovietiškąjį “rojų”. 
Pasak Paleckio, birželio 15 
— 17 d. datos, kuomet so
vietų kariuomenė okupavo 
Lietuvą, esančios istorinės 
datos. Tai esanti “mūsų 
revoliucijos” data. Įdomu 
pastebėti, kad pats Palec
kis apie “mūsų revoliuci
ją” patyrė tiktai po to, kai 
raudonoji armija jau buvo 
Lietuvoje. Kokį nuopelną 
šioje “mūsų revoliucijoje” 
turi Paleckis, turbūt, ne
aišku ir jam. Toliau di
džiausia data buvusi ta, 
kuomet Paleckis, raudonų
jų įsakymu, nuvyko į Mas
kvą parduoti Lietuvos ir 
pamatė Staliną. Po Palec
kio į jaunimą kalbėjo “Tie
sos” dienraščio redakto
rius, kurio pavardė Zima
nas. Vėliau apie Sovietų 
Sąjungos užsienių politi
ką kalbėjo raudonosios ar
mijos politinis vadovas 
(pačioje Rusijoje tokie va
dovai jau panaikinti!) 
“draugas” šinkarenko. Jis 
kalbėjo rusiškai, tad lietu
viškas jaunimas jo visai 
nesuprato.

v •

v •

— “Darbo Lietuva” įsidė
jo pasikalbėjimą su kažko
kiu čigonu, kuris pasakė: 
“Aš turiu 20 metų ir ne
trukus stosiu kariuome
nėn. Aš mačiau, kaip šoka 
ir dainuoja raudonarmie
čiai — aš būsiu su jais. 
Bet aš ne tik šokti eisiu į 
armiją, aš būsiu geras ka
rys”. Laikraštis nuo savęs 
prideda: “Dabar, kada visi 
darbo žmonės Didžiosios 
Stalino Konstitucijos yra 
sulyginti, ir čigonai įeis į 
socialinį bei kultūrinį mū
sų socialistinės tėvynės 
gyvenimą lygiateisiais na
riais. Čigone, tavęs laukia 
ateitis, kurioje galėsi paro
dyti savo sugebėjimus ir 
darbo meilę”.

t

■
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Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil bume r j su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guzikg ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

Suprato Klastą

Berlynas, rūgs. 16 —Vo
kietijos nacių vyriausybė 
pareikalavo, kad Anglijos 
valdovai atiduotų Londo
ną, kitaip tas miestas bus 
visai sunaikintas.

Vokiečiai nuolatiniai i 
bombarduoja Londoną. 
Vokiečiai sako, kad Lon
donas yra Anglijos milita- 
rinė tvirtovė, jame yra 

' daugiausia ginklų fabrikų, 
didžiausi aerodromai ir ka
ro ginklų sankrovos.

Hitlerio vadai sako, kad 
Londono apsigynimo tvir- 

! tovės yra sunaikintos, už 
tai vokiečiai taip lengvai 
gali miestą bombarduoti. 
Jie sako: “Atiduokite Lon
doną, arba jo likimas bus 
panašus Varšuvos ar Rot-

v •

terdamo.
Bet Anglijos vyriausybė 

pasiryžus kovoti iki galo. 
Neabejotina, kad Anglija 
didžiai nukentėjo nuo vo
kiečių bombardavimo.

Iš Londono žinios prane
ša, kad vokiečiai mažai te
padaro nuostolių, bet kada 
tūkstančiai Hitlerio lėktu
vų diena iš dienos bombar
duoja miestą, aišku, kad 
tie nuostoliai neapsakomai 
dideli.

Vokiečiams kovojant 
prieš prancūzus taip pat 
būdavo žinių, kad Prancū
zai sulaiko ir sumuša vo
kiečius, tik staiga, Prancū
zija pasidavė. Karo metu 
tikrų žinių negalima tikė
tis.

Maskva, rūgs. 16 — Prie 
Rumunijos - Rusijos paru- 
ježyj, šiaurės Bukavinoje 
vyko smarkūs kareivių su
sirėmimai. Sovietų Rusi
jos vyriausybė sako, kad 
Rumunijos kareiviai už
puolė Rusijos sargybinin- 
cus, ir reikalauja Rumuni
jos vyriausybės paaiškinti 
vykį. Sovietų Rusija rei
kalauja, kad Rumunijos 
vyriausybė paleistų iš ka- 
ėjimų visus Besarabijos 
ir Bukovinos gyventojus ir 
leistų jiems grįžti po Ru
sijos valdžia apsigyventi.

Bulgarijos Komunistai 
Smertia Vokiečius

Sofija, Bulgarija, rūgs. 16 
Bulgarijos komunistai iš
leido atsišaukimą į šalies 
i gyventojus, trečią į dešim- 
į dienų, pasmerkdami vo
kiečius ir italus ir kursty
dami žmones, kad Bulgari
ja susidėtų su sovietų Ru
sija.

i ties’laikifelčio: ‘ ‘Grįžtame 
į iš Vilniaus. Pakeliui sutin
kame senuką, mojantį ke
pure. Sustojame. Senukas 
prašosi pavėžinamas. Mie-j 
lai pasisodiname. Užsimez
ga kalba. Paklaustas kur 
eina, senukas kalba:

—r Šiandien iš Kalesnykų 
prieš saulėtekį išėjau į Vil
nių. Prieš vidurdienį bu- 
vau jau mieste (iš Kales
nykų iki Vilniaus, laikraš- 

’ čio žiniomis, 75 km.). Atli
kęs reikalus, grįžtu namo, 
Bet pavargau, kojos nenori 

■ klausyti”.
Nuostabus senukas. Per 

pusę dienos atliko pėsčias 
|75 km.!

Varna, Bulgarija, rūgs. 
16 — Nuo sausio mėnesio, 
šių metų, sovietų Rusijos 
vyriausybė taip suvaržė 
svetimų kraštų laikrašti
ninkus, kad jie jokių žinių 
iš Maskvos savo laikraš
čiams negalėjo pasiųsti.

Įvesta griežčiausia cen
zūra; laikraštininkai galė
jo pasiųsti žinias tik to
kias, kokias sovietų Rusi
jos vyriausybė nustatyda
vo. I? taip laikraštininkai 
turėjo visi apleisti Rusiją.

Paskutinis svetimų kraš
tų laikraštininkas The 
New York Times kores- 

j pondentas turėjo išvažiuo
ti iš Rusijos. Jis sako, kad 
jokių žinių apie sovietų 
Rusijos padėtį nebuvo ga- 

; Įima pasauliui pranešti, 
į Bet ir išvažiuoti iš Rusijos 
; laikraštininkams yra labai 
sunku. Vyriausybė daro 
jiems visokias kliūtis, kad 
jie išvažiavę nepaskelbtų 

itikros sovietų Rusijos pa
dėties. Net ir didžiausio 
pasauly laikraščio “The 
London Times”, korespon-

dentai išvažiuoja iš Rusi
jos.

Sovietų Rusija negali jų 
sulaikyti, bet daro visokias 
kliūtis. Pavyzdžiui, nelei
džia automobiliu per Rusi
ją važiuoti į Rumuniją ar 
Bulgariją, kad jie nepama
tytų tikrojo Rusijos žmo
nių gyvenimo. New York 
Times laikraščio korespon
dentas, Gedye, reikalavo, 
kad jam leistų automobi
liu važiuoti į Odesą; leidi
mą važiuoti Rusijos val
džia davė, bet nedavė leidi
mo gazolino pirkti.

Visai nestebėtina, kad 
dabar ir iš Lietuvos pasau
lio laikraščiai nebeprane
ša žinių, tik ką sovie
tų Rusijos vyriausybė pa
skelbia.

Jei sovietų Rusijoje yra 
visa labai gerai, jei žmo
nės gerai gyvena, jei ko
munizmas yra demokrati
ja ir žmonėms duoda gero
ve, tai rodos, bolševikai, 
kaip tik turėtų leisti laik
raštininkams visas žinias 
paskelbti pasauliui.

Londonas, rūgs. 16 —An
glijos vyriausybė, bijoda
ma, kad vokiečiai bile die
ną gali visu smarkumu už
pulti Angliją, pareikalavo, 
kad žmonės nevartotų te
lefonų, nes Hitlerio šnipai 
gali nugirsti Anglijos vy
riausybės planus.

Kandidatas Willkie Smerkia 
Rooseveltą

Chicago, III., rūgs. 16 — 
Wendell Willkie, kandida
tas į Amerikos preziden
tus, savo kalboje Chicago
je pasmerkė prezidentą 
Rooseveltą už prisidėjimą 
prie Europos nelaimės. Jis 
sakė: “Kada ėjo Čekoslo
vakijos klausimas, kur bu
vo prezidentas Roosevel- 
tas? Jis pranešė Hitleriui 
ir Chamberlinui, kad Muni- 
cho susitarimas turi būti 
pravestas. Yra keturi vy
rai pasauly, kurie mano, 
kad jie būtinai reikalingi, 
būtent, Hitleris, Mussolini, 
Stalinas, ir dabar prezi
dentas Rooseveltas. Aš 
taip nemanau. Jei aš būsiu 
išrinktas į prezidentus, A- 
merikos vyrų nebus reika
laujama eiti į Europos ka- 
rą .

— Karo mokykla išleido 
, kadro karininkų laidą. Iš
leistuvėse dalyvavo raudo- 

I noji Lietuvos vyriausybė, 
s Krašto apsaugos ministras

— Lietuvos “liaudies sei
mo” atstovas Abakonis 
Jonas iš Ukmergės apy
gardos dėl kažkokių prie
žaščių savo pareigų nepra
dėjo eiti. Dabar paskelbta, 
kad jis laikomas nustoju
siu atstovo mandato. Rug
piūčio 22 d. Ukmergės rin
kimų apygardoje renka
mas vienas naujas atsto
vas.

— Okio Banko valdybos 
pirmininko Jono Vailokai
čio privatinį butą Kaune, 
Vienybės Aikštėje, perėmė 
sovietiškosios Lietuvos ra
šytojų sąjungos organiza
cinis komitetas. Ten bū
sianti šio komiteto būsti
nė. Būsią rengiami litera
tūros vakarai ir parodos.

Varna, Bulgarija, rūgs.I iškentėję, su didžia baime 
16 — The New York Times kalbėdavo: Mes žinome ką 
laikraščio korespondentas,

savo kalboje tarp kita ko i & Gedye, kuris dėl aš-
pažymėjo, kad naujieji ka
rininkai turi ruoštis ginti 
sienas ne tik tas, kurios y- 
ra ties Taurage, bet ir tas, 
kurios yra ties Ramiuoju 
vandenynu.

— Sulaukęs 68 metų am
žiaus, mirė inž. Feliksas 
Dobkevičius. Velionis yra 

Į buvęs vyr. geležinkelių di
rektorium, kurį laiką uni
versitete dėstęs apie gele
žinkelius ir šiaip ėjęs atsa
kingas pareigas. Paskuti
niu laiku, pablogėjus svei
katai, gyveno iš pensijos.
— Sovietų Sąjungos lei

dykla “Meniška literatū
ra” išleido išverstaskūrio 
Liudo Giros eilių knygą ir 
Salomėjos Neries “Poemą 
apie Staliną”. Giros kny
gos išleista 5,000 egzem- 

‘pliorių.

trios sovietų cenzūros tu
rėjo apleisti Maskvą, da
bar iš Bulgarijos rašo, kad 
sovietų Rusijos vadai, bi
jodami netekti pasauly 
pritarėjų, neišduoda jokių 
žinių. Jis rašo: “Kodėl Ru
sija cenzūruoja žinias? 
Kad neprarasti savo vardo 
pasauly. Maskvoje, jau 
sausio mėnesyj buvo didis 
trūkumas duonos, ką jau 
bekalbėti apie kitus daik
tus. Buvo žinoma, kad pro
vincijose duonos trūkumas 
buvo daug skaudžiau at
jaučiamas negu Maskvoje, 

i Žiema eilių eilės žmonių 
stovėdavo prie krautuvių 
gauti nors kiek maisto. Iš 
provincijų buvo praneša
ma, kad vienur negalima 
gauti pieno, kitur sviesto, 
cukraus ir kitų daiktų. 
Rusijos žmonės, daug jau

badas reiškia,, jau ne vie
ną pergyvenome.

Žmonės žinojo, kad so
vietų vyriausybė parduo
da mil. tonų javų Vokie
tijai, matė šimtus vokiečių 
atsiųstus karius ir inžinie
rius išperkant iš krautu
vių visą maistą ir siunčiant 
savo žmonėms į Vokietiją. 
Per visą žiemą Maskvoje 
buvo maisto trūkumas. 
Vyriausybė aiškino, kad 
tai* kaltė transporto vadų. 
Visų tų žinių sovietų Rusi
jos cenzūra neleido sveti
mų šalių korespondentams 
pranešti pasauliui... Kada 
sovietų Rusija sudarė su
tartį su Hitleriu, tai Rusi
joje buvo aiškinama žmo
nėms, kad Anglijos ir 
Prancūzijos imperialistai 
užpuolė Vokietiją, ir Rusi
ja turėjo susidėti su Vo
kietija, kad apsisaugoti 
nuo Anglijos ir Prancūzi
jos imperialistų.

SiNCE 
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Dabartine LDS. Centro Valdyba ir Jubiliejinio Seimo Rengėjai
Antradienis, Rugsėjo 17, 1910
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p. ONA SIAURIENĖ. 

ilgametė LDS Centro iždininkė 
LDS 1 kuopos narė, gražiai dar
buojasi organizacijoje.

p. ANTANAS F. KNEIŽYS, 
LDS Garbės Narys, Sekreto
rius ir “Darbininko” redakto
rius.

Stud. PETRAS KUPRAITIS, 
“Darbininko” štabo narys, bu
vęs Jaunimo Aidų “Darbinin
ke” vedėjas.

KUN. DR. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,

LDS organizacijos ir laikraščio “Darbininko” šefas- 
vyriausias redaktorius, LDS Garbės Narys. Kun. Dr. > 
K. Urbonavičius yra vienas iš pirmųjų ir stambiausių 
“Darbininko” bendradarbių ir rėmėjų, ilgametis Cen
tro Valdybos narys įvairiose pareigose, o nuo 1929 me
tų yra vyriausias “Darbininko” redaktorius, kurio 
straipsniais, vaizdeliais, eilėmis ir kitokiais raštais gė
risi visa mūsų išeivija.

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,

Montello lietuvių par. klebonas, LDS Centro Valdybos 
ilgametis Pirmininkas, LDS Garbės Narys, buvęs il
gus metus Centro Valdyboje ir kitose pareigose. Kun. 
J. Švagždys yra stambus “Darbininko” rėmėjas.

KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS,

DR. M. COLNEY
(Aukštikalnis),

' LDS Conn. Apskričio pirminin
kas, Centro Propagandos Komi-

: sijos narys, darbuojasi LDS 5 
j kp., Waterbury, Conn.

KUN. PRANAS M. JURAS,
Lawrence lietuvių parapijos klebonas, LDS Garbės 
Narys, Centro Valdybos Vice-Pirmininkas, buvęs il
gus metus Centro Valdyboje ir kitose pareigose ir yra 
nuoširdus “Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas.

• I 
t

Cambridge lietuvių par. klebonas, LDS organizacijos 
Garbės Narys, buvęs ir yra Centro Valdybos narys į- 
vairiose pareigose, vienas iš pirmųjų LDS narių, nuo
širdus “Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas.

♦

I

p. DANIELIUS AVERKA,
I “Amerikos” administratorius.
I Brooklyn. N. Y., LDS Centro

p. LEONARDAS KUMPA,

biznierius Montello, Mass., LDS

Centro Kontrolės komisijos na- Kontrolės komisijos narys, vie- 
rys ir nuoširdus veikėjas.

PIRMOJI LDS CENTRO VALDY3A 1915—1916 M.
Pirmoje eilėje sėdi: pp. Jonas Romanas, Pranas Vira- 
kas, pirmininkas M. Žoba, Dvasios Vadas, LDS įkūrė
jas ir vyriausias redaktorius Kan. Dr. F. Kemėšis, p. 
Mykolas Venis.

p. MOTIEJUS ŽOBA. 
gyv. Dorchester, Mass., vienas 
iš LDS organizacijos ir “Darbi
ninko” įkūrėjų, pirmasis ir ii-Į 

gametis Centro Valdybos pirmi
ninkas, daug pasidarbavęs or-Į 
ganizacijoje. Jis yra LDS Car-i 
bes Narvs.

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,

Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston, Mass.) klebonas, 
LDS Garbės Narys, ilgametis Centro Dvasios Vadas ir 
nuoširdus “Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas. Kun. 
P. Virmauskis labai nuoširdžiai priėmė LDS Jubilieji
nį Seimą, ruošia iškilmingas Šeimines pamaldas ir 
vadovauja Šeiminių pramogų surengime.

p. ONA OVERKAITĖ, 

“Darbininko” administracijos 
stenografė - raštininkė.

p. STASYS GRIGANAVICIUS, 

“Darbininko” spaustuvės ve

dėjas - spaustuvininkas, LDS 1 
kuopos pirmininkas, ir LDS Ju

biliejinio Seimo Rengimo komi
sijos vice-pirmininkas.

p. VLADAS PAULAUSKAS, 

gyv. Lowell, Mass., biznierius, 
j LDS Naujos Anglijos apskričio

Stovi iš kairės į dešinę: pp. Antanas F. Kneižys, vice-pirmininkas, buvęs LDS 

a. a. M. Mažeika, p. Jonas Petrauskas, a. a. kun. Tarnas tis centro Valdybos narys įvai
riose pareigose.Inas iš jaunesniųjų LDS veikėjų. Žilinskas, pp. Vincas Kudirka, Jonas Karosas.

p. ANTANAS PELDŽIUS, 
LDS Centro Finansų Sekreto
rius ir “Darbininko” Adminis
tratorius.

p. JONAS KUMPA, 
“Darbininko” spaustuvės inter- 
type operatorius. Jaunimo Aidų 
“Darbininke" vedėjas. LDS 1 
kuopos raštininkas, buvęs LDS 
Naujos Anglijos apskričio pir
mininkas. LDS Jubiliejinio Sei
mo Rengimo Komisijos raštinin
kas.
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kš, lai vifSta galingieji 
nuo sostų, bet lai žmogus 
laisvai ir padoriai gyvena, 
lai gyvena kaip Aukščiau
siojo Dievo sūnūs. Ir kad 
užtikrinus žmogui šioje 
žemėje laisvę ir geresnį 
gyvenimą, būtinai* reikia 
sugrąžinti Dievą į visą mū
sų gyvenimą. Jei Dievas 
bus išskirtas iš gyvenimo 
žmogus pasiliks bereikš
mis, bevertis sutvėrimas.

ii k e f Reidą ApZhly

Dvidešimts penki metai gyvos lietuviškai katali
kiškos darbuotės — štai kuo gali pasidžiaugti Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga. Sidabrinį jubiliejų savo gyvavi
mo švęsdama, ji drąsiomis akimis ir ramia sąžine gali 
pažvelgti į savo praeitį ir pati sau palinkėti, kad ir bū
simas jos darbuotės laikotarpis būtų toks pat lietuviš
kas ir katalikiškas ir visuomet ištikimas krikščionių 
darbininkų idealams.

LDS įsikūrimo metas buvo tamsus ir audringas. 
1915 metai buvo patys sunkiausi Lietuvos žmonėms, 
nes jų žemėje ėjo atkaklios tarp vokiečių ir rusų kau
tynės. Tai vokiečiai nustums rusus, tai rusai vokie
čius. Tie pakartojami žygiai vis daugiau vargino Lie
tuvos gyventojus, mindžiojo jų dirvas, degino trobas, 
naikino mantą. Pagaliau vokiečiai, išstūmė rusus vi
siškai, laikinai paveldėjo Lietuvą ir suspaudė ją žiau
riais karo įstatymų varžtais. Atrodė, kad Lietuva vi
siškai žuvus ir palaidota. Tačiau 1918 metais atėjo ne
lauktas, netikėtas, galima sakyti ko ne stebuklingas 
jos prisikėlimas... Iš vargų ir kančių įžengė į laisvą gy
venimą.

1915 metais, kuomet įsikūrė Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga, Amerikos lietuviai nenumatė būsimoj> Lie
tuvos atsikėlimo, lygiai kaip ir Tėvynėje nieks to ne
numatė. Vien tik juodi debesiai buvo apdengę mūsų 
padangę. O vis dėlto kaip tik tuo sunkiu momentu su
manyta, kad reikia lietuviams darbininkams burtis į 
vieningą organizaciją krikščioniškosios demokratijos 
principais. Tą mintį iškėlė tuomet gyvenęs Bostone e- 
nergingas ir sumanus Bažnyčios įr Tautos darbuoto
jas, kun. F. S. Kemėšis. Ir tuoj pasirodė, kad mūsų ka
talikiškoji darbininkija jau tiek susipratusi, kad di
delis darbininkų būrys tai minčiai pritarė ir veikiai su
sibūrė į stiprią Darbininkų Sąjungą, saugiai paremtą 
krikščioniškais principais ir drąsiai žiūrinčią į ateitį, 
nes pasiėmė savo globotoju Šv. Juozapą ir vystė savo 
programą pagal Šv. Tėvo Leono XIII encikliką “Rerum 
Novarum”, einant jau išbandytu Vyskupo Kettlerio 
keliu. Organizacijai reikalingas jos idėjų skelbėjas or
ganas. Tad įsteigta laikraštis “Darbininkas” ne tik 
specialiems darbininkų reikalams, bet ir platesnei ka
talikiškai visuomenei naudingas. “Darbininkas” pa
laipsniui išsivystė į Naujosios Anglijos katalikų orga
ną ir tą rolę iki šiol vaidina. Tad Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga atnešė išeivijai dvejopą naudą: 1, įrodė, kad 
darbininkai gali katalikiškai organizuotis ir gyvuoti, 
ir 2, davė visuomenei katalikišką laikraštį.

Pirmiau buvo įsivyravus nuomonė, kad darbas te
gali organizuotis vien socialistiniais principais, ir ka
talikas darbininkas, kaipo toks, buvo skaitomas tik 
pakrikusia vienata, vien kapitalistų išnaudojimui tin
kama. Reiškia, katalikiška darbininkų organizuotė 
buvo kaip ir neįmanoma. LDS drąsiai praskynė kelią 
naujoms idėjoms ir išblaškė įsisenėjusią nelemtą nuo
monę, kad darbininkas būtinai turi būti kažkoks at
kaklus storžieviškas bedievis, kitaip jis amžinai bus 
ujamas ir išnaudojamas. Susipratę katalikai darbinin
kai pasirodė tinkami kovoti už savo teises, nėkiek neiš
sižadėdami savo tikybinių principų.

Kai dėl naujo katalikiško laikraščio, tai jis būti
nai buvo čia reikalingas. Skaitlingos ir gerai susipra
tusios N. Anglijos katalikų kolonijos ilgą laiką netu
rėjo savo katalikiško laikraščio ir turėjo vergauti to
kiems, kurie nesidrovėjo iškoneveikti jų tikėjimą. 
Kuomet priešingoji pusė atkakliai ir įžūliai puolė ir už
gauliojo brangiausius katalikų jausmus, nebuvo kas 
spaudoj juos augina. Koktu ir skaudu buvo į tai žiūrė
ti. Bet štai atsirado ir katalikų laikraštis. Neprietelin
gi kaimynai karštais puolimais jį pasveikino. Bet 
“Darbininkas” veikiai jiems dantis parodė. Nesidavė 
košėj suvalgomas. Katalikai atgijo ir su džiūginga 
nuostaba pamatė, kad galima išsilaisvinti iš žiaurios
dvasinės nelaisvės. “Darbininkas” jiems iškovojo ati- bių šaknis glūdi ne daik- 
tinkamą jų skaičiui ir pajėgumui poziciją.

Kaip Lietuvių Darbininkų Sąjungos įsikūrimas. 
25 metai atgal, įvyko pačiu liudniausiu Lietuvos gyve
nimo momentu, taip ir dabartinis jos jubiliejus. Lietu
vių tauta daug yra mačiusi, daug perversmų, pries- 
paudų ir nelaimių patyrusi, bet su tokiu moderniškųjų 
barbarų užplūdimu dar nėra susidūrusi. Tačiau ir dva
sinės jos pajėgos dabar kur kas stipresnės. Sovietai 
pasiryžo išžudyti visus jos vadus inteligentus, bet jų 
yra daug — visų nesuseksi, nesužinosi. Pagaliau ir pa
ti liaudis jau susiprato ir laisvę pamilo.’' Dabar lietu
vius nutautinti tai reiškia juos visus išžudyti.

LDS matė žūstančią Lietuvą, bet veikiai susilau-

KUN. V. K. TAsKŪNAS,
LDS organizacijos Garbės Narys, buvęs LDS Centro 
Valdybos narys ir “Darbininko” vyriausias redakto
rius. Kun. Taškūnas “Darbininko” vairą paėmė į savo 
rankas tada, kada jo reikalai buvo labai pakrypę, bū
tent, 1926 m. ir jį vairavo iki vasario 1 d., 1929 m. Tais 
pačiais metais išvyko į Lietuvą.

L
Katalikų Darbininkų Są

jungos Seimas nešaukia-
persiėmus apaštališku uo
lumu ir pasišventimu, kad

mas vien tam, kad išgirdus užsidegus šventos Dvasios finanai ruaa arvcręilraitac botfinansines apyskaitas, bet 
svarbiausia, kad atsinauji
nus Kristaus dvasioje, kad

ugnimi ir visa atnaujinus 
Kristuje.

Gyvenimo Pagri

Šiuo istorijos paakeiti- 
mo metu, mes nettirime 
ieškoti kito pagrindo gy
venimo pagerinimui, kaip 
tik Kristaus, kuris yra vi
so teisingumo ir meilės 
Šaltinis. Amerikos vysku
pai, savo rašte: “Bažnyčia 
ir Socialinė Tvarka”, sako: 
“Mes turime grąžinti Die
vą į visą žmonių gyveni
mą; mes turime grąžinti 
Dievą į valstybių vyriau
sybę; mes turime grąžinti 
Dievą į auklėjimo sritį;

Tikrai tik tokios pažiū
ros į žmogų tegali padary
ti gyvenimą visiems luo
mams laimingesnį. Mes 
galime pravesti įvairius 
nutarimus, taikyti viso
kias priemones bendruo
menės pagerinimui, bet jei 
į žmogų nebus atsižvelgia
ma Katalikų Bažnyčios a- 
kimis, jei žmogus nebus 
atnaujintas Kristaus dva
sioje, visos mūsų pastan
gos bus veltui. Mums rei
kia sugrąžinti Dievą į vi
są gyvenimą, reikia iš nau
jo priminti pasauliui, lai
ku ir ne laiku, Katalikų 
Bažnyčios mokslą. Faktas 
yra, kad Krikščioniškoji 
tiesa ir gyvenimo dėsniai 
likosi didžiai aptemdyti,

žmones prie Dievą ir pade- tajp įad prjeg mūsų akis

mes turime grąžinti Dievą 
į ekonominę ir socialinę 
santvarką; mes turime 
grąžinti Dievą į visą gyve
nimą, privatų ir viešą, as
meninį ir visuomeninį. 
Dievo tiesa, Dievo įstaty
mas, Dievo teisingumas, 
pasigailėjimas ir meilė tu
ri, sąžiningu darbu ir lais
vu atsidavimu, perimti vi
sus mūsų socialinius san
tykius ir visus mūsų vie
šus darbus”.

Blogybių Šaknis
Mūsų civilizacijos, kul

tūros ir viso gyvenimo blo
gybės kilo iš to, kad žmo
nės paneigė Dievą ir Jo 
Bažnyčios mokslą. Toms 
blogybėms pašalinti pa
saulis siūlo įvairias prie
mones, reikalauja pakeisti 
ekonominę, socialinę ir vi
suomeninę santvarką, bet 
užmiršta, kad tos blogy
bės yra ne santvarkoje, bet 
žmoguje. Ir žmogus šian
dieniniame pasaulio gyve- 

Lnime pasidarė toks bereik
šmis, kad jis verčiamas 
naujai tvarkai tarnauti. 
Šiandien nereikalaujama 
ir nesirūpinama, kad vals-

tybė tarnautų žmogui, bet 
reikalaujama, kad žmogus 
tarnautų valstybei. Kaip 
molis puodžiaus rankose 
sugniaužomas, kad tiktų 
reikalingai formai, taip 
žmogus, tarytum, būtų 
koks bevertis įrankis, pri
verčiamas tarnauti kapi
talistų ar diktatorių tvar
kai. Šių dienų pasaulio dik
tatoriams ir vadams ne
svarbu, kad žmones nebe
turi laisvės, kad milijonai 
badu išmiršta, kad tūks
tančiai nekaltų žmonių su
šaudomi, bet jiems labai 
svarbu, kad jų užvesta 
tvarka išsilaikytų.

Žmogg Reikia (lydyti
Mes žinome, kad blogy-

tuose, ne santvarkoje, bet 
žmoguje, būtent: jo puiky
bė, kerštas, godumas, nea
pykanta yra visų blogybių 
priežastis. Žmogus visada 
yra linkęs kaltinti daiktus, 
o ne žmogų. Koks bus skir
tumas, jei kapitalistų vie
tas užims raudonieji komi
sarai? Pasikeičia tik valdo-

vų vardai, bet gyvenimas 
pasilieka žiaurus ir kerš
tingas.

Ne santvarką reikia tai
syti, bet žmogų. Atnau
jink žmogų Kristaus dva
sioje ir atnaujinsi visą pa
saulį. žmogus yra prakil
niausias Dievo kūrinys, 
juo reikia visų ? labiausi^ 
rūpintis. Lai griūva kapi
talistų ir diktatorių tvar

kė pamatyti ją atsigimusią ir laisvą. Tikimės, kad ir 
dabar, 25 metams praslinkus, istorija pasikartos. K.

ti jiems atsiekti amžinąjį 
gyvenimą. Bet Bažnyčia 
motinišku uolumu rūpina
si ir žmonių žemišku gyve
nimu. Ji nuolatiniai reika
lauja, kad visas gyveni
mas būtų tvarkomas krik- 
ščioniškais dėsniais; ben
druomenė turi būti persiė
musį teisingumo ir meilės 
principais; ji aukština 
žmogų ir gina jo teises ir 
laisvę.

Buvo senovėje laikai, kad 
žmogus buvo laikomas tik 
darbo įrankiu, ne aukščiau 
už gyvulį. Bet štai dienoje, 
kada Jėzus Kristus sakė 
savo Apaštalams: “Jūs e- 
satė žemės druska, jūs esa
te pasaulio šviesa, jūs bū
site Aukščiausiojo Dievo 
vaikai”. Pasikeitė pasaulio 
istorija. Nuo tos dienos, 
nebe svarbu buvo, ar žmo
gus turtingas ar vargšas, 
vergas ar laisvas, jis žmo
gus, ir Dievui taip bran
gus, kad Kristus numirė už 
jį. Nežiūrint kokios tautos 
ar rasės ar kilmės ja Imtų, 
jis turi teisę tinkamai ir 
laisvai gyventi Dievo su
kurtame pasauly. Per de
vyniolika šimtų metų Ka
talikų Bažnyčia, laisva ar 
suvaržyta, skelbė tą tiesą, 
būtent žmogaus vertę, jo 
prakilnų tiksią ir jo gyve
nimo teises nefiečiamumą. 
Ypatingai tuo mokslu apie 
žmogaus vertę, Katalikų 
Bažnyčia skiriasi nuo visų 
kitų mokslų. Vienatinė pa
sauly įstaiga, kuri vertina 
žmogų ir gina jo laisvę ir 
teises, yra Katalikų Baž
nyčia.

žmogaus fene
“Žmogus turi dvasišką ir 

nemirtingą sielą. Jis yra 
asmenybė, paties Kūrėjo 
nuostabiai apdovanota kū
nu ir dvasia. Jis yra tikras 
“inikrokosmos”, kaip sa- 
kydavo semerp, tai yra, 
mažas atskiras pasaulis, 
savo verte toli pranešąs 
milžinišką negyvąjį pasau
lį. Ir šioje Žemėje ir aname 
gyvenime paskutinis žmo
gaus tikslas yra Dievas. 
'Pašvenčiamos malonės jis 
yra pakeltas į Dievo vaikų 
skaičių ir, tarpininkau
jant mistiškam Kristaus 
Kūnui, tai yra Bažnyčiai, 
įvestas į Dievo karalystę. 
Štai kodėl Dievas yra jam 
suteikęs daug ir įvairių 
teisių: tpisė gyventi, teisė 
kūno nefiečianrumo; teisė 
į būtinas gyvenimo prie
mones; teisė siekti pasku
tinį savo tikslą Dievo nu
rodytu keliu; teisė gyventi 
bendruomenėje, turėti 
nuosavybę ir ja naudotis”. 
(Pijus XI, enciklikoje: — 
“Divini Redemptoris”).

stovi pasaulis beveik visai 
sugrįžęs į pagonybę. Su
griauti ir sudaužyti tos 
naujos pagonybės stabus 
reikia turėti uolių apašta-
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lų, kurie persiėmę Kris
taus meile, eitų gelbėti 
vargstančius pasaulio ne
teisybėse. Kad tas darbas 
būtų sėkmingas, reikia iš 
įvairių bendruomenės sri
čių turėti didžiadvasių as
menų, kurie gerai pažįsta 
savo bendradarbių mintis 
ir troškimus, ir kurie su 
broliška meile galėtų lai
mėti jų mintis ir širdis. 
“Be abejonės”, sako Pijus 
XI, enciklikoje Quadrage- 
simo Anno, “pirmieji ir ar
timiausieji darbininkų a- 
paštalai turi būti patys 
darbininkai; o apaštalai 
tarp pramonininkų ir ko
mersantų taip pat turi būti 
iš jų pačių tarpo. Šitų pa
sauliečių, kaip darbininkų 
taip darbdavių, apaštalų 
uoliai ieškoti, išmintingai 
išrinkti, tinkamai išlavinti 
ir yra ypatingoji Jūsų, 
Garbingieji Broliai, ir jūsų 
kunigų pareiga”.

Bv^Niiiduį yždiivinys
Taigi, kad sugrąžinus 

daugelį darbininkų, kurie 
atsitraukė nuo Kristaus 
Bažnyčios, patys katalikai 
darbininkai turi būti pir
mieji apaštalai. Apaštalo 
darbas yra sunkus, bet eiti 
į sunkius darbus yra tik
rojo apaštalo pareiga.Žino- 
n.a, apaštalas turi visų 
pirma žiūrėti, kad Kristus 
gyventų jo širdyje, kad 
kiekvienas jo darbas, kiek
vienas veiksmas būtų su- 
krikščionytas, kitaip nieko 
nebus atsiekta. Pijus XI, 
enciklikoje Quadragesimo 
Anno, sako: “Dabar ypač 
yra reikalingi toki tvirti 
Kristaus kareiviai, kurie 
dirbtų žmonijos šeimai < 
nuo gręsiančio pražuvimo; 
išgelbėtų, į kurį patektų, 
jei atmetus Evangelijos 
mokslą, būtų leista tvar
kai, kuri mindžioja netik 
prigimties, bet ir Dievo į- 
statymus. Bažnyčios moti
niškoji širdis negali nesu
drebėti dėl daugybės blo
gybių, kuriomis tarp šios 
rūšies audrų kankinama 
tiek tūkstančių žmonių, o 
ypač dėl didžiausių iš čia 
einančių dvasinių nuosto
lių, kurie tiek sielų Kris
taus krauju atpirktų, pa
stūmėtų į amžiną pražūtį”.

“Savo vyskupų ir kunigų

vedami, darbininkai turi 
grąžinti Dievui ir Bažny
čiai tas dideles savo darbo 
brolių minias, kurie, įširdę 
dėl to, kad nebuvo supras
ti, nei taip gerbiami, kaip 
privalėtų, yra atsitraukę 
nuo Dievo. Lai katalikai 
darbininkai, savo pavyz
džiu ir savo žodžiu, duoda 
savo paklydusiems bro
liams suprasti, kad Bažny
čia yra švelni Motina visų 
tų, kurie dirba ir kenčia, ir 
kad Ji niekuomet neapsi
lenkė ir neapsilenks su sa
vo šventa Motinos pareiga 
ginti savo vaikus. Jeigu 
šita misija, kurią darbinin
kai turi atlikti kasyklose, 

j fabrikuose, laivų dirbtu- 
! vėse, ir visur kur tik dir
bama, kartais reikalauja 
ir didelio savęs atsižadėji
mo, tai lai jie atsimins pa
saulio Išganytoją, kuris 
mums yra davęs ne tik 
darbo, bet ir pasiaukojimo 
pavyzdį”.

v •

Sugrąžinti Dievą į visą 
gyvenimą mums, silpniems 
darbininkams, kartais at
rodo neįmanoma ir negali
ma. Bet kas žmogui nega
lima, Dievui — galima.

Tęsinys 5-tame pusi.

p. PRANAS VIR AKAS,
“Darbi

p. PRANAS VIRAKAS,
gyv. Lietuvoje, vienas iš pirmųjų laikraščio “Darbi
ninko” bendradarbių, pasižymėjęs populeriais straips
niais, ypač “Iš Po Darbininko Plunksnos”, buvęs ilga
metis Centro Valdybos narys, LDS Garbės Narys.

gyv. Lietuvoje, vienas iš pirmųjų laikraščio
ninko” bendradarbių, pasižymėjęs populeriais straips
niais, ypač “Iš Po Darbininko Plunksnos”, buvęs ilga
metis Centro Valdybos narys, LDS Garbės Narys.
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JAUNIMAS-TAUTOS ATEITIS
Jeigu audra ištiktis

verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko

jūsų namo sieną,
Namas negrius —

iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton vieno stulpo

tąją pačią dieną
Tuoj kitą statykit!...

Lietuva mano!
priešui ant tavęs įnirtus,

Privalai hydra tapti ta,

kią prikelsime, nes prana
šai mums išpranašavo. 
Laikai mainos, krinta ka
raliai, krinta galybės ir iš 
griuvėsiu, štai žiūrėk iš
dygsta nauja atžala, išdyg
sta naujos tautos ir nepri
klausomos valstybės. Taip 
nuvo pasauliniame kare, 
taip bus ir po šio karo. Tik 
mes turime budėti. Mes tu
rime pasiruošti, ypač visi Į 

kuriai nukirtus ■ turime dabar prisidėti prie 
bet kokio darbo, kuris yra 
dirbamas prikėlimui nepri
klausomos Lietuvos. Mes 
turime siųsti jaunuolius į j 
mokyklas, kurios paruošia 
mokslo vyrus, kad jie atei
tyje galėtų savo įtaka pa
daryti reikiamų žygių dėl 
savo tautos reikalų. Mes 
turime paremti savo įstai
gas, kurios ugdo lietuvy
bės ir katalikybės reikalų 

, dvasią. Mes turime ateiti į 
savo draugijas ir papildyti 
narių eiles. Mes turime tuč 
tuojau paremti kiekvieną 
lietuvišką pramogą, nes 
tie visi reikalai sustiprina 
mūsų visų pajėgumą.

Taigi jaunime, anot poe
to V. Kudirkos: “kol jau

Galvą, tuoj kelios galvos 
vieton jos išdygsta. 

Išliksi, tik į hydrą
gyvumo pavirtus, 

Nors priešų nestygsta!
Vincas Kudirka.

Pareigų balsas šaukia 
jaunimą budėti tautos ir 
tėvynės reikalų sargyboje. 
Štai, anot poeto, kuris 
skelbė savo pranašystes ir 
šaukė tautos jaunimą prie 
drąsumo ir kovos, kad ir 
tamsiausiose mūsų tėvy
nės valandose, ‘‘jeigu aud
rai ištikus verstų sulpą 
vieną iš tų, kurie prilaiko 
jūsų namo sieną, namas 
negrius — iš baimės neiš
lakstykit, tik vieton vieno 
stulpo tąją pačią dieną 
tuoj kitą statykit!”

Šiandieną, kada mūsų tė
vynė liko raudonojo tero
ro pavergta, kada komu
nistinis kacapas ir jam 
parsidavę tautos išgamos 
siaučia po visą Lietuvą, 
kur laisvės žodis jau su
varžytas, kur bet koks vei
kimas nekomunistinis už
gniaužtas, kur einama prie 
“rojiško” gyvenimo, kad 
palikus kiekvieną lietuvį 
vien tik komunistiškai gal
vojantį, o jei kuriam neat
sisakius nuo savo pažiūrų 
ir nepriėmus svetimo rau
donojo rūbo pakertamas jo 
gyvenimo siūlas... Šiandie
na siaučiant anam raudo
nųjų mongolų antplūdžiui, 
kurie atėjo į mūsų tėvynę 
Lietuvą, ir su pasigerėji
mu veža vagonais mūsų 
brolius ir seseris į Sibiro 
taigas, gal apkasti anų 
lietuvių kaulų, kurie nuo 
caro laikų puošė Sibirą. O 
gal padidinti ir išauginti 
didesnį skaičių lietuviškų 
kapų po platųjį Sibirą ar 
kitas Rusijos vietas.

Esame liudininkais ir 
štai stebime mūsų tautos 
tą audringą laikotarpį. Po
etas šaukia: “Lietuva ma
no! priešui ant tavęs įnir
tus, privalai hydra tapti ta, 
kuriai nukirtus galvą, tuoj 
kelios galvos vieton jos iš
dygsta. Išliksi, tik į hydrą 
gyvumo pavirtus,nors prie
šų nestygsta!” Reiškia, 
kad ir siaučia raudonasis 
škėrių būrys, vienok Lie
tuva atsiekls ir vėl nepri
klausoma, tik mes turime 
rengtis papildyti tas tuš
čias vietas, iš kurių liko 
išvežti į Sibiro taikas mir- 
čiai mūsų tautos veikėjai. 
Mūsų šioje šalyje uždavi
nys ruoštis prisidėti įvai
ria dalimi prie prikėlimo 
laisvos Lietuvos, o mes to

(Pradžia 4 pusi.)
Dvylika prasčiokėlių Apaš- d"1*;

bate Katalikiško Veikimo

nas, o broli, sėk pasėlio 
grūdus ir dirvos neap
leisk... Kol dega krūtinėj 
šventa ugnis toji, kur trau
kia prie darbo 
tiek vieko... 
knygą skaityk lapas į la-l 
pą...” Tai poeto raginimas 
mums budėti tautos ir tė-l 
vynės reikalų sargyboje. O 
kiek mes jais sielojamės?! 
Ar mes suprantame padė
ties rimtumą, ar mes prak
tiškai ateiname į mūsų or
ganizacijų rengiamas pra
mogas, kurios yra skiria
mos lietuvybės ir katali
kybės interesams?! Jeigu 
ligi šiol brangus jaunuolil KUN. STEPONAS P. KNEIŽIS,

Į ir jaunuole dar tas tau bu- LDS Garbės Narys, Centro Propagandos Komisijos 
vo nesuprantama, tai nuo Pirmininkas, nuoširdus ir stambus laikraščio “Darbi- 
šiol ryžkis savo pareigą at- Į 
likti, nes jaunimas, tai tau
tos ateitis, nejaugi jauni
mas norėtų į viską, kas jo 
tėvų sukurta pamoti ir nu
sigrįžti ir jaunas pasenti. 
Žiūrėk, ką poetas V. Ku
dirka sako: “Jog menkas ir 
silpnas net milžinu stoja, 
o, dirbk, idant neitų ugnis 
ta ant nieko!... Tuomet, ka
da jausi, kaip kūnas ima 

, stingti, dvasia jau susnū
dus, vėlu juk prie darbo: 

I nesėsi, nepiausi...” 
■| J. K-pa.

ir duoda 
Gyvenimo

ninko” bendradarbis.

Atgaivinkime Patriotinį
Maironio Kultą

Aštuonerių metų mirties sukakties 
proga

iIi

talų nugalėjo ir sugriovė 
senovės Romos pagonybę; 
trys Belgijos katalikai 
darbininkai, pasitarę su 
kunigu, įsteigė Krikščio
nių Jaunuolių darbininkų 
sąjungą, arba Žosistus, 
kurie šiandien turi kelius 
milijonus narių visame pa
sauly. Dievas palaimins ir 
mūsų Katalikų lietuvių 
darbininkų darbą, jau Jo 
palaimos per dvidešimts 
penkis metus esame daug 
patyrę, jei, persiėmę Kris
taus dvasia, kiek pajėgos 
leidžia gyvenimo ir veiksi
me, kad visą atnaujinti 
Kristuje.

Taigi šio garbingo LDS 
dvidešimts penktojo sei
mo šūkis tebūna: “Sugrą
žinti Dievą į privatų ir vie
šą ir visuomeninį gyveni
mą.” Popiežius Pijus XI, 
savo enciklikoje Quadra- 

i gesimo Anno, sako: “Jūs, 
• Garbingieji Broliai, kurie 

su pagirtinu uolumu dir-

Magdės, Pavasario balsų 
aforizmų yra jau tiek įau
gę į tautos širdį ir sielą — 
į kūną ir kraują, kad šian- 

j dien tatai skamba lyg jos 
pačios balsas!

Maironio kūryba kaip

ninkai. Tarp kitų džiugi
nančių tam tikro sociali
nio atnaujinimo ženklų 
patys jais yra darbininkų 
būriai, kurių tarpe su dide
liu džiaugsmu matome su
glaustus jaunesnių darbi
ninkų būrelius, kurie ne 
tik palankiomis ausimis 
klauso dieviškosios malo
nės patarimų, bet ir uolu
mu stengiasi savo drau
gus laimėti Kristui. Ne 
mažesnio pagyrimo verti 
ir darbininkai, kurie padė
ję į šalį savo naudą, tik 
savo draugais rūpindamie
si, jų teisingus reikalavi
mus protingai stengiasi 
palaikyti ir derinti su visos 
įmonės nauda ir nesiduo
da nuo savo kilnios parei
gos nubaidyti nei įvairio
mis kliūtimis nei įtarimais. 
Bet, kad darbininkai galė
tų sėkmingiau darbuotis, 
jie privalo visų pirma apsi- 
pažinti su Bažnyčios mok
slu”.

Kristaus Meilė Verčia
venimas eis savotišku ke
liu ir mūsų krikščioniškas 
darbininkų mokslas pasau
liui bus nežinomas. Ar 
Kristaus meilė neverčia 
mus visą laimėti Kristui?

Lai šis LDS jubiliejinis 
Seimas atnaujina mumyse 
Kristaus dvasią, lai užde
ga mūsų širdis uolumu, 
kad sugrąžinus Dievą į gy
venimą. T.

Šiuose perversmo laikuo
se atsidarė katalikams 
darbininkams nauji darbo 
keliai. Komunistai ir na
cistai yra pašalinami iš 
darbininkų unijų. Ar mes 
katalikai pasiliksime aps
nūdę? Jei šią progą pralei
sime, gal kitos neturėsime. 
Jei mes dabar nuošaliai 
laikysimės nuo socialinių 
ir ekonominių reikalų, gy-

Ir ne vieno tada kartu su 
Liudu Gira prisipažinta, 
kad nemokam mes pagerb
ti gyvijų, bijodami, kad 
perdaug nepagerbtume, 
jog nauji vadai bijo minėt 
senųjų, kad šie jų savo
garsu nenustelbtų. Ir dėl niekeno kito anuo metu iš- 
Maironio pagerbimo, to augo iš giliausių lietuvio 
Maironio, kuris Lietuvai artojo sielos gelmių, Mai- 
tebuvo, tėra ir tebus tik ronio dainos, kaip niekeno 
vienas, jam , gyvam esant, kito, labiausiai įstrigo šir- 

i vienas Justas Paleckis vie- ayse tų lietuvių, kurie už 
Į šai ir atvirai 1932 m. Vals- • 
tybės teatre pasakė karčią 
tiesą į akis: Mes negerbiam 
Maironio taip, kaip jis nu
sipelnęs. Taip. Ir nusipel
nęs ir, deja, sau ateitį išsi- 
pranašavęs:
Jei po amžių skaudūs pančiai nukris.

Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dan

gus,

Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis

Ar jiems besuprantamos bus?

Ne. Ne tik kovos ir kan
čios, bet ir patys kovotojai 
jiems svetimi ir nebesu
prantami pasidarė. Bet ta
me pranašavime buvo ir 
kitas posmas. Ir jis skam
bėjo ne tik pranašingai, 
bet ir nesunaikinamai ga
lingai:
Gal žmonės šiandieną manęs nesu-

1 pras.

— ateinantys metai!

Tuose tat ateinančiuose 
iš didžiausių Į metuose Maironis amžinai 

ir nesunaikina- 
iš literatūros lapų 

niekad neišplėšiamas, kaip 
nė žiauriasia svetimųjų 
priespauda neišplėšė nei iš 

Šliūpų, nei iš krūtinių tų ne- 
didis”liėtuv‘ių""faišX svyruojančių tautinės ko-

'vos devizų, tų plieninių į- 
sakymų:
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,

Vie- I Jos kalb3’ senovės būdą.
Paliauk gyvenęs sapnais kaimynų,

gimtąjį žodį buvo perse
kiojami, kalinami, tremia
mi ir mirė toj pat dainoj 
minėdami savo brangią tė- 
vyiię.

Už Uralo žemės galo. 

Ne po savo Salį...
I

Tris momentus norėčiau 
šiandien pabrėžti toj Mai
ronio dainoj: 1) senovės 
kultą, 2) savo žemės idea
lizavimą ir 3) geresnių die
nų viltį.

O štai tom trim varsom 
tapytas Maironio paveiks
iąs: 1) kunigaikščiai, did
vyriai (lietuviai barzdo
čiai) pilys, kapai, kur mie
ga praeitis ir senovė bran
gi atminimais, 2) Dubysos 

i kloniai ir pievos, sesučių 
dainos, ir net prasta gri- 

! čiutė, meilesnė ir branges
nė už rūmus, 3) šalin nusi
minimas, dejavimai, skau
dūs, į darbą, broliai, vyrs į 

į vyrą, nebijokim vargo kie- 
įto, į kovą, o kovos ginklai: 
meilė, mokslas, šviesa, do
ra, tikyba.

Ir jei Lietuva iš po karo 
griuvėsių pakilo laisva ir 
nepriklausoma, tai dėl to, 
kad ji pati tam prisikėli
mui buvo pribrendusi, kad 
ji savo dvasia jau buvo lai
sva. niekam svetimam ne
priklausoma. Vienas di
džiausių tos laisvės ugdy
tojų ir yra šiandien mini
mas Maironis, kurio Tarp 
skausmų Į garbę, Raseinių

t

KODĖL>♦ • •

Pasigirt savam būrely?... 

Ar jūs žinot, kur tikrasis 

Raktas į ta galę, vardą. 

Kurs ikšiol garbėje nardo. 

Kaip mūs’ bočių skaisčios vėlės, 

Kai dausosna kėlės?...
-e f

Nūdien gyvas tas išlieka, 

Kas nusaugo savo vieką. 

Ir kas turi vyro drąsą 

Vyt pavojų, kad jam grąso... 

Ė kas tos drąsos mums stinga, 

Ir kad turi nelaimingą 

Būdą lenkti savo sprandą 

Prieš kiekvieną, kas pabando 

Jį nulenkti, kaip žilvytį,— 

Tat ir gali sau vaikyti 

Mūs’ svajones, mūs idėjas —
•ė 

Kokis tik papučia vėjas;

Tat ir žūvam, nusiminę,

Ir skursta tėvynė...

Liudas Gira.

Ar jūs žinot, sesės, broliai. 

Kodėl skursta taip tėvynė, 

Kodėl patys nusiminę 

Žūvam, kodėl iki šiolei 

Mūsų liūdnai vergei-šaliai 

Nešviečia saulelė?

Ar jūs žino, sesės, broliai,

Kas mums sopa, kas mums skauda 

Kodėl vien tik graudžią raudą. 

Tylų skundą — iki šiolei

Mūs’ krūtinės austi moka, 

Skausmas lydi juoką?...

Ar jūs žinot, sesės, broliai.

Kur senoji mūsų galė. 

Kurią mėgiam iki šiolei. 

Kaip tos kvailios Rymo žąsys.

siekiamo, kažką tuo mo
mentu neįvertinamo...

Paskutiniais metais Mai
ronis iš aktyvios gyvenimo 
arenos lyg buvo pasitrau
kęs. Pats jis niekur nepra- 
sikišo. Niekur nepirmavo. 
Niekur nesibrovė į pirmą
sias eiles. Gynėsi nuo viešų 
pasirodymų. Prašė nemi
nėti jokių jo sukaktuvių. 
Bet tik tą dieną buvo tik- j Bet mano 
rai pajusta, kad tauta ne
teko vieno 
savo sūnų, o literatūra —j liks didis 
asmens, kuris vienas suku- Į mas, 
rė visą epochą.

20,000 žmonių per vieną 
dieną praėjo pro karstą, 
kuriame buvo pašarvotas 
šis < 
pranašas, atidavė jam pa
garbą įvairių tautybių, į- 
vairių luomų ir įvairaus 
amžiaus atstovai, 
niems jis buvo didis poe
tas, kitiems aukštas hie-|Mok,nk,s- ,ietuviu vilt,cs

, rarchas, 
viams 
vadas per skausmus į gar
bę.

Nešant karstą į Baziliką, 
pradėjus gausti varpams, 
verkė ne tik seserys ir gi
minės, verkė ne tik mote
rys ir poetai... O minios ne
tilpo nei Bazilikos švento
riuje, nei gatvėje, nei Ro- 

i tušės aikštėje.
Taip atiduota paskutinė 

' pagarba tam “baltagal- 
viui seneliui”, kurs “jau 

i niekad nebekels iš kapų”.1 nosios Lietuvos,

i

tis “XX Amžiaus”, birželio’ 
28 d. š. m. laidos).

Lygiai prieš aštuonerius 
metus šios dienos anksty
vą rytą pasklido žinia: — 
Kauno ligoninėj mirė Mai
ronis. Maironis! Su tuo žo
džiu susieta visa prieškari
nė Lietuva, visas atgimimo 
kovų laikotarpis, visa tau
tos prisikėlimo dvasia, ku
ri apgaubė visas lietuvių 
artojų trobeles, visus Lie
tuvos klonius, laukus ir 
miškus. Trobeles, klonius, 
laukus ir miestus grau
džiai aidėdamas apsėmė ir 
tą rytą mirties gandas, šie
no grėbėjėlės lūpose nutil- 
dydamos dainą. Už Rasei
nių an Dubysos, karių gre-' 
tose nutraukdamas posmą 
Kur lygūs laukai, jaunųjų 
moksleivių — nebaigta Už
trauksime naują giesmę, 
broliai...

Nutilusį dainos posmą 
pasivijo gedulo šydas, ge
dulo vėliavos palinko prie 
kiekvieno namo, gedulo 
juostom buvo aptrauktas 
Karo Muziejaus sodely 
Laisvės paminklas ir prie 
jo esąs mirusio dainiaus! 
paveikslas.

— Maironis mirė... —skli
do žinia iš lūpų į lūpas, ir 
kiekvienas nuo tos žinios 
staiga krūptelėjo pajuto su 
tais žodžiais atsiveriančią 
kažkokią bedugnę, kuri į 
save nusinešė kažką milži
niškai didelio, kažką nepa-

I

i

O visiems lietu-1 1 nenustok niekados,

_  kovų ir laisvės' ,r tautisk? sielą, tą židinį mielą, kaip 
sąžinės turtą beresgėk, o savo 

tautos neapleis niekados.

Mes vienas į vieną sustokim į kovą, 

[nes 

’ | Ne vien kalavijas bevaldo šiandieną.

Bet meilė, tikyba, šviesa. 

Nebijokim vargo kieto, juk be jo ga- 

[lingi pūva.

Todėl
Tik j darbą greičiau, tik mylėkim

| karščiau.

Tik, vyrai, pajudinkim žemę...

Šie ir visa eilė kitų Jau- 
Raseinių

NAKTĮ
(Lermontovu sekant)

Dangiškos akutės 

Spindi aukštumoj. 

Sodnai ir grįčiutės 

Snaudžia tylumoj. 

Nešlama girelė. 

Taip ramu, kurtu... 

Lukterėk, širdele, 

Užmigsi ir tu...

I

Ašarėlės ’

Magdė, Jaunoji Lietuva ir 
keturios Pavasario balsų 
laidos ano meto lietuviui 
buvo didžiausia brangeny
bė.

O šiandien? šiandieni 
šaukiu jus, brangūs lietu
viai, tais pat žodžiais, kaip 
aną dainiaus mirties dieną 
šaukė Liudas Gira:

“Atgaivinkime savyje en- 
tuzijastingąjį pirmųjų Pa
vasario balsų ir Tarp skau
smų j garbę Maironio kul
tą... Juk Maironis tikrai 
gyvas savo dvasia mūsų 
tarpe. Kas to nejaučia, tas 
Lietuvos, atgimusios ne
jaučia. Jei kas to nejautė 
jam pačiam mūsų tarpe 
tebesant, tepajautie tai 
bent dabar, jo giesmės ir 
mintinis su mumis pasili
kus. Noriu tikėti, kad nesa
me dar tiek moraliai nu
smukę. Atgijęs ir sulieps
nojęs mūsų širdyse Mairo
nio kultas antrą kartą pa
šventins mus kilniajai ty
ros Lietuvos meilės sargy
bai. Tada ir vėl entuzijas- 
tingi, kaip kadai, mes ei
sim Lietuvos keliu”.

Bern. Brazdžionis 
XX Am.”

Kiekvienam skaitančiam 
šias eilutes verta patėmyti 
ir tai, kad šių eilių auto
rius palinko “kaip žilvy
tis” raudonojo Lietuvoje 
režimo link. Jis yra švieti
mo ministerijos vice-mi- 
nisteris.

p. MYKOLAS ABRAČIN9KAS, 
gyv. Montello. Mass.. buvęs LDS 
Centro pirmininkas ir kitose 
valdybos pareigose. Tuo laiku 
daug dirbęs organizacijoje.
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LDS CONNECTICUT
APSKRIČIO ISTORIJA

LDS Connecticut apskritys, beje gyvavo LDS šios kuopos: 
įsteigtas kovo 24 dieną. 1918 28, 33, 44 ir 68. kurios nedaly- 
m., Hartford, Conn.. LDS 6-tos vavo.
kuopos globoje. Į Suvažiavimą atidarė malda.

Šiame steigimo suvažiavime 6-tos kuopos pirmininkas J. 
dalyvavo keturios LDS kuopos, Laučka. (jau miręs). Sesijų ve- 
būtent: 5-ta iš Waterbury, 6-ta dimui išrinktas pirmininkas — 
iš Hartford, 36-ta iš New Bri- Stasys Danaitis, raštininkas — 
tain ir 54-ta iš So. Manchester. Andrius Pateckis. Suvažiavime 
Tuo laiku Connecticut valsty- dalyvavo vietinis klebonas, kun. 

J. J. Ambotas. dabartinis prela
tas. Aptarus daug svarbių rei
kalų Apskričio gerovei išrinkta 
apskrities darbuotei pirmoji 
valdyba: Pirmininką s— S. Da
naitis: raštininkas — B. Gau- 
ronskas; iždininkė — panelė P. 
Geležiūtė. Tolimesnei apskričio 
valdybos darbuotei buvo sekan
tieji asmenys:

1919 m. pirm. — S. Danaitis. 
vice-pirmininkas — J. Darnusis, 
raštininkė — O. Černauskaitė. 
iždininkė — P. Geležiūtė.

1919 m. antram pusm. pirm.— 
J. Jakštas, vice-pirm. — B. Va
siliauskas. raštininkė — O. 
Cernauskaitė. iždininkė — P.

— p.
— K.

p. KAZIMIERAS NADZEIKA,
LDS 65 kuopos organizatorius. Geležiūtė.
Kazimieras Nadzeika yra vienas 1920 m. — pirm. — A. Alek- 
iš veikliųjų LDS organizacijos na> vice ~ pirm- E. Malinavi-
narių ir bendrai vienas uoliųjų čius, raštininkė B. Matulevi-
lietuviškų katalikiškų organiza- čiūtė, dabartinė B. Mičiūnienė, 
ei jų darbininkų. Jis gimęs 1891 iždininkė — P. Geležiūtė, orga- 
metais, vasario 7 d., Lietuvoje, nizatorius — M. Dzikas. 
Vilniaus apskrity, Nočios para- 1921 m. pirmininkas 
pi joje. Į Jungtines Amerikos Tutoraitis. vice pirm.
Valstybes atvyko 1909 metais. Kručkas, rašt. — B. Mičiūnie- 
Kadangi tuo metu Lietuvoje E* Geležiūtė — iždininkė, 
spauda dar buvo labai silpna, organizatorius — Kun. J. Bak- 
todėl atvykęs į Ameriką, ir ra- sys- 
dęs čia daugiau lietuviškos lite-' 
ratūros ir organizacijų, tuojau ^•1S’ 
jis pradėjo darbuotis. Štai jis 
pats apie save rašo:

— “Darbininką”
1916 metais ir nuo to laiko jis 
yra mano mylimiausias draugas 
ir svečias mano namų. Skaitau^ v^ce pirmininkas 
ir kitus laikraščius. Beskaityda
mas laikraščius. pamilau ir 
draugijas, nes suprantu, kad tik kas, organizatorius M. Gri- 

per draugijas galima daugiau
siai pasidarbuoti dėl katalikiš
kos akcijos. Be LDS organizaci
jos esu narys šių draugijų: Šv. 
Kazimiero Pašelpinės dr-jos. Šv. 
Petro ir Povilo pašelpinės drau
gijos. Suorganizavus L. Vyčių 
20 kp.. buvau pirmas kuopos 
pirmininkas; LDS Naujosios 
Anglijos apskričio iždininkas; 
LRKA 228 kuopos organizato
rius ir 21 metai kai esu jos raš
tininku. Be to esu Šv. Vardo Jė
zaus d-jos raštininkas. Lietuvių 
Kooperacijos klubo narys ir 
Lietuvių Piliečių klubo narys. 
Dirbu jau 30 metų Jackson Mill 
fabrike. Staklių taisytoju. Ka
dangi priklausau 
draugijų, todėl ir aukų 
gana daug paaugoti.

1922 m. pirm. — P. Totorai- 
vice pirm. — V. Bilinskas,

raštininkė — M. Blažauskaitė 
(mirus), iždininkas — S. Ci- 

užsisakiau bulskas (miręs). Organizatorius 
— J. Totilas.

1923 m. pirm. — V. Bilinskas. 
; — A. Mičiū

nas, raštininkė ’— M. Blažaus
kaitė, iždininkas — S. Cibuls-

maila.
1 1925 m. pirmininkas — A.
Mičiūnas. vice pirmininkas — 
J. Bernotas, rašt-kė — M. Bla- 
žauskiūtė, ižd. — S. Cibulskas.

----------- - i---------------
1939 m. if 11940 m. apskričio 

valdybą sudaro: pirm. — dr. M. 
J. Colney, vięę - pirm. — J. Ber
notas. rašt. ~ B. Mičiūnienė. iž
dininkas — K. Tamošiūnas, iž
do globėjai — V. Petruševičie
nė ir A. Mazalas. organizatorius 
— B. Šilkauskas. Apskričio Dv. 
Vadas išrinktas 1934 m. prel. 
J. J. Ambotas. kuris iki šiam 
laikui šiose pareigose sutiko bū
ti. Apskritys yra pakėlęs. į aps
kričio garbės narius: P. Tuto- 
raitį iš IVaterbury ir K. Tamo
šiūną iš Hartford.

Per 22-jų metų gyvavimą aps
kritys surengė šešiolika geguži
nių. su laimėjimais, kurios at
nešė apskričiui pelno $3.176.76. 
Iš pinigų pirkta: Prekybos ben
drovės šėrų už $200. L.L.P. bo- 
nų už $100, LDS namo bonų už 
$100. Aukavo Waterburio naš
laičiams $135., “Darbininkui” j 
auka — $305., L. šauliams — 
$30., Tautos Fondui — $22.,' 
moksleiviams — $64., Bridge- 
porto bažnyčiai — $25.. T. Ma
rijonams — $25.. Dariaus - Gi
rėno paminklui — $5.00, Misi
joms — $5.00, New Haveno
bažnyčiai — $5.00. Klaipėdie
čiams — $10.00, Vilniaus naš
laičiams $10., Bridgeporto cho
rui $15.. suvargusiems nariams Providence lietuvių par. klebonas, LDS Jubiliejinių lei- 
— $20., šv. Mišioms — $42. dinių komisijos narys, daug pasidarbavęs ir finansi-

Surengta septyni prakalbų nįaį parėmęs LDS organizaciją ir “Darbininką”, 
maršrutai, kurie kainavo $272.------------------------------------
40c. Lietuvybės palaikymo kny- $400, banke — $53.33. 
goms $5.00, pasižymėjusiai lie-, 
tuvaitei moksle $5.00.
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Stokime kovon prieš brolių iš-

KUN. J. VAITEKŪNAS,

I)

REZOLIUCIJA
1. Mes LDS, N. Anglijos aps

kričio atstovai, susirinkę į Aps
kričio suvažiavimą. 1940 m., lie
pos mėn. 28 d., būdami laisvos 
valstybės piliečiai, aukodami 
savo darbą dėl visuomenės ge
rovės. dėl žmoniškų laisvų pra
gyvenimo sąlygų ir matydami 
neteisėtą Rusijos užgrobimą 
nekaltos Lietuvos ir nepriklauso 
mos valstybės ir neteisėtą de
mokratinių ir laisvo gyvenimo 
teisių panaikinimą, reiškiame 
griežtą protestą prieš tokį van
dališką Rusijos žygį ir protes
tuojame prieš jėga tarptautinių 
teisių sulaužymą.

Mes tuo pačiu reiškiame padė
ką A. J. Valstybių prezidentui ir 
atskiriems valdžios nariams už 
nepripažinimą Rusijos neteisėto 
žygio, kuriuo buvo užgrobta 
Lietuvos valstybė.

Mes reiškiame jums laisvos ir prieš jų darbus.
Lietuvos išauklėtiems sūnams Mūsų komunistų elgesys ir jų 
ir dukterims giliausią užuojau- prasižengimas teuždega mus 
tą ir prižadame jums, kad au- visus kovon prieš raudonąjį 
kosime savo visas jėgas, kad jūs žmonijos slibiną, kuris žudo ne
būtumėt vėl laisvi ir nepriklau- kaltas tautas ir mirko nekalta- 
somi. Mes užtikriname jums, me kraujuje žmonių minias, 
brangūs tautiečiai, mūsų dvasi
nę ir materialinę pagalbą. Mūsų davikus, stokime kovon už bro- 
darbas ir jėgos dėl jūsų laisvės!

2. LDS Naujos Anglijos aps
kričio atstovai, susirinkę į savo 
metinį suvažiavimą 1940 m., 
liepos mėn. 28 d., Montello, 
Mass., apsvarstę baisų Lietuvos 
likimą ir savo brolių žiaurią1 — Anatnas Zaveckas, vice-pir- 

priespaudą, kuri buvo padaryta mininkas— Vladas Paulauskas, 
išdavikišku komunistų darbu,1 raštininkas — Tarnas Versiac- 
mes reiškiame griežtą protestą kas, 
prieš visus išdavikus komunis-'

p. B. MIČlCNIENfi, 
LDS 36 kuopos, New Britain, 
Conn., ir LDS Conn. apskričio 
raštininkė, LDS Garbės Narė, 
uoli “Darbininko” platintoja ir 
bendradarbė.

tus, kurie judošišku savo darbu 
pardavė mūsų nekaltus tautie
čius ir džiaugiasi jų baisiu liki
mu. Mes kreipiamės j visus ge
ros valios lietuvius ir prašome 
visus tautiečius pareikšti savo 
boikotą prieš visus komunistus, 

i
prieš jų spaudą, prieš jų kalbas

97 kp. — Lowell, Mass. —VIa-

65-tos kuopos — Nashua. N. 
Apskričio suvažiavimuose ir1 Ha. — Kazys Nadzeika, Vincas 

veikime dalyvauja pastaru lai-' Tamulionis, Antanina Tamulio- 
Siuntė atstovus į LDS Seimus, ku keturios kuopos. LDS apskri- nienė ir Uršulė Grauslienė.

kurių skaičius pasiekė 22 ir tys sutartinai rengia gegužines 
skyrė paramą kuopoms, siun- su LRKMS apskričiu, ir LRKSA das Paulauskas ir Tarnas Ver
čiančioms atstovus į LDS Sei- Connecticut apskričiu.
mus, kurie kainavo $364.00.

Dabar apskričio turtas bonais

lių laisvę, garbę ir gerovę.
Suvažiavimas nutarė iš savo 

iždo paaukot dar 25 dolerius 
Jubiliejinės knygos išleidimui.

Rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Išrinkta: pirmininkas

iždininkas — Kazimieras 
Nadzeika. Seiman atstovais — 
Vladas Paulauskas ir Jonas 
Jeskelevičius. Atstovams nutar
ta pamokėti dienai $6.00. įskai
tant ir kelionės lėšas iš tų pa
čių.

Nutarta, kad suvažiavimai bū
tų šaukiami — metinis — birže
lio mėnesyje, o pusmetinis gruo
džio mėn.

Išreikšta širdinga padėka ger
biamam kun. Jonui Švagždžiui, 
Dvasios Vadui ir visiems 2-ros 
kuopos nariams už malonų priė
mimą ir suteikimą patalpų su
važiavimui. Posėdis baigėsi 4-tą 
vai. vakare.

Pirm. — Antanas Zaveckas, 
Rašt. — Tarnas Versiackas.

siackas.
Raportai valdybos priimta, ir 

atskaita tinkamai skamba su 
protokolų knygos užrašais, kuri 
yra vedama iždininko Kazimie
ro Nadzeikos. Peržiūrėjus komi
sija. pranešė, kad iš viso ko pa- 
sirado, kad apskritys gerai gy- 

“JubiliejinėsJ vuoja. ,

Gegužinės raportą išdavė An
tanas Zaveckas, kuri pasirodė

Pirm. — M. J. Colney, 
Rašt. — B. Mičiūnienė.

LDS. H. A. APSKRIČIO METINIO SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS, No. 51.

Suvažiavimas įvyko liepoą 28 tarta, pakeisti —
d.. 1940 metais, Šv. Roko lifetu- knygos leidimu?’.
vių parapijos svetainėje, Mon
tello, Mass.

Suvažiavimo posėdį atidarė kad mandatai yra tvarkoje ir sėkminga. Gryno pelno apskri- 
apskričio vice-pirmininkas An- kad suvažiavime dalyvauja iš 6 čiui liko $60.92. Išreikšta širdin- 
tanas Zaveckas, 1 vai. po pietų, kuopų 31 atstovas ir iš Centro Sa padėka kun. Jonui Švagž- 
ir pakvietė vietinį kleboną ir valdybos 3 nariai — pirminikas džiui, kun. Juozui Petrauskui, 
LDS Centro pirmininką kun. Jo- — kun. Jonas Švagždys, sekre- vietinės kuopos nariams ir vi- 
ną Švagždį atkalbėti maldą, torius — Antanas F. Kneižys ir s^ems- kurie darbavosi geguži-

Mandatų komisija patikrino į- 
teiktus mandatus ir praneša.

organizatorius P. Totoraitis.. I j^un jonas švagždys po maldos finansų sekretorius — Antanas n®s reikalu. 

1923 m. pirm. — V. Bilinskas, 
vice - pirm. — A. Mičiūnas. raš
tininkė — M. Blažauskaitę, iž
dininkas —S. Cibulskas, organi
zatorius — M. Grimaila.

1925 m. pirmininkas — A. Mi
čiūnas, vice - pirm. — J. Berno
tas, rašt-kė — M. Blažauskaitė, 
ižd. — S. Cibulskas, organizato
rius — P. Totoraitis.

1929 m. pirmininkas — J. 
Bernotas, vice - pirm. — A. 
Vaičiulis, rašt. — B. Mičiūnie
nė, iždininkas — S. Cibulskas, 
organizatorius — P. Totoraitis.

1930 m., perinkta tie patys.
fondui, išskyrus tik vice-pirmininką.

prie daug 
reikia 

iš kurių 
$10.00 esu aukojęs ir “Darbinin
ko” mtertype mašinos f— 
Esu vedęs, turiu vieną sūnų, ku- kuriuo išrinktas Vincas Vaznis. 
ris tarnavo Amerikos kariuo-’ 1932 m. pirmininkas P. Tu- 
menėje, bet jau grįžęs ir gyve- toraitis. vice - pirm. V. V az- 
name drauge”. n*®’ ra®t. — B- Mičiūnienė, iždi-

- ; ninkas — S. Cibulskas.
! 1933 m. pirm. — P. Totorai-
, tis, vice - pirm. — J. Mončiūnas. 
rašt. — B. Mičiūnienė, ižd. —S. 
Cibulskas, organizatorius —K. 
Tamošiūnas.

1934 m. pirm.— J. Mončiūnas. 
vice - pirm. — F. Rumskas. raš
tininkė — B. Mičiūnienė, 
ninkas — S. Cibulskas, 
zatorius

1935 m. pirm.— J. Mončiūnas. 
vice - pirm, 
rašt. — B. Mičiūnienė. ižd. —K. 
Tamošiūnas, iždo globėjai — 
A. Kaunietis ir J. Mončiūnas. 
organizatorius— B. Šilkauskas.

j 1936 m. ir 1937 m. atsimaino 
vice - pirmininkas — J. Berno
tas ir iždo globėjai — V. Petru- 

• kevičienė, A. Mazalas, kiti tie 
I patys.

J

p. J. TOTILAS,
LDS 5kuopos raštininkas, Wa- 
terbury. Conn., nuoširdžiai dir
ba LDS organizacijoje.

H. A. PLEKĄ VIČIUS,

LDS 8 kp. ilgametis narys, nuo
širdus “Darbininko” rėmėjas, 
daug dirbęs įvairiuose metiniuo
se “Darbininko” parengimuose.

Nutarta, kad raportai kiekvie- 
' nos pramogos visada būtų iš
duodami smulkmeniškai.

Įnešimas — 1-mos kuopos pa
geidavimas, kad būtų surengta 
pramoga apskričio reikalams 
šiais ypatingai jubiliejiniais me
tais, kuriais reikalinga daugiau 
lėšų padengimui išlaidų. Įneši- 

1 mas priimtas ir tam reikalui 
priimta rezoliucija:

1 Suvažiavimas plačiai apkalbė- 
. jęs įvairius parengimus, nutarė 
---------- :—svetainėse .---------  
metu ruošti įvairiose lietuvių! 
kolonijose paskaitas, prakalbas 
ir koncertus, kad supažindinti 
lietuvius darbininkus su LDS 

Antanas or&anizacGa ’r laikraščiu “Dar
bininku”; prašyti Gerb. Klebo
nų pagelbėti tokius parengimus 
suruošti.

į Nutarta ir išrinkta Apskričio 
centralinė komisija pramogoms 
ruošti: Antanas Kneižys, Vincas 

.Kudirka, Antanas Zaveckas ir 
i Antanas Peldžius. Prie to dar 
išrinkta ir iš kiekvienos kuopos 
po du atstovu, kurie savo kolo
nijose ir kaimyninėse pagal iš
galės surengs koncertą, paskai
tą ar kokį kitą parengimą. Pri
renkama šie: 1-mos kp. — Ale
na Rusienė ir Stasys Griganavi- 

Įčius; 2-ros kp. — Julius Baro
nas ir Kazys Grigas; 3-čios kp.

: — Jonas Aidukonis ir Pranas 
. Kudirka; 8-tos kp. — Petras 
; Radaitis ir Benediktas Jakutis; 

LDS 2 65-tos kp. — Kazys Nadzeika 
pastaba, kuriame buvo parašy- kuopos narys, buvęs LDS Cen- ir Vincas Tamulionis; 97 kp. — 
ta. kad iš apskričio iždo skirta tro pirmininkas ir kitose Centro > Tarnas Versiackas ir Vladas 
$25 Jubiliejiniam leidiniui: nu-Į valdybos pareigose. | Paulauskas.

♦

pasakė turiningą kalbą, kurioje Peldžius.
ragino darbininkus studijuoti South Boston. Mass. 1-mos 
darbininkų klausimą, koopera- kuopos atstovai: Stanislovas 
tyvų idėją. Griganavičius. Vincas Valatka,'

Antras kalbėjo Centro sekre- P- Rusienė, p. Žičkienė. p. Mark- 
torius, “Darbininko” redakto- sienė ir p. Gailiūnienė. 
rius A. F. Kneižys, aiškiai nu- 2-ros kuopos 

šviesdamas 
simą, spaudos reikalus, Lietu- Julius Baronas, Juozas Jezuke- 
vos padėjimą dabartiniu laiku ir 
ateityje.

Vėliau pribuvo LDS Centro 
propogandos komisijos pirmi
ninkas, kun. S. Kneižys, kuris 
savo kalboje ragino darbininkus 
geriau susipažinti su Katalikų 
Bažnyčios mokslu ir darbininkų 
klausimais.

Montello,
“Darbininko” klau- Kun. Jonas Švagždys,

Šv Jurgio Kareivio Draugija Norwood, Mass.

iždi- 
organi- 

K. Tamošiūnas.

F. Rumskas.

vičius, Kazys Grigas, J. Treina- 
vičius, J. Balevičius. P. Tūbelis. 
J. Jeskelevičius, M. Svirskas ir 
P. Danila.

3-čia kuopa— Nonvood. Mass. Paren»im4

— V. J. Kudirka, J. Aidukonis, 
Antanas Kneižys ir Pranas Ku
dirka.

8-ta kuopa — Cambridge, 
Mass. — P. Radaitis, -_______

Renkama valdyba paaėdžiams Zaveckas jr Benedlktas Jakutis. 
vesti. Vienbalsiai užgirta aps
kričio valdyba, būtent: pirmi-' 

ninku — vice-pirm. Antanas 
Zaveckas, pagelbininku — iš
rinktas Vincas Kudirka, rašti
ninku — Tarnas Versiackas ir 
iždininkas — Kazimieras Na
dzeika. Rezoliucijų ir mandatų 
peržiūrėjimo komisijon išrink
ta: Vladas Paulauskas. Stasys 
Griganavičius. Antanas Kneižys 
ir LDS Centro pirmininkas, 
kun. Jonas Švagždys, knygų 
peržiūrėjimo komisijon: Anta
nas Peldžius. Benediktas Jaku
tis ir Petras Radaitis.

Skaitomas protokolas pereito 
suvažiavimo. įvykusio gruodžio 
31, 1939 metais. So. Boston.1 
Mass. Protokolas priimtas su gyv. Montello,

Šv. Jurgio Kareivio draugija 
įsteigta balandžio 23 d., 1910 
m., Kudirkų namuose, 300 Le- 
nox St. Pirmutiniai organizato
riai buvo: V. Kudirka, P. Kudir- 1 
ka, J. Didžbalis, H. Balutis, J. ♦ 
Ruskis, J. Pakarklis, P. Kuras, 
A. Pratašius, J. Skaisgiris.

Iki šiol nuveikti darbai: išmo
kėta -22 nariams pomirtinės.

Direktoriai — K. Kašėta, J. 
Ruskis, A. Kavaliūnas. Maršal
ka — J. Smilgis.

I

I

p. JUOZAS TREINA VIČIUS, 
Mass.,

sezono 2016 pašalpų. Šv. Jurgio par. 
1! bažnyčiai įtaisė daug dalykų ir.

aukojo $536.00. Vieniems naš
laičiams aukota $93.00. Federa- ' 
cijos Centrui — $55.00, nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuvoje— 
$50.00, Šv. Petro par. bažnyčiai, 
So. Bostone — $25.00, streikie- 
riams — $20.00, spaudai— $10., 
Lietuvių Dienai — $5.00, Nor- 
wood Hospital — $5.00, Vil
niaus reikalams — $5.00, Vil
niaus mokslo draugijai du siek
snius žemės — $21.00, Šv. Metų 
atminčiai — $25.00, Labdarin
giems reikalams — $76.00, pirk
ta Amerikos Laisvės paskolos 
bonų už — $100.00, Lietuvos 
paskolos bonų už $100.00, Vil
niaus reikalams — $10.00. Ši 
draugija yra daug ir kitų gerų 
darbų nuveikusi, kurie čia yra 
sunku išvardyti.

Dabartinė šių 1940 m. valdy
ba: pirm. K. Dargvainis, vice-, 
pirm. — J. Verseckas, prot. j 
rašt. — H. Balutis, finansų 
rašt. — G. Pazniokas, ižd. — J. 
Aidukonis. iždo glob. — J. Vil
kiškus, J. Bartulis, J. Avižinis.

I

I

p. A. DZEKEVICIUS,

LDS 11 kuopos, Providence, R. 
I., ilgametis raštininkas, uolus 
“Darbininko” platintojas.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitčs "Darbininke”.

I

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai MI visokių reikalų.
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[vietines žinios
LDS ir "Darbininko" Seimo 
Bankieto Bilietų Pardavėjų 

Ir Laikytoju Dė‘"

ŽINUTES

35 J
Rugp. 31 d., Šv, Brigytos par. 

bažnyčioje, Ona Masionytė ište
kėjo už Liudviko Lentini.

.....-»| Šiomis dienomis vieši pas savo 
tėvelius deakonas Jonas Žurom- 
skis. Jis darbavosi seminarijos 
vasarnamy, Šv. Vincento para
pijos vasarnamy ir seminarijon. 
Baigoje šio mėnesio deakonas 
pradės paskutinį metą seminari
jos.

LE)S- įf ‘Darbininko’ Šeiminės

PRAKALBOS
PENKTADIENI,

LDS ir “Darbininko” 25 
metų sukakties, Sidabrinio 
Jubiliejaus proga, yra ren- bostonietis, apsivedė su Thelma 
giamas Jubiliejinis seimas 
ir to Seimo vakarais pra
mogos. Rugsėjo 19 d., 7:00 
vai. vakare, yra rengiamas 
šaunus bankietas, kuris į- 
vyks Šv. Petro par. svetai
nėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.

Minėtam bankietui yra 
išsiuntinėta ir išdalinta bi
lietų vietiniams platinto
jams ir LDS nariams. Ka
dangi yra būtinas reikalas 
žinoti skaičių, kurie teiksis 
dalyvauti rūgs. 19, vakare, 
bankiete, (kad šeiminin
kės galėtų orientuotis dėl 
kokio skaičiaus gaminti 
vakarienę), todėl prašomi 
visi LDS nariai ir platinto
jai pardavėjai bilietų, atsi
skaityti.

Taigi dar kartą primena
me, kad visi, kurie tikisi 
ir norėtų dalyvauti lai ne- 
sivėlina padaryti rezerva
cijas. Rengėjai.

Leonardas Norkevičius, south- i

Gannin, Švč. Sakramento baž
nyčioje, Greenwood, Mass.

Rūgs. 13 d., įvyko Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Išklau
syta raportai apie metines pra
kalbas, kurios bus spalių 6 d., 
2 vai. p. p., Municipal salėje. 
Nutarta kviesti chorą ir kitus 
dainininkus. Numatyta kalbėto
jai ką tik pabėgę iš buvusios 
Lietuvos. Skyrius vienbalsiai 
nutarė prisidėti prie Federaci
jos apskrities koncerto Lietuvą 
atgauti.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ILKapodus

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 8 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomls nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330. ,

JohnRepshis, M.D.
(REPŠYS)"

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Tnman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

ĮVAKOS SKELBIMAI

Viena parapijietė įtaisė per 
Seseris Kazimierietes Šv. Petro 
par. bažnyčiai ypatingai gražią 
baltą kopą. Kunigai, sekmadie
nį tarė jai viešą ačiū.

Šiomis dienomis dvi Southbos- 
tonietės Seselės Kazimierietės 
Asumta ir Ligoria lanko savo 
tėvelius Januškevičius ir Peši- 
nus. Abi vienuolės darbuojasi 
Chicagoje.

I

7th St.,Sekmadienį, 492 E.
įvyko Federacijos apskrities 
rengiamo koncerto komisijų ge- 
neralis susirinkimas. Dalyvavo 
ir ne federantų. Pradėta parda
vinėti įžangos tikietai. Nutarta 
turėti kolonijose komitetus ti
kietų platinimui ir aukų bei rė
mėjų rinkimui.

Rūgs. 14 d. pąkrikštyta Judi
ta - Marija Juozo Magdalenos 
(Raškauskaitės) Masonių, gyv. 
9 Lincoln park. Kūmai buvo 
Juozas Masonis, iš Lawrence ir 
Marė Raškauskaitė.

REIKALINGA MERGINA 
kuri baigusi High School, dirbti 
mažame ofise, kaip knygvedė ir 
stenografė. Darbas lengvas. Pa
tyrimas nėra būtinas. Kreipki
tės laišku į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

WOODSTOCK
t Y P E W R I T E R S

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, rugsėjo 18 d., 8 
vai. vakare, Vyčių svetainėje 
šaukiamas So. Bostono vyčių 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas bus svarbus, todėl prašomi 
visi nariai skaitlingai atsilanky
ti.

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, kunigai skelbė, kad 
ketvirtadienį ir penktadienį šio
je parapijoje įvyks LDS seimas. 
Jie prašė, kad daug žmonių su
eitų rytais į pamaldas, dienomis 
į sesijas ir vakarais į parengi
mus. Ragino eiti ir prie sakra
mentų. Išpažintys bus klauso
ma trečiadienio vakare ir ket- 
virtadfenio, penktadienio rytais.

Kunigai taip pat labai sielojo
si prašydami tėvų, kad leistų 
savo vaikus šeštadieniais 9 vai. 
ryte, ar sekmadieniais 1:30 vai. 
p. p. mokytis religijos. Šiais lai
kais religijos trūkumas visur 
matosi.

Valdyba.

PADĖKA

Pradai? Prakalbų
Boston, Mass

7:30 valandą vakare.

valstybės susovietintos ir 
jų kaYiiiomenės sujungtos 
su sovietų kariuomene. 
Taigi naujokai mobilizuo
jami ir Pabaltijo valstybė
se, kurie turės atlikti dvie
jų metų karo tarnybą.

LDS ir “Darbininko” Jubiliejinio Sidabrinio Sei
mo proga, kuris įvyksta Rugsėjo 19-20 dienomis, Šv. 
Petro parapijoj, So. Bostone, viename vakare, tai yra 
Rugsėjo^ 
mos Pr y
čiai iš Lietuvos. Tarp kitų ir p. L. Sčensnulevičius.

Kadapp mūsų Tėvynė Lietuva paskendo raudono
jo teroro bangoje ir su kiekviena valanda gaunamos 
vis naujesnės ^inios, kurios praneša apie naujus vergi- • v * x J “M X* 1 Y Y- * Y— • w T •

. 20 d., š. m., 7:30 vai. vakare, yra rengia
us, kuriose kalbės žymūs kalbėtojai ir sve-

— J. Paleckis išrinktas į 
“liaudies seimą”. Pagal 
komunistinės rinkimų ko
misijos pranešimą, rinki
muose dalyvavę 91,8'v rin
kikų, o už Paleckį paduota 
99,2%. Tenka prisiminti, 

p. JONAS JESKELIAVIČIUS. Ikad duotoji) nuošimtis 
LDS Garbes Narys, daug pasi- Per laud,eis1 «e‘m0 rlnk‘-

. t r-ao a v i mus liepos 14 d. buvo pa-darbavęs LDS Naujos Angbjos P P
apskrityje ir antroje kuopoje, w. , . ,,
Montello. Mass. PaCU» "“doniJU valdovU

Reiškiant padėką visoms ge- 
radėjoms, kurios teikėsi sureng
ti išleistuves mano dukrelei į 
vienuolyną, eilėje vardų per ne
apsižiūrėjimą praleista nuošir
džios rėmėjos vardas, būtent, 
Marijonos Bernatonienės iš So. 
Boston. Atsiprašome ir dėkoja
me jai už jos geražirdingumą.

Leonas, Liudvika ir Albertas 
Kniuipiai.

Šią savaitę bus daug pasnin
kų. Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį išpuola metų bertai- 
nio pasninkai.

šeštadienį yra Šv. Mato Apaš
talo ir Evangelisto diena Šv. 
Petro par. bažnyčioje šv. mišios 
už parapiją bus laikomos 8 v. r.

Rūgs. 15 d. pakrikštyta Anas
tazija - Maria Pranciškaus ir 
Marijonos (Vaišnoraitės) Kaz
lauskų, gyv. 178 Bolton St. Kū
mai buvo Kazys Marcinauskas ir 
Ona Vaišnoraitė.

Tuomet pakrikštytas ir sūnus 
Alberto ir Adelės (Milanavičiū- 
tės) Juodaičių, gyv. 843 E. 5th 
St. Kūmais buvo Jonas Rudnis- 
kas ir Cecilija Rudniskienė.

Rūgs. 15 d., 8 vai. vak., kun. 
Andrius Naudžiūnas, MIC., ir 
kun. Mykolas Šmigelskis, MIC., 
išvažiavo mokytis dėl laipsnių, 
Lavai Universitete, Quebec, Ka
nada.

• Užsisakykite Joniko Pas Mus
■ t • • i o| ^*1 •Pristatom geriausį toniką Pikni

kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 
visokiems Parengimams. 

Kainos prieinamos.
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zMyopia Club Beverage Co

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W |
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R į
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LIETUVIŠKOS VESTU
VĖS— VAIDINIMAS

vis naujesnės ^inios, kurios praneša apie naujus vergi- 
i jos žygius, todėl šiose prakalbose ir bus išaiškinama 
• visai plačiai visuomenei, kurios širdyje dar dega tėvy- 
i nės meilės kibirkštėlė.

Turėdami prieš akis tokį svarbų momentą ir pro
gą nuodugniai išgirsti apie verkiančią tėvynę žinias, 
mes kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atvykti į 
šias prakalbas ir patirti iš tų asmenų skaudžius faktus, 
kurie buvo liudininkais ano smurto, kurį įvykdė rau
donoji ranka. Įžanga dykai. RENGĖJAI

1 P. S. Jubiliejinis Bankietas įvyksta rugsėjo 19, Šv. Pet- 
i ro lietuvių parapijos svetainėje, 7:00 vai. vakare. Bilie
tus prašome įsigyti iš anksto ‘Darbininke’ ir kitur.

minėto darbo, kuris atneš pa
ramą nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams ir pakelsime mūsų 
lietuvių vardą šioje šalyje. Rap.

Rinkimai

prisipažinimu, balsavo 8% 
mažiau. Kol Paleckis buvo 
išrinktas (nors tebuvo vie
nas vienintelis kandidatas) 
Ukmergės apygardoje bu
vo surengta keli šimtai mi
tingų.

_________

ONA KASKAS- (KATKAUS- 
KAITE) IŠPILDYS KONCERTĄ 

S .

Pelnas Nukentėjusiems Nuo Karo
Lietuvoje

Koncertas įvyks Lapkričio 17,

Moterų Sąjungos vietinė kuo
pa, So. Boston, Mass. rengia di
delį vaidinimą — Lietuviškos 
Vestuvės. Vaidinimas įvyks rug
sėjo 28 d., š. m., 492 E. 7th St., 
South Boston, Mass. Vaidinimas 
žada būti originalus ir įdomus. 
Verta susidomėti visiems, kurie 
norėtų prisiminti bei pažinti tė
vynės papročių pluoštelį. Tai 
žvilgsnis į jaunystę ir už tą gra
žų pasišventimą surengti tokį 
vaidinimą reikia pagirti Moterų 
Sąjungos kuopos pasiryžimą.

Taigi įvertinkime jų pasišven
timą ir visi dalyvaukime.

Sekmadienį, rugsėjo 15 d., š. 
m., 3:30 vai. po pietų, Šv. Petro 
liet, parapijos salėje, 7th St., 
So. Bostone įvyko iš eilės kelin
tas susirinkimas, tikslu aptarti 
ir nustatyti planus, kaip sėk
mingiau surengti milžinišką 
Bostone koncertą, kurio pelnas 
skiriamas nukentėjusiems Lie-

Antradienį, rugsėjo 17 d. 
vyksta pirminiai balsavi
mai Massacįiusetts valsty
bėje. Kaip žinoma, So. Bos
tone iš Ward 6 yra kandi
datu į reprezentatus ir 
vienas lietuvis, John C. 
Tuttle. Jis tikrai tinka at
stovauti to Wardo gyven
tojus Massachusetts vals
tybės Kongrese. Kitas, 
lietuvis, tai Stasys Wackell 
(Vaškelevičius) yra kandi
datas į Massachusetts val
stybės Kongresą, Worces- 
ter, Mass.

Lietuviai piliečiai turėtų 
balsuoti už savuosius, ne
žiūrint to, kaip jiems būtų 
artimi ir kiti kandidatai. 
Jeigu mes patys neparem- 
sime savųjų, tai ar galima 
tikėtis, kad kiti parems. 
Mes turime pasirodyti vie
ningi, jeigu norime, kad 
kiti mus pripažintų ir į- 
vertintų.

Išrinkime John C. Tuttle 
ir Stanley Wackell į Mas
sachusetts House of Re- 
presentative. Pilietis.

— Vilniuje netrukus pra
dės veikti stiklo fabrikas 
“Vitrum”, kuris anksčiau 
dirbo tiktai bonkas. Šis fa
brikas dabar gamins stik
lines ir kt. indus. Lietuvos 
Bankas tam reikalui pas
kyrė 80 mil. Lt.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. S0U 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Rap.

PADĖKA

vi-Nuoširdžiai dėkojame 
siems, kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse a. a. Juozapo 
Pralgausko, gyv. 50 Burt St., 
Dorchester, Mass., kuris mirė 
rugsėjo 9 d. š. m. ir palaidotas

rugsėjo 11 d. iš Šv. Petro lietu
vių par. bažnyčios.

Dėkojame Šv. Petro parapijos 
kunigams už dvasinį patarnavi
mą; dėkojame už dvasinius ir 
gėlių bukietus, už pareikštas 
užuojautas visiems, o ypač gi
minėms. Taipgi dėkojame laido
tuvių direktoriui Juozui Kaspe- 
rui, kuris maloniai patarnavo, 
ir kurio įstaigoje buvo pašarvo
tas a. a. Pralgausko kūnas.

Lai visiems Dievulis gausiai 
atlygina Savo malonėmis. I

Domicėlė Pralgauskienė \ 
ir šeima.'

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mteą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuiją J Nlę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matSte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkirs Marint
P. BaltruSIOnas Ir p. Kllnga, Sav. 
7U Broadvvay, Tai. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1298

Vlce-Pirm. — F. ZaletskienS,
564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutA, 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkvvay 7273-W.
Iždininkė — Ona Staniultūtė,

105 West 6th St, So. Boston. Mara. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukžtikalnlen*,

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

antrą u tam i n ką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

•V. JONO EV. BU PA6ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

tuvoje nuo karo sušelpti. Kon
certą išpildyti pakviesta ir suti
ko Metropolitan Operos New 
Yorke dainininkė panelė Ona 
Kaskas - Katkauskaitė. Koncer
tas įvyks Lapkričio - Nov. 17, 
1940, Jordan Hali, Bostone. Vie
ta smulkmeniškiau bus nurody
ta, kaip prie jos patogiausia pri
važiuoti, bet galima pasakyti 
tiek, kad Jordan Hali yra arti 
Simphony Hali, Huntington 
Avė., Boston, Mass. Koncertas 
įvyks 3:30 vai. po pietų punktu
aliai. Labai geras laikas ir vi
siems bus patogu privažiuoti ir 
atvažiuoti. Meninę programos 
dalį puoš ir Šv. Petro parapijos 
choras, So. Boston, su p. Rapo
lu Juška priešakyj

Yra organizuojamas komite
tas, kurio uždavinys bus kuo- 
plačiausiai pasiekti kaip lietu-

■ vius. taip ir amerikiečius, kad 
: tuo būdu užrekorduotas nepa- 
I prastas lietuvių susirūpinimas 
savo tėvynės ir savo brolių ir 
sesučių likimu.

Pilnas komiteto sąstatas bus 
paskelbtas vėliau, bet šiuo at
veju prašomi visi patriotingieji 
lietuviai: dvasiškiai, profesona- 
la. biznieriai ir veikėjai ateti su 
parama šiam visam darbui. Pa
rama bus priimama su visu nuo
širdumu visokeriopa: moralinė 
ir materialinė. Nes šio koncerto 
tikslas nevien tik sukelti pelno, ma, kad Lumpkin gal mirs, 
bet kad tinkamai užsirekomen
davus svetimtaučių akyse, kad 
mes lietuviai išeiviai esame gi- 

Į liai sąmoningi ir užjaučame mū- 
sų tėvynę jos nelaimėse. Mes 
būdami laisvi šioje šalyje, trok
štame, kad ir mūsų tėvynė Lie
tuva būtų lygiai laisva ir nepri-' 
klausoma ir kiekvienu atveju 
tai užakcentuojame.

Taigi, gerbiamieji ir gerbia
mosios sesės ir broliai lietuviai 
esame kviečiame į talką. į didelį 
ir gražų darbą, ir būkime pasi
ruošę sudėti savo bet kokį pasi
darbavimą ir parėmimą ano virš

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield St, So. Boston, Mm*.

Prot RaSt. Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 495 
E. 7U> St, So. Boaton. Masa

Parduodu {vairiausios rūiies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

L.

Banditai Šūviu Mirtinai 
Sužeidė Žmogų

kadPolicija praneša, 
viename name, Humboldt 
Avė., Roxbury, Mass., ban
ditai užpuolė kortuojan
čius vyrus ir juos apiplėšė. 
Sakoma, kad tūlas Frank 
Karlonas, gyv. So. Bosto
ne, buvęs vienas iš septy
nių, kurie užpuolė ir api
plėšė, ir jis esą šūviu su
žeidęs tūlą Aaron Lump- 
kin, 29, gyv. Bower St., 
Roxbury.

Banditai esą pabėgo su 
grobiu, būtent, S66.86, bet 
Karlonas pasilikęs. Vienas 
iš nukentėjusių kirtęs kėde 
Karlonui ir jis sukritęs ant 
grindų. Kiti nukentėję taip 
pat puolėsi ant jo. Karlo
nas esą skaudžiai sumuš
tas: sudaužyta galva, su
laužyta šonkauliai.

Dabar Karlonas ir Lump- 
kin guli ligoninėje. Sako-

d Mobilizacija Sovietų Rusijoj

Peter P. Plevack 
(PLEV0KA8) 

Septyniais būdais stogų dengftjas.
SodewalL Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geru Darbas — Kainos žemos

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitllavimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S.Bara$evičiuslrSūnus
SĖNlAUglAS Mbš VALSTY*B18 

LIETUVIŲ GRABORiUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W.
SO. BOS

f
f

Tai. ŠOU Boaton 2590< ■ ’ . -T -•
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.

TeL COLumbta 2637.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS H* 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir NaktJ. 
Residence: 198 M St, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 80U Boston 3960.

Maskva, rūgs. 15 — Šian
dien visoje Rusijoje prasi
dėjo naujokų 19 ir 20 metų 
amžiaus ėmimas į kariuo
menę. Sovietų spauda la
bai plačiai rašo apie mobi
lizaciją, ir įspėja Rusiją,' 
kad ji turi būti pasiruošus 
bile pavojui, kuris kyla iš 
Europos karo. Sakoma, 
kad mobilizacija tęsis iki 
spalių 10 d. š. m.

Kaip žinoma. Pabaltijo

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Grabor'al ir Balzamuoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. 80U Boston 081S 
Tel 80U Boston 2809
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Nuoširdi Padėka

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvių Dienai praėjus ir ge
rai pasisekus, nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie kaip nors 
prisidėjo prie jos pasisekimo. 
Ypač dėkojame klebonams, ku
rie ne tik paskelbė pikniką ir 
ragino žmones atvažiuoti, bet ir 
patys atsilankė ir aktyviai parė
mė mūsų darbą: prelatui J. V. 
Miliauskui, kun. Ežerskiui, kun. 
Inčiūrai, kun.
kun. Savuliui, kun. Karužiškiui, 
ir kitiems, kurie negalėjo atva
žiuoti.

mas. Jo patarimais ir pasidar
bavimu turime daugiausiai 
draugijų, organizacijų, kurios 
šiandien net pirmą vietą užima 
šioje kolonijoje. Jis yra kiekvie
noje daug pasidarbavęs, pata
ręs, o labiausiai jaunimo, choro 
tarpe. Taigi parapijiečiai įver
tindami jo gražius darbus, nu
tarė iškelti pagerbtuvių puotą 
balandžio mėn. 27 d., 1941 m.

Susirinkimas tam tikslui įvy- 
Auruskevičiui, įo rugsėjo mėn. 7 d. Į susirinki

mą atstovų atsilankė gana 
skaitlingai. Užsiregistravo šios 
organizacijos: Šv. Jurgio komi
tetas — J. Balkus, J. Beleckas ir 
A. Petkus; Sodalicijos — S. Ku
bilius, H. Radvila, M. Maksima-

Ypačiai nuoširdų dėkui ta- į 
riame kun. S. Norbutui iš 
Frackville, Pa., kuris atsivežė 
savo dovanas ir leido jas laimė- vičiūtė ir E. Bagdžiūtė, Apaš- 
jimams, pelnydamas $30.65 mū
sų naudai.

Dėkojame irgi poniai Žemai
tienei, kuri saldainius leisdama 
laimėjimams, pelnijo $30.00.

Dėkojame visiems, kurie iš į- 
vairių parapijų parūpino auto
busus, o ypač p. A. Maslauskie- 
nei iš Exeter, ir žmonėms iš 
Miners Mills ir Scrantono ir 
Hyde Park.

Taip pat dėkojame darbinin
kams ir darbininkėms, kurių dė
ka darbas taip sklandžiai ėjo:

Darbininkams: P. V. Bennet, 
J. Zokas, B. Laurynas, V. Kazu- 
kas, J. Slizis, P. Gavelis, J. 
Makštis, M. Stuckas, P. Andriu
kaitis, M. Poteliūnas. C. Kvedai- 
tis; Darbininkėms: M. Sabasti- 
nas, B. Jaskus, A. Jaskus, S. 
Paulenka, A. Solinsky, A. Gri- 
maila, B. Opet, I. Arnytis, A. Ja
nuška, M. Agurkis, A. Zekas, A. 
Oleka, H. Sakalauski, L. Kle- 
bauskas ir A. Klebauskas, A. 
Čikotas, C. Putirskas.

Visus savo geradarius dažnai 
prisimename savo maldose. O 
šia proga ypatingai prisiminsi
me Jūsų intenciją per noveną į 
Sopulingąją Motiną mūsų vie
nuolyno globėją.

N ukryžiuoto Jėzaus Seserys.

neigė^r. senosios Lie
tuvos vyriausybės ir dabartinės 
Lietuvos komisarų pavergtosios 
Lietuvos džiūgaujanti asmenys. 
Visi keturi liko prašalinti, Be
priimti į seimą: ’

Kada .. Lenkija paskelbė, 
Lietuvai gdiežtą notą — ultima
tumą, tada Phila. lietuviai kovo 
27 d. 1938 m. šaukė, masinį mi
tingą toje pačioje salėje, kur 
dabar įvyko seimas. Tame masi
niame mitinge renkamos ir au
kos. Pamenant, kas atsitiko su 
surinktomis aukomis, kur atsi
rado tokių žmonių, kurie sudė
tus dolerius užprotestavo, kiek 
buvo nesmagumų, šmeižtų, kol!
išgavo pinigus iš tų, kurie buvojkonfidenciališkai? 
Lietuvai priešingi. Na, dabar, Ateivių - Registravimo į- jeigu “specimen form” iš

• •

d .*

pie1
Į

' (Tąsa)
• i . . .*»

35. Pavėlinti ateiviams . A x
registruotis be eikvojimo uPsta P11,e-
laika, ar paštai: bus atdari 
ilgesniam laikui kas dien?

Taip, kur tik galima ir 
kur vietinės aplinkybės pa
vėlins, paštų valandos bus 
tinkamai sutvarkytos.

36. Ar ateivio priduotos 
informacijos bus laikomos

•- «rx
•■. J? V ;

X
* Igistrąvimą.

Į 38. Ar ateivis, šu užsire-

Čiu?
| Ne. Užsiregistravimas 
jokiu būdu neliečia piliety
bės stovį.

39. Kiek laiko ima atei
viui užsiregistruoti ir pa
duoti pirštų - nuospaudas?

Registravimas neturi im
ti ilgiaus 20 ar 30 minutų,

* ---------------- r ------- r u o -r
netik tokie asmenys seime buvo' statymas parūpina, jog vi- (anksto bus išpildyta, pil- 
priimti už delegatus, bet ir...Įsi registravimo ir pirštų- nai ir atsargiai. (Žiūrėkite 
kuriems gal vėl sukeltų nesma- nuospaudavimo rekordai klausimus 24-25-27).
gumų veikiantiems Lietuvos bus laikomi slaptai ir kon- j

I f o liekni ii» Viii e. .... ... . . i 49. Kas reikalaujama nuo
Nepriklausomybės atsteigime.|fidenciahskai, ir bus pnei- ateivio ar nuo svetimšalio 
Nesunku pasakyti, kad Lietuva narni tik SU UŽgynmu ik tėvo

DETROIT, MICH.

talystės — K. Šarkienė; Moterį] 
. Są-gos 54 kuopa — O. Kratavi- 
čienė ir A. Kaminskienė; Lietu
vos Dukterų Draugija — B. 
Petkienė; Šv. Jurgio parapijos 
Rėmėjų klubas — S. Bukšaitė 
E. Raubienė ir J. Medinienė; 
ALRK Susivienijimo 17 kuopos 
— P. Medonis; Šv. Juozape 
draugijos — S. Stašaitis, J. Ta
mošaitis ir S. Varanauskas; 
Tretininkų Draugijos — M. Ma- 
jauskienė; Panelės Švč. — M. 
Krivickienė ir R. Stankienė ir 
Šv. Kazimiero draugijos — M. 
Juodsnukis.

KUN. J. BRUŽIKAS, S. J
LDS organizacijos Garbės Narys, nuoširdus “Darbinin
ko” bendradarbis, kuris vesdamas misijas Amerikos 
lietuvių parapijose gavo tūkstantį su virš “Darbinin
kui” naujų prenumeratų ir išplatino tonus lietuviškų 
katalikiškų knygų. Kun. J. Bružikas, S. J. prieš karą 
studijavo Austrijoje, o prasidėjus karui, rodos, grįžo 
į Lietuvą.

Nesunku pasakyti, kad Lietuva narni i 
komisarų replėmis traiškoma, Juncr. Valstybių Generali- 
tad visi lietuviai turėtų pamirš- nio Prokuroro.
ti visus partyvinius kivirčius. 37. Ar reristmotas atei-

ar globėjo po 
užsiregistravimu ?

Ateivių Registravimo į-
Visiems stoti į darbą vieningai' vis galės įrodanti,’ kad jis statymas iš 1940 m. reika-
gelbėti iš rusų - komisarų 
lių Lietuvą.

Šaunios Vestuvės

rep- 
Rap.

mas visų draugijų bei kuopų su
sirinkimams.

Jaunimui už tokį pasidarba
vimą reikia išreikšti didelį dė
kingumą. Valio tau jaunime!

Moterų Sąjunga Rengiasi Prie 
Kortavimo Vakaro

PHILADELPHIA, PA.

Buvo išrinkta valdyba pradė
ti darbą — Pirm. — A. Petkus 
vice - pirm. — J. Beleckas, raš
tininkė — J. Medinienė, iždinin
kas — J. Balkus, pagelbininki 
— E. Raubienė, Spaudos komi
sija — S. Bukšaitė, B. Petkienė 
ir E. Raubienė ir J. Beleckas.

Taigi prašome ir toliau visų 
išrinktų atstovų atsilankyti į a- 
teinantį susirinkimą, kuris į- 
vyks spalių mėn. 5 d., 7 vai. va
kare, mokyklos svetainėje. Jame 
bus išduotas raportas spaudos 
komisijos ir pasitarta apie toli
mesnį veikimą.

Korespondentė

Nepriėmė Lietuvių Tautiško 
Pašelpimo Klubo Skirtų 

Delegatų

Tautinės srovės įvykusiame 
, Seime rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
j muzikalėje salėje. Kaip jau vi-

Moterų Sąjungos 33 kuopa sjems žinoma, Seimas buvo su
rengia kortavimo ir bingo vaka- šauktas Lietuvos Nepriklauso- 
rą, kuris įvyks šeštadienio va
kare, rugsėjo 28 d., p-nios Z. 
Markūnienės namuose. Įžanga 
25 centai asmeniui. Be to bus 
iuodamos dovanos kiekvienam 
žaidėjų stalui. Šeimininkės pa
vaišins visus skaniais užkan
džiais. Šia proga Sąjungietės delegacija, seimo rengėjų 
kviečia visus, kurie nori kor
tuoti ir žaisti bingo, nepraleis-’ 
kitę progos atsilankyti į šį va
karą, kuriame tikrai smagiai 
laiką praleisit ir laimėsit dova
nas.

Sekmadienį, rugs.-Sept. 8 d., 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje priėmė moterystės sakra
mentą p. Stanislovas Areskevi- 
čius su p-le Elzbieta Agurkiūte. 
Šliūbą davė jaunosios dėdė kun. 
Stanislovas Raila, atnašauda
mas sumos pamaldas, ir suteik
damas tam tikrus palaiminimus 
jaunavedžiams.

yra užsiregistravęs?
Taip. Kortelė bus pasiųs

ta kiekvienam ateiviui, ku
ris užsiregistruoja. Šita 
kortelė įrodins jo užsire-

I lauja visus apsigyvenusius 
svetimšalius pranešti kiek
vieną pakeitimą gyvenimo 
vietos bėgyje 5 dienų po 
pakeitimu. Kiti ateiviai- 
svečiai, studentai ir kiti 
neįleisti pastoviam apsigy
venimui Jung. Valstybėse 
— turi pranešti jų adresą 
kas tris mėnesius ar pakei
čia gyvenimo vietą ar ne. 
Atspausdintas formas

žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Vestuvininkai sudarė gražų re
ginį. Po pamaldų įvyko vestuvių 
puota parapijinėje svetainėje. 
Skaitlingai susirinko giminių, 
draugų ir kaimynų. Taipgi kele
tas dvasiškių dalyvavo. Prie Į toms adreso permainoms 
skanių valgių, gėrimų ir geros '-------------L----------- ’’—------

■ muzikos, susirinkusieji linksmi- 
Pabroliais ir pamergėmis bu-, nosi iki vėlumos, linkėdami jau- 

vo: Albinas Normantas ir Ag- nai čia augusiai gražiai lietuvių
■»

nietė Agurkiūte (jaunosios se- porelei linksmaus ir laimingo 
‘šuo); Edmondas Freitikas ir vedybinio sugyvenimo. Dar rei-

mybės atsteigimo reikalu. Daly
vavo 95 dalyviai. Kaipo į vietos 
įvykusį seimą ir Phila. Lietuvių
Tautiškas Pašelpinis Klubas iš- Bronislava Areskevičiūtė (jau-ikia pažymėti, kad abu jaunuo- 
rinko net keturis delegatus į 
Seimą: Zelecką, Švedą, Dauką
ir Navicką. Išrinktoji įi Seimą) tė (jaunojo sesuo); Kazimieras.vai. Tas sudaro didelį džiaugs-

i nu-1 Margevičius ir Teklė Balčiūnai- mą lietuvių garbingai naudai, 
matyta, kad pusėtini priešai sei- tė. F. P.

nosios sesuo); Edmondas Frei- liai yra darbštūs parapijiečiai, 
tikas ir Bronislava Areskevičiū-'visų mylimi ir pavyzdingi lietu-

I

ir raportams salima gauti 
iš bet kurio pašto.

41. Kokia bausmė už ne- 
pranešima pakeitimo gy
venimo vietos Imifrration 
and Naturalization Tarny
bai?

Bausmė iš $100 ir 30 die
nu kalėjimo, ar abejos 
bausmės-

( Bus daugiau)

NEW HAVEN, CONN.

EAST SIDE

Šv. Jurgio Parapijos parapi
jiečiai nutarė ir suprato reika
lą, kad reikia tinkamai pagerbti 
savo kleboną kun. J. Čižauską, 
kuris nenuilstančiai veikia 
šioje parapijoje per 20 metų, 
kuris yra padėjęs daug energi
jos darbo ir triūso, klebonauda-

Meldės Dėl Pasaulio Taikos 
Ir Ramybės

Sekmadienis, rugsėjo 8 d., bu 
vo paskirtas Jungtinių Valsty
bių prezidento Franklin D. Roo 
sevelt kaip maldos sekmadieni* 
dėl išprašymo taikos pasauliui 
ir Dievo meilės, be kurios negali 
apsieiti nei vienas žmogus bei 
tauta.

Šv. Mišių metu šiai dienai pri-X 
taikintą turiningą ir pamoki 
nantį pamokslą pasakė kun. M 
Cibulskas, išaiškindamas mal
dos galybę, per kurią kiekvienas 
žmogus gali daug malonių iš- i 
prašyti nuo Dievo. Skatino vi
sus karštai melstis dėl pasaulio 
taikos, taipgi prašyti Aukščiau 
šio, kad užlaikytų mūsų tėvyne 
Lietuvą savo globoje ir kad vė1 
galėtų vergijos pančių nusikra
tyti ir tapti laisva.

Darbai Žymiai Pagerėjo
Darbai mūsų kolonijoj žymiai 

išgerėjo šiuo tarpu jau ir iš lie- 
uvių, kurie buvo ilgesnį laiką 
ie darbo tenka girdėti, kad 
'auna darbus. Kurie yra nepi- 
iečiai tiems yra kiek sunkiau 
rauti darbą ir net iš kitų dirb- 
uvių atleidžia iš darbo. Patar

tina visiems lietuviams, kaip 
vyrams taip ir moterims, kurie 
lig šiol dar neturi pirmų pilie
tybės popierų pasirūpinti. Čia 
mūsų Lietuvių Demokratų Klu
sas daug galėtų pasidarbuoti ir 
pagelbėti lietuviams pilietybės 
popierų išgavimo reikale.

(

Jaunimas Išpuošė Klubo 
Kambarius

p. JULIUS BARONAS, 
LDS 2 kuopos. Montello, Mass., 
ilgametis kuopos raštininkas.

spin-

Dr. J. J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

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

odos ligų.

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

ir 
ir

Mūsų parapijos jaunimas, ku
ris priklauso prie parapijos e 
sančių draugijėlių bei chore 
puikiai išpuošė klubo kamba 
rius. Vaikinai sunkiai padirbėjo 
nes reikėjo dėti naujas lubas, iš- 
popieruoti ir išdažyti. Mergai
tės pasiuvo langams uždangas, 
kas žymiai pagražino visus 
kambarius. Dabar reikalinga y- 
ra naujos kėdės, būtų labai ma
lonu, kad ir visos vietinės drau
gijos bei kuopos prisidėtų prie 
nupirkimo kėdžių, nes didysis 
klubo kambarys yra naudoja-

šeštadieniais Vaikučiams 
Pamokos 

šeštadienio rytais parapijos 
svetainėje kun. E. Gradeckis 
duoda vaikučiams pamokas ti
kybos, lietuvių kalbos bei rašy
bos ir moko lietuviškų žaislų. 
Klebonas labai yra susirūpinęs 
jaunais vaikučiais ir nusiskun
džia,'kad visai mažai jų atsilan
ko į pamokas, gal dėl to, kad 
’ietuviai mūsų kolonijoj yra ap- 
ngyvenę toli nuo bažnyčios, kas 
sudaro sunkumus mažesniems 
vieniems ateiti, bet nežiūrint į 
sunkumus bei aplinkybes tėve- 
iai turėtų pasirūpinti, kad vai

kučiai galėtų pramokti lietuviš
kos kalbos ir rašybos, taipgi 
prisirengti prie pirmos Šv. Ko
munijos.

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

Penktadienį
——

įžanga Tiktai 40c

Spalių - October 25,1940 
ELKS BALLROOM

8 Magazine St., Cambridge, Mass
Šokiams Gros: 

WALLY JAS0N ORKESTRĄ

Nuoširdžiai Kviečiame iš Anksto Ruoštis 
į šį Tradicijinį Balių-Šokius; RENGĖJAI


