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— Kaune atidarytos ke
lios maisto produktų krau
tuvės, kurios prekiauja iš
tisą dieną ir naktį. Jos ne
uždaromos nei sekmadie
niais, nei bolševikiškų 
švenčių dienomis. “Tiesa” 
vieną tokią krautvę apra
šinėja ir sako: ‘laikrodis 
jau rodė 2Vž vai. nakties, 
bet pirkėjų krautuvėje ne
mažėjo”. Tai irgi parodo 
“prekių gausumą”.

— “Tiesa” skelbia veda
mąjį straipsnį, kuriame 
randame tokią frazę: “Lie
tuvos liaudžiai visose gy
venimo srityse atsivėrė ne
paprastai platūs horizon
tai, neribotai plačios pers
pektyvos”. Kokie yra tie 
“horizontai” ir “perspek
tyvos”, tame pat straips
nyje sakoma: “Pasitaiko 
dar ir tokių atsitikimų, 
kad sugedus kanalizacijai 
ir vandentiekiui, jokiu bū
du negalima buvo nieko 
prisišaukti, kad suremon
tuotų”. Horizontai tikrai 
platūs ,bet vanduo nuo su
gadintos kanalizacijos už
lieja visą butą!

— Kaune ligšiol jau nu
savinta 2,860 gyvenamųjų 
namų. Juose yra 7,333 bu
tai.

“laisvo- 
prokuroro 
“Tiesoje” 

patrauktas 
buv. Lietu-

— Subolševikintos Lietu
vos laikraščiai ja uatvirai 
prisipažįsta, kad areštuo
jami žmonės, kurie per ko
vas už Lietuvos nepriklau
somybę kariavo su raudo
nosios armijos gaujomis, 
kurios dar 1918-20 metais 
norėjo užgniaužti Lietuvos 
laisvę. Maskolis V. Kasa, 
kuris paskirtas 
sios” Lietuvos 
pavaduotoju, 
praneša, kad 
atsakomybėn
vos armijos majoras Ado
mas Drabatas, nes jis bu
vęs caro armijos karinin
kas, o vėliau dalyvavo mū
šiuose prieš raudonąją ar
miją. “Draugas” V. Kasa 
dar pastebi, kad maj. Dra
batas buvęs “aktyvus liau
dies priešas ir slėpė anti
tarybinę literatūrą”. Žino
dami GPU provokacijas, 
galime būti tikri, kad “an
titarybinė” literatūra jam 
buvo pakišta agentų, o 
svarbiausias jo “nusikalti
mas” yra tas, kad jis savo 
laiku kovojo prieš bolševi
kų gaujas.

— Iš “Tarybų Lietuvos 
sužinome, kad ir maist 
pramonės 
susilaukė 
Būtent, “laisvosios” Lietu
vos pramonės komisaro 
pavaduotoju paskirtas iš 
Maskolijos atsibastęs kaž
koks M. Kuznecov. To pa
ties komisariato patarėjas 
yra kitas variagas Gurov.

r maisto 
komisariatas 

savo variago.
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Naujos Zealandijos gyventojai sveikina Jungtinių Valstybių Laivyno karius, kurie atvykę 
geros-minties vizitui parado maršu žygiuoja Auckland miesto gatvėmis. Jung. Valstybių karo 
laivai aplankė kelis New Zealand uostus.
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Popiežius Saukia Žmones VOK"VVL
*

Vatikanas, bal. 21 — Jo 
Šventenybė Pijus XII, kal
bėdamas Katalikų univer
siteto studentams ir Itali
jos Katalikų Akcijos na
riams, sakė: “Reikia, kad 
pasauly būtų daugiau ar
timo meilės. Galingieji tu
rėtų atsižvelgti į silpnuo
sius ir neužmiršti, kad visi 
vra Dangiškojo Tėvo vai
kai. Nugalėtojai neturi di
džiuotis savo laimėjimais, 
bet parodyti artimo meilę 
kitiems”.

i Vokietijos Atstovas Apleido 
Turkiją

Istabui, Turkija, bal. 21, 
— Vokietijos atstovas, 
Franz von Papen, Turki
jai, sugrįžo į Berlyną svar
biam pasitarimui. Sako
ma, kad Vokietija sudaro 
sutartį su Turkija.

i

Darbininkai Turi Teisę 
Streikuoti

darbininkams
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Areštuotas Vyskupas Paltarokas
Kun. Sušinskas Sušaudytas

į kūpąs Paltarokas areštuo
tas.

Į Rusiją išvežti šie: Vol-

“Draugas” rašo
Chicago, III. bal. 21 —Ko-/“’- ............... ....... —

jvo 19 dieną gavau praneši- Urt^lferk^
mą is Lietuvos, jog kum-j J
gas Sušinskas sušaudytas.’ —
Daug kunigų kalėjimuose- 

i (iš Panevėžio vyskupijos: ■ u
Petrėnas, Ragažinskas, Di-| j 
džiokas ir kiti).

į Svilas, Leonas, Čaplikas, 
'■ J Tamošaitis Ant., puik. Ma- 
jtušaitis kpt. Kazakaitis ir

• e - 99

Į Vokietiją atbėgo kun. 
Levanas ir 6 Telšių vysk. 

Vėlesniam pranešime iš kunigai, jų tarpe kun. Pi- 
Lietuvos, rašytame kovo lipavičius. buvęs vienos 
22 d., pranešama, jog vys- Teisių parapijos klebonas.

VOKIEČIAI ESĄ SULAIKYTI 
AFRIKOJE

į

SUNKAUS < GYVENIMO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

| Hitleris Balkanų Karo
Berlynas, bal. 21 — Hit- 

leris, savo gimtadienio iš-' 
vakarėje, pasakė, kad Vo-: 
kieti jos kareiviai esą ge
riausi visame pasauly, bet 
gyventojai turi pasiaukoti 
ir padėti kareiviams lai
mėti sunkią kovą. Gyven
tojams vėl uždėta didesni 
mokesčiai ir aštresni su
varžymai.

Fronte
Berlynas, bal. 21 — Vo

kietijos vyriausybė prane
ša, kad Hitleris esąs Bal
kanų karo fronte, pats 
duodąs įsakymus kovoti 
prieš Graikus ir Anglus. 
Vokietijos lakūnai Graiki
jos miestus pavertė griu
vėsiais. Vokiečiai sako, 
kad Graikijos vyriausybė 
prašo Hitlerio paduoti tai-GRAIKIJOS - ANGLIJOS

ARMIJA NEATSILAIKOkos santvkiis; jusosiavi.
v , 1a įau nugalėta, dabar vo-

--------------------- 'kiečiai kovoja prieš Grai-
Athens, bal. 21 — Grai- sako, kad Graikija greitu Rįja. Anglija buvo atsiun- 

kijos karalius Jurgis H, metu padės ginklus, o An- tus kįek pagaibos Grai- 
atsišaukė į visą tautą “ko-' glijos kariuomenė bus su- ------
voti iki galo”. Bet atrodo, naikinta, 
kad vokiečių laimėjimas 
neišvengiamas. Graikijos- 
Anglijos kariuomenės vis 
traukiasi atgal ir vokie
čiams užleidžia naujas vie
tas. Olympo kalnas buvo 
Graikų - Anglų armijos 
tvirtovė, bet jau pateko vo
kiečiams. Graikijos sosti-

New York, bal. 21 —Paul 
McNutt, buvęs vyriausy
bės narys, pareiškė, kad 
Kongresas neturėtų už
drausti
streikuoti, nes būtų laisvės 
suvaržymas. 4‘Tauta nega
li tikėtis vienybės ir suda
ryti tvirtą apsaugą, jei su
varžys žmonių teises ir jų. nė, Athens, buvo vokiečių
laisvę”. 1 bombarduota. Vokiečiai

kams. bet skubiai darbuo
jasi. kad kiek galima ka
reivių išgelbėti ir karo gin- 

i klus išvežti iš Graikijos, 
i Pati Anglijos vyriausybė 
; pripažįsta pralaimėjimą 

Vichy, Prancūzija, bal. Balkanuose-
!21 — Vokiečiai paėmė 53 
Prancūzijos laivus, ku
riais veža kareivius ir ka
ro ginklus į Afriką.

Vokiečiai Paėmė 53 Pran
cūzijos Laivus

!

Vokietijos Belaisviai Pabė
go Iš Kanados

— “Tarybų Lietuva” pra
neša “džiuginančią” žinią: 
Gulbinų kaime, Akmenės 
valsčiuje, Mažeikių apskri
tyje steigiamas kolchozas. 
Girdi, 6 susirinkimo daly
viai “pareiškė norą stoti į 
kolektyvinį ūkį su visu tu
rimu inventorium: grū
dais, gyvuliais, ir trobe-į 
siais”. Tad Lietuvos ūkk 
ninku varymas “laisvu no
ru” į maskoliškąją kolchof

POPIEŽIUS ŠELPIA
ITALIJOS BETURČIUS

Vatikanas, bal. 21 — Po
piežius Pijus XII paskyrė 
žymią sumą pinigų, kad 
sušelpti visus Romos mie
sto beturčius. Šv. Petro 
draugija kasdien veltui 
teikia pagalbą suvargu- 
siems žmonėms.

Cairo, bal. 21 — Angli
jos vyriausybė praneša, 
kad Italų - Vokiečių ka
riuomenės šiaurės Afriko
je, kurios veržiasi į Alek
sandriją ir Suezo kanalą, 
buvo sulaikytos. Sakoma, 
kad Anglijos kariuomenė 
išsklaidė vokiečių armijos 
pulkus ir pridarė naciams 
daug nuostolių. Anglija 
dabar mėgina sutraukti 
visas karines jėgas į šiau
rės Afriką, kad apginti sa
vo vietas, ypač neužleisti 
vokiečiams užgrobti Suezo 
kanalo.

Rusija Teisina Padarytą 
Sutarti

Maskva, bal. 21 — Sovie
tų Rusijos laikraštis Prav-

da rašo, kad Stalino pada
ryta sutartis su Japonija 
nėra prieš vokiečius, bet 
kad ji “sumaišius Londono 
ir Washingtono politikų 
kortas”. Pravda rašo, kad 
Amerika norėtų sukursty
ti karą tarp sovietų Rusi
jos ir Japonijos, nes bijosi 
Japonijos užpuolimo Paci- 
fike. Bet sovietų Rusijos 
esą nusistatymas vykdyti 
“taiką”. Toliau, tas laik
raštis rašo, kad Amerika 
ieškojo santykių su sovie
tų Rusija, tikėdama, jog 
nesantykiai tarp Rusijos 
ir Japonijos neleisią Japo
nijai užpulti Anglijos val
domos Singapore salos. 
Bet sovietų Rusijos - Japo
nijos sudarytoji sutartis 
sukrėtė Anglijos ir Ameri
kos vyriausybes...

ANGLAMS YRA VILTIS
ATSILAIKYTI AFRIKOJE

------—

Cairo, Egiptas, bal. 21— 
Anglijos laivynas sutrau
kiamas prie Afrikos pa
kraščių ir yra viltis, kad 
vokiečių - italų užpuolimas 
bus sulaikytas. Anglai 
siųsdami pagalbą Grai
kams paliko silpną karinę 
jėgą apginti Afriką. Vo
kiečiai ta proga pasinau-

Graikai Pralaimi Albanijoje
Roma, bal. 21 — Italijos 

vyriausybė praneša, kad 
Graikijos kariuomenė pra
laimėjo visuose Albanijos 
frontuose.
— Vilkijoje įsteigtas ma

skoliškųjų bezbožnikų or
ganizacija. Bolševikų par- 

, tija nusistačiusi tokias or- 
dojo ir svarbias Anglų ganiazcijas steigti visame
tvirtoves užgrobė. J krašte.

Turkija Pasiduoda Vokietijos
11 nPort Arthur, Ont. bal. 21, 

Dvidešimts aštuoni vokie
čiu kareiviai, kurie iš An-l 
gliios buvo atsiusti į Ka
nados koncentracijos sto
vykla, pabėgo, ir policija 
jų nesuranda.

Mirė Graikijos Ministras 
Korizis

Athens, Graikija, bal. 21, 
Graikijos ministrų pirmi
ninkas, Aleksandras Kori
zis mirė. Sakoma, kad jis 
papildęs saužudystę... •

Anglija, 
valstybė.
patenka

Londonas, bal. 21 — So
vietų Rusijos atstovybė 
Londone praneša, kad 
Turkija sudarys sutartį su 
Vokietija į savaitę laiko. 
Vokiečiai jau įteikė savo 
pasiūlymus Turkijai, pa
žadėdami jai dalį Graiki
jos ir įtakos Balkanų vals
tybių valdyme. Gi vokie
čiai reikalauja iš Turkijos 
užvaldymo Bosporus ir 
Dardanelius. Turkija bus 
priversta pasiduoti vokie
čiams, nes ji likosi viena 
Balkanuose. Jai nėra vil
ties atsilaikyti prieš Hitle
rio armiją, gi pagalbos jai

duoti negali nei 
nei kokia kita 
Reiškia Balkanai 
į vokiečių valdžią. Angli
jos galybė sumažėja.pranešė, kad ji ir toliau 

duosianti karinę pagalbą 
Kinijai. Kinijos komunis
tai apsidžiaugė Rusijos- 
Japonų sutartimi. Pasau
lio diplomatai sako, kad 
sovietų Rusija dabar duos 
Kinijos komunistams karo 
ginklus, kovai ne prieš Ja
ponus, bet už komunizmą. 
Stalinas tikisi užgrobti 
dalį Kinijos. Dėl tos tai

Ragina Melsta Už Taiką
Fall River, Mass. — Bal.

21 — Vyskupas James E. 
i Cassidy, savo pamoksle 
sakė: “Melskitės, kad ka
rinis sąjūdis, kuris suima 
šios šalies jaunuolius, bū- 

Jtų sulaikytas. Nemanyki- 
skaičius per praeitus me- te. kad kareiviai tik metus 
tus Amerikoje žymiai pa-tebus kariuomenė je. Jie iš- 

priežastiės ir sudaręs su- didėjo. Dabar Amerikoje bus du ar tris metus,togal 
esą 22,293,101 katalikų.I ir ilgiau”.

Katalikų Skaičius Amerikoje 
Padidėjo

Anglijos Piliečiai Apleidžia 
Turkiją

Sofia, Bulgarija, bal. 21, 
Laikraštis Zora praneša, 
kad Anglijos piliečiai sku
biai kraustosi iš Turkijos. 
Jie važiuoja j Egiptą, Pa
lestiną ir Indiją. Anglijos 
vyriausybė nujaučia, kad 
Turkija prisidės prie Vo- 
ikiet’jos. ..d

i
New York, bal. 21, — Pa

gal vėliausių surinktų ži
nių pasirodo, kad katalikųMaskva Duosią Pagalbą

■ Kinijai
» '----------

. —ĮSįovie- 
vyriausybė tartį su Japonija.

TT

zų baudžiavą jau prasidės; .Masįęygu Jįal. 21 
jo! tų Rusijos v; A ’
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milijonai Amerikos ir Ca- ro, kuris kaip sykis skau- 
nados gyventojų, nes ją ^žiausiai palietė lietuvių 
perduos visas NBC radio inteligentiją, patriotinė 
stočių tinklas. {lietuvių visuomenės dalis

A. Vanagaitis. /0 įos yra 99%!) pasiliko

— Gauta žinių, kad Leni- 
> i no mirties sukakčiai pami-

Lietu
vos valdžios žmonės, o 
taip pat bolševikinė spau
da jau ne pirmą kartą vie-

antrame imperialistiniame
kare laimėtų ne kas kitas,
kaip tik darbininkų klasė.

būdu prisijungėTaikiu
Pabaltijo respųblikps prie
tarybų Sąjungos, jų tarpe 
— Lietuvos TSR, kuriai

t

I

Dingsta Žmonės Iš Nakties

d. suėmė

t
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vėlės Jh»L-

daug kitų argifo,.

klauso. Pasinaudodami ka
ro proga, jie tas dalis užė
mė.

ta i

glija skubiai siunčia

Dr. RAYMOND H. WATSON* < » - ' K \

Dentist
Athol, Mass.

Per NBC National hook-up 
from coast to coast 

Gegužės 4 d-. 6:45 v. v. 
Chicago Daylight Saving 

Timė
Prezidentas

Graikijos - Anglijos 
riųomenės neatlaiko

0Wins
Mens Store and Ladies Shop

50/100 MerdKlMe
1__

Berlynas, bal. 21 — Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad Graikija esą nuga
lėta; vokiečiai užėmę jų
tvirtoves ir svarbiuosius 
geležinkelių susisiekimus. 
Pafi Graikijos vyriausybė 
praneša, kad naciai nesu
laikomi varosi pirmyn ir

ka-
vo-

Graikija Esg Nugalėtakas (Romovėnų), Kižys
(ateit.), Grudzinskas (Pie
no).
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JV AIRIOSŽINIOS
Šiurpulingi Įvykiai Panevėžy

ja, skaisčiausią lelija, iš
gelbėk nuo priešo baisaus’* 
ir vis prašė kunigą ati
duot. Policijai minia pasi
sekė išvaikyt tik vėlai va
kare. Saugumas pareikala
vo, kad per 24 v. atneštų 
1000 parašų. Per 12 vai. 
surinko su viršum 2000 
parašų, bet vistiek kunigo 
neatidavė.
DINGSTA ŽMONES

Nuo tos dienos labai 
daug pradėjo žmonių ding
ti iš po nakties. Žiūrėk, 
jau to nėra, tai to nėra, ]_ 
naktį 6-7-15 žmonių areš
tuota, kad net 12 metų 
gimnazistus ir tuos areš
tavo. Pasidarė ašarų pa-
—■ —

I

“Draugas” rašo —
Mūsų korespondentas iš 

Berlyno praneša naujų ži
nių apie padėtį Lietuvoje: 
Pastaruoju laiku bolševi
kų siautėjimas ypatingai 
nusigręžė prieš Bažnyčią 
ir kunigus.

Vasario 18 dienos vaka
re kun. Didžiokas su za
kristijonu ėjo per švento
rių ir ji suėmė 4 asmenys. 
Zakristijonas nubėgo į 
kleboniją pasakyt, kad ku
nigo nebėr, išbėgo žmonės 
gelbėt, bet kunigo jau ne
berado, ir kur jį dėjo, nie
kas nesuspėjo pamatyti. 
Žmonės sukruto kaip ant 
gaisro kunigo ieškoti.
ŽMONES PRIE 
POLICIJOS

— - ■* T-"

Vasario 19, nuo anksty^ 
vo ryto prie policijos susi-;
rinko 1500 suaugusių žino- Lietuvoj kalėjimuose se
nių ir labai daug mokinių, di nepaprastai daug kąri- 
ypač gimnazistų. Prašė ninku apie 1,000 kareivių, 
maldavo, kad atiduotų ku- studentų, labai daug gįm- 
nigą nieko neglbėjo. Poli- nazistų ir tt. Iš pasakoji- 
cija niekaip negalėjo mi- mų sužinota, kad dar liko 
nios išskirstyt, buvo susi Kaune kalėjime Šie asme- 
rėmimų. Žmonės prasiver
žė į policijos rūmus, ieš
kojo kunigo, bet, gaila, ne
rado. Labai skurdus ir bai
sus buvo vaizdas. Mokiniai 
ir gimnazistai, suklaupę 
prie policijos rūmų, giedo
jo giesmę “Marija, Mari-

PAmSA P™111 ~ Įtaptai, # Port Sam Hpuston, Texąs, maršo žingsniu maršuodami atiduo-
Mį|. te8 k turis gąvo naują paskyrimą, kaipo Antrosios Divizijos į Puerto Rico ap-

kalne. Bgjf Įų ĮH^jį 
saros> “’fflmsrtrmHĮ M at
sitiksi —jas pg{s THMW 
28 naktį 
gą vežė 
kniūbsčią giįfMį&M

f

—Okupantai sugriovė sudarytos puikios sąlygos 
dar vieną Lietuvos kultū- socialistinei kūrybai plės- 
ros įstaigą. Būtent, komi- ti”.
sarų tarybos nutarimu lik-j Sitnikovę lupomis kalba 
viduojamas Lituanistikos okupuotosios Lietuvos val- 
institutas, kuriame kon- dovai. O kąi dėl troškimo, 
centrąyosi visas mokslinis kad laimėtų “darbininkų 
darbas lietuvių tautos pra- klasė”, tai jis čia supranta 
eičiai, tautos kultūrai ir " 
kalbai tirti, šio instituto 
vietoje steigiama bolševi
kinė įstaiga skambiu pa
vadinimu “mokslo akade
mija”. Jos statutas suda
romas maskolių pavyz
džiu, o Maskolijoje tokios 
“akademijos” tarnauja 
“marksizmo - leninizmo 
mokslui” skleisti.

Prezidentas Rooseveltas 
savo kalboje padarė pana
šų pareiškimą kaip ir pe
reitais metais Amerikos 
lietuvių delegacijai — jog 
Lietuvos nepriklausomy
bė tėra tik laikinai pri
blokšta ir jog po karo tu
rės prisikelti nepriklauso
ma Lietuva.

Amerikos lietuviai, pa
sak Prezidento, turėtų dar 
daugiau susirūpinti Lietu
vos likimu ir parodyti dau
giau darbštumo.

Kremlip diktatūrą, kuri 
darbininkus lygiai taip pat 
negailestingai eksploatuo
ja, kaip ir kitus gyvento
jų sluoksnius. Stalinas sa
vo paktais kaip tik labiau
siai yra prisidėjęs, kad šis 
naujas karas prasidėtų. O 
kaip maskoliai 15 divizijų 
pagalba “taikiu būdu” o- 
kupavo Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, pa
kankamai yra žinoma.

■S-Sue A, Smetona lenkė Pas 
Prezidentą Rooseveltį

neverkęs. 8§-38 trfSEJSSiJU 
per Narbutas pVjunįtiniu

j° b^;, su, Ą.
Prezidentas Roo- 

Kankinami Lietuvos ūmuoseSSrS 
______________ ’ : rikos nusistatymas mažų*

Vokietaitis, Ęistras (n^rą jį yąĮątybių atžvilgiu ne- 
dar miręg), Kazėnas, gen. pasikeitė. Todėl ir rusų o- 
KubiUūngs, Ąugutfaitta kuprine vyriausybė Lie- 
(buv. Kun. Kult. B&įi.), tavoje nepripažįstama. 
Dielininkaitįs (žuma|ią-< 
tas), ats. kap. Venclovas,' 
Rusteika (gyvas), Štence- 
lis, Saladžius, (gyvas), 
Grebliūnas, IndriŠiūnas, 
Brazulevičius, kap. Kata- 
siūnas, pulk. Kirlys (išėjo 
iš proto), Bizauskas, Inž.
Steikūnas, Navakas (svęi- neožgrobtų
kata buvo išėjęs iš proto), beTdalių 'Toji š 
Wonas Dulksnys (visai ju3mi.
iškankinti) ; i mirė sakau- kbal >rpįfc-gfinga 
kintas Jėzuitas Braukąs 
Kalėjime — ( .
Dm. Štankūpas, Leimonas 
(labai iškankinti), Skrup- 
skelis, pulk. Skurupskis, 
Ladyga, Gudauskas, ats. 
pulk. Musteikis, Germa
nas, Lipčius; kunigai: Kli
mas, Marčiulionis, Miliau
skas (jie visi buvo kaltina
mi už Maceinos pervedi
mą); korporacijų pirmi
ninkai: Eučeris (N. Lit.), 
Šarka (Liet.), Ramanaus

nys, kuriuos tikrai matė: 
Gen. Gustaitis (buvo su
laikytas bėgant per sieną, 
gresia mirties bausmė), 
inž. Nasvytis Ąlg., Slieso- 
raitis, Karutis (visai iš
kankintas), Ivanauskas, 
kap. Vilius, ltn. Tąunys,

ANGLIJOS KARIUOMENE 
| PERSIJĄ

Londonas, bal. 21 — An- kalbės iš Chicagos jo pa- šai prisipažįsta, kad Lie- 
_ j -1 siunčia ka- gerbimo bankiete, Palmer tuvos inteligentų okupan-
riuomenę į Persiją, kad vo- House viešbuty. Preziden- tams nepavyko palaužti ir 

į tos ša- to Smetonos kalbą girdės suvylioti. Nežiūrint tero-

485 - 489 Main St., Athol, Mass.

oji šalis yra 
*, kas yra 

linga KsuLiu- 
„ ... ’ jančioms tautoms.Cesevičius,/ __________

UnUrvS I lUMKlnad naiUCS

SsIį

gACH^LBERS . j
Autą SJtation — Gas r- Oil — Tires

358 Main St., Athol, Mass.

Londonas, bal. 21 — An
glijos vyriausybė surašė 
50,000 merginų, 20 metų 
amžiaus prie įvairių karo 
industrijos darbų.

— Sovietų Lietuvos val
džia paskyrė pensijas 6 
žmonėms, kurie esą arba 
patys nukentėję kovoje 
prieš “kapitalizmą”, arba
jų palikuonys. Kaip sep
tintam žmogui 500 rublių 
mėnesiui paskirta kompo
zitoriui Stasiui Šimkui.

(o jos yra 99%!) pasiliko 
ištikima Lietuvos nepri- — Sovietu Lietuvos spaudoje

Rooseveltas RaMaGvdvtO- kbtaSomybės idėjai ir ne-įdėtas oficialiais pranešimas, •- V ttJ A sideda su okupantais. kaip “socialistiniais pagrin-
JU$ VaZNĮOfl | Anglljį _________ dais” organizuojamas Lietuvos

Hyde Park, N. Y. bal. 21, 
Prezidentas Rooseveltas 
atsišaukė į gydytojus ir 
ragino, kad nors 1000 jų 

j važiuotų savanoriai į An- 
Smetona gliją gydyti sužeistųjų.

nėti Vilniuje buvo sureng
ta “akademija”. Kalbą pa
sakė maskolis “tovarišč” 
Sitnikov. Iš jo kalbos pa
minėtinos šios dvi frazės: 
“Mes turime trokšti, kad

Agentūra Liję Insurance

‘>a ?O£

Main St., Ąthol, Mass,

kieeių smarkąuą puolimo. 
Anglijos laikraštis, “Šųn- 
day Ęxpress” rašo: “Iš
traukime kariuomenę iš 
Graikijos kaip gąlima 
greičiausia. Anglijos vy- 
riąusybė neturėjo siųsti 
savo * kareivių į Graikiją”. 
Vokiečiai sako, kad už die_- 
nos - kitos, Graiką! padės 
ginklus ir pasiduos nacių 
“globai”.

linų ūkis. Iš pranešimo sužino
me, kad Lietuvos linų ūkį savo 
tiesioginėn žinion perėmė mas
kolių organizacija “Zagotlion”, 
kuri Lietuvoje atidarė savo 
kontorą. Pranešime sakoma, 
kad “rinkų klausimu jaunoji 
Lietuvos tarybų respublika da
bar yra visiškai nepriklausoma 
nuo užsienių. Visą perviršį pa
ims “Zagotlion” ir padalins vi
sos tarybų sąjungos linų pra
monės įmonėms”.

į Kaip matome, Lietuvos linai 
1 dabar plauks į Maskoliją!

ButortUžefflžM 
uraną jos

Istąbul, Turkija, bal. 2|, 
— Pranešama, kad Bulga
rijos kareiviai įsiveržė į 
Graikijos Žemę ir užgrobė 
kaikurias teritorijas. Bul
garai pirmiau tikrino, kad 
Graikijos dalis jiems pri- I e « •' H • 1

— Kaune staiga mirė 
Kauno Universiteto klini
kų rentgeno skyriaus ve
dėja dr. Ona Kerpauskai- 
tė. Ji buvo kilusi iš Žemai
tijos ir turėjo 48 metų am
žiaus.

bM
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DARBININKAS

Graikiją Likvidavus, Kas Toliau?
Jugoslavija jau likviduota. Netenka abejoti, kad 

toks pat likimas ir Graikiją laukia. Patys anglai jau 
apie tai kalba. Tik klausimas — kada? Britai sako, 
kad Graikija laikysis ilgių ilgiausiai keletą savaičių. 
Nepasako, kiek trumpių trumpiausiai — tur būt kelias 
dienas. Gerokai apsipratę su anglų pranešimais, gali
me saugiai priimti blogių blogiausią eventualumą, va
dinasi, kad už kelių dienų Graikija kaipo valstybė nu
stos jau buvusi. Šiam kare graikai pasirodė narsiau
siais iš visų ašies oponentų. Visa nelaimė, kad jie ne
skaitlingi ir kad permažai turėjo karo reikmenų: or
laivių, tankų, kanuolių, amunicijos. Yra nuomonių, 
kad naciai duos graikams geras taikos sąlygas. Tur 
būt apskaičiuoja, kad bus naudinga turėt savo pusėj 
tokią ryžtingą tautą. Ir vėl, Graikijos uostai bus labai 
tinkami nacių ir italų bazėms įsikurti. Iš čia jie mė
gins paveržti nuo anglų pirmenybę Viduržemio jūroje.

Anglijos vyriausybė palaipsniui priruošia britų 
visuomenę prie karčios realybės: kad, graikų pasiprie
šinimui susmukus, teks sunkiai kovoti už Suezo kana
lą ir Egiptą, į kurį aiškiai krypsta vokiečių ir italų 
žygiai. Rodos nė priruošdinėti nereikia. Ne tik britų 
visuomenei, bet ir kiekvienam pašaliniam žiūrovui 
aišku, kad vokiečiai ir italai žygiuoja į Suezą, kurį 
rengiasi pulti iš dviejų šonų — iš Libijos ir Palestinos. 
Libiją jau nuo anglų atsiėmė ir peržengė Egipto sieną, 
bet čia britai jau smarkiai pradėjo gintis, nes gavo pa
spirties iš Ethiopijos, kurią kaip tik laiku užkariavo 
Pietų Afrikos kariuomenės pagalba. Tad nacių ir ita
lų Libijoj esančiai armijai vargu bepasiseks Egiptą 
užkariauti, jei į pagalbą nepribus ištrauktoji iš Grai
kijos kariuomenė. Tuo būdu Graikija sudarė tolimąjį 
Egipto frontą, ir visai natūralu, kad tam frontui silp
nėjant, anglai stengiasi ko daugiausia kariuomenės iš 
jo ištraukti. Kas gi toliau, kai Graikijos frontas bus 
visiškai likviduotas? •

Savaime suprantama, kad vokiečių armijos ke
lias į Egiptą veda per Turkiją. Turkiją lengva bus lik
viduoti. Ji vargu besipriešins. Stalinas ją apleido. Be 
to, ji turi prieš akis Jugoslavijos pavyzdį, kurs pakan
kamai įrodo, kad valstybė, Jugoslavijos ar Turkijos 
dydžio ir pajėgumo, vos keletą dienu tegali naciams 
priešintis — tik tiek, kiek užima laiko per jų žemę pe
reiti. Turkijoj naciai gal kiek ilgiau užtruktu, neš teri
torija žymiai didesnė už Jugoslavijos. Toliau naciams 
pakeliui vra Persija, dar silpnesnė ir lengvesnė likvi
duoti. Toliau Palestina ir Suezas. Kad ir ilgokas, bet 
apylengvis naciams žvgis. Žinoma, britai Palestiną 
gins labai ryžtingai. Be to, čia pat Svrijoj stovi pran
cūzų generolas Weygand, turįs 300,000 armiją. Ar jis 
bus neutralus? O jei ne. tai kurion pusėn jis pakrvps? 
Iš viso, ir anglai ir naciai gali susilaukti visokių staig
menų ir netikėtumų. i

• Apskritai žiūrint, šiuo momentu britu padėtis ne
pergeriausia. Naciai atrodo stipresni, greitesni ir su
manesni, bet ilgamečio karo pabaigoj anglai savo o- 
ponentus vis kažkaip pasmaugia. Bent taip būdavo. 
Ar ir šiuo atveju istorija pasikartos? K.

Japonų surengtose taikos derybose, kurios įvyko tarp Thai-Indo-Chai- 
na, Toki joj dalyviai. Kai derybos buvo baigtos, tuomet Prancūzijos Amb 
asadorius Charles Arsene-Henry (kairėj) ir Prince Varnvaidyakara Vara- 
varn iš Thai (Šiam) sveikinasi. Priešais žiūri Japonijos ministras Yosu- 
ke Matsuoka.
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Lietuvių Tautos Pašaukimas
I

t

Rašo Dr. Pranas 
Šacikauskas

Žmogus be pašaukimo y- 
ra tik mėsos gabalas. Jis 
nežino, nei kam jis gyve
na nei ko siekia. Jo gyve
nimas tuščias. Be idealų. 
Jis tik moka idiotiškai žio-i 
vauti ir čiaudėti. Kitiems, i 
iš šalies žiūrintiems, irgi' 
atrodo, kad jis visiškai 
niekam nereikalingas, nes 
neturi jokios misijos pa
saulyje.

Visiškai kitaip yra su

turinčiu savąjį niciatyvos. Nei rimtesnių
, nei švaresnių žur-j

Kuri Pusė Turėtų Laimėti Karą?
Tokį klausimą pakėlė ir 

gvildeno “Darbininke” tū
las Žemaitis. " Jisai išrodi- 
nėjo, kad geriausia būtų, 
jei Hitleris būtų sumuštas 
ir karą laimėtų Anglija.

Žemaitis, kaip ir dauge
lis kitų, ne pilnai temato 
šių laikų bėdų šaltinį. Ne 
Hitleris yra didžiausias 
žmonijos priešas, o Stali
nas. Jei kokiomis nors jė
gomis Hitleris būtų nuga
lėtas ir nacizmas Vokieti
joj būtų panaikintas, o 
Stalinas ir komunizmas 
liktų, tai pasaulio bėdos

ra tas, kad karas kuoil- 
giausia užsitęstų, kad ka
ras kuoplačiausia išsiplės
tų ir kad jis, tai yra Stali
nas, vis nebūtų į tą karą 
įveltas. Tada ir vokiečiai 
ir alijantai nusikamuotų 
tiek, kad visi liktų bejė
giai. Tada Stalinas savo 
driskių gaujas pasiųstų 
vakarų Europon taip, kaip 
jis kad pasiuntė į rytinę 
Lenkiją ir vėliau į Pabalti- 
jos kraštus.

Kuomet šitokį Europos 
vaizdą pamatome, tai aiš

kiai suprantame, kad nu- 
ne vien nesumažėtų, o pa- galėti Hitlerį, tai dar nėra 
didėtų. Tik pasvarstykime nei pusės darbo. Nugalė- 
truputį, kas tokiame atsi- jus Hitlerį, reikia turėti 
tikime galėtų įvykti. . jėgų nugalėti Staliną.

Dabar Stalino didžiau-’ Jei nusikamavusios Eu- 
sias noras ir troškimas y- ropos tautos pateks į Sta-

lino vergiją, tai Europa 
! neatsigriebs per šimtme
čius. Ten tada užviešpa
taus ilgi, baisūs tamsieji 
amžiai. Juk komunizmas 
progresuoja ne pirmyn, o 
atgal. Kultūros ir civiliza
cijos gėrybes komunizmas 
stumia šalin. Švara, dora, 
gyvenimo patogumai ko
munizmui yra taip sveti
mi dalykai, kaip ir religija. 
Praeis šimtmetis, kol ko
munistai pripažįs marški
nius. Praeis kitas šimtme
tis, kol komunistai pripa
žįs muilą. Praeis trečias 
šimtmetis, kol komunistai 
pradės pripažinti dorą.

Dabar lengva įsivaizduo
ti kiek šimtmečių turėtų 
praeiti iki komunistai pra
dėtų pasiekti pirmutinių 
kultūros ir civilizacijos 
laiptų.

Iš kitos pusės, jei komu
nizmas būtų dabar su
tremtas, o nacizmas ir fa
šizmas išliktų, tai Europos 
tautų ateitis būtų švieses
nė. Po nacizmu ir fašizmu 
Europos tautos mažiau 
kentėtų, negu po komuniz
mu. Iš po nacizmo ir fa
šizmo Europos tautos grei
čiau išsilaisvintų, negu iš 
po komunizmo. Ar ne ?

Yra nuo senai sakoma, 
kad iš dviejų piktų reikia’ 
rinktis mažesnįjį. Fašiz
mas ir nacizmas yra ma
žesnis piktas, negu komu
nizmas. Todėl aš sakau, 
kad dabartinis karas turė
tų baigtis komunizmo su
naikinimu. Tai pirmas rei
kalas. Nacizmo ir fašizmo 
sunaikinimas turėtų būt 
antrai reikalu.

I

t

žmogumi, 1 
pašaukimą. Jis visų bran- knygų, 
ginamas. Niekuo nepakei-l nalų jiems nereikia. Ji tik 
čiamas. Nepavaduojamas, kriminalais i_ ’ 
Niekas kitas taip nesuge- gali paįvairinti 
ba jo uždavinių atlikti. Jis nuobodų savo gyvenimą., 
veiklus. Kupinąs entuziaz
mo, nes jis žino, kam gy- tyj mes neturime pakanka- 
vena ir ko siekia. Blašky- mai kūrybinio entuziazmo, 
tis ir svyruoti jam nėra nei dailėj, nei literatūroj, 
kada. Jo gyvenimas — tai nei teatre, nei mokykloj, 
viena didinga misija, nei ekonomikoj, nei politi- 
Džiaugsmingas j siekimas ko j. Rodos,, tik vakar pri-j 
vieno tikslo. sikėlėme ir tik vakar gyve-

Panašiai yra ir su tauto- nome savarankiškam gy-! 
mis. Tauta, nežinanti savo ‘venimui, o jau nuovargis 
pašaukimo, yra absurdiš- slegia mūsų pečius. Dar ne 
ka masė. Ji nežino, kodėl vienoj srity nepadarėm ge- 
turi gyventi, kovoti, kurti, 
kentėti. Jai vis tiek — gy
venti ar mirti. Ir jei gyve
nimo aplinkybės kada nors 
suteikia jai gybybės, tai ji atsitiko, kad mes kaip tau- 
jos netenka pirmajam vė- ta neturime aiškios savo 
jui papūtus. Pirmoji audra pašaukimo sąmonės. Daug 
sunaikina tokios tautos kalbame apie TAUTĄ, bet 
nepriklausomybę. Ir nie- nenurodome, koks turėtų 
kas jos negaili. Neužstoja, būti to tautiškumo - pat- 

kam ji buvo riotiškumo turinys. O pat
riotiškumas be turinio tuš-

v •

v •

ir skandalais; 
klaikiai j

i
Ne vienoj gyvenimo sri

niališkų žygių, o jau nori
me ilsėtis laurų vystykluo
se.

Visa ta, greičiausia, todėl

siškai ko kito iš mūs rei- bių, kuriomis ji labiausiai 
kalanjt. Tiesa, negalime ' 
apseiti nei be karo vadų, 
nei be politikų. Bet to vie
no nebepakanka. Labiau
siai mums reikalinga dide
lių dvasinių gerybių kūrė
jų; literatų, dailininkų, 
mokslininkų, dorovės kar
žygių. Galime plėstis dau
giausiai tik gilyn ir aukš
tyn. Dvasinės gilumos ir 
kūrybos aukštybių — štai 
ko mums labiausiai reika
linga. “Didi turime būti, 
turime išmokti būti didi. 
Tuomet ir visi mūsų padė
jimai bus kitokie. Ir visas 
mūsų gyvenimas iš menko 
virs didis... 

J sios didybė
mums reikalingiausia 
(taip sako Vydūnas).

Mums reikalinga didelė viškos civilizacijos kūrimo 
lietuviška literatūra (pat-i darbą, 
riotinė) didelis menas, i 
vertingi mokslo veikalai, I 
didinga dorovė — štai kuo 
mes galime užimponuoti 
pasauliui. Dvasinės kultū
ros ugdymui turime negai
lėti didžiausių aukų, juo 
kultūringesnė tauta tap
sime, juo būsime reikalin
gesni pasauliui. Fizinė ga
lybė nebėra mūsų, Nepri
klausomybės tikrasis gin
klas. Mums Nepriklauso
mybę gali vaduoti tik ku
riamos mūsų intelektuali
nės, estetinės ir moralinės 
vertybės.

Mes gyvenome ir gyven
sime tarpe Rytų ir Vakarų 
ir šiaip didelių kaimynų. 
Čia grūmėsi ir amžinai 
grumsis didieji pasauliai. 
Mūsų tautinė - lietuviška' 
misija — išlaikyti tarp jų! 
pusiausvyrą, sukurti di
dingą Rytų ir Vakarų sin
tezė tautinės lietuviškos 
civilizacijos pavidalu. Mes 
žūsime, jei perdaug pasi
duosime bent vienam šių 
pasaulių. Mes liksime gyvi 
ir atliksime savo misiją 
tik sukurdami savo tauti- giausia_mokinių yra lietu- 
nę - lietuvišką civilizaciją, V11Į_; 
kurioj būtų sutapdyta vi- r

Nes nežino, 
reikalinga.

Gražus ir didingas gyve- čias kevalas, tinkąs tik vi- 
nimas skirtas tik tautoms, daus skurdui ir zoologi- 
turinčioms ypatingą savo niams siekimams realizuo- 
misiją. Tautoms, suradu- ti. 
sioms savo pašaukimą ir 
sukūrųsioms savo tautinę riotini pašaukimą, konkre- 
civilizaciją. Jos tik laiki- čiai nustatyti TAUTOS 
nai gali netekti savo politi- turinį, pamilti mūsų lietu-l 
nės nepriklausomybės. Sa- Vybės civilizacijos idealus, 
vo pašaukimo sąmonę tu- štai pirmaeilis mūsų užda
rančios tautos niekad ne- vinys. Be tai mes negalėsi-, 
pristinga kūrybinio entu- me egzistuoti, gyva tauta 
ziazmo, skambančios ener- būti. Nesuradę savo pa- 
gijos ir tikrojo patriotiz- šaukimo mes būsime tik 
mo. i malonus kąsnis gruobuo-

Bet dabar pažvelkime į niškiems kaimynų apeti- 
save — ir griežtai paklau- tams.
skime: koks mūsų vyriau- Koks mūsų tautos pašau
siąs tikslas? Kuriam rei- kimas? Kurti dvasines 
kalui mes prisikėlėm gy- vertybes, palaikančias pu- 
venti? Ką mes pasiryžome siausvyrą tarp Rytų ir Va- 
padaryti? Ką ketiname karų. Praeity mes buvome 
duoti pasauliui? Koks mū
sų kultūrinis, tautinis pa
šaukimas?

Skurstam be entuziazmo. 
Be toli siekiančių sumany
mų. Be idealų. Be heroiškų 
žygių. Vieni į ponus išėję, 
nebemoka savo broliams ir 
draugiškai rankos paspau
sti. O kiti žūt-būt nori pa
sidaryti, kad “inteligento” 
vardą nešiotų. O tų “inte
ligentų” daugumas be jo
kios inteligencijos. Be

Suvokti savo tautini-pat-

Suvalkietis.aukštesnės kultūros. Be i-J-

sudarę didelę valstybę, su 
didele materialine jėga. 
Bet šiandien gyvename ki
tokius laikus. Savo mate
rialine galybe jau negali
me užimponuoti pasauliui.! 
Nesukursime valstybės 
nuo jūrų ligi jūrų. Nenu
kariausime nei slavų nei 
germanų. Turėsime pasi-; 
likti savo etnografinėse ri
bose. šiandien didžiuotis 
vien karo vadais, politikais' 
arba administratoriais, ne-, 
begalima. Gyvenimas vi-

Sielos ir ava-
— štai kas

•9

didžiuojas. O XVI amž. lie* 
tuvių tauta pagamino tokį 
teisės kodeksą, kokio ga
lėjo pavydėti daugelis to 
amžiaus tautų, Lietuvių 
tautos atskyruose žygiuo
se aiškiai matyti didybės 
gestas. Tik jos pastangos 
visados buvo vienšališkos. 
Ji nesugebėjo iki šiol su
kurti pilnutinės tautinės- 
patriotinės civilizacijos.

Lietuvių tauta nėra pri
gimties nuskriausta. Ji tik 
turi įgyti savo pašaukimo 
sąmonę ir visa energija ji 
realizuoti. Radę tikrąjį sa
vo pašaukimo kelią, mes į- 
gysime geros nuotaikos. 
Kūrybinio entuziazmo gai
sras apims visą TAUTĄ ir 

, ją įkinkys į didingą lietu-

Lietuviams Ir Gudams 
Grūdama Rūsy Kalba

— Iš “Tarybų Lietuvos” 
sužinome, kad sovietų Lie
tuvai atitekusiose srityse, 
kurios ligšiol priklausė so
vietų Gudijai, beveik visiš
kai nebuvo mokoma mo
kyklose lietuvių kalbos. 
Bet keisčiausia dar tai, 
kad sovietų Gudijoje dės
tomoji kalba yra ne gudų, 
bet — rusų. Pav., Švenčio
nių pilnojoje vidurinėje 
mokykloje ligi šiol dėsto
moji kalba buvo rusų. 
Švenčionyse dar veikusios 
dvi nepilnosios vidurinės 
mokyklos (progimnazi
jos), kurių vienoje buvo 
žydų, o kitoje — lenkų kal
ba. Lietuviškos vidurinės 
mokyklos taip ir nebuvo. 

T5aŪgėIiškio nepilnojoje vi
durinėje mokykloje buvu
sios šešios klasės. Ligi šiol 
buvo rusų dėstomoji kal
ba. “Tarybų Lietuva” pas
tebi: “Pagal tautybę dau-

”. Taip pat Adutiškio 
nepilnojoje vidurinėje mo-

sų mūsų kaimynų kosmiš-j įkloję dėstomo ji kalba 
kas pasyvumas ir aktingu- 
mas.

O kas gi yra TAUTOS 
(lietuviškumo) turinys? 
Tai lietuviška civilizacija, 
kurią sudaro religija, do
rovė, mokslas, menas, lite
ratūra ir valstybė. Ir todėl 
ne tas yra didesnis lietu
vis, kurs daugiausia kalba 
apie lietuviškumą, bet tas 
kas didesnių lietuvybei ci
vilizacijos gėrybių duoda. 
Tas bus didžiausias Lietu- sų. 
vis - Patriotas, kurs pakils nelaimę patekti po gudais, 
į religijos ir dorovės viršų- buvo — rusinami! Savai- 
kalnes, kurs duos stiprės- me suprantama, kad ir pa- 
nį literatūros veikalą, kurs tys gudai yra per mokyk- 
sukurs vertingesnį meno 
kurinį, kurs padarys di
desnį mokslo išradimą, 
kurs parodys daugiau ta
lento politikos bei admi
nistracijos srity. Gana 
tuščiažodžiavimo. Laikas 
jau konkrečiau realizuoti 
Lietuvišką Genijų.

O kad mes galime sukur
ti didingą lietuvišką civili
zaciją, rodo mūsų istorija. 
Juk XIII amžiuje mes su
kūrėme tokią valstybę, ko
kios nė viena iš tokio didu
mo tautų nėra sukūrusi.

■ 100,000 kv. kilometrų šalis 
valdė ir kontroliavo mili
joną kvadratinių kilomet
rų ir kelis kartus už save 
didesnes tautas. Paskui
XVIII amž. pabaigoje ir
XIX amž. pradžioj lietu
viai įkvepia ir gaivina kul
tūrinę Lenkijos kūrybą — 
ir jai duoda tokių verty-

i buvo rusų. Laikraštis ra
šo: “Visi mokiniai prašo 
kuo greičiausia įvesti lie
tuvių kalbą”. Švenčionių 
rajone iš 50 pradžios mo
kyklų tiktai 29 mokyklose 
buvusi dėstoma lietuvių 
kalba, o Adutiškio rajono 
pradžios mokyklose rusų 
kalba buvo dėstomoji net 
astuoniose mokyklose.

Tenka pastebėti, kad to
se srityse visiškai nėra ru- 

Tad lietuviai, turėję

las rusinami, kaip tai buvo 
ir caro laikais.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje. reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelvie įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygute “Pilietvbės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.



Antradienis, Balandžio 22, 1941

I

v •

?

*

Mū»ų ide»ly—G*fį», 
darbu   Tiwbm jaijur* 
Jauiųrtš-ateiti* gerevf.

Kam šios lelijos? Ji jas skynė Velykoms. Kas 
ją vertė tą padaryti?! Ar ne Velykų dvasia...

TARNAUJANT AMERIKOS
KARIUOMENĖJ

v •Šį žiupsnelį žinių malo- 
nėsiu patiekti skaityto
jams, kuris gal kiek nu
švies pašauktų vyrų tar
nauti Amerikos kariuome
nėn, gyvenimą.

Vasario mėn. 20 dieną y- 
ra įžymi, ir paliko neišdil
domą atminimą daugeliui 
New Haveniečių, nes tą 
dieną apie 200 jaunų vyrų 
atsisveikino su savo arty- 
maisįais ir įžengė į naują 
gyvenimą. Apie 7:45 ryte 
miesto Mayoras p. J. Mur- 
phy pasakė pritaikintą tai 
dienai prakalbą ir 8-tą vai. 
važiavome specijaliu trau
kiniu į Hartfordą galuti
niam sveikatos patikrini
mui. Hartforde mus pasi
tiko vietinės kariuomenės 
atstovai ir nuvedė į priė
mimo stovyklą. Nieko ne
laukus, prasidėjo nuodug
nus sveikatos tyrimas, ku
ris tęsėsi, vienam žmogui 
atskirai imant, apie 45 mi
nutes. Pietus valgėm priė
mimo stovykloj, o vakarie
nę davė viename iš žymes
nių viešbučių. Valgio bu
vo labai skanus, susidedąs 
iš sriubos, mėsos ir saldu- 
mynų. Visi, kurie buvo 
priimti tarnybon, tapo 
prisaikinti vieno iš kari
ninkų. Pastebėsiu, kad tą 
dieną, rodos, penki buvo 
nepriimti. Jaunieji “karei
viai” pasidarė labai užim
ti. Tuojaus pradėjo siųsti 
telegramas, kiti rašyti 
laiškus. Kadangi nieko ne
išleido iš stovyklos, tai, 
laikui sutrumpinti, paro
dė keletą krutamųjų pa
veikslų iš kariuomenės gy
venimo, tas labai 
pralinksmino, ir 
trumpam laikui užmiršo 
rūpestį, kuris laukia atei
ty. Apie 5 vai. vakaro spe
cijaliu traukiniu nuvežė į 
Fort Davens, Ayers, Mass.

Vieta yra gana didelė už
imanti, rodos, 26 ketvirtai
nių mylių plotą. Dabarti
niu laiku tenai vedama di
delės statybos projektas, 
prie kurio dirba tūkstan
čiai darbininkų. Mums at
važiavus 'sekančią dieną 
skiepino nuo trijų skirtin
gų ligų, po tokių “vaišių” 
jautėmės kaip po kauty
nių. Patikrinus dokumen-
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Amerikos labai mylimas 
simbolas — Laisvės Stovy- 
la — šiais metais, spalių 
28 dieną, sulauks 55 metų 
gimtadienį. Nuolatinis 
sargas viduryje New Yor- 
ko uosto, jis sukelia vilties 
ir dėkingumo jausmus šir
dyse milijonų naujai atvy
kusių į Jung. Valstybes.

Stovylą sumanė Frede- 
ric Augusto Bartholdi, 
prancūzų skulptorius, 
kuomet jis pirmą kartą 
matė New Yorko uostą 
’70 metuose. Jo akyse sto
vėjo paujo pasaulio laisvė, 
ir jis pageidavo, kokių 
nors simboliu perstatyti 
žmogaus peužgestąnčįųs 
troškimus būti sąvysto- 
viąįs.

Ta idėja jį taip kankino, 
kad sugrįžęs Prancūzijon 
jam galvą sukp kaip ge
riausia perstatyti laisvę.

Draugystė garsių pran
cūzų tapo organizuota. 
Aukos renkamos per visą 
Prancūziją įvykdinti Bar
tholdi sapną. Net Prancū
zijos biėdniausi žmonės, 
kurie pilnai tikėjo, jog lai
svė nemirštanti, siuntė 
kuomažiausias aukas tam 
tikslui. Vienu kartu, kuo
met pinigai sustojo plau
kę, bet darbas vis ėjo, Bar
tholdi užstatė savo asme
nišką turtą, kad tik garan
tavus stovylos užbaigimą.,

Bartholdi prisidėjo prie Statės Lighthouse Service, 
aukų rinkimo, pačiu laiku 
statydamas šitą brangią

stovylą. Ėmė penkis me
tus užbaigti ją. Galų gale 
Paryžiuje pastatytas 1881 
m. ir iki tam laikui kašta
vo $250,000.

Bet reikėjo paramos iš 
Jung. Valstybių. 1883 m. 
komitetas organizuotas 
rinkti pinigų populiarišku 
rinkimu šioje šalyje pasta
tymui papėdės, ant kurios 
pastatyti šitą bronzinį 
milžiną. Pinigai surinkti 
ir papėdė užbaigta 1886 m.

Bedloe’s Island, New 
Yorko uoste, buvo parink
ta vieta stovyląi. Įr iš 
Prancūzijos milžiniška 
stovylą atgabenta.

Spalių 28 d., 1888 m. su 
iškilmingomis ceremonijo
mis, kuriose dalyvavo tūk
stančiai žmonių stovylą a- • 
tidengta. Prezidentas Cle- 
velandas vedė ceremoni- - 
jas. Bartholdi taipgi daly- • 
vayo matyti užbaigimą * 
darbo, kuriam jis pašven- ’ 
tė net 15 savo metų.

Šita didelė stovylą, di
džiausią visame pasaulyje, 
kaštavo iš viso $600,000.

Svėrė 450,000 svarų arba 
225 tonus. Didelėj rankoj 
30 žmonių galėjų stovėti ir 
dvyilka žiburyje. 4Q3 laip
tai iki žiburio. Žiburys, ku
ris nakčia žiba, buvo įves
tas ir užlaikytas United

įikams gavėnios laiku 
kiekvieną trečiadienio va
karą laikoma mišparai, 
penktadienį stacijos, šeš
tadieniais klausoma išpa
žinties paskirtomis vaiz
bomis. Pastebėtina, kątf 
daug katalikų eina Upą- 
žintįeą. Sekmadieniais 4u 
kartų laikomos šy. mišių? 
ir abu kartu yra perly
ta bamiycios.

prot estukams, žydams ir 
kitiems tąip pat yra gų- 
ąkirstytps pamaldos.

Yra ir Kino Palas, kuria- 
me rodoma krutami pa
veikslai, kurie keičiama 
beveik kasdien. Įėjimas 20 
centų. NeU Havenietis.

LIETUVOS 
KARYS

les Dudis, daugiau New 
Haveniečių lietuvių nete
ko sužinoti. Taip pat yra 
iš Worcester, Mąss., J. 
Bunza, Navikas įr Keblon- 
skas.

Kąriųomenėj laikas yrą 
labai branginama? ir kiek
vieną valanda užimta ko
kiam nors užsiėmimui- Ne 
Visoąe dalyse keliasi vie
nodai, pradedant nuo 545 
ryto ligi 6:30 v- Priklaųgo 
kokioj daly tarnaujama- 
Bendrai užsiėmimas tęsia
si ligi 5 vai. vak., išskyrų? 
vieną valandą pietums. 
Nuo 5 v. v. ligi 9 y. v. liųos- 
laikis. Šiuomi laikotarpiu 
kareivis daugiausia užim
tas rašymu laiškų. Ir ne
stebėtina. Kiekvienas, ku
ris tarnauja yra namie pa
likęs ką nors brangaus ar 
tai tėvus, brolius, sesutes, 
c gal ir savo ateities drau
gę, su kuria svajojo apsi
vesti, bet likimo tapo ats
kirtas nors trumpam lai
kui. Čia paštas ateina du 
kartu į dieną. Paštui atė
jus visi skuba į būrį ir su 
ilgesio žvilgsniu laukia 
kuomet iššauks jo pavar
dę. Gavę laišką šypsodami 
skaito ir dalinasi savo 
džiaugsmą su draugais. 
Kaip gaila, žvelgiant į 
tuos, kurie negauna ar re
tai gauna laišką nuo sa
viškių. Norėtųs 
ti... bet kam... ir
į šalį bent su vįlčia, kad 
kitų sykiu sulauks. Pasau
liečiams sunku įsivaizduo
ti, kiek kareivis dvasios 
skausmų perneša, ir kurių 
niekas nesužinos..., bet ti
kras kareivis visuomet pa
silieka savo pozicijoj ir 
niekam nesiduoda numuš
ti dvasios. Suradęs arti
mesnių draugų būrelį, be
sidalindamas mintimis 
pradeda naują kario gyve
nimą.

Kąriųomenėj pamaldos 
gražiai sutvarkyta. Katą-

Ar matei tu kario veidą, 
drąsą, jėgą akyse, 
Kai jis žirgą šuoliais leido, 
Kai nerimo jo dvasią? 
Drąsios akys, grožis skruostuos 
— Tai jaunyste, tai ugnis; 
Kario veidą džiąųgsmąs glosto 
jis ir vėją privysi 
Kario veį&s — šimtas vąim. 
Baimės nėdsako nėra. 
Jis vis? go
simai BėFgąlč tikrą- 
Jei pristigs jėgų Tau, Broli, 
jei palaukt nopės vargai, 
Kario veidas, žirgo šuoliai — 
tavo žygiąms bus draugai.

Banga.

TIKĖKITE, AR NE,
>

I
Tikėkite, ar ne, Sportininkų 

ratelis BEES liko šiomis dieno
mis parduotas Bostoniečių gru
pei. Kaina — tarp $350,000 — 
ir $400,000.
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tus, suskirstė į atskiras 
dalis: vienus paskyrė tar
nauti Naujoj AngĮijpj, ki
tus į Floridą, tretieji buvo 
pasiųsti į North Carolina į 
inžinerijos batalijoną. Pa
sirodo, kad šie pastarieji 
priimti čia tarnauti yra 
maž-daug specijalistai k. 
a. šaltakalviai, staliai, ma
šinistai ir pafi. Vas. 24 d. 5 
vai. vak. specijaliai pa
ruoštam traukiny važiavo
me į No. Carolina. Žino
jom, kad turėsim ilgą ke
lionę ir be sustojimo turė
sime atlikti, daugely veidų 
pasireiškė rūpestis. Važia
vome miegamuose vago
nuose susėsdami po tris į 
sėdynes. Besitariant kaip 
turėsim miegoti mūsų nu
stebimui atėjo vagono ap
tarnautojas ir pradėjo iš 
sėdynių dirbti lovas. Pasi
rodo, kad užtektinai vie
tos yra dviem apačioje ir 
vienam viršuj. Kiekvieno 
akys žvelgė į viršutinę lo
vą, bet mandagumo deliai 
nors su skausmu širdy, 
pasiūlydavo savo draugui. 
Kad išrišti tą klausimą 
traukė burtą ir laiminga
sis patenkintas širdy užė
mė savo vietą. Maistas va
žiuojant tikrai buvo geras 
ir vertas paminėti. Beveik 
prieš kiekvieną valgį dali
no ar tai bananas, ar šoko
ladą, ar ką kita iš skanu
mynų. Pažymėtina, kad 
kiekvienam kareiviui buvo 
duota po pakelį cigaretų. 
Be kariuomenės palydovų, 
kuriame buvo vienas kapi
tonas važiavo dar du slap
tosios policijos atstovai. 
Viso traukiniu važiavo 500 
kareivių. Kelionę atlikome 
į 30 valandų, ir kitą dieną 
apie 11 P. M. jau buvome 
mums paskirtoj vietoj. Čia 
mus pasitiko vietinės ka
riuomenės atstovai ir, su
sodinę į sunkvežimius, at
vežė iš stoties į vietą. Nuo 
šio laiko prasidėjo pasto
vus kariuomenės gyveni
mas.

Maistas kąriųomenėj nė
ra ištaigingas, bet ųegąli- 
mą peikti. Švara įr sveika
ta, kaip paprastai, pasta
tyta aukščiausioj vietoj. 
Kartu su manim iš New 
Haveno atvažiavo ir Čhar-
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Tikėkite, ar ne, —Naujoje An
glijoje staigus atšilimas pasie- 

! kė rekordą. Pradėjo žydėti vyš
nios ir bęzai, ir visa gamta pa- 

i sipuošė žaliu rūbu ir žiedais. 
Gi Chicagoje balandžio 20 d., 
taip atšalo, kad net White Sox- 

; St. Louis Brovvns ratelių žaidi- 
i mas buvo atkeltas. Temperatūra 

■ nukrito ligi 48 laipsnių ir lietus 
i su vėju, kuris pūtė 40 mylių 
i greitumo į valandą.- •

Kas žino, kas dar gali atsitik
ti ir Naujoje Anglijoje.

h- tapo kelio rodytoju pilo
tams.

Jubiliejaus Progą
10 javaičių Prenumeratą Siūloma Už vieną Poterį

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

t

Kansas at Lawrenęe uni
versiteto studentai išsirin
ko “inžinierių karąlieąę”, 
blondinę Betįy Coulspn.

KARIUOMENEJĘ

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: Užsisa
kykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą’ ” už vieną do- 
erį. Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams dien
raštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savaičių — tai yra, 60 
laikraščio numerių už vieną dolerį!

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

Tai tikras bąrgenas ir visiems naujiems skaitytojams puikiau
sia progą pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“DRAUGAS”

2334 So. Qa|<Įęy Ąve. Chicago, Illinois

Tikėkite, ar ne, — Vokiečiai įr 
italai besiverždami į Graikiją 
sutinką graikų, kad ir neskait
lingos armijos, bet smarkų pa
sipriešinimą. Jiems į pagelbą a- 
tėjųąi Britų armijos dalis irgi 
priduoda ūpo. Todėl naciai ir i- 
talai turi gerokai paaukoti savo 
vyrų, kad pasisekimas būtų už
tikrintas. Štai tūlas karininkas 
sugrįžęs nuo karo linijos apsa
kinėja, kad naciai ir italai auko
ją milžinišką savo karių skai
čių. Pąy., prie Olimpo kalno, ku
ris iš priešo pusės supamas upe 
naciai su italais laike puolimo 
užtvenkė lavonais ir rūbiniais 
laiveliais upę. Karininkas sako, 
“mūsų karių neskaitlingas bū
rys taip sėkmingai laikėsi ir 
skandino priešo kariuomenės 
būrius, kad vėliaus pavargo nuo 
masinio žudymo žmonių ir nusi
bodo toks kraujo praliejimas. Gi 
naciai ir italai vis papildė nau-

/

žmona, sūnelis ,namai.
Jau dešimta savaitė, kaip dė

viu kariškus drabužius ir skųs
tis negaliu. Valgis geras, drabu

žiai šilti, karininkai, seržantai 
| ir kiti aukštesnieji mus naujo- 

rišką dainą ir prisimenu, kaip; ^US lab*1 to^auį
T , ... ,.. bus — nežinau, bet šiandien vis- j------------- ----- t- r- r--—Senelis Jokūbas pradėjo verkti, i __ , . ... . „.12 .... 8®™- dar smagiau, danga savo artilerijos ir kulko-

Išduos kariškiai šautuvus 
Įr prie šautuvų durtuvus, 
Jie išmokys mus ir aprūdys mus 
Kai vieno tėvo sūnelius.

Prieš dvyliką metų esu išgir
dęs Bellshill dainuojant šią ka-'

. į bus — nežinau, bet šiandien vis- • jais žmonėmis eiles ir po prie-

Ašaros iš jo akių taip ritosi, 
kad aš paklausiau tą senelį, kas 
jam?

— Nieko, Juozuk, tiktąi mane 
labiau graudino dainos žodžiąi. 
Atsimenu tą dieną, kąi reikėjo 
atsiskirti nuo savo tėvelių, bro
lių, seselių ir važiuoti carui tar- 
nauti. Daug vargo mačiau. Ir 
šiandien gyvenu toli nuo tėvy
nės Lietuvos — pasakojo sene
lis.

Aš tuo kart dar per jaunąs 
buvau ir nesųpratąu, kodėl se
nelį sugraudino kariškoji Raine
lė. Teko ir man susigraudinti 
prieš keliąs savaites girdint lie- 
tuvtarfą kąriškąją dąiną. Apren
gė ir mane kariškais drabužiais 
ir mokina kaip šautuvas varto
ti. Atskyrė ir mąne nuo draugų, 
pažįstamų. Skaudu buvo palikti

kad būtų nors vienas lietuvis 
prie manęs.

Ne tik mums kareiviams ilgu 
be savųjų. Liūdna visoms šei
moms, kurios išleidžia jaunuolį 
iš namų. Ypač skauda motinė
lių širdelės, išleidžiant sūnelį į 
karą. Gyvai prisimenu dainelę, 
kurią dažnai pats vienas 
niuoju:

Mano mielą motinėle 
Kolei mane auginai 
Daug naktelių nemiegojai, 
Daug vargeliu pažinai. 
Mokinai vis mandagumo, 
Garbint Dieyą ir tikėt, 
Savo tėvams paklusnumo, 
Prieš vyresnį nutylėt- ’
Mielos motinėlės, mieli visi 

namiškiai? Neliūdėkit perdaug. 
Pasibaigs karas,' sugrįšime vėl

niu-

svaidžių veržėsi vis pirmyn... 

mes kareivėliai pas jus ir vėl 
pradėsime senuosius darbus. 
Skambės tik dainelės apie bai
sybes praūžusio karo. Įr daine
lių žodžiai Yėl vijios ašaras iš a- 
kių žilagalvio senelio... J. S.

(“Iš. D.”)

W<M>d8tpęį Typ«writpr 
Company 

Chamber of Cdnųnerce fgdg. 
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Pąvasaris čia . pat. Viešas tikras pavasario ženk- 
išėjimas su ‘kite-making’ instrumentais.ląs, tai vaikų Į? _

šis vąįzdąs pagautas, kai Aliai! Smith iš Kąpsąs City 
'rengia savo instrumentus skraidymui.
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Antradienis, Balandžio 22, 1941

Šv. Kazimieroi Seserų Kongregacijos Įsteigėja 
Ir Generole Vyresnioji

Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Progą
(Tęsinys) - 

PASIRYŽIMAS TAPTI 
VIENUOLE MOKYTOJA

Kazimiera neliovė mels
tis ir lankė šventoves, ne
žiūrint ,kad kiti pasityčio
davo. Ji taip pat mėgdavo 
skaityti dvasinio turinio 
knygas ir ryžosi tobulinti 
savo sielą. Ji pagaliau įsį- 
tikrino, kad be konvento 
sunku iškilti tobulybėje, 
ir pievui leidžiant, nus- 
prepdė vienuole mokytoja 
būti, ir tos minties nebe- 
keįtė.

Apie tą laiką Fribourgo 
ųnįversitete, Šveicarijoje, 
studijavo iš Amerikos at
vykęs jaunas ir ryžtingas 
kunigas Aptanas Milukas. 
Kazimiera su juo buvo su
sipažinusi Amerikoje šei
mininkaudama pas brolį 
kunigą Kaupą. Ji jam pa
rašė laišką? guriame nwp- 
dųgniai nurodė savo pąsį- 
pyžimą tapti vienuole. Ku
nigas Milukas nusidžiaugę 
tuo laišku; ir kiti Frįboųr? 
|e esaųtįęjį Įįętųyįąį įųnį- 
gaį pritarė lietuvaitėms 
kurti vienuoliją.
PĄULIĘJtS SĘSELĖS 
ŠVEICARIJOJE

Kun. A. Milukas Kazi
mierai parašė ilgą laišką, 
detaliai nurodydamas, 
kaip Šveicarijos Seselės, 
po šv. Povilo globa, išga
ningai darbuojasi spaudos 
apaštalavime. Tos pačios 
Pąulietės Seselės Šveica
rijoje pąsįžądėjųsįos kuni
gui Milukui padėti net su
kurti panašią lietuvaičių 
kongregaciją.

Kazimierą apgaubė ant-! 
gamtinė palaima, kai ji 
tapo pirmoji kandidatė 
vykti į Šveicariją. Vis gį 
jai reikėję dar ipokytis, į- 
gyti daugiau mokslo. Iš
girdęs, jog brolis kunigas 
Antanas Kąųpąs parašė: 
“Tąvo sumanymui vienuos 
Įe būti ir vykti Šveicarijon 
mokytis, pritariu. Tegul 
tau Dievas padeda. Va
žiuok. Mokslą įr užlaiky
mą aš apmokėsiu”.
ŠV. KRYŽIAUS KĘSELIŲ 
VIENUOLIJOJE

1902 m. spalio 27 d., tai 
istorinė dąta Kazimieros 
Kaupaitės gyvenime, nes 
tą dieną ji atvyko į Ingen- 
hohl, Šveicarijoje, įr įsto-
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jų§į i $v. Kryžiaus Seselių 
vienuoliją, mokėsi pasauli
nių mokslų ir drauge ruo
šėsi religiniam gyvenimui, 
kad vėliąu įkūrus atskirą 
liętuvąičių vientiolįų kon
gregaciją.

Tačiau susidarė svarbių 
kliūčių, nes šv. Kryžiaus 
Seselės nesutiko priimti į 
naujokes nė vienos neno
rinčios toje vienuolijoje 
pasilikti. Visgi, Dievo Ap
vaizda budri, ir ji parėdė, 
kad leidimas iš Romos bu
vo gautas, ir Kazimiera ta
po priimta į naujokes Šv. 
Kryžiaus vienuolijoje.

Kiti rūpesčiai spietėsi, 
kaip įkurti naują lietuvaį- 
čių Seselių kongregaciją, 
ir kur- Šveicarijoje mažai 
lietuvių, o Amerika toli. Gi 
Lietuvoje po Rusijos carų 
valdžios rė|įmu buvo už
drausta kurti religines vie
nuolį jas.
NUOSTABŪS 
DIĘYO KELIĄ!

Tuo metu Amerikoje lie
tuviai dvasininkai taip pat 
susirūpino lietuvąįčįų vie
nuolių kongregacijos įkū
rimu, nes Seselės mokyto
jos buvo labai pageidauja
mos mokytį lietuvių para
pijinėse mokyklose.

Kai lietuvaičių vienuolių 
kongregacijos reikalas pa
gyvėjo, 1904 m., iš Jeruza
lės į Ameriką atvyko Kil
niosios dvasios kun. dr. A. 
Staniukynas, ir apsigyve
no Mt. Carmel, Pa. Lietu
viai kunigai į jį kreipėsi, 
kad sutiktų pasiaukoti lie
tuvaičių Seselių kongrega
cijos kūrimo reikalu. Jis 
nuo to sunkaus ir atsako- 
mingo darbo neatsisakė, ir 
dęjp visas galimas pastan- 
taš aukotis prakilniam 
arbui. Nuo to laiko jis ta

po būsimų lietuvaičių Se
selių globėjas, vadas ir tė-I

lietuvaičių šešėlių kongre
gacija.
Kazimierą Kaupąįtė Su 
Savo Beorėmis Amerikoj

Kazimiera Kaupaitė, ir 
kitos dvi kandidatės: Judi
ta Dvarąnauakaitė ir An
tanina Upgųrąičiūte, iš 
Šveicarijos į New Yorką 
atvyko spalių 28 d., 1905 
m., o iš ten į Mt. St. Ma
ry’s Seminary, Scranton, i 
Pa., kur jos mokėsi aukš
tųjų mokslų ir pratinosi 
dvasinės pratybos.

Prakilnius žygius Dievas 
tiria kryželiais. Tie kryže
liai krito ir ant jaunųjų 
kandidačių čia Amerikoje. 
Reikėjo daug pasiaukoji
mo dėti ir kančios kęsti, 
kad atsiekus užsibrėžtą 
tikslą. Iš neapykantos kas 
ten prąnešė J. E. vysku
pui Shąnahan, kad tos trys 
naujas kandidatės esan
čios lengvo būdo ir neąt- 
sakančips. Tačiau, jų vy
resnioji Motina Cįrilė vys
kupui parašė atitinkama 
laišką, išgirdąma jaunas 
aspirantes — kandidates. 
J. į. vyskupas šhanahap 
pakeitė nuomonę ir nusi
ramino, o kandidatės dė
kojo Dievui už tyrimą 
šventuose jų pasiryžimuo
se.
Šv. Kazimiero Įįętuyaičių 
Segelių kongregacijgs 
įkūrimas

Išrinktuosius asmenis 
Dievas tiria, ir paskui lai
mina. Po vargų ir kančios 
nušvinta dieviškas pąląį- 
mipimas. Kazimierai Kau
paitei ir jos bendrėms ba
landžio 15 d., 1906 m., ku
nigas Dr. A. Staniukynas 
prąnešė, kad J. E. vysku
pas Shanahan naujai lie
tuvaičių kongregacijai pa
siūlė šv. Kazimiero vardą, 
pareikšdamas: “The name 
of St. Casimir is euphon- 

vas. Jo ir J. E. vyskupo J. ious, appropriate and eleg- 
W. Shanahen rūpesčiu ras- ant”.
ta tinkama vienuolija, bū-j Be tų, J. E. vyskupas 
tent, Mt. St. Mąry’s Semi- Shąnahan laiške (rūgs. 7 
nary (Marywood College), d. 1906 m.) pasižadėjo rą- 
Scranfon, Pą., kurią rei- šyti į Romą, 'kad gavus Įeį? 
kįąmąi vedė Nekalčiausios dimą kurtį Šv, KązįrnĮero 
Marijos gįpdįeg Seselės. Įįętuvaičių Seselių kongre- 

Nuostabūs Dievo keliai gąciją. Tą gįpįą ppądžiugh 
lydinp Kazimierą Kaupai- no visus mtepesimtųs.
tę su savo bendrėmis at-| Gi balapdžįo 6 cįtv WQT 
vykti į šią apvaizdingą'm., Jo Švęntepybė Pųpip- 
vienuoliją, kur prasidėjo žius Pijus X ŪąvČ leidimą 
pagarsėjusį Šv .Kazįmįero kurtis S v. Ką^įmiero lietu-
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TIKĖJIMAS RUSIJOJE
LĮipMILA N. RKLITSKY

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

(Tąsa)
KUNIGAI IŠNIEKINAMI

Bet kokiame komunsitiškame 
žurnale rasi kaip kunigai yra išnieki
nami, šimtai karikatūrų jų nupiešia
mos. Kartais jie atvaizduojasi kaip 
stori švęsto vąųdens, švęstos duonos, 
žvakių pardavinėtojai; kartais kaip 
raudonveidžiais kunigais, sėdinčiais 
prįe valgiais apkrautų stalų, kuni
gais metančiais kąsnį sųdžiūvusios 
duonos kaimiečiui skurdeivai. Bez- 
božnik (#20, 1922), pataria žmo
nėms pirkties naują ūkišką mašiną,
vietpn mątytį savo pinigais velykššt lę, nežiūrint krikščioniškos teologi
joms šventėms. jos sistemos, kuri pamatuojasi Pto-

Sulig komunistų, kunigai yra lomaisko sistema. Jie sako, kad Baž-

žvėrys; jie mąžus vaikučius kryžiu
mi dau?o. Sovietų Rusijoje kunigai 
vaizduojami kryžių laiką vienoje 
rankoje, gi šautuvą kitoj. Dievą jie 
dažnai vaizduoją sėdintį kartuvių 
viętaje ir užtvirtinantį kartuves ir 
darbininkų sušaudymus. Bažnyčia, 
anot jų, visados buvo karų sukėlėja.

KOMUNISTŲ TVIRČIAUSIAS 
ĮRANKIS

Komunistų vadai teigia, kad jų 
tvįrčiąųsias įrąnkįs yra mokslas. Vi
sais atvejais jie bando pastatyti 
mokslą prieš tikėjimą. Jie sutapdina 
seniai išnykusias netikras tikėjimo 
sąvokas su tikruoju tikėjimų. Pavyz
džiui, jie pastato kaip neužginčija
mą faktą, kad žemė sukasi apie sau-
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valdyboje. Ęžerėčio durpy
ne yra kooperatyvo sky
rius, o vedėju to skyriaus 
paskirtas uolus šaulys. Į j 
valdybą dar įeina Jurgis 
Pikšilingis — šaulys šovi
nistas...” “Čekiškės vals. 
kooperatyvas įsteigtas 
naujai įr į vaidybą prilindo 
nepageidaujamo elemento: 
Tultys, tautinipkų šulas ir 
šaulys, Butvilas — stam
bus žemės nuomininkas, 
kuris pardavėjų pastatė 
savo sūnų Antaną, šaulį 
aktyvistą”... “Buv. Zapyš
kio pašto viršininkas Bal
čiūnas, pasižymėjęs savo 
reakcine veikla, jaunalie
tuvis, šaulys, dabar tar
nauja Kaune ryšių valdy
boje. Buvęs policininkas ir 
pasižymėjęs šaulys Vikto
ras Vizgaitis tarnauja Vil- 

Louis “Iron Man” Zamperini, iš Torrance, Cal.Jkijos vykdomojo komiteto 
Santa Maria, treniruojasi oro laivyne. Pasirengęs lipti raštinėje buhalterių...” 
i orlaivį. į Kaip matote, “šliužas” Po-
--------------------------------------------------------------------- -deris nerado savo įskun-

i ūžiamiems lietuviams pri- 
įkišti, kad jie kur apsivogę,; 
.kad išeikvoję valdžios ar 
visuomenės turtą, kad jie 
girtuokliai, tinginiai ir 
valkatas, bet jis juos į- 
skundžia už tai, kad jie 
buvę šauliai. Skaitytojas 
žino, kad garbingoji Šau
lių Sąjunga buvo sutelku
si po savo vėliava per 100, 
000 geriausių, rinktinių, 
ryžtingų, sąmoningų, pat- 

į riotiniai nusiteikusių lie
tuvių. Ir dabar, kaip mato
me, sovietinės tvarkos 
“šliužams” ir Nepriklauso
mybės duobkasiams tąsi 
geriausias Lietuvių Tau-: 
tos elementas yra krisiu a-! 
kyje, jie prieš jį siundo ir j 
piudo savo naujos “Knuto-į 
Sovietinės Valstybės”!

u

— Išniekintoje pavergtos 
Lietuvos spaudoje pilna 
dvikojų “šįiužų” rašinių.! 
Vienas tokių, nežinomos

kilmės ir tautybės “šliu
žų” V. Poderis, pasimirkęs 
plunksną į Maskvos satra
pų atgabentų nuodų rezer
vuarą, rašo: “Plutokrati- 
jos likučiai ir socialistinė 
statyba”. Pradžioje jis iš
kilmingai teigia: “Buržua
zinio režimo laikais darbi- 

i ir valstiečiams■ j 
sižymėjųsįos moksle, pe- buvo uždarytos durys į ko- ■ 
(įagogijoje,,kilniose dory- operaciją, į mokslą ir į bet!

1 kokią įstaigą. Pirmiau ko-l 
operacijoje tegalėjo daly-| 
vauti tik dvarininkai, į-j 
staigose tik buržuazija iri 
jos klapčiukai. Dvarinin-' 
kų ir plutokratų vadovau
jama kooperacija jiems ir 
tetarnavo...” Kas bent pa
viršutiniškai žino dar iš 
prieš ano didžiojo karo lai
kų Lietuvos kooperacijos 
kelius ir jos išbujojimą 
Nepriklausomybės laiko
tarpiu, kas yra bent vieną 
sykį turėjęs reikalų su 
Lietuvos kooperatyvais, o 
tokiais yra visi lietuviai, 
ar jie būtų gyvenę Lietu
voje ar užjūryje, tam nė
ra reikalo aiškinti begė
diško V- Poderio melo. Ta
čiau “šliužas” Poderis sa
vo rašiniu siekia kito tiks
lo — denuncijacijos, įdavi
mo. Jis nurodo, kad “Za
pyškio kooperatyve buhal
teriu įlindęs V. Šileiką, bu
vęs smetoninės policijos 
vachmistras, — jaunalie
tuvių dinamistas ir šaulys. 
Jį buhalteriu pasodino jo 
pusbrolis St. Šileika, stam
bus žemvaldys, jaunalietu
vių šulas ir šaulys, kuris 
dabar tebėra kooperatyvo

1 -1..................

vąįčių Seselių kongregaci
jai, “kurios tikslas būtų 
auklėti ir mokinti vaikus 
lietuvių kalboje”.

Tos trys kandidatės, at- ninkams

bėse ir tobulybėje, buvo 
vertos būtį naujosios kon
gregacijos įsteigėjomis, 
kurios rugpiūčio 29 d., 
1907 m., Nekalčiausios,
Marijos Šįrdies Seselių 
vięnųplįjos koplyčioje iš J. 
E. vyskupo Shanahan ran
kų prįėmė juodą abitą su 
mėlyna juostele ir baltai
depgte apįe galvų- Kazi
mierai’ Kaupaitei, J. E. 
vyskupas Shanahan davė 
vąrdą Sesuo Maria; Juditai 
Dvaranauskaitei, Sesuo 
Immacųlata; Antaninai 
Upguraičiūtei.. Sesuo Con- 
cepta. 0 kitą dieną toje pa
čioje koplyčioje trys lietu
vaitės Seselės padarė pro
fesiją, priimdamos netur
to, skaistybės ir klusnybės 
įžadus.
Jąunoji Kongregacija 
Plinta

Dabar, reikalas buvo ieš
koti daugiau pašaukimų. 
Meilingos pirmųjų Seselių 
maldos išprašė nuo Dięvo 
palaiminimo naujai prąsi- 
ųėjusiąi kongregacijai. Ge
rajam Pievui leidžiant ir 
laiminant, kandidačių ne
stigo- |yp- A. Tarno! iū nas.

( Bus daugiau)

nyčia visados persekiojo mokslinin
kus įr filosofus; jie pųoįątos prikiša 
Koperniko, Gaįilejo, ir Valtairo as
meny pavyzdžius. Jie net peikia 
Jungtines Valstybes, kur Darvino 
pasėkėjai yra tikybinių kietaspran
džių persekiojami. Mokslas tiktai 
džiaugiasi pilna laisve Sovietų Są
jungoje; Bezbožnik 1927 giriasi fak
tu: “Mes nė Kalėdų, nė Velykų ne- 
švęsįme, bet švęsime naujo vandens 
vamždžio įvedimą”. Norėdami įrody
ti, kad mokslas yra galingesnis ir pa- 
sekpaingesnis už tikėjimą, jie pašlak
sto vieną kopūstais apsodintą žemės 
sklypelį švęstu vąndenimi, ir kitą 
cįiemikalįškąis skysčiais, tuo būdu į- 
rodydami, kad pastarasis atneša ge
riausius vaisius.

KAIP AMERIKIETIS TURI Į TAI 
ATSIŽIŪRĖTI

Amerikietis gali pats išspręsti, 
kaip galinga ši sisteptiatiškoji ir kar- 
tais labai gudri prieštikybinė veikla. 
Po dvidešimts dviejų metų galime

B
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duondavius. Mes galime 
tik pasiguosti ta aplinky
be, kad ,pamačiusi “Knu- 
to - Sovietinės valstybės” 
atneštąją skaudžiąją tik
rovę: skurdą, badą ir ver
giją, visa Lietuvių Tauta, 
išskyrus kelis išgamas, y- 
ra tapusi šaulių Tautą ir 
kad jokiems “šliužams”, 
kiek jie neprakaituotų ir 
nesistengtų nepavyks šios 
Tautos išnaikinti.

. Ta pačia proga pastebė- 
! tina, kad Poderiams ir ki
tiems “šliužams” visiškai 
neužkliuvo, kad stambūs 
pirkliai, kaip Alperavičius 

! arba rangovai, kaip ligovs- 
i kis, susikrovę dešimtis mi- 
lionų Nepriklausomoje 
Lietuvoje normaliais ir ne
normaliais būdais dabar 
eina “aukštas ir atsako- 
mingas” pareigas “Knuto- 

! Sovietinės Lietuvos vals- 
; tybės” aparate...

I

Vargonininkų Dėmesiui
Naujos Anglijos Katalikų 

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

Anicetas Šlapelis,
Pirmininkas.

Į1

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.A

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Complete Home Furnishings 
Funeral Directors

Westfield Savings Bank
Woronoco Savings Bank

Lambson Furniture Co

Qor. Elm & Tfagmas Sts.,
VVestfieid, Mass.

Westfield Co-operative Bank
WESTFIELD, MASS.

pamatyti jos išdavas. Ąr sovietų val
džiai pasisekė? Ar ji išauklėjo naują, 
bedievišką, komunistišką kartą, ar 
ne?

ĮSIŽIŪRĖKIME Į PATĮ ŽMONIŲ 
POBŪPĮ

Iškart didesnė senųjų dalis tvir
tai ląįkėsį. Kunigai verčiau paguldė 
savo gyvybes, negu išsižadėjo savo 
tikėjimo. Didesnė kaimiečių dalis 
taip pat laikėsi savo senoviškų tiky
bos įsitikinimų. Bet ką galima pasa
kyti apie visą gyventojų masę? Pra
džioje atrodė, kad prieštikybinė pro
paganda rado atgarsį žmonėse; Ko
vojančios Bedievybės Sąjungos skai- 
tliaus augimas berods, tai įrodė. Bet 
visas šis dalykas buvo priverstinas 
ir nerado gilių šaknų pačiose žmonių 
sielose. Laikui bėgant propaganda 
silpnėjo ir žmonės grįžo prie savo ti
kėjimo. Šventėse tiktai 15 iki 30 nuo
šimčių vaikų laukė savo klases-pa- 
mokas. Kadangi’ žmonės pasiliko sa
vo tikėjime sovietai buvo priversti

nuolatai be perstojo varyti savo 
prieštikybinę propagandą pirmyn.

Jų nemalonei žmonės nesilaikė 
bedieviškos pasaulėžiūros, kas juos 
labai pykino. 1939 m. gegužės, Bez- 
božnik numeryje “draugas” Oleši- 
toukas šaukia kad, “tikybiniai atgai
vinimai priešinasi pačiai socialistiš- 
kai valdžiai; jie yra gaivinančios dir
vos neapkenčiamam prieš - revoliu- 
cioniškam darbui, ir yra žmonių prie
šai. Jis pats turi prisipažinti, kad vi
soje Sovietų Sąjungos buvo vos gali
ma surasti dešimts prieštikybiškų 
klubų - draugijų, kur prieštikybinė 
propaganda buvo gerai suorganizuo
ta. Laikraštis PRAVDA liepos 7 d., 
1939 m., nusiskundžia, kad “nieks 
nepamasto apie prieštikybinę propa
gandą iki kol Kalėdos arba Velykos 
užeina”. Valdžia buvo pagaliau pri
versta leisti žmonėms švęsti savo ti- 
kybiškas šventes, pabrėždama, kad 
Žmones jas turi švęst kaip valstybiš
kas šventes.

(Bus daugiau)
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“Darbininko” Elektrikinių Daiktų

/

nKiWestinghouse Produktų

t

Šaldytuvų, Radio, Karpetų Valytuvų, Skalbiamų Mašinų ir kt.
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

C \

y

t 
r

VVESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS

Su visokiais įrengimais

$144.95
X- f?

■’GZ

9

T

n

*.

Moderniškas lengvas
Karpetams Valytuvas

$19.95

1

PUIKIAUSI ELEKTRIKINĖ 
PROSIJIMO MAŠINA 

$69.95
«

1-CIP PEICILATIK
Ideal for - KnaO cApadty, every day oae.
Tarniriiproof aluminum body. Cool, 
bakelite handle, long life heating ▼ 1 9 J 
dement... ( r
7-CIP CIIINE PEICILATIK

Smartly styled in graceful modem line*. Non- 1
tamishinc chrome finiah over aeamless copper 
body. Fuae protection agsintt over- C E Q E 
beating...

Skalbiamoji Mašina, 
kuri sutaupys Jums 

laiką ir pinigų.

Kaina tik $69.95
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Elegantiškas, naujoviško stiliaus su įvairių-įvai- 
riausiais įtaisais karpetų valytuvas. 
Kaina $59.95 DABAR $4995

WEST1NGHOUSE^ RADIO
WR-179

A dominant raina in it* prie* ^-r*! A ricUy 
grasnod walnut cabinet with walnut kar, 
spoaker are*. Ha* 5 down-pu*h *
tuning buttons Automate vok 
ūme control. Built-in loop an- 
tenna 13* wid«, 8" high, 7* denp. 18.95

WESTIN6HOUKr:S^RAoiO
Modsi WR-1M 

A ceapad dioliactively styled Ubu -~ui -tfk 
many <rf tbo lsM testams. Hm 6 doan-muh 
tusia* butams. Automstic kJ. “"-“P““ 
amo coaizol Hhmiaatad aUde OdgZta 
salo diaL BaiU-ta loop antaan*. ’F

24.95

i

We$tinghouse 
3-CUP PEKCOLATOK 
Ideol for smaO capacity. 
everydoy ūse. Taraish- 
praof aluminum C4BC 
body. cooi bekelite y|33 
handle. . . I 1

K

EXTRA
Patirta, kad šaldytu

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

DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY

★
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[VIETINĖS ŽINIOS!
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LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

apskrities susivažiavimas, kurs 
aptarė savo bėgamus reikalus.

Tapo išneštos kelios rezoliu-
įvyks antradienį, balan- ei jos. Ilgokai buvo svarstoma a- 
džio 29, Š. m., 7:30 vai. va- pie Lietuvos Gelbėjimą ir jos 
kare, ‘Darbininko’ salėje, pabėgėlius. Nutarta rengti Lie- 
Darbininko name, So. Bos- 
įton, Mass. Kviečiami visi 
jnariai atvykti į susirinki
mą. Valdyba.

ZINUTĖS

tuvių Dieną.

Tos dienos vakare, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., įvyko, 
Šv. Vardo vyrų draugijos vado- 

' vybėje, sportininkų vakaras. 
(Kun. Albertas Abračinskas, tos 
draugijos dvasios vadas, kurioBai. 19 d., Jurgis Glažauskas

(Galės) apsivedė su Eleonora didžiam pasidarbavimui dėka,
sis įvairus parengimas gražiai 
pavyko, buvo vedėjas. Jis pats 
kalbėjo ir perstatė kalbėti — J. 
Zapustą, Denny Myers, Varona- 
vičių ir kitus. Jis komplimenta- 

manskaite. Liūditojais buvo Jo- ■ vo ypatingai lietuvius sportinin- 
nas McDonough ir Marijona kus Bostono Kolegijos. Suteikė 
Rimkiūtė.

Bai. 20 d., Tarnas Evans apsi-

Zaletskaite. Liudijo Viktoras 
Laučka ir Laura Mąslauskaitė.

Tą pačią dieną Edvardas Mor- 
ris apsivedė su Bronislava Ro-

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Vladas Vincentas Antano ir 
Uršulės (Gečaitės) Švagždžių. 
Kūmai buvo Vincentas Janu
šauskas ir Amelia Buidorket.

Tą dieną po pietų, bažnytinė
je salėje atsibuvo Federacijos

sportų dovanėlę (trophy) jų 
vadui D. Myers. Buvo užkan
džių, muzikos ir rodomi kruta- 
mi paveikslai B. C. — Tennessee 
rungtynių. Atsilankė sportišką! 
nusiteikusių žiūrėtojų apie 200. 
Jiems vakaras patiko.

Antradienio vakarę, 7:30 vai., 
Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
laikomos Šv. Teresės Novenos 
pamaldos.

Po pamaldų įvyks parapijos 
veikimo komisijos ir veikėjų su
sirinkimas.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inrnan arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

M.J.Coliiey,MD.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

kuri šių 
dienomis 
Kolegiją, 
komiteto

■i

• Jono Vaičaičio Photo

Šį gražų, brandų Parior Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
Kurį dirbą naujus ir taiso senus parior setus, būtent: Mon- 
teįlp guality Ųpholsteripg Co., Ine., 10 Arthur St., Montello, 

Šios ’ ' s yedėjas yra Emilius Kasparas, šis gra- 
Parlor I $ duotas dovanų “Darbininko” metinia-
jikaifce, kufis įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Grounds,

7
“A.L. Balsas” savaip vėl išaiš
kino, kad, tai reikalinga išnau- 
jo prašyti ir pats vėl pasisūlė 
rašyti prašymus (! ?). Bet jau 
lietuviai, nors ir šiaudadūšiai, 
bet jau ‘A. L. Balsui’- netiki ir 
sako: geriaus išsiimsim vietinės 
šalies pilietybę ir jau pas rus- 
kius nerašysiu, nes mus visus 
ant juoko laiko... Tuo tarpu 
tik tiek apie mūsiškius Maskvos 
bernus.

Spec. Koresp.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MISS A. M. ROACH, 
iš Stoughton, Mass., 
metų birželio 8 ir 9 
baigia B. U. muzikas 
yra išrinkta vedėja
vesti visus Senior Week activ- 
ities Bostono Universiteto rei
kalus. Komitetas rengia Vaka
rienę ir šokius Continental vieš
buty, balandžio 25, š. m. Šokiai 
prasidės 9 ir baigsis 2 vai. nak
ties. Vakarienė įvyks vidunak
tyj. P-lė Roacb yra lietuvaitė ir 
ji minės savo gimtadienį, irgi 
balandžio 25, š. m. Ji yra narė 
Gilbert and Sullivan operetės 
vaidinimo “Gondeliers” rengė
ja, kuris įvyks taipgi bai. 25.

Trečiadienį, 8 vai. vak., para
pijos didysis choras rengia 
Whist Party parapijos salėje, 
492 E. 7th St., ir prašo visų 
skaitlingai atsilankyti.

MARGUČIŲ BALIUI 
PRAĖJUS

A *'« - -

i .

i
i
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KailblIllUlBfi UftAdmilA Učtvąrkėte savo dokumentų, tai
jų nevarkysite nė ateity, ir

Montevideo - Urugvajus). Te- mums tokill apsileidėlių, pilie- 
to susipažinti su keliais rusų i čių nereikia”, žodžiu atsakymas 
atstovybės iš Vašingtono atsių- nei&iana.as. Nevienas gudruolis 
stais laiškais tiems mūsų nesu- ^®8>i°ja P° vietines įstaigas ir 
sipratėliams tautiečiams (kai- Jau ieško išgauti vietos piliety- 
iamainiąms), kurie pasiskubi- nes gėdinasi, kad nepateko 

no palaižyti Stalinui padus ir P° Stalino vyža.
nusiskubino pasiųsti savo pasą ū 
■į Ameriką, vog tik “Argentinos 
Lietuvių Balsas”

Kaip matome, tai išgamų nė 
rusai nenori. Mūsų kailiamai- 
niai apsiteršę, savo, kaip lietu
vio vardą, prie rusų nepritapo 
ir liko jų atstumti. Pajutę tokį 
rusų bolševikų nusistatymą, 
liovėsi už pilietybės priėmimą 
agitavę čion Urugvajaus Kom
partijos organas “Darbas”, bet

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios nuties 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

t_ - z-— - ~ ,

Penktadienio vakare, balan
džio 18, Š.v. Petro par. salėje į- 
vyko Margučių Balius. Baliuje 
šauniai polkutes grojo jaunų 
vaikinų orkestras. Kas įdomiau
sia buvo, tai margučiai. Štai vi
sa eilė artistiškai numargintų 
kiaušinių. Jie vienas už kitą 
gražesni ir įdomesni. Kažin-kas 
klausia manęs, kurie gražiausi? 
Sakau: jei toks mandras, tai ir 
tu man pasakyk, kurie gražiau
si... Jie visi meniškai pagražin
ti ir tikrai reikia sakyti, kad tąi 
užkastas meno turtas glūdi tuo
se menininkuose, kurie taip pui
kiai sugeba numarginti kiauši
nius. Už taip gražius margučius 
skubinasi gerieji lietuviai su 
dovanomis. Jiems rūpi kas? 
Jiems rūpi, kad daugiau pasiro
dytų gabumai pasauly, nes už
kasti turtai nenaudojami. Štai 
sudeda aukas — p. James Stri
gimas, p. Stukas, fotografas, 
p. Albinas Neviera, p. M. Plevo- 
kienė, p. Marksienė, LDS Cen-

tras, B. Gailiūnienė, p. Strigū- 
nienė.

Žūt-būt reikia išspręsti visa 
eilė parodoje margučių. Štai p. 
M. Naujokaitienė gauna pripa
žinimą pirmos dovanos. Ji gau
na dykai p. Stuko, jos pačios 
fotografiją. 2-rą dovaną gauna 
p. T. Jankauskienė, tai auka p. 
Strigūnienės — vieškambario 
baldams uždangalai - papuoša
lai. Trečią dovaną gauna p. 
Grendelienė — p. Albino Nevię- 
ros dovana — kv. vyno. Ketvir
tą dovaną gauna p. Ona Ivaš- 
kienė — tai p. Marksienė auka, 
setas stiklų su taęa.

Kadangi paskirstymas dovanų 
ėjo balsavimo keliu, taigi labai 
teisingas buvo teismas. Ir reikia 
manyti, kad tas patrauks ir a- 
teityje visus eksponatų savinin
kus pasirūpinti, kad jo rodoma
sis margutis būtų gražiausias.

Gražu, kai ieškoma užkastų 
turtų, kurie glūdi mūsų gabiose 
šeimininkėse. Tadgi valio, vi
siems, kurie atėjote į šį margu
čių balių, nes turėjote tikrai 
linksmą laiką...

Šiame vakare daug darbo įdė
jo pp. Marksienė, Gailiūnienė, 
Nanartavičienė, Staniuliūtė, Va
latka, Januškevičienė, ir k.

LDS kuopos ir Lietuvos Duk
terų valdybos taria nuoširdžiau
sią ačiū visiems aukotojams do
vanų ir visiems margučių savi
ninkams ir visiems atsilankiu
siems. Buvęs.

LANKĖSI... - * <. • — / A A

Krautuvė atidaryta Pirmadieniais, Ketvirtadie- 
pravedė agi- niais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 

taciją ir padarė negarbingą žy-l Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais — 
gį mūsų kolonijoje. Rusams, pa-’nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
sirodo, visiškai nereikia lietu
vių, kad jie grįžtų į Lietuvą. 
Mes jau senai taip rašėme per 
patriotinę spaudą, bet komunis
tai kalė ir tebękaja į kiekvieną 
kvailą galvą, kad “kacapąi” 
(ruskiai) išskėtę rankas jų lan
kia.

DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY
366 West Broadway, So. Boston, Mass. 

Telefonas ŠOU 2680

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

- X
Sovietų atstovybė Vašingtone 

savo laiškuose lietuviams sako, 
kad jie nėra pageidaujami, ir 
dar pasako kiekvienam — pa
mokslą, išbardami už lietuviš
kų dokumentų nesutvarkymą. 
Sako taip laiškuose, ką perduo
du ištisai — “jęi jūs ankščiau

VALGOMOJy DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkt) pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuru 

ikelbiasl "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma 
: onial patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 

natete "Darbininke”

Povilas Bushmanas
♦8 CRESCENT AVENUE 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS

Perklos Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sa*
753 Broadway, Tel. SQU 3120

80. BOSTON. MASS
_____ t • r k.

t

Lietuvis Pkuneris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Užsisakykite Tonfto Pas Mus |
Pristatom geriausi toniką Pikni-| 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir I 

visokiems Parengimams. j

Myopia Club Beverage Co,
i Grafton Ave^ Islington, MgsLTd-MhiP 1W-W
i PRANAS GERULSKIS, Namų 1304-R

i

Pirmadienį, bai. 21 d., “Darbi
ninke” lankėsi klierikai Janušo
nis ir Bernatonis iš So. Bostono. 
Jie pilni energijos siekti savo 
užsibrėžto tikslo. Mes linkime 
jiems ištęsėti jų siekimuose.

MIRĖ

Pirmadienį, balandžio 21, 
staiga mirė Deaconess li
goninėje Juozapas Mate-

ąp-.-r-j-• r-. r-. »•».-» • .
jaška, 53 m. amžiaus, gyv.
75 Silver St., So. Boston, 
Mass. Paėjo iš Lietuvos, 
Nočios parapijos, Lydos 
apskričio. Pragyveno A- 
merikoje 35 metus. Paliko 
moterį Marcelę- (Sinkevi
čiūtę), sūnų, dukterį ir se
serį.

Laidojamas balandžio 24 
d., 9 vai. ryte su šv. mišio- 
mįs iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Naujos Kalvarijos1 
kapuose. Į p°bažnytinėj svctąinšj;

Melskimės už mirusius.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC-
Pirmininkė — Eva Marksienė,
' 625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 

TeL So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sizth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 VVashington St., Roslindale.
Tel. Parkvvay 2352-W. 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienft,
111 H St., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
qm Drotoknlu raštininko

»V. JONO EV. B L. PASALPINC& 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Masą

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno jnenesic
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 49*.
E 7tJh SL So Bonton. Maaa

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų deuigėjas 
Sodevvall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

Geras Darbas—Kainos Žemo3
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

i 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 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

>

o i PIRMENYBĘ
SlirnSK TIKRO ALE.

GRABORIAI

S. Barase viaus ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABOBIUS IR 
BALSA^UOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

T—T-

ČASPER
FUNERAL * ‘ ~ HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Jeseph W. Cm 
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBL.IC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Bpston 3960 I . X i * ——■

Čia yra didelis skirtumas tarp paprastųAR JAUČIATĖS NUVARĄ 
—BE VIKRUMO?

Skauda galvą — Hputję viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų Žarnos, 

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

Alės ir PICKWICK. Reikalinga tik vienas
stiklas tą surasti!

Pritarkit mylimosios meilei su 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmii. Užeikite pas'

THE BALTIC FLORIST
512 E. Broadway, ŠOU 0419 Se. Boston, Mass.

Gėles siunčiam j visas dalis Amerikos.

4 <
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BUTELIUOSE Iš KRANO

>

• ’

•z. ♦ ♦

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 pasi Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

P. A. Zalet>kas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenimp dykai

♦, NOTARY PUBLIC
S: Tol. SQŲ poeton (*15

Tel. ŠOU MMbn 2909-------

I
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gražiu nuolat didėjančiu skai
čiumi.

Parapijos Naudai Minstrcl 
Shou- ir Šokiai

tu, daug palengviho parapija£|"hljos chorą. Amerikoje per c 
metus studijuojant Teologijos- 
Seminarijoje Orchard Lake,

Antradienis, Balandžio 22, 1941

šio mėnesio balandžio 27, sek
madienio vakarą 7:30 v. mūsų 
parapijos Šv. Cecilijos choras, 
vad. vargonininko Justo Balsio 
rengia parapijos naudai labai 
Linksmą Juokų ir Dainų Vaka
rą. Apie tai rašiau, nes žinau, 
kad lietuviai mėgsta juoką ir 
dainą ir paskui pašokti, ypatin- 
kai kai tai daroma parapijos 
naudai.

Choras jau senai darbuojasi, 
•kad programas pavyktų, o mes 
visi kiti' turėtume savo rolę at
likti, ateidami tą vakarą parem
ti ir pasiklausyti lietuviškų dai
nų ir juokų. Kad reikia remti ir 
Bažnyčią, minėti rodos nereikė
tų. Taigi, visi ir visos Hartfordo 
ir apylinkės lietuviai, lietuvai
tės nepamirškite to vakaro. A- 
tėję pasijuoksite, gražiausios 
dainos paklausysite, o paskui 
jeigu kojos dar stiprios ir galė
site pašokti. Tai bus lietuvių 
mokyklos salėje, kampas Broad 
ir Capitol Avenue. Taigi, visi ir 
visos, pasimatysime. Po gavė
nios kaip tik bus gera gardžiai 
ir sveikai nusijuokti, pašokti.

Skrypka. Laikui bėgant, ir au
gant lietuvių katalikų, pirmoji 
medinė bažnyčia pasirodė per- 
mąžą, todėl klebono kun. K. 
Skrypkaus ir parapijiečių su
manymu ir rūpesniu padarytas 
planas naujai bažnyčiai ir 1916 
m. tapo pastatyta didelė graži 
mūrinė bažnyčia. Kun. Skrypka 
klebonavo nuo 1915 iki 1918 m. 
Jo vietą užėmė kun. F. Kemėšis, 
kuris klebonavo nuo 1918 m. i- 
ki 1921 m. Kun. F. Kemėšis, 
nors trumpai klebonavo, bet 
gražiai sutvarkė parapiją, ir | ir kompozici jos. Ten pat Semi- 
prie jo buvo pastatyta puiki 
mūrinė mokykla, ir iš senos 
bažnyčios buvo perdirbta sese
rims gyvenimo namas.

nes apsiėjo be vargonininko. 
Kun. J. Čižauskas yra vieninte
lis Lietuvis kunigas^ kuris tai|f Jdich., mokino balsą, pianį. var- 
aukštai išsilavinęs muzikoje? * ’
Belankant mokyklas Kaune, 
baigė pilną muzikos kursą Šv! 
Petro Bazilikoje pas a. a. J. 
Naujalį. Būdamas Seminarijoje, 
kaipo filosofijos klierikas, vedė 
milžinišką klierikų ir kunigų 
chorą. Petrograde pas a. a. Č. 
Sasnauską per 2 metu studija
vo balsą, choralą, harmonijos

gonus, choralą, vedė simfoniją 
ir labai skaitlingą klierikų ir 
studentų chorą. 1921 m. su atsi- 
žymėjimu baigė Detroito muzi
kos konservatoriją. Per 18 metų 
Diecezijos Seminarijoje, buvo 
vedėju, laike Rekolekcijų muzi
kos ir kunigų choro. Turi para 
šęs daug kompozicijų, kurių da 
lys yra išleista, daugelis rinki 
niuose ir Muzikos Žiniose.

Korcsr)

i Nesenai Hartforde, Bushnell 
salėje dainavo Ona Katkauskai
tė. Programą surengė West 
Hartford American Legion, ir 
ji viena išpildė visą ilgą muzi
kos dainų programą. Labai gra
žiai, kaip visuomet pasirodė. 
Vietos laikraščiai teisingai jai 
akreditavo visapusiško pasiseki
mo. Tiktai permažai žmonių bu
vo. Galėjo būti ir daugiau lietu
vių. Bet tikrai artistei Onai bal
sas eina visvien puikiai.

Kalbant apie dainą, muziką ir 
Katkauskaitę norėčiau lietu
viams pranešti smagią žinelę. 
Daugumas jau žinote, kad Ona 
įdainavo į rekordų plokšteles 
keletą mėgstamiausių lietuviškų 

• dainelių — Dukružėlė, Mergų 
Bėdos, Mano Rožė ir Kur Bakū
žė Samanota. Visos ypatingai 

i gražios, bet ypatingiausiai tai 
Kur Bakūžė Samanota. Onutė 
mano manymu darosi lietuviš
kąja Madam Schumann Heink. 
Labai būtų pageidaujama, kad 
ji daugiau įdainuotų, nes jai 
sekasi lygiai ir klasiškas ir juo
kingas dainas dainuoti. Tokia 
muzika pakels mūsų tautiečių 
dvasią ir palengvins 
liūs.

Be tų rekordų aš 
pirkti — Būk Vyras,
Valsas, Kam Šeri Žirgelį, Emili
ja, Helena, World’s Fair Polku
tes. Galima gauti “Darbininke”.

I

jų varge-

į

Kur Bakūžė Samanota

netik dar

I

patarčiau 
Spaudos

i J

turėjo net tris ragus. Lietuviai 
gerai daro, kurie eina pas jį, nes 
jis sąžiningai moderniškai pa
tarnauja.

BROOKLYN, N. Y.

narijoje mokino ir vedė polifo-

KUN. J. B. ČIŽAUSKAS,
Šv. Jurgio lietuvių parapijos, Detroit, Mich., klebonas, 
kuris šiomis dienomis mini 20 metų kunigystės ir ta 
proga Šv. Jurgio parapijos komitetas rengia balandžio 
27 d., 1941, pagerbimo paminėjimą. Tą pagerbimo pa
minėjimą komitetas jungia ir su paminėjimu 33 metų 
parapijos gyvavimo.

LDS Centras ir “Darbininko” redakcija linki dva
sios vadui ir energingam veikėjui ilgiausių metų ir 
prašo Dievulio suteikti sveikatėlės ir toliaus nenuils
tamai darbuotis Tėvynės ir Bažnyčios gerovei.

Reikia labai apsidžiaugti, kad 
per Velykas šio miesto lietuviai 
ir jaunimas gražiai pasirodė 
lankydamiesi bažnyčioje išklau
syti šv. mišių ir eidami gausin
gais būriais prie Sakramentų. 
Kunigas Urbonavičius, marijo
nas, pagelbėjo per Didžiąją Sa
vaitę ir Velykose.

Mūsų vietinė Lietuvos Vyčių 
kuopa šventė 25 metų savo gy
vavimo sukaktuves, balandžio 
19, mokyklos salėje. Sveiki
name tą kuopą, vieną iš seniau
sių Amerikoje. Kuopa smarkiai 
veikia ir gali pasirodyti savo

Mūsų lietuvis dentistas Dr. 
Edvardas Krikščiūnas, girdėjau 
tik aną dieną, esąs nemenkas 
lakūnas. Senai jau lavinasi ir 
neužilgo gausiąs lakūno license. 
Matyti jam sekasi padangėse ir 
žemėje ,nes biznis profesija ir
gi gerai sekasi. Net buvau pats 
pas j aną dieną ir jis ištraukė 
be skausmo vieną dantį, kuris

DIDELĖS IŠKILMĖS
( Balandžio 27 d., 1941 metais, 
5 vai. p. p. P. Veteranų Svetai
nėje, Holbrook & McDougall, į- 
vyks paminėjimas klebono kun. 
J. B. Čižausko 20 metų kunigys
tės ir 33 metų Šv. Jurgio para
pijos instaliacija.

Programą išpildys Šv. Jurgio

(Onai Katkauskaitei, jai įdainavus)
Bakūžė Samanota, kas kartas manoji 
Daraisi brangesne šaly svetimoje.
Apie tave parašė, o dabar ir dainuoja, 
O lietuvis išgirdęs apsidžiaugęs paploja.
Štai dieną atgal naujuos apdaruose 
Girdėjau tavo dainą naujuose balsuose...
Įdainavo Katkauskaitė! O balsas!... giružė 
Upelis, paukštelis... Samanota Bakūžė!

Dainuoki, Onute, taip miela klausyti. 
Kai Tėvynė prisimena, jos vargai, tą-sykį 
Kaip gera prieiti prie muzikos, dainos 
Ypatingai įdainuota mūs lietuvaitės Onos!

Plytaitis.

Vėliausiu laiku į kariuomenę 
pašauktas lietuvis vaikinas Al
bertas Vilimaitis iš Windsor. 
Jis buvo mūsų choro pirminin
kas ir veiklus kitose draugijose, 
kaip tai — Šv. Kazimiero jauni
mo, Poąuonock. Linkime jam 
vystytis į generolus.

Gegužės 8, parapijos salėje 
Vyrų klubas turės savo metinį 
bankietą. Visi nariai, kurie už
simokėję duokles gaus dykai va
karienę. Prie progos gros para
pijos mokyklos benas naujose 
uniformose, kurias nupirko be- 
nui, kaip tik Vyrų klubas paau
kodamas šimtą dolerių.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,’

South Boston

PHONE
So. Boston 
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parapijos choras ir gabiausi so- 
listai-tės. Kalbės organizacijų, 
draugyščių atstovai ir svečiai 
atvykę iš kitur. Kun. J. Lipkus 
iš Grand Rapid, Mich., Klebo
nas kun. V. Vaišnoraitis iš Cus- 
ter, Mich., kleb. kun. M. Dau
mantas, iš Girardville, Pa., kle
bonas kun. V. Masevičius, Šv. 
Petro parapijos iš Detroit, Mi- 
chigan, kun. S. Kučas iš Sagi- 
now, Mich., ir kiti.

L

Po programos bus šokiai ir 
pasilinksminimas prie geros or- 
kestros iki vėlumos.

Kviečiame visus Detroitie- 
čius dalyvauti rengiamose iškil
mėse.

Nuoširdžiai kviečia —

Lietuvių Dailės - Meno 
Ratelio Paroda 

Lietuviai dailininkai sėkmin
gai užbaigę Maspetho ir Centrai 
Brooklyno paveikslų parodas, 
jau paruošė trečią šio laiko pa
rodą. Kuri atsidarė antradienį, 
balandžio 22 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje, 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne, ir užsibaigs 
sekmadienį, gegužės 4 d.

Visi lietuviai kviečiami, iš toli 
ir arti, ateit ir pamatyt mūsų 
lietuvių dailininkų gamintus pa
veikslus. Paroda atdara kas va
karą nuo 7-nių iki 10 vai., šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 3-čios 
vai. po pietų. Įžanga į parodą 
dykai.

Norintieji paremti Lietuvių 
Dailės - Meno Ratelio narių dar
bą, kviečiami dalyvauti Daili
ninkų Baliuje - Koncerte, kuris 
įvyks sekmadienį, gegužės 4 d., 
Apreiškimo parapijos salėje, — 
5th ir Havemeyer Sts., Brook
lyne. Durys bus atdaros 4-tą 
vai. po pietų, pradžia koncerto- 
baliaus bus lygiai 5-tą vai. po

1921 m. mūsų parapijoje bu
vo įšventintas jaunas energin
gas kun. J. Čižauskas, kuris po 
kelių mėnesių, buvo paskirtas 
mūsų parapijoj klebonu. Per 
dvidešimts metų kunigystės ir 
klebonavimo, daug pasidarbavo 
mūsų parapijoj ir jam daug te
ko nešti sunkią naštą, ypatin
gai laike bedarbės, kuomet be
veik kiekvienas buvo paliestas 
didžiausių vargų. Kad ir prie 
geriausių norų, didžiuma para
pijonų nepajėgė tinkamai rem
ti parapijos reikalus. Nors išei
gos, buvo taip, kaip laike gerų 
laikų. Iš tos priežasties, sun
kiausia našta krito mūsų kle
bonui. Gal daug naktų nemie
gojo besirūpindamas, apie taip 
didelę skolą. Bet, Dievui pade
dant, sumažinom daug tų sun
kenybių ir per 20 metų atmo
kėta $40,000,000 skolos ir pada
ryta labai daug pagerinimų vi
sokiais būdais parapijos gero
vei. Neminėdami viską, kiek nu
veikta, paduodam tiktai di
džiausią sumą. Mokyklos padi
dinimas $16,000.00, bažnyčios 
ištepliojimas $3,000.00, ištaisy
mas seserų namo $5,700.00 už
mokėta už gatves $1,358.00, var
pas ir bokštas $800.00, gara- 
džius $425.00, naujas pečius 
mokykloj $815.00, pataisymas 
seserų namo ir išcementavimas 
aplink seserų namą, ir kleboni
jos $1,191.00. Tas parodo, kad 

■ Šv. Jurgio parapijonys yra mie-
Rengimo Komisija, laširdingi, myli savo bažnyčią, 
_______ į ir gražiai remia parapijos rei

kalus. Su pagelba gerų ir duos- 
nių parapijiečių, parapija gyve
no 33 metus ir šiandieną drąsiai 
gali pasidžiaugti savo vaisin 

'gaiš darbais.

Kun. J. Čižauskas

Funeral Home

Hartford, Conn

ausie
WHERE

Columbia Portable Phonograph
Naujas Columbia Por

tale Phonografas pui
kiai ištobulintas pagar
sėjusių inžinierių.

♦

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

Šį fonografą turint ti
krai galima pasigerėti 
rekordų muzika.

Dabar tik $25

LIVING MUSIC’MN YOUR HOME
Keletas Bruožų Kleb. Kun. J. B. 
Cižausko 20 Metų Sukaktuvių ir 
Šv. Jurgio L R. K. Parapijos 

33 Metų Gyvavimo.
1908 m. Kun. K .Valaičio ini-

i
ciatyva susirinko būrys Detroi-<
to lietuvių norinčių įsteigti pa- bais, bet ir aukomis remia pa
rapiją, kad galėtų aprūpinti sa- rapiją. Suorganizavo keletą la- 
vo sielos reikalus. Visiems pa- bai naudingų draugijų — Mer- 
sitarus, buvo suorganizuota gaičių sodalicijos, Vaikinų, Šv 
Šv. Jurgio parapija, ir tais pa
čiais metais kun. K. Valaičio ir 
parapijonų rūpesniu ir darbštu
mu tapo pastatyta maža bažny
čia ir mūrinė klebonija. Kun. K. 
Valaitis buvo pirmutinis Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, ku
ris daug pasidarbavo tame dar
be ir išbuvo iki 1915 m.

Antras klebonas buvo kun. K.

Vardo draugiją, šv. Pranciš
kaus Vienuolyno rėmėjų sky
rių, Šv. Jurgio parapijos rėmė
jų Moterų Klubą, Panelės Šv. 
Neperstojančios Pagelbos ir 
C. Y. O. “parapijos jaunimo 
klubą”. Klebonas kun. Čižaus- 
kas labai daug prisidėjo ir mu
zikos žvilgsniu. Per keletą metų 
vedė parapijos chorą, tokiu bū-
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PAIGE . KIMBALL AGENCY, INC.
Insurance of Ali Kinds

456 Main St., Tel. 271 Athol, Mass.
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NAUJAS COLUMBIA 
fflONOGRAFAS

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

FEATURKS
S-WATT “CONCERT TOLUME” FEATNERWEIMT CRYSTAL

BUILT-IR AMPLIFIER PICKUP
FULL S- SPEAKER PLAYS U- RKCBBBS WITB
AUTOMATIC STOP C9VER CLSSEB

SMOOTN, QUIET MOTOR WAtWfT OR MMTOBMIY

Reguliarė kaina $69.50
DABAR PO $35-00

Rašomos
Mašinėlės

Reguliarė kaina $49.50

DABAR $39-95

DR. ROGER B. BARTON 
Dentist 

Athol, Mass.

šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus'atsilankyti.

Darbininkas Electrical Supply
366 W. Broadway , S*. Bastai, Mass.

Telefonas ŠOU 2680




