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Vėl Skerdynės Pavergtoje 
Lietuvoje

—Ryšium su Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuvėmis Vasa
rio 16 d. Krekenavoje tarp 
raudonųjų ir parapijonių 
įvyko šiurpios muštynės, 
šios muštynės buvo labai 
panašios į mūsų istorijoje 
gerai žinomas Kražių 
skerdynes. Tik raitų kazo
kų vietą užėmė vietiniai 
žydai ir maskolių okupan
tai komunistai.

Tą dieną Krekenavos 
bažnyčion įsiveržė žydų ir 
maskolių gauja, išvaikė 
susirinkusius žmones ir 
paėmė kleboniją. Atsigavę 
parapijonys vėl puolė kle
boniją ir iš ten išvarė žy
dus kartu su raudonąja 
milicija. Krekenaviečiai 
saugojo kleboniją visą sa
vaitę. Pagaliau atvykęs 
sustiprintas raudonosios 
milicijos būrys riaušes 
likvidavo. Riaušių metu 
buvo nemaža aukų iš abie
jų pusių. Daug dalyvių, 
kurie dalyvavo bažnyčios 
ir klebonijos gynime, yra 
suimta. Apie jų likimą, 
kaip ir apie kitus suimtuo
sius, niekas nieko nežino.

Ylakių bažnyčia dėl įvy
kių Vasario 16 d. proga vi
siškai uždaryta.

Patirta, kad kun. Biki- 
nas, Raudondvario klebo
nas, neseniai suimtas ir iš
vežtas nežinia kur. Taip 
pat suimtas kun. Byla, 
Lygumų (Šiaulių apskr.) 
klebonas.

Gauta žinių, kad kovo 
mėn. antroje pusėje spe- 
cialinė komisija apžiūrėjo 
dar galutinai nebaigtą sta
tyti tautos paminklą — 
Prisikėlimo bažnyčią Kau- 

]ne. Kaune, plačiai kalba- 
’ma, kad Prisikėlimo baž
nyčią raudonieji okupan
tai rengiasi paversti kino 
teatru.

Lietuvos kaimas, ūkinin- 
i apkrauti rekvizicijom. 

Iš viršaus” nustatomas 
iekvienam ūkininkui pri

statytinas javų kiekis ir 
lių skaičius. Kas ne- 
i, tam ūkis atimamas, 

tiduodamas kitam. Daž- 
i, tokiu būdu, ūkininkas 

priverstas tarnauti savo 
buvusiam bernui.

Į Kauno universitetą 
kirtas dar vienas obru- 

itelius. Būtent, technolo- 
ijos fakulteto marksiz- 
o-leninizmo katedros ve- 

ėju paskirtas “tovarišč” 
^Kusanov.
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Britų Lakūnai Bombarduoja

bet ten esą jau ir Vokieti-Londonas, geg. 5 — An
glijos RAF. lakūnai smi 
kiai bombardavo Bagdadi 
aerodromą, kur sunaikino 
22 Iraqo lėktuvus ir suar
dė aerodromo pastatus. 
Mūšiai plečiasi ore ir že
mėje.

Anglai sako, kad Iraqas 
nepasiduoda Anglijai to
dėl, jog Iraqo premjeras .... A.
Gailani esąs vokiečių šąli- ^°m^ar^uoJamas- Sis ae-
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Amerika Pasiruošus Karui, 
Sako Rooseveltas

Staunton, Va., geg. 5 — 
Prezidentas Rooseveltas, 
nuvykęs į buvusio ir miru
sio prezidento Woodrow 
Wilson gimtinę vietą isto
riniame Shenandoah slė
nyj, pasakė kalbą, kurioj 
priminė, kad “mes esame 
vėl pasiruošę kovoti”.

Prezidentas Rooseveltas 
pranašavo diktatorių griu
vimą ir pažymėjo, kad Wil- 
son buvo įsitikinęs, jog

“demokratija negali išsi
laikyti būdama izuliuota”.

“Mes užginame jo nuo
sprendį ir jo įsitikinimą”, 
sako Prezidentas, pridėda
mas, kad dabartinis tra
giškas konfliktas “grasina 
visam kam ką mes myli
me, kaipo laisvi žmonės”.

Prez. Roosevelt pareiškė, 
kad visi tie, kurie pasitiki 
kardui, o ne teisingumui 
nuo kardo ir žus.

i i 
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i HITLERIS NEPAISĄS KARIAU 
JANČIŲ TAUTŲ KOALICIJOS

Berlynas, geg. 5 — 
kas Vokietijos diktatorius 
Hitleris pasakė karingą 
kalbą Reichstago susirin
kime. Jis pareiškė, kad“Vo
kietija yra galingesnė už 
bile kokią tautų koaliciją” 
ir kad ji turi tik vieną at- 

“demokratijos a- 
i gitatoriams”, kurie “gra- 

Lietuvių kė savo principų, pagal ku- gina sunaikinti” nacių vai
tautai stybę.

Hitleris kalbėjo per 75 
minutes. Jo kalba buvo 
daugiausia apie karą ir lai
mėjimus Balkanuose. Jis

LIETUVOS PREZIDENTAS
SMETONA CHICAGOJE iį“.1

ar- jos kareivių, kurie pagelb- gužJs 3 d. 
idd sti Iraqo kiro jėgoms gin- lando P1^2- Antinai 
ino tis nuo anglų. tona su z™?Da’

Vokiečiai tas žinias, kad 
Iraqe yra vokiečių karei
vių patvirtina, ir sako, kad

f

Chicago, III. -—
spaudos žinios praneša, riuos kiekvienai 
kad pereitą šeštadienį, ge- duodama teisė laisvai apsi- 
- - ’ išCleve-

,s Sme- 
La Šalie 

stotvje sutiko p. Smetonai 
priimti komiteto pirminin
kas J. Mackevičius. Lietu-j Po

Va- savo kalboje tik trumpai 
prisiminė apie Jung. Vals
tybes, o tik įspėjo “demo
kratijos agitatorius tos ša
lies, kuriai Vokietija nieko 
bloga nėra padariusi”. Hit
leris daugiausia smerkė 
Anglijos premierą Chur- 
chill, kalbėdamas apie 
Balkanus.

Vokietijos diktatorius 
tvirtino, kad Reicho karo 
jėgos kitais metais turės 
“dar geresnius” ginklus, 
negu ji turi dabar.

spręsti”.
“Todėl galima tikėti, jog 

teisingumas laimės ir Lie
tuva vėl bus laisva”, sako 
p. Smetona.

pasikalbėjimo su 
i atstovais p. A.

Estijos j Smetona su žmona išvyko 
konsulai ir gausus būrys' padaryti vizitą J. E. Chi- 
lietuvių. Dalyvaujančios cagos arkivyskupui Samu- 
pasitikime moterys p. 
Smetonienę apdovanojo 
gėlėmis.

Prezidentas Smetona su 
žmona apsistojo Palmer 
viešbutyj, kur lankėsi 
spaudos atstovai ir įvairūs 
sveikintojai, p. Smetona 
su spaudos atstovais kal
bėjosi angliškai, o tik il- 

’ gesnius ir painesnius atsa
kymus davė lietuviškai, 
kuriuos anglų raporte- 
riams vertė konsulas Dau- 
žvardis ir adv. Olis.

Spaudos atstovams pa
reiškė, kad “tikėtis rusų- 
vokiečių santykių pablogė
jimo negalima”.

“Stalinas sutiks su Hit
lerio bet kokiais reikalavi
mais, nes jis bijos nacių 
diktatoriaus.

‘“Šiuo laiku vokiečių a- 
gentai jau laisvai veikia 
Rusijoje ir netrukus vo
kiečiai valdys Rusiją, kaip 
jie valdo Italiją”.

“Amerika”, sako p. Sme
tona, “niekados neatsisa-

sukilimai gatvėse užlieps- Y“5 konsulas P- Daužvar-j spaudos 
nojo Jeruzalėje. 'Si-

Britų laikomas Habba-
nia aerodromąs dar tebe-

VOKIEČIAI NUSKANDINO
900,im TONŲ ĮTALPOS LAIVŲ

rodromas yra 65 mylios 
nuo Bagdado. Iraqo pre-

nių, kad Iraqo valdžia pa-'lieju, kuris buvo leidžia- 
ėmė savo kontrolėn alie-'mas dūdomis iš Iraqo alie
jaus šaltinius. Į jaus šaltinių į Haifą, Pa-

Anglai bando iškelti savo lestiną. Tuo aliejum nau- 
kareivius Basros mieste, dojosi Anglija.

POTVYNIAI BRAZILIJOJE
i

20,000 Žmonių Liko Be Namų
Porto Alegre, Brazilija, 

geg. 5 — Rio Grande do 
Sul valstybės šio uosto 
mieste kilo potvynis, kuris 
užliejo visą biznio distrik- 

i tą. Daugiau, kaip 1000 na
mų užlieta vandens, o apie 
400 namų visai paskendę 
vandenyje. Mažiausia 20,- 
000 žmonių liko be namų.

Potvynis padarė daug 
nuostolių ūkininkams.

Amerika Neoasiruošusi 
Karai, Sako IMbergh

i St. Louis, geg. 5 —Perei
tą šeštadienį Charles A. 
jLindbergh, kalbėdamas A- 

erica First Committee 
susirinkime, pareiškė, kad

merika nėra pasiruošus 
'karui, kad ją galėtų laimė- 

i. Amerikai trūksta lėk- 
uvų. Amerika gali laimėti 
imdama savo šalį, 1

i. - -

I

Sakoma, kad kompanija 
pasiūliusi ginčą spręsti pa
vesti Federalės valdžios 
tarpininkui, bet unijos va
dovybė nesutikusi. Abejo
jama, kad unijos vadovybė 
nebūtų sutikusi, jeigu tas 
pasiūlymas būtų buvęs ti
krai nuoširdus.

Grevhound Auti tašu Darbi- 
Sustreikavo

New York, N. Y., geg. 5, 
— Vakar apie 1,500 Grey- 
hound Autobusų kompani
jos darbininkų išėjo į 
streiką. Streikas palietė 
autobusus, kursuojančius 
tarp New Yorko ir St. 
Louis ir Pennsylvanijoj. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas, pagerinti dar-

bet ne bo sąlygas ir samdyti tik 
unijistus darbininkus.

Už žydo pavadinimą žy
du, Lietuvoje, žmonės esti 
tuč-tuojaus nubaudžiami. 
Žydai Lietuvoje privaloma 
vadinti draugais, broliais.

ei A. Stritch.
Vėliau miesto mayoras 

pakvietė Prezidentą ir po
nią pas save pietums.

Po pietų išvyko į Spring
field, III. sudėti vizitą vals
tybės gubernatoriui. Ta 
proga uždėjo vainiką ant 
Abraham Lincoln kapo.

Tos dienos vakare p. 
Smetona padėjo vainiką 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo, ir susirinkusiems. vybės kontrolėje, 
prie paminklo lietuviams' 
pasakė prakalbėlę.

Aplankė Šv. Kryžiaus li
goninę ir Šv. Kazimiero 
Akademiją.

Chicagon grįžo tos pa
čios dienos vakare.

Paėmė 8,200 Anglijos Kareiviu Nelaisvėn
Berlynas, geg. 5 — Pra-į bardavo Liverpool miestą, 

nešama, kad Vokietijos'Sakoma, kad vokiečiai-na- 
naciai užėmė Peloponesus'ciai panaudojo naują tak- 
ir paėmė 8,200 Anglijos tiką. Šį kartą jie paleido 
kareivių nelaisvėn. Per vi-j pirmiausia paprastas bom- 
są karo laiką Graikijoj na-jbas, o tik paskui, kad An
čiai nuskandino daug An-glijos anti-lėktuvinės jė- 
glijos ir Graikijos laivų, gos paleido į juos šūvius, 
kurių įtalpa buvo 900,000 tai jie numetė nemažai de- 
tonų. Dabar visa Graikija! gančių bombų, 
yra Vokietijos karo vado-1

kuriomis
padarė nemažai nuostolių.

Vokiečiai Bombardavo 
Liverpoij

Nori Prailginti Darbo 
Savaitę

Gangsferiškas Lietuvos
Gyventojų Apiplėšimas

— Kovo 25 d. “Tiesa” pa
skelbė tokį pranešimą: — 
“Lietuvos TSR liaudies 
komisarų taryba praneša, 
kad nuo 1941 m. kovo 25 
d. litas išimamas iš apy
vartos. Visi atsiskaitymai 
nuo minėtosios dienos da-

romi tik tarybiniais rub
liais”.

Pastebėkime, kad prane
šimas paskelbtas tą pačią 
dieną, kaip įsigaliojo. To
kiu būdu okupantai dar į- 
vykdė vieną gangsterišką 

i gyventojų apiplėšimą!

VVashington, D. C., geg.
_ Pereitą šeš- 5 — Prez. Rooseveltas pa- 

‘__ ‘ i naciai reiškė, kad apsigynimo
iš lėktuvų smarkiai bom- reikmenų gamyba per lė- 

. ■—. i ■■ ■■■ tai eina. Todėl Prezidentas 
pasakė Lietuvos Preziden- pageidauja, kad Produkci- 
tas Antanas Smetona. jos Vadovybė įvestų 24 va- 

Kadangi Chicagoje ap- landų darbo dieną ir 7 die- 
skaičiuojama apie 100,000 nų darbo savaitę. Jeigu tai 
lietuvių, tai tūkstantį ban- būtų padaryta, tai darbi- 
kieto dalyvių lengvai gale- ninkai nebeturėtų nei sek- 
jo sutraukti. madienių.

Londonas
tadienį Vokietijos

SEKMADIENIO 
PROGRAMA

10:30 vai. ryto — dalyva
vo iškilmingose pamaldose 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Po pamal
dų dalyvavo pietuose, ku
riuos suruošė Šv. Jurgio 
par. klebonas Prelatas M. 
Krušas.

Vakare, 6 vai. (Chicagos 
laiku, o 7 vai. Bostono lai
ku) įvyko bankietas p. A. 
Smetoną pagerbti. Laike 
bankieto p. Smetona paša-į 
kė kalbą anglų kalboje, 
kuri buvo transliuojama 
per radio NBC Blue Net- 
work. Kalbėjo 11 minutų. 
Kalba buvo turininga. Ra
dio pranešėjas užbaigda
mas pareiškė, kad bankie
te dalyvauja virš tūkstan
čio asmenų^ 4^; kad kalbą

MES ESAME PASIRENGĘ 

priimti užsakymus ir padėti parduoti

UNITED STATĖS DEFENSE BONDS

THE BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

30 SCHOOL STREET. BOSTON

Jamaica Plain Office 
696 Centre Street.

rž O V

West Roxbury Office 
T9O6 Centre Street
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tijos Miestus

Mėnuo

Naujesies Anglijęs Apskri-

maldaknyges

ĮVAIRIOS

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

Vokiečiai sako, kad Bri
tai bombomis užmušė ke
liolika civilių žmonių, bet 
nepadarę jokių militarių 
nuostolių.

PATRĮJOTIŠKAS MOSTAS. Šios rietuvės aluminiaus, kurios sveria 
virš 500,000 svarų buvo skirtos gaminimui vynioti popieriukus dėl cĮiew- 
ing-gum. Bet karo reikalams aluminiaus prireikus tas viskas bus gabe
namą į karo dirbtuves, o chewmg-gum'ui bus surasti kitoki suvynioti 
popieriukai.

Patirta, kad kovo pra
džioje bolševikai sušaudė 
Tauragės burmistrą adv. 
Laikūną. Jis buvęs kalti
namas tuo, kad Rusijos re
voliucijos metu tarnavęs 
rusų vad. baltojoje armi
joje. Adv. Laikūnas pasta
raisiais metais vertėsi

Miesteliuose ir bažnyt
kaimiuose siaučia valka
tos, paleistieji kaliniai, hu- 
liganai. Miestelių viršinin
kai esą dažniausia žydai. 
Pątriotingieji lietuviai pa
grobiami, be jokių aiškini
mu, nakties metu, kemša
mi į kalėjimus ir ten ‘ding 
sta’.

Viename X miestelyje, 
Lietuvoje, pirmą buvo viso 
6 policininkai. Dabar, prie 
Sovietų, jų esama 60, ne
skaitant kriminalės polici
jos. Kriminalinėje polici
joje lietuvių beveik ‘nėra. 
Panaši policininkų propor
cija padidėjo visūoise Lie
tuvos miestuose bei mies
teliuose.

Lietuvos kalėjimų lan
gus sovietai užmūrino, iš 
kalėjimų kamerų išimtos 
lovos. Iš kalinių dažnai vi
sai atimami drabužiai ir 
jie kalinami nuogi iki nu
miršta.

— Tenka patirti, kad o- 
kupųotoje Lietuvoje ima
mi į okupacinę raudonąją 
armiją jaunuoliai tarp 18 
ir 20 metų ąmžiaus. į ku
rias Bolševikijos svieto pa
kampes Lietuvos jaunimas 
bus nugrūstas, niekas ne
žino. Privalomą tarnyba 
sovietuose trunka net 4 
metus.

Kai ateiną geguąęs mėnuo, viskas persimaino 
Visos pievos iy lankelės, kasdien aukštyn eina. 
Pasižiūriu į ląukelj, pilnas artojėlių 
Aria, dirba ir dainuoja, lieją prąkąitėlį.

Jiems nuo darbo rankos juodos ir pūslių pritrintos 
Kas turėtų tokią širdį, kad juos nuramintų.
Nors menkiausis sutvėrimas dirba ir lekioja, 
Skruzdelėlės neš medelius namus būdavo ja.

i Kai aš jojau kaimo gatve tai per paguolėli,
I Visos jaunas sesutėlės taisė darželėlius,
Į Ir suskynė puikų kvietką rūtelių žaliausių 
Ir aptaisė altorėlį Panelės Švenčiausios.

Susirinkom seni jauni per tą mėnesėlį, 
Atiduot Motinai garbę prieš tą altorėlį.

nustatyti tokie |emi, kad 
darbininkai norėdami pa
gerinti savo, būklę, sten
giasi dirbti už du ir net 
tris ?Įnpnes. Kąįp matome, 
vapgaė SUapiepė, turėda
ma, greičiausia, maitinti 

^didelę šeimą, dirba net už 
šešis žmonės. Bet ką tokia 
akordinė katorginė siste
ma turi bendro su “socia
lizmu” ? Galima įsivaiz
duoti, kaip tokie Žmonės, 
dirbdami už kelis, atrodys 
po pusės metų!
— Neseniai buvome rašę, 

kad okupuotoje Lietuvoje 
keliama abejojimų, ar Vil
nius tikrai pavirs sostine 
ar ne. Kaip žinoma, bolše
vikinė valdžia, norėdama 
pavaryti propagandą, bu
vo nutarusi perkelti sosti
nę į Vilnių iki gegužės 1 d., 
bet vėliau pradėjo reikšti 
įvairios srovės, priešingos 
sostinės perkėlįmųį į Vil
nių.

Dąbąr paskelbtas oficia
liais komunikatas, kad so
stinė vis dėlto Vilpiun bū
sianti perkelta, bet jau ne 
tokiais stachanoyiškais 
tempais* Būtent, įstaigos 
būsiančios iš Kauno į Vil
nių perkeltos iki 1941 m. 
rugsėjo 1 d. Iki liepos 1 d. 
būsią perkelti šie k°misa- 
riatai: komisarų taryba, 
valstybinio planavimo ko
misija, finansų, prekybos,

ląądąnąS' geg. 5 — šeš
tadienio naktį Anglijos la
kūnai naujomis bombo
mis bombardavo Vokieti
jos ir jos okupuotus mies
tus — Cologne ir Brestą. 
Be to, bombardavo Ęuhr’e 
industrijos ęeųtrą — Es- 
seu ir Dūesseldorfą ir na
cių aliejaus tankūs Rot- 
terdame.

JONO K MITO SĮUIS, ^MVO kaina *1.00, dabar .... 
SPARNUOTI LIETUVIAI — DARlUR IR dlRC 

N A S- knyga labai gražiai' iliustruota *1 pa 
veikalų. Kaina ........... ................ ..................... .

— “Kauno Audinių” fa
brike kažkokia Skapienė 
pradėjusi iš karto dirbti 
net prie šešių staklių. Dau
gelis darbininkių ligšiol 
dirbusios dviem, trims ir 
net keturioms audimo ma
šinoms, bet dabar Skapie- 
nės pavyzdžiu norinčios 
pasekti ir kitos darbinin
kės.

Kaip žinoma, pragyveni
mas sovietų.ĮJetuvoje tįek 
yra pabrangęs, o uždarbiai

apolį, iš čia į Pilypus, pir
mąjį tos Makedonijos da
lies miestą... Perėję per 
Amfipolį ir Apoloniją, jie 
atėjo į Tesaloniką, kur 
buvo žydų sinagoga. Savo 
papročiu Povilas įėjo pas 
juos ir per tris subatas tu
rėjo pasikalbėjimų rem
damos Raštu... Lydėjusieji 
Povilą nuvedė jį iki Atė
nų... Čia matydamas stab
meldystei pasidavusį mie
stą buvo sujaudintas iki 
sielos gilumos. Todėl jis 
kalbėjosi sinagogoje su 
žydais ir naujatikiais, o 
miesto aikštėje kasdien su 
čia buvusiais. Kaikurie e- 
pikurai ir stojikai filoso
fai ginčijosi su juo; vieni 
sakė: Ką tas plepys nori 
pasakyti? Kiti-gi: Jis, ro
dosi, esąs naujų dievų 
skelbėjas, nes jis jiems 
skelbė Jėzų ir prisikėlimą. 
Nutvėrę jie nuvedė jį į A- 
reopagą, - sakydami: Ar 
galime žinoti, koks tas • 
naujas mokslas, kurį tu 

: skelbi? Nes tu dedi į mūsų 
1 ausis kažin ką nauja. Tai 

mes norime žinoti, kas tai 
Į būtų?... Po to, palikęs A- 
J tėnųs, jis atėjo į Korintą. 
l Korinto miestas guli į 
L vakarus nuo Atėnų. Jame 

Šv. Povilas išbuvo ir Die- 
3 vo Žodį skelbė per pusant- 
t rų metų. Tame mieste bū-Į 
. damas Šv. Povilas parašė 
_ savo garsųjį Laišką Rome-1 
r nams.
5 Iš Korinto Šv. Povilas iš- 
š keliavo į Mažąją Aziją į E- 
■ fezos miestą, kur darba

vosi tris metus ų* parašė 
Į pirmąjį Laišką Korintie- 
-1 čiąms, Antrąjį Korintie- 
h čiams Laišką Šv. Povilas 

rašė iš Makedonijos.
E

Korinto mieste bebūda- 
•_ mas, Šv. Povilas paraše du 

laišku Tesalonikiečiams, 
- arba Salonikiečiams. Ant- 
H ra jame Šv. Povilo laiške 
h Tesalonikiečiams yra ypa- 

tingas įspėjimas, kurs tin- 
■_ ka šiems nedarbo laikams. 
H Ten pasakyta: “Juk ir pas 
į jus būdami, mes jums tai 
L_ aiškinome, kad jei kas ne

nori dirbti, tegul ir neval- 
x gO . A.V.

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

— “Tiesoje” įdėtas pasi
kalbėjimas su kažkokiu 
Petru čekąvičium. Jis 
ankščiau gavęs kuklią pen
siją, “dabar gi, pensijų 
mokėjimą pertvarkant, li
ko tik su trim vištelėm, 
dviem dukterim ir žmo
na”. — Nįekąm blogo ro-

Daug ateinančių iš So
vietų į Lietuvą vagonų tu
ri užrašų: “badaujančiai 
Lietuvai’1. Šitokie užrašai 
dedami Sovietų liaudžiai 
mulkinti. Vagonai esti vi
sai tušti. Jie Lietuvoje pri
kraunami visokių turtų ir 
grąžinami pilni į Rusiją.

— Vienas vokiečių kilmės 
Kretingos apskrities ūki? 
ninkas, kaip repatriantas, 
nustatytu laiku išsiruošė 
kelionėn į Vokietiją. Ka? 
dangi surenkamajame 
punkte dėka sovietiškos 
“tvarkos” repatriantams 
ūkininkams teko žymiai il
giau išbūti, negu buvo nu
matyta, tai dauguma be
laukiančiųjų pritrūko ark
liams pašaro. Kretingiš
kis ūkininkas, nieko blogo 
nemanydamas, nuvyko į 
savo buvusįjį ūkį ir pasiė
mė kiek reikia pašaro. Pir
miau bernąs, o dabar ūkio 
valdytojas tokį savo buvų? 
šio šeimininko pasielgimą 
paskaitė valstybės turto 
plėšimu ir jį įskundė mas
koliškiems valdžios orga? 
nams. GPU kretingiškį ū- 
kininką tuojau suėmė ir 
jam pareiškė, kad leisią iš
vykti į Vokietiją tik tuo
met, jei jis sutiksiąs su 
gpu bendradarbiauti. Pas
tarajam griežtai atsisa
kius, čekistai vargšą ūki
ninką nusivedė į Kretingos 
vienuolyno rūsį, ten prilei
do iki kelių vandens, ir, nei 
žodžio nepasakę, jį paliko 
užrakintą spoksoti. Nelai
mingasis, nevalgęs ir, ži
noma, nemiegojęs, išstovė-

— Bolševikų partijos or? 
ganąs “Tiesa” deda foto
grafiją 5 apdovanotų dar
bininkų, kurie pasižymėję 
būtų statyboje ir bųyę ap
dovanoti pinigais. Apdova
notųjų tokios pavardės: — 
Penekaitė, Vorobjovas, U- 
seyičius, Clmberaitė ir 
Murzičius.
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Kas Nulems Karą?
Dabar nėra galo spėliojimams: kas nulems karo 

likimą: laivynas, tankai ar orlaiviai? Kitais žodžiais: 
jūra, žemė ar oras? Jei žemė, tai anglams būtų riesta. 
Kur tik jie ant sausos žemės su vokiečiais susirėmė, 
visur pralaimėjo. Daug tam priežasčių. Jie silpnesni 
skaičiumi ir prisiruošimu, neturi tiek motorizuotų da
lių nei orlaivių. Be to, vokiečių štabo organizuotė ir 
karo vadovybė kur kas aukštesnė ir vieningesnė. O dėl 
prisiruošimo tai nėr ką nei bekalbėti. Visi vokiečių vy
rai jau per 20 metų lavinasi kariškoj pratyboj ir visa 
tauta susibūrė į vieną didingą armiją. Anglai kas kita. 
Jie geri sportininkai, individualiai drąsūs, ištvermin
gi ir užsikirtę, bet karui visai nebuvo pasiruošę. Da
bar jiems neįmanoma į porą metų pasivyti vokiečius, 
kurie per ketvirtį šimtmečio į karą ruošėsi. Tad atro
do*, kad anglai turi pralaimėti, nes svarbiausi laimėji
mo šansai ne jų pusėj stovi. O bet gi jie sakosi laimė
sią ir nežiūrint dažnai gaunamų baisingų smūgių, ryž
tingai kaunasi toliau. Anglai ne kokie karštagalviai 
nei desperatai. Jie šaltai viską apsvarsto. Iš kur gi tas 
įsitikinimas pergalėj? Britai jį turi tokiam laipsny, 
kad priešingos nuomonės nė neįsileidžia į savo psicho
logiją. “Šis karas bus ilgas ir sunkus, bet dėl jo laimė
jimo nėra abejonės” — sako Winston Churchill. Nie
kuo nepagrįstas optimizmas — sakysite.

Taip iš tiesų atrodo. Tačiau britai kitaip mano, 
nes jie pasitiki — jūrai. Jūra juos apgynė nuo Pilypo 
II armados, nuo Napoleono pasikėsinimo ir — nuo Hit
lerio. Tiesa, tik laikinai, bet vis gi apgynė. Sugniuždę 
italų laivyną, britai pasiėmė visas jų kolonijas. Taigi 
pirmenybė jūroje ir čia suvaidino labai stambią rolę. 
Ją taip pat gali suvaidinti ir būsimose su vokiečiais 
kautynėse Viduržemio jūroje. Jei čia vokiečiai nuga
lėtų, tai britams iš tiesų būtų sunku karas laimėti. Bet 
anglai mano, kad jūroje jie nenugalimi. Jei taip, tai ir 
[karas galutinai būsiąs laimėtas. Britų optimizmas pa
grįstas jų pačių skelbiama maksima: ilgai užsitęsu-1 
šiam kare tas būna laimėtojas, kieno valdžioje yra o- 
ikeanas. Istorija tą maksimą, rodos, iki šiol patikrinda
vo. Bet ar patikrins ir toliau? Kautynių būdas daug y- 
ra pasikeitęs. Prieš britų laivyną vokiečiai turi du 
baisingu ginklu — orlaivius ir submarinus. Kas sa
vaitė jie nuskandina po kelis desėtkus tūkstančių to
nų. Tų nuostolių anglai neįstengia užpildyti ir su pa
sibaisėjimu stebi, kad jų laivynas vis mažėja. Tiesa, 
jų laivynas milžiniškas. Įskaitant paimtuosius kitų 
valstybių laivus, Britanija turėjo apie devynis mili
jonus tonų. Kas metas ji pastato nuo pusantro iki dvie
jų milijonų tonų, bet vokiečiai daugiau sunaikina, ne
gu britai pasigamina. Tuo būdu ju laivynas sistema- 
čiai nyksta. Tad gi jie šaukte šaukiasi Amerikos pa
galbos: laivų ir orlaivių ko daugiausia!

Visas klausimas štai kame glūdi: ar Amerika su
skubs duoti Anglijai užtektinai pagalbos pirmiau, ne
gu vokiečiai užkariaus Egiptą? Mums atrodo, kad vo
kiečiams Egiptą užėmus, Anglija turės pasiduoti. Bet 
[britai sakosi kariausią, kad ir vokiečiai užimtų Gibral- 
Įtarą ir Suezą ir nušluotų juos nuo Viduržemio jūros. 
[Stebėtinas užsispyrimas. Bet toks jau britų ypatu- 
Įmas. Sumušti ir sužaloti, jie galų gale savo oponentą 
[vis kažkaip pasmaugia. K.

600 Metų Kaip Mirė L D. K. Gediminas
Šie 1941 metai galėtų va- 

Idintis Gedimino metais, 
mes bėgyje visų šių metų 
pridera mums jungti šių 
■dienų rūstų Lietuvos liki- 
■ną su senovės Gedimino 
laikų laimingesne Lietuva, 
pradėjusia vaidinti žymios 
■Valstybės rolę, išmintingo 
kunigaikščio vadovauja
mą. 
s Tie patys rusai, kurie 
■šiandien lamdo Lietuvą 
kaipo Markso fanatikai ir 
karo Petro I garbintojai, 
fcedimino laikais turėjo ją 
kerbti ir ieškoti jos drau
gystės.

Kiekviena lietuvių kolo- 
kija kaip maža ji nebūtų, 
leskaito savu malonia pa
reiga pagerbti Gedimino

vos išsilaikymo ir tautos 
erdvės klausimais eitų 
nenaudinga linkme.

Toji data kartu yra ir 
vartai į naują laimingesnį 
gyvenimą. Šiandien mes 
turime jau naujus tragedi
jos dalyvius. Kur link 
jiems eiti? Kuriais keliais 
Lietuvą vesti?

Nenoriu manyti, kad, iš
tisus amžius svetimiems 
vergavęs, lietuvis laisvės 
nepamiltų! Nenoriu many
ti, kad, smurto, savivalės 
ir netiesos dabar gausiai | 
plakami lietuviai tos tie
sos negerbtų ir teisybeiI 
galvos nelenktų! Nenoriu 
manyti, kad, sielos skurdo 
gausiai ragavus, Lietuvos 
išeivija to skurdo keliu ei
tų!

Spėju, kiekvieną lietuvį 
ar lietuvaitę savus įsitiki
nimus tvirtus esant! Ti
kiuosi, juos ramius ir pat
varius pasistatytojo tiks
lo siekiant!

Taigi šitais keliais eida
ma naujoji Lietuvos liau
dis išeivijoje ir Tėvynė- 
j e! galės išvaduot 
Lietuvai Laisvę ir Nepri
klausomybę. Mes, lietu
viai, gyvendami užsienyje, 
laisvose šalyse, Amerikos 
kontinentuose esame lais
vi ir prisiekiam laisvę ap
ginti. Mūsų laisvė per 
brangia kaina atpirkta, 
kad jos galėtumėm išsi
žadėti, ir todėl, kad ją iš
kovoti (atvaduoti), turime 
atsiminti tris dalykus: — 
darbą, pasiaukojimą ir ko
vą. Mes turime kovoti, nes 
į mūsų Laisvės Rūmus 
klastingai įsibriovė įna
mis ir viską užėmė. Mes 
kantrūs buvome, bet per- 

i ilgai, ir, gal būt, greit teks 
parodyti priešams, kaip 
mes mokame savo garbę 
ginti. Budėkime ir būkime 
kovai pasiruošę. Kaip mū
sų rūmuose įnamis skriau
džia pavergtus brolius, 
taip sode, žydinčiam prie 
Nemuno, prie jūros, kai
mynai piktą sėja, dejuoja 
mūsų broliai 
pagalbos; jų

; mus pasiekia, 
juos vaduoti, 
kovoti!

Lietuviškoji
pradeda daugiau įsigalėti 
platesnėje masėje, prade
da daugiau aktyvių žmo
nių prisidėti. Grįžta dau
gumas tų lietuvių, kurie 
ligi šiol vis dar skeptiškai 
žiūrėjo į lietuvių tautinį 
ir patriotinį judėjimą vi
same pasaulyje. Bet deja, 
reikia prisipažinti kad, 

. Pietų Amerikos Lietuvių
■ Kūnas yra labai sudėtin

gas. Daug veiklių visuome-
i ninių pajėgų nėra. Dalis į- 

sikalė fanatišką, neper
kalbamą tikėjimą, kad tik 

, Maskvoje “saulė teka”. Jų 
. buvę “bendro fronto drau- 
, gai” per 22 metus šmeižė
• Lietuvą ir panieką matyti 
, pripratę, dabar nesiorien-

tuoja ir neranda savyje 
reikiamos Tėvynės meilės. 

. Dalis ištautėjo, arba gyve-
• na “zoologiniu” gyvenimu.
• Sovietų Rusija finansuoja 
; kaikuriuos “parsidavėlius-
■ judošius”, kurie vieni 

spausdina propagandinius 
laikraščius, kiti tarpinin-

i kauja pasaulinėje spaudo- 
! je ir stengiasi kenkti vi-
• siems geriems Lietuvai va- 
( duoti darbams. Mūsų Tau-
• ta kol kas vis dar ko tai 

laukia ir jokio propagan
dos biuro neturi. Tai yra

i didžiausias mūsų neapsi
žiūrėjimas ir davimas pro-

Sv. Tėvo laiškas ■
Jo Eminencijai Kardinolui

Jūsų Eminencija:
Nors Mes pilnai pasitikim, kad mūsų ištikimieji 

katalikai, ypač vaikučiai, tėvų vadovaujami, neužmirš 
pereitais metais išleistojo Mūsų paraginimo ir eis 
prie švenčiausios Panelės altorių ištisą gegužės mė
nesį maldauti taikos nuteriotai žmonijai, vis dėlto 
Mes trokštame per šitą Jums adresuotą laišką iš nau
jo tą paraginimą pakartoti, nes karo baisenybės vis 
didesniu skausmu skrodžia žmonių širdis. Ir kadangi 
įvairių rūšių pavojai, gręsia tiekiui tautų, vis didėja, 
Mes su pasitikėjimu reiškiam savo pageidavimą, kad 
ištikimieji katalikai maldoje pakeltų savo mintis ir 
širdis į Dangų, iš kur, tarp tiekio sielvartų ir medžia
ginių nuostolių, vien tegalima lūkuriuoti vilties geres
nių dienų.

Jei mūsų maldos ir dejonės dar nesuteikė pagei
daujamų pasekmių, tai vis dėlto mūsų pasitikėjimas 
Dievu neprivalo mažėti; kaip tik priešingai, mes visi 
turim ištęsėti pamaldume ir džiaugtis viltyje, būti 
kantriais suspaudime ir ištvermingais maldoje. (Rom. 
XII, 12). Dievo sumanymai nuo mūs paslėpti, bet esa
me tikri, kad nors sunkūs ir nesuskaitomi mūsų nusi
dėjimai šaukiasi teisingo Dangaus keršto, bet Vieš
pats vis dėlto yra gailestingumo Tėvas ir visokios pa
guodos Dievas. (Kor. 1, 2, 3). Ir žinome, kad Jo meilė 
ir mums palankumas yra neribotas. Tačiau yra dar 
viena mūsų pasitikėjimo ir vilties priežastis, būtent, 
kad prie Visagalio Dievo sosto mes turim maloningą 
Dievo ir mūsų Motiną, kuri per galingą savo užtarimą 
tikrai gali išprašyti visų malonių, kokių mes tik Jo 
maldaujame.

Paveskime tad mus pačius ir mūsų reikalus Jos 
globai, kad mūsų maldas ir troškimus Ji prisiimtų 
kaipo savo, ir pakelkim mūsų vertę atgailos ir gailes
tingumo darbais, kuriuos apščiai turime atnašauti 
Dievo Majestotui, kaipo atpildą už mūsų nuodėmes. 
Tegu Ji nušluosto mūsų ašaras, sustiprina mus kentė
jimuose, paguodžia mūsų sielvartas, sumažina su
spaudimus ir per amžino užmokesnio viltį palengvina 
mūsų naštą.

Jei prisimindami mūsų nuodėmingumą jaučiamės 
neverti Jos motiniškos meilės, tai veskime mūsų vai
kučius ko didžiausiam skaičiuje prie Jos šventų alto
rių, ypatingai gegužės mėnesy, kad jie melstųsi už 
mūsų reikalus — tie nekaltomis širdimis ir nesutep
tomis lūpomis mažutėliai, kurių skaidriose akutėse 
tarsi atspindi Dangaus skaistybė. Tegu jie, maldo
je su mumis susijungę, prašo, kad ten kur dabar šėls
ta žiaurumas ir godulystė, greitai užviešpatautų mei
lė; kur dabar įsigalėjęs kerštas būtų praktikuojama 
atleidimas; kad vietoj nesantaikos žydėtų maloni tai
ka, kuri juos sutaikytų ir suvienytų; ir pagaliau kur 
dabar plačiai paplitęs neprietelingumas sėja netvar
ką ir nelaimę, būtų atgaivinti prietelystės jausmai, 
kurie nuramina įniršusias širdis ir atneša žmonijai 
ramybę ir tvarką, ant teisingumo paremtą.

Tegu tie mažutėliai išmeldžia nuo maloningos Die
vo Motinos suraminimo ir paguodos visiems nukentė- 
jusiems, ypatingai tremtiniams, pabėgėliams, belais
viams ir sužeistiesiems ligoninėse esantiems. Tegu 
savo nekaltais balseliais nuolatos maldauja, kad ši bai
si nelaimė būtų sutrumpinta, kad teisingai atkentėję 
už mūsų nuodėmes, galutinai susilauktume Dieviško
sios malonės paguodos. Ir kad greitai ant žemės su
grįžtų šviesūs spinduliai visatinės, tvirtos ir pastovios 
taikos, kuri, pagrįsta nepaliečiamu teisingumu ir mei
le, nebeužturėtų savyje perų busimiesiems karams 
veistis. Bet kuri, sujungusi tautas harmoningos prie
telystės ryšiais, padėtų joms laisvai naudotis ju dar
bu vaisiais ir vestų jas ramybės keliu į Dangiškąją 
Tėvynę.

Taigi įpareigoju Jus, Mūsų numylėtasai Sūnau, 
paskelbti šiuos Mūsų norus ir paraginimus visiems, 
prieinamiausiu ir tinkamiausiu Jums būdu, visų pir
miausiai paskelbiant pašvęstiesiems klebonams, kurie 
be abejo pasirūpins tai pranešti savo avelėms.

Dievo Malonės patikrinimui ir Mūsų prietelingo 
palankumo įrodymui, Mes teikiame Jums, Mūsų nu
mylėtasai Sūnau, Apaštališką palaiminimą ir visiems 
tiems, ypatingai vaikeliams, kurie išgirs ir pamal
džiai vykdys šį Mūsų paraginimą.

Išleista Romoje. Šv. Petro Bazilikoj, Atvelykio 
Sekmadieny, balandžio 20-ta dieną, mūsų Viešpaties 
1941 metuose, Mūsų Pontifikato trečiuose.

PIUSPPXII.

čiai, kad aplinkui mūsų 
matėme gausias, galingas 
ekspansijos kupinas tau
tas. Galėjo rastis, gal būt, 
mūsų tarpe vienas kitas 
tekios kovos nuvargintas, 

’ tokio nuolat pavojingo gy
venimo pailsintas, kuriam 
nedaug tetruko, kad būtų 
ėmęs svajoti, gal net ir su
svajojo apie ramų priebė- 
gos uostą, žinoma, sveti
muose vandenyse.

Ir toks, susilpnėjęs, turi 
progos šiandien įsitikinti, 
kad iš tų priebėgos uostų 
apie kuriuos jie susvajoda
vo, dabartinis okupavimas 
ir gyvenimas po svetima 
“apsauga” mūsų tautai, 
mūsų kraštui ir jam pa
čiam yra nepalyginamai 
sunkesnis, nei savoje vals
tybėje. Šiandien mūsų vi
sa tauta nustojo visko, ne
teko pastogių, neteko mai
sto, netekę tėvynės, vargs
ta dalis svetur ir, iabai ap
gailėtai, kad dar eina vieni 
prieš kitus. Niekas mūs 
neverčia, čion laisvose ša
lyse Amerikos, Kits kitą 
naikinti tam, kad tretieji 
iš to turėtų laimikio. Ta
čiau turime saugotis, kad 
nenutoltume nuo to dvasi
nio šaltinio, kuris gali at
nešti mūsų Tautai ir Vals
tybei laisvę ir nepriklauso
mybę.

Mūsų idealai glūdi lietu
vybės plotmėje. Todėl mes 
negalime būti šalininkai 
tų įvairiaspalvių interna
cionalizmų, į kuriuos daž
nai lietuvis mėgsta taip 
lengvai atsikreipti. Su
klumpa tokie lietuviai, nes 
jie nueina prieš prigimtį. 
Todėl mūsų politikos tiks
lą turime dabar, turėsime 
ir ateity pabudinti, kaip 
pastangą išsiskirti iš kitų 
aplinkinių tautų tarpo į 
atskirą savo lietuvišką 
vienetą ir tą vienetą pada
ryti tiek įvairią, turtingą, 
kad bent kam iš mūsų iš
nyktų ir mintis apie kito
kius kelius. Mes remiamės 
teise, teisingumu, mes at
kakliai gynėme, giname, 
ginsime mūsų teises į savo 
tautą, į savo žemę, į savo 
kraują. Mes taip pat loja
liai vykdėme, vykdome ir 
vykdysime tas pareigas, 
kurių turime iš bendros ir 
sutartinės tarptautinės 
teisės.

Baigdamas norėčiau kiek 
sustoti ties mūsų santy
kiais su lenkais, kurių gy
venimas, kaip žinome, yra 
šiuo metu nelengvas. Ir 
vieni ir kiti turime atsidė
ję žiūrėti, kad tas bėdos 
kontaktas nė vienoje iš a- 
biejų pusių nepaliktų atei
čiai kartumo. Be ko kita 
mums atsimintina, kad 
karti yra priekaištaujama 
duona ir kitiems šiuo 
sunkmečiu atsimintina, 

į kad iš senų senovės lietu-

Rašo Dr. Pranas <
Šacikauskas i

Didžiųjų pasaulinių su
krėtimų sukūry vėl artėja 
diena, kada smarkiau su
plaks kiekvieno lietuvio 
širdis, nežiūrint, kas dary
tųsi aplinkui. Toji diena y- 
ra BIRŽELIO 15-toji. To
ji diena yra krauju ir liū
desiu' įrašyta lietuvių tau
tos širdin, bet drauge taip 
pat didžiausiąją viltim nu
žymėta. Nes kiek metų 
mes liūdėsim Birželio 15- 
tąją dėl Lietuvos, tiek kar
tų sėmsimės vilties, kad, 
pagaliau liūdesys virs 
džiaugsmu ir mes savo ti
krąją Tėvynę Lietuvą Lai
svą ir Nepriklausomą at
kovosime. Lietuviui įgim
tas tikėjimas teisės ir tei
sybės galutiniu laimėjimu 
davė mums jėgų savo lai
ku skaudų Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės 
netekimą pakelti be mirš- 
tamosio desperacijos, be 
viltiško rankų nuleidimo ir 
atsisakymo nuo tolimes
nės kovos. Visi žmonės, vi
sos tautos pirmiausiai rū
pinasi savo ateitimi. To
dėl ir mes visų savo intere
sų priekin statykime savo 
skaudžiausią ligi šiol nepa
gydomą žaizdą — atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę 
ir išvaduoti mūsų Tėvynę 
iš okupantų rankų. Laisvė 
ir nepriklausomybė mūsų 
Tėvynei Lietuvai buvo iš
plėšta apgaulingu būdu — 
jėga, sulaužant pasirašytą 
sutartį, ir mūsų kaltė bu
vo tik toji, kad mes, aklai 
laikėmės neutralumo tei
sių ir buvom persilpni a- 
nuomet ją jėga atsiginti 
iš gruobuonies. Tačiau 
materialių jėgų silpnumas 
nereiškia šventųjų teisių 
išsižadėjimas. Atvirkščiai, 
teisė ir yra tam pasauly, 
kad apsaugotų silpnesnįjį 
nuo stipresniojo savava
liavimo. Jei teisė šios savo 
svarbiausios pareigos ne
atlieka, tai ji jau nėra tei
sė ir jos pats buvimas pa
sauly būtų betikslis ir be
prasmis.

Dvidešimts dvejus su 
viršum naujos nepriklau
somybės metus buvo Lie
tuvai paženklinti kovomis, 
sunkumais, kurie kildavo 
dėl to, kad vienas ar kitas 
iš aplinkinių veiksnių ne
norėjo Lietuvai pripažinti 
kurios norint jos gyvybės 
teisės. Būdami negausi 
tauta, būdavome, gal būt, 
vienas kitas iš mūsų ap
ninkami kartais abejonės, 
ar verta iš viso, tiek kovo
ti ir tiek aukotis tam, kad 
išlaikytume savo atskiru
mą kitų tautų tarpe, ypavardą netik savųjų tarpe, 

bet ir kitataučių tinka
miausiu ir galimai iškil
mingiausiu būdu. Mūsų 
mokyklos, istorijos, moks
lo ir literatūros draugijos, 
patrijotingų laikraščių re
dakcijos, mūsų istorinin
kai ir literatai, garbės žen
klų nešiotojai ir karų ve
teranai, — visi kviečiami į 
Gedimino, Vilniaus įkūrė
jo, jubiliejinį darbą.

Kad įgautumėm geresnį 
supratimą kaip Gedimino 
laikais atrodė netik Lietu
vos padangė, bet ir kiti pa
saulio kraštai, — reika
linga keletą istoriškų stu
dijų, žemlaęių, apie Gedi
mino asfriėnį paveikslų 
rinkinio ir tt. Jau dabar

spaudoje matome įvairių 
lietuvių tautai naudingų 
sumanymų, kuriems vyk-j 
dyti beabejo reikalingos vių ir lenkų tautos gyve- 
lėšos. Jas mes rasime dirb
dami talkoje. Lietuvos Pa
siuntinybė iš savo aprėžtų 
kreditų pati ketina kiek 
nors šiam svarbiam reika
lui paskirti pinigų ir tuom 
pat ragina visus Lietuvos 
garsios senovės gerbėjus 
paaukoti kiek nors, kad 
jubiliejus būtų vieningas 
dvasia ir gausingas dar
bais. P. Žadeikis,P. Žadeikis,

Lietuvos Įgaliotas 
Ministras. 

Washington, D. C. 
1941 m. gegužės 1 d.

no kaimynystėje ir kad ta 
tautų kaimynystė tuo ar 
kitu pavidalu išliks taip 
pat ateičiai. Protinga tad 
būtų stengtis visiems pa
mėginti pagaliau padaryti 
tą kaimynystę ramią ir pa
sitikėjimu paremtą, taip 
kaip su kitomis Pabaltijos 
Tautomis. Lietuvių užsie
nio poliitkos aktyvumas 
tiesiogiai pareina nuo vi
dujinio sutvirtėjimo, susi- 
cementavimo, susikonsoli- 
davimo. Neturi būti nė 
vieno lietuvio, kuris Lietu-

ir šaukiasi 
šauksmas 
Turėsime 

mokėkime

nuomonė

• v

gos (auksinės) “penktako-lkai bartasi, svyruota ,bet, 
jams” užimti svarbias po-Į galiausiai buvo sukurtas 

Vykdomasis Komitetas, 
kuris ir padėjo Lietuvos 
reikaluose Taikos Konfe
rencijoje Paryžiuje. Da
bartės tą trūkumą turime 
stengtis pašalinti, jei ne
norime būti gyvenimo au
drų paskandinti siūbuo
jančioje likimo jūroj. Tai
gi daugiau veikimo ir pasi
tikėjimo savimi, o viskaą 
kitaip klosis!

zicijas, kurie sėja neapy
kantą tarpe išeivių laisvo
se šalyse ir tankiai juos 
demoralizuoja — tempia 
ant savo kurpalio ir daro 
juos nesukalbamais fana
tikais.

Gyvenimas moko. Pasi- 
imkime iš jo nors vieną 
pamoką. Kova dėl Lietu
vos Nepriklausomybės me
tų 1918 — 1919 metų, ilgo-
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; Vėl sulaukėm gražaus kad tie troškimai būtų at- 
gegužės mėnesio, taip gau- siekti, 

;siai poetų apdainuoto. 
Džiaugiamės gaivinančiu 

‘pavasariu ir jaučiam kaip 
atgimusi gamta kviečia 
žmogų į bendrą darbą — 
pasaulio pagražinimui, 
žmonijos patobulinimui.

Su atnaujinta energija 
Sąjungietės stoja į darbą, 
ALRK Moterų Sąjungos 
naujų narių vajų. Pasek
mės gali būti puikiausios, 
jei tik naudosimės progo
mis. Beabejo visose kolo
nijose Motinų Diena bus 
iškilmingai minima su į- 
vairiais motinų - dukterų 
parengimais. Be galo gra
žus ir girtinas šis viešas 
motinų - dukterų bendra
vimas, bet gaila, kad daž
nai jis baigiasi su dienos 
ikilmėmis. O nuolatinis 
draugavimas sunesniosios 
su jaunesniaja karta tiek 
dau gero ir malonumo ga
li atnešti. Kas geriau su
pras ir atjaus dukrelės 
troškimus, jei ne ta pati 
motinėlė su kuria dukrelė 
buvo draugiškai atvira. Ir 
kas daugiau pasiaukos,

jei ne ta, kurios 
meilė ir pasiaukojimas 
niekada negęsta— motina. 

Tiesa jaunimo širdis 
šaukiasi į jaunimą dėl 
draugavimo. Bet jei visos 
motinos Sąjungietės pri
rašytų savo dukreles, mū
sų pačių tarpe rastųsi gra
žaus jaunimo. Mūsų Są
jungos kuopos taptų tikrai 
“šeimynų kuopom”, kurio
se kivirčiai paprastai ky
lanti tarp senesniosios ir 
jaunesniosios kartos būtų 
iš anksto gražiai išrišti. 
Nes kur rasi motiną, kuri 
neremtų savo dukters gra
žių sumanymų, o kur rasi 
katalikę dukterį, kuri ne
pagerbtų sengavėlės moti
nėlės tradicijų ir reikale 
neprisitaikintų prie senes
nių papročių? Reikia at
minti, kad pažanga kyla 
ne vien tik iš naujų suma
nymų — daug iš kurių a- 
teitis parodo nepraktiš
kais, bet iš gero naujo su
manymo pagrįsto kokios 
nors senos išbandytos tra
dicijos. Malonu ir naudin
ga prisiminti to kilnaus

Žvilgsnis į bėgančius, surengtų lenktynių Te-
- xas universiteto, kur juodukai lenktyniavo su če- 
į modanais ir juose lagaminais. Tas įvyko Austin
- mieste. Matomos lenktynės labai suglaustos.
- •

A

Pasauly daug vargo prityriau. 
Nemažai kančių iškentėjau, 
Tačiau nuo Tavęs nesiskyriau 
Ir viltį Tavy teturėjau. 
Su nusilpusiu kūnu ir siela, 
Kai gyvenimo kryžkelėn stojau, 
Kai viskas man buvo nemiela, 
Vaikystės maldas vis kartojau. 
Po gyvenimo našta sulinkęs, 
Bažnyčios tylumoje klampiausi 
Ir Globėju Tave pasirinkęs, 
Žinojau, kad mane Tu priglausi. 
Prie krūtinės prispaudęs mane 

menką 
Ir nuliūdusią širdį paguodęs, 
Tu dar ištiesei man savąją ran-' 
Kelelį į laimę nurodęs. [ką.

Alg. Vargas. II
didvyrio Abraham Lincol- 
n’o išsireiškimą: “Visa, i 
kas aš esu, ir kuo viliuos 
būti, tai mano motinėlės^ 
dėka”.

Kaip džiugu būtu, jei 
jaunametės tikrai įvertin
tų savo motinėlių veiklą ir 
iš to gausaus lobyno — jų 
patyrimų ir pergyvenimų, 
priimtų tuos patarimus ir 
perspėjimus, kuriuos mo
tinėlės nuoširdžiai teikia 
dėl dukrelių laimės. O iš na 
kitos pusės, kad senesnio
ji karta, matant, z
kai ir gyvenimas mainosi, 
nepasmerktų jaunimo vi-1 
siškai, bet dėl savo laimės 
ir gerovės, stengtųsi kiek 
galima prisitaikinti prie 
šių laikų.

Toks nuoširdus bendra
darbiavimas ir vieną kitų 
atjautimas, suteiktų bren
dančiam jaunimui gražaus 
tvirto charakterio, o mūsų! 
motinėlėm tos paguodos ir 
to malonumo, kurio jos 
jau seniai šimtariopai už
sitarnavo.

Ateinančios Motinų Die
nos proga, nuoširdžiai 
sveikinu visas motinėles 
sąjungietės, linkėdama 
joms ilgiausių metų ir 
daug, daug laimės.

Ona Kratavičienė, 
Mich. Valst. Direktorė.

Branford River, Connecticut, yra leista žuvauti 
. Vaizde matome tūlą 
traukiančią žūklę.

tik moterims bei merginoms. 
Helen Rawles iš New Haven t

“Tiesa5’ rašo, kad vie- atsakė: “Greit viskas bus 
“Valgid” bendrovės pa- skanu, kai nebus iš ko pa

tarnautoja, į jos pastabą, sirinkti. Greit ir to ne tu-
kdd lai- kad jai valgiai nepatinką, rėsime”.

______i _______ a-__ _________________ ;________________ :__

Pavasariui Atėjus
4 -ST?- - g-;--*

Daržovių Gamyba
*L.3

rybos pirmininkas M. Ged
vilą su bolševikų partijos 
gen. sekretorium Iciku 
Meskupu.

Praėjo tik kelios dienos, 
o štai oficiozas “Tarybų 
Lietuva” paskelbė ilgą 
straipsnį, pasirašytą J. 
Daugėlos, valstybinio ‘So
dybos’ tresto valdytojo pa
vaduotojo. Kaip matome, 
asmuo kompetetingas, o 
‘Sodybai’ kaip tik pavestas 
daržovių supirkinėjimo 
monopolis. J. Daugėla ra
šo, kad “Sodyba” pernai 
supirko apie 10,000 tonų 
daržovių (skaičius atitin
ka tą, kurį paskelbė Ged
vilą su Meskupu, o atei
nančiais metais numatoma 
supirkti 60,000 tonų. Rei
kia manyti, kad J. Daugė
la apsiriko, minėdamas tik 
ateinančius metus. Grei
čiausia, jis turi galvoje 
šiuos metus.

Bet 60,000 tonų sudaro 
tiktai 60,000,000 kg., tuo 
tarpu Gedvilą su Iciku 
Meskupu rengiasi supirkti 
250 milijonų kg., t. y. net 
keturis kartus daugiau. 
Mes kažkodėl esame linkę 

■manyti, kad Ji Daugėla 
daržovių auginimo klausi
mais yra kompetentinges- 
nis už Gedvilą ir Meskupą. 
Bet ir Daugėla sako, kad 
tik “numatoma” supirkti, 
t- y- jeigu Stalino saulė pa
kankamai daržovių priau
gins.

Bet ir J. Daugėla turi ati
duoti duoklę naujajai bol
ševikiškai frazeologijai. 
Straipsnio pradžioje jis sa
ko, kad “anksčiau tais rei
kalais (daržovėmis) mūsų 
krašte mažai buvo rūpina
masi”, o straipsnio pabai
goje jis sako, kad valsty
biniam “Sodvbos’ f

OUų
— Smulkaus nejudomojo 

turto nuosavybės teisė o- 
kupuotoje Lietuvoje dar 
palikta, bent ofieiališkai. 
Tačiau praktiškai ji bai
gia nykti. Ir tai dėlto, kad 
miestuose namai ir skly
pai apdedami tokiais di
deliais mokesčiais, jog no
rams nenorams ne viehas 
savininkas nuo savo nuo
savybės jau atsisakė arba 
bus priverstas neužilgo 
nuo jos atsisakyti.

Ūkininkai jiems paliktų 
naudotis ūkių taip pat ne
pajėgs išlaikyti, nes be di
delių mokesčių jie turi 
valdžiai mokėti ir natūra. 
Tokiu būdu ūkininkai ver
čiami “savo noru” išsiža
dėti ūkių it rašytis į kol
chozus. Jau keletas tokių 
kolchozų yra įsteigta.

— Jau buvome rašę, kad 
susovietintosios Lietuvos i 
bolševikų partijos centro 
komiteto prekybos sky
riaus vedėju paskirtas 
“draugas” šliomkė Mai-’ 
min. Dabar patiriame^ kad 
Šliomkė gerai aprūpino ir 
savo žmoną Sarą. Ji pas
kirta tiekimo ir gaminių 
realizavimo valdybos val
dytojo pavaduotoja. Paties 
Šliomkės rankose yra visa 
okupuotosios Lietuvos 
prekyba, taigi ir koopera-. 
tyvai.

K. Šilinis.

KAS LAIMES §1 KARĄ?
(Keliautojo Įspūdžių Nuotrupos)

Miegaliai, Kurie Nebijo Bombų. — Vokietija Pajėgi. — Vokietis Darbi
ninkas Pasigenda Degtinės. — Jei Paslystų Vokietijos Koja. —

(Tęsinys)
VOKIETIJOS DARBININKIJA

Okupavus Stalinui Lietuvą, dau
gelis lietuvių pabėgo į Vokietiją ir čia 

' gavo darbo. Kai vokiečių kai kurie 
darbininkai susitiko su lietuviais pa
bėgėliais, vokiečiai juos pasveikino: 

— Ko jūs bėgote iš Lietuvos, ar ten 
darbo nėra.

— Mūsų kraštą okupavo Moloto
vas ir Stalinas su savo sėbrais, inums 

- nei darbo nei gyvenimo nėra, visas 
..gyvenimas aukštyn kojomis pastaty-

, — trumpai atsikirto lietuviai.
Kaip tai gali būti, juk Rusijoje

jE
id
•visko yrtH-H* duona ir sviestas ir me- - pagerino žmonių gyvenimo^- nes jis 
Usa’galima'gauti be kortelių, ne taip; eina prieš žmogaus interesus: nėra 
” kaip pas mus. nuosavybės ir žmogus netUTFTaisvės.

Pavasario štai dienos 
Pabodo kambarys; 
Nublukusios jo sienos 
Manęs nesulaikys.

Išeisiu aš į gamtą
Su tavimi kartu;
Pavasario juk laukiau, 
Nekantriai, kaip ir tu.

Džiaugsmas širdis pripildys, 
Pamiršime vargus, 
Jų atminimą dildys 
Pavasaris smagus.

Saulutė mum šypsosis 
Paukšteliai mum giedos 
Ir pasilikt norėsi
Čionai tu visados.

Pavasaris ant vietos, 
Gaila, nebestovės. 
Tad kol dienos saulėtos, 
Linksminkis iš širdies.

biniam “Sodybos’ trestui 
šiuo metu priklauso 36 į- 
monės, “kurių gamyba yra 
labai racionali ir veik jo
kių liekanų nelieka”. Jeigu 
jau taip mažai daržovių 
auginimu ir jų perdirbi
mu “ankščiau” buvo rūpi
namasi, tai iš kur “Sody-i

t I 
j

— Senas priežodis sako,
- kad melu toli nenueisi. Šio
mis dienomis paskelbėme 
sovietų Lietuvos komisarų 
tarybos ir bolševikų parti
jos pasirašytą bendrą pra
nešimą, iš kurio sužinojo
me grandiozinius planus,, . .... .
kaip “Stalino saulei švie-lba turi savo žinioje net 36 
čiant” f-’“--*-’ -1-—___ l įmones. kurios, kam lis sa-
daržovių gamyba, 
pranešime buvo pasakyta,

i
■ būsianti plečiama! »mones’ kurios’ kaiP Jis sa’ 

Tame ko, ^lr^a labai raciona- 
- - liai”? Ar ir čia “gėnialio- 

kad pertai "buvę1"sumirkta *>” StaUno 
“iOmetaiskbūs1ąXirita!

249,2^000 kg.,\eiš-!^^^

kia beveik 25 kartus aau- į pasibaisItinas: nudriskę, 
giau. Ta proga raseme,japšepę> neturį apatinių 
kad tokius didžiulius dar- drabužių, o mundierai pa- 
žovių kiekius, turbūt, siųti iš maišams naudoja-

Alg. Vargas, “prisiaugins” komisarų ta- mos medžiagos.

O juk žmogaus laisvė ir nuosavybės 
turėjimas, tai yra faktoriai, kurie 
gali padaryti gražesnį ir žmoniškesnį 
gyvenimą.

— Vadinasi, Vokietijoje yra darbi
ninkų, kurie simpatizuoja rusų bol
ševikams, — paklausė vienas laikraš
tininkas.

— 1939 metais Vokietija sudary
dama nepuolimo sutartį su rusų bol
ševikais, labai daug nustojo, o Stali
nas laimėjo. Daugelis vokiečių tapo 
kaip ir apglūšinti savo dvasioje, jei 
taip galima pasakyti. Prieš komunis
tinė veikla Vokietijoj sustabdyta, nes 
to reikalauja pasirašyta sutartis su 
rusų bolševikais. Sutarties dvasia ne
leidžia viešai kalbėti ir rašyti prieš 
komunizmą. Gal vokietis ir kitaip 
savo širdyje mąšto apie komunizmą, 
bet jis nięko neigiamo negali pasaky
ti ar daryti prieš komunizmą, o ko-

— Nors čia ir kortelės yra, bet ga
li gyventi, o ten nėra maisto korte
lių, bet žmonės pusbadžiu gyvena. 
Komunizmas moka žmogų tik api
plėšti ir visus padaryti vargšais.

— Kaip tai gali būti, toks turtin
gas kraštas ir neturės ko valgyti.

— Rusijoje galėtų ir turėtų visko 
būti, visi žmonės galėtų puikiausiai 
it turtingai gyventi, bet ten nėra 
tvarkos organizuotumo ir žmogus 
laikomas tik daiktu, o ne žmogumi, 
su kuriuo kaip nori ir elgiasi rusų munistų simpatikai Vokietijoj yra 
bolevikų valdovai, todėl bolevikijoje 
ir yra tokia suirutė ir žmonės gyvena 
vargingai. Komunizmas Rusijoje ne-

drąsesni ir jie nesibijo savo simpati
jų pareikšti tusu bolševikams. O ko 
jie bijos, fiėš yra draugystė tarp vo
kiečių ir rusų bolševikų, nors tik ant 
popieriaus, bet vokiečiai darbininkai, 
Simpatizuoją bcšševttmui, ' šitokius

" r "W į’

p. Ethel Makinson, ofl 
Long Beach, Čal., pasižyi 
mėjus sportininkė.

— Mes galime gerai gyventu bei 
visa nelaimė, kad mes negalime kadį 
norime pamesti darbdavio ii’ eiti ki] 
tur ieškoti darbo. Sudarė sutartį si 
darbdaviu ir laikykis jos, tokia būklę 
žmogų vargina.

— Ar pats manai, kad kitaip paį 
rusų bolševikus. Dar aršiau. Žmogd 
pririša prie vienos vietos ir negali iš 
eiti, o be to, koks gi ten uždarbis.

Vokietijoje nepaprastai gerai iš 
vystyta propaganda apie Vokietijos 
laimėjimus ir busimąjį Eutopoš perj 
tvarkymą, žmonės įtiki ir daugeli? 
laukia gražių ateities dienų. Bet ka; 
atlekia anglų bombonešiai į Vokieti; 
ją ir vėl vokiečio gera nuotaika pa 
krinka. Ir tada atviresni vokiečiai 
tarp savęs kalba:

— Fricai, juk tu skaitei, kad angį 
lai visai supliekti, atrodo, kad jie ne 
beturi nė vieno orlaivio.

— Tur būt, šią nakt buvo aliarmai 
ir mes tūpė jom slėptuvėse, nū, ii 
kam to reikėjo, juk 
lų bombonešiai, o [ 
šypsodamas. porina > Mį

Vadinasi,'ir karo <

dalykus moka gražiai ir sumaniai 
panaudoti. Neapsiriksiu, tur būt, pa
sakęs,- kad apie 50% vokiečių darbi
ninkų simpatizuoja rusų bolševi
kams. Negaliu sakyti, kad nacional- 
socializmas Vokietijoj nesirūpintų 
darbininkijos reikalais. A. Hitleris 
socialinį klausimą yra gerokai ap
tvarkęs ir į darbininkiją ypatingą 
dėmesį kreipia, o vis dėl to daugelis 
vokiečių darbininkų simpatizuoja 
rusų bolševizmui. Reikia tik stebė
tis vokiečio darbininko neakyluiriu, 
nes jei ne ši sutartis vokiečių su rusų 
bolševikais, tai ir šio karo nebūtų 
buvę ir nereikėtų aimanuoti dėl mai
sto kortelių ir kitų šiokių ar tokių 
trūkumų, kurie atsiranda karo metu.

Kartą sutinku vokietį darbininką 
iš ginklų fabriko ir klausiu:

— Kaip gyveni, uždirbi pakanka
mai?

— Aš per mėnesį gaunu 320 mar
kių, žmona uždirba 150 m., o sūnus 
220 markių, galima gyventi, bet ne- 
gali žmoniškai išsigerti, tik visokie 
bižalai, tikros degtinės stinga, 
siskundė šypsodamasis dafbininkiš.

— Tokius pinigus gaunate, galite vokiečių jumoristų, 
tilr džiaugtis, gerai gyventi.

— •
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Pirmutinis Amerikos 
prezidentas Jurgis Wa- 
shingtonas, pasitraukda
mas iš politiško gyvenimo, 
būsiančioms kartoms pa
tarė laikytis nuošaliai nuo 
Europos ginčų ir nesikišti 
į jos karus. Šis patarimas 
nėra jokia dogma ir nėra 
jokis privalomas įstaty
mas. Bet tas patarimas y- 
ra viena iš Amerikos tra
dicijų ir ji vis buvo popu- 
lerizuojama. Ji buvo pusė
tinai prigijus. Todėl kuo
met prez. Wilson anuo me
tu ėmė linkti į tai, kad įsi
kišti į Europos karą, tai 
karo priešininkai tada y- 
patinrai rėmėsi Washing- 
tono ^spėjimu.

Amerika antru 
sykiū žingsnis po žings
niui įsipainioja į Europos 
karą.

Visi atsimename, kokius 
kąro tikslus skelbė prez. 
Wilson. Girdi Amerika ei
nanti į karą, kad išgelbėti 
demokratiją, kad išgelbė
ti civilizaciją, kad iškovoti 
laisvę pavergtoms tau
toms, kad nuversti kaizerį 
nUo sosto ir tt.

Dabar prez. Rooseveltas 
panašiai skelbia.

i Bet waiter Lippihann, 
garsūs Amerikos rašyto
jas, įrodinėja, kad tikrojo 
karo tikslo neskelbė nei a- 
nūp mėtų prez. Wilson, nei 
dabar prez. Roosevelt.

Walter Lippmann įrodi
nėja, kad į pirmąjį Euro
pos karą Amerika įsivėlė 
ne dėl bankininkų, ne dėl 
amunicijos iŠdirbėjų ir ne 
dėl kapitalistų machinaci
jų. Amerika tada į karą į- 
sivėlė ne dėl neapykantos 
kaizeriui ir ne dėl Ameri- 4- 

_ jsivėlė 
16 laisvės 
Mhš. Wąl- 

irodipėjk, 
kai buvo

patinzž 
tono is] 

Daba

m

I

ykai
?rez. Wilsono galvoje, kuo
met jis ryžosi siųsti Ame
rikos karines jėgas kovai 
prieš kaizerį. Jisai nurodo, 
kad prez. Wilson ėmė neri-

mauti nuo tada, kai pasi
rodė pavojuje Atlantikas, 
kai išrodė, kad Anglija ga
li netekti kontrolės Atlan- 
tike.

Lygiai dėl tos pat prie
žasties sunerimavo prez. 
Roosevelt. Kai pasirodė, 
kad Hitleris gali padaryti 
galą anglų viešpatavimui 
Atlantike, tai prez. Roose- 
Veltas pradėjo skelbti apie 
reikalą įsikišti į Europos 
karą: Kai prez. Wilson pa- 
gatavls buvo kooperuoti 
su imperialistiška, mažų 
tautų smaugėją cariška 
Rusija, tai dabar ir prez. 
Rooseveltas pagatavas ko- 
poeruoti su barbariška, 
despotiška Sovietų Rusija, 
kad neva užtikrinti laisvę 
visame pasaulyje.
- Taigi tikrasis Amerikos 
karo tikslas nebuvo skelb
tas anuo metu, nėra skel
biamas nei dabar. Aišku, 
kad šitaip elgtis nėra ge
rai. Galų gale tikras tiks
las išeina aikštėn ir tada 
visuomenė jaučiasi apvil
ta. Pamato, kad krašto va
dai nesilaiko duoto žodžio, 
nevykdo savo pažadų. Juk 
žmonės supranta, kad jei* 
negerai, kuomet kaizeris 
nesilaikė žodžio, arba lau
žė sutartis, tai taipgi nege
rai, jei pažadų nesilaikė 
Lloyd George ir visi ali jan- 
tai. Dabar žmonės supran
ta, kad jei negerai, kuo
met Hitleris nesilaiko duo
to žodžio, tai negerai, jei 
prez. Rooseveltas prieš 
rinkimus žadėjo neįsivelti 
į dabartinį karą, o rinki
mus laimėjęs, kalba ir vei
kia kitaip.

taigi jei prez. Wilson 
manė, kad Amerikai svar
bu buvo užtikrinti Angli
jai pirmenybę jūrose ir y- 
pač Atlantike,tai jis turėjo 
žmonėms taip sakyti. Ir 
dabar, jei prez. Roosevelt 
nori Anglijai išgelbėti At- 
lantiką, tai taip ture jo aiš
kinti prieš rinkimus, taip 
turėtų aiškinti ir dabar.
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SEKMADIENI

Liepos-July
BROCKTON, FAIR GROUNDS

BROCKTON, MASS.

r

Brangūs Prieteliai:-

II Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Padėtis Lietuvos mies

tuose ir miesteliuose ypa
tingai bloga. Namų savi
ninkai išgujami iš nusa
vintų namų. Jiems jokio 
darbo nesuteikiama. Vė
liau, jie kaltinami nedirbą, 
kemšami į prekinius vago
nus, gabenami į Rusijos 
gilumą ir niekas apie jų li
kimą daugiau nieko nepa
tiria.

“Labai dažnai užsakymai 
atliekami iš žalios medžia
gos”, — sakoma nusiskun
dime. Toks darbas esąs 
klientų apgaudinėjimas. 
Prie įmonės įrengta valgy
kla, bet joje taip nešvaru, 
jog darbininkai verčiau 
valgo prie varstotų, “tarp 
dulkių, klijų kvapo”.

27 d., 1941
J

—Kažkoks darbininkas 
viešai nusiskundžia, kokia 
tvarka įsiviešpatavo buv. 
brolių Sadinskų baldų į- 
monėje, kurią bolševikai 
nusavino. Įmonės direkto
rium paskirtas buv. darbi
ninkas Rabžys, bet nusis
kundžiama dėl jo šiurkš
taus elgimosi. Įmonės va
dovybė visai netikrinanti, 
kokie baldai išleidžiami.

Užsisakykite Tuke Pas M« 
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
IvalliuS pn%lllofIiuS«

Myopia Club Beverage Co.
.ĮĮraften Ifa, bDngten, Mass. TeL Dedham 1304-W 
Iranas GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Taip pat gauta žinių, 
kad visi Šiaulių kunigai po 
Vasario 16 d. įvykių buvo 
suimti, bet vėliau vėl buvo 
paleisti su sąlyga, kad be 
GPU žinios niekur iš Šiau
lių neišvyks.

“Tiesa” nusiskundžia, 
kad rašytojai nesideda prie 
okupantų. “Jiems, mat, 
svarbiausia lietuvišku
mas”, kaip sako autorius.
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Šįmet LDS ir laikraščio “DARBININKO” 25 me
tų gyvavimo sukakčiai apvainikuoti, LIEPOS-JULY 
27 d. yra rengiamas MILžlNlškAŠ IŠVAŽIAVIMAS— 
LIETUVIŲ DARBININKU DIENA, puikiame parke— 
BROCKTON FAIR GROUNDS, Brockton, Mass. šia
me parengime bus graži programa, bus kalbėtojų, ku
rie nesenai pabėgę iš bolševikų kankinamos Lietuvos, 
bus gražių ir vertingų dovanų, skanių valgių ir gėrimų; 
Todėlei, nuoširdžiai kviečiame visūš lietuvius tą dieną 
rezervuoti šiam išvaŽiavirtUii. Tamstos save atsilanky
mu nevien maloniai praleisite laiką, bet Sykiu atliksi
te gerą darbą, paremdami laikraštį “DARBININKĄ”, 
kuris taip ištikimai tarnavo Amerikos lietuvių išeivi
jai.

Prašome iš anksto įsigyti šio parengimo tikietų. 
RENGĖJAI.

Šio milžiniško parengimo bilietų galima įsigyti 
pas darbuotojus, veikėjus įvairiose kolonijose ir ku
rie norėtų daugiau ar mažiau pasidarbuoti kviečiaine 
rašyti ar asmeniškai atvykti ir kreiptis:—

DARBININKAS .
Boston, Mass.

t

Antra Dovana Trečia Dovana

«

366 W. Bfoadwdy, So.
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Pėnkta Dovana
Westinghouse Pobtable Radio.

Vertės $19.95

šešta Dovana
Elektrikinis Toasteriš

Vertės $2.95

Septinta Dovana
Elektrikinis, Laikrodis

Vertės $2.95

FUR JACKET (Kailinis 
jaketas), kurį dovanojo I. 
J. FOk kompanija per sa
vo atstovą B. KORAITĮ.

Kam ši dovana teks, tik
rai džiaugsis, nes šis pui
kus, elegantiškas Jaketas 
yra naujos, 1941 m. mados. 
Įsigykite bilietų!

Vertės $100.00
6n.il i nstfam
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ELEKTRIKINIS GRAMAFO- 
NAS. Moderniškai padirbtas.

Vertės $35.00
- -- -.............................-•••»•■— —

' - -
Ketvirta Dovana 
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Portable Rašomoji Maši
nėlė. Parankūs dalykas.
Vertės $25.00
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Amerikos Lietuvių R. Katalikų Darbininkų Sąjungos Naujos Anglijos Apskričio

METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio - June 1 d., 1941

ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS
Vasarėlė jau plačiai 

ątvėrė duris į gražią 
gamtą.

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

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

Daugiau žmonių pa-

žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

Šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku
sių. Ir alkis ir troškulys 
bus kuomi patenkinti. 
Čia ir nealkanas valgis ir 
neištroškęs gers.

Gardžiai pavalgius, y- 
pač atsigėrus, kaip gi 
malonu pašokti, ypač 
kada orkestros aidai ko
jų spiruoklėms ramybės 
neduoda. Masins šokių 
mėgėjus ir geras prizas 
už geriausį pašokimą.

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo i- 
vairumu.

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

Prisisportavus ir pri
sišokus malonu bus pa-

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

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

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

Rašykite Prie LRKSA
Apsidraudimas Saugus. Įstojimas Veltui. Daktaro 

Egzaminacija iki 1 dolerio apmoka Centras. 
“Auksinio Aruodo” Vajus.

Šiomis dienomsi Naujos ir jos yra mažesnės, negu 
Anglijos LRKSA apskritys kitų panašių organizacijų, 
ir kuopos smarkiau suju
do prirašinėti naujus na-' moderniški ir užgirti vais
inius. i

Dabar eina taip vadina- mentų. 
mas LRKSA “Auksinio A- 
ruodo” vajus. Naujos An-' metų Susivienyme gali ap- 
glijos kolonijose lankosi sidrausti savo gyvastį nuo 
generalinis Susiv. organi- $150.00 iki $2,000.00 su- 
zatorius Pranas Katilius mai; o nuo 50 iki 55 metų 
ir padeda vietos apskričių iki $250.00. Vaikų klasėse 
ir kuopų organizatoriams “B”, “C”, ir “D” galima ap- 
prirašinėti naujus narius, drausti nuo gimimo dienos 
Taigi ta proga paduodame nuo $250.00 iki $1,000.00. 
daugiau žinių apie LRKSAį Certifikatus galima pa- 
ir jo “Auksinio Aruodo?, sirinkti 20 Payment Life. 
vajų.

Finansiniu atžvilgiu LR- metų, o po to turėsite iš- 
KSA yra saugus ir stiprus, mokėtą certifikatą; 20 
Jo solvency yra 109%, t. y. Year Endowment už kurį 
,9 procentais aukštesnis, mokėsit per 20 metų ir su
degu valstijų apdraudos ėjus 20 metų gausite pini- 
departamentai reikalauja, gus būdami gyvi; Endow- 
Bet Susivienymas, atsi- ment at Age 60 ir gausite 
žvelgiant į lietuvių katali- pinigus sulaukę 60 metų 
kų skaičių Amerikoj, rei- amžiaus; arba Endowment 
iia pripažinti, turėtų ke- at Age 85, kur gausite pi- 
leriopai būti skaitlinges-' nigus sulaukę 85 metų am
ais. Ir kodėl ne? šiandien žiaus.
Susivienymas turi įvedęs 
įvairius apdraudos skyrius 
ir kiekvienas asmuo gali 
pasirinkti tokį “polisą”, 
kuris geriausia jam patin-’galint toliau mokėti, gali
ma. Be to, Susivienymo ra- ma pasirinkti išmokėtą 
tos už apdraudos protekci- certifikatą (paid up pol- 
ją išlaiko visą kompeticiją icy) arba pratęstą apdrau-

dą (extended insurance), | 
kurie palaiko certifikatą i 
vertėje per gana ilgą laiką. 

Kitas svarbus dalykas, 
kad įsirašant į Susivieny- 
mą, nereikia mokėti įstoji
mo mokesčio. Be to, Cen
tras apmoka daktarui iki 
$1.00 už aplikanto fizišką 
egzaminaciją.

Aplikantą formaliai pri- 
tybių apdraudos departa-' ėmus į Susivienymą, pras

linkus 30 dienų po įteiki- 
, mir

ties atveju, certifikatas tu
ri pilną vertę. Kitais žo
džiais, narys, po trisdešimt 
dienų nuo priėmimo ir iš
davimo kontrakto, yra pil
nas narys ir mirties atve
ju pašalpgaviai gauna pil-Į 

jną sumą atžymėtą certifi-j 
i kate.

Vaikų skyriaus cęrtifi-

LIETUVA “ATSILIKUSI”

■ :i-

Susivienymo certifikatai

Asmenys nuo 16 iki 50Imo Jam cer*tifikato,

šį fabriką. Pasirodo, kad gomis klaidomis, 
šiam “zavodui” _ ___________ o_„ _____
automobilių dalis gamina voje kalboje jie nesugebą, 
net... 258 fabrikai. Tokio-;- 
mis sąlygomis nestebėti
na ,kad vienas fabrikas ne
žino, ką daro kitas. Pa v., j 
Gorkio miesto fabrikas 
“Raudonoji Etna” per| 
1939 m. 11 mėnesių išsto-

o ir pa- 
įvairias doriai sumegsti frazės gy

Sovietų Lietuvos vai-1 pozuoti, net klabena danti- 
dovai kiekviena proga pri
mena, kad Lietuva esanti 
dar atsilikusi. Girdi, ji tu
rinti pavyti “broliškąsias 
sovietų respublikas, ku
rios bolševikams valdant 
padariusios visose srityse 
'milžinišką pažangą”.

Norėdami skaitytojams 
parodyti, kaip toji “milži
niška pažanga” atrodo, pa
čioje sovietų Rusijoje ir 
kitose sovietų ankščiau 
pavergtose respublikose, 
mes pateiksime keletą 
faktų iš to “laimingojo” 
'gyvenimo. Įsakmiai pabrė- 
' žiam, kad visi faktai imti 
iš Maskvos bolševikinių 
laikraščių, tad faktų au
tentiškumas yra neginči
jamas.

Štai kas darosi Lenino 
vardo gyvulininkystės kol
choze Davydovo rajone. 
Matyti, gyvendami pusba
džiu, šie kolchozininkai į- 
pratę — vogti gyvulius. 
Kolchoze turėtų būti 54 
karvės ir veršiai, o suskai
tyta tik 37. Kur dingo kiti 
17, niekas nežino. Tas pats 
darosi kiaulių ūkyje, kur 
sistematingai dingsta par
šai. Paukštininkystės sky
riuje reikalai atrodo dar 
prasčiau. Pereitą pavasarį 
išvesta 1,200 viščiukų, be 
to, buvę 373 suaugusių 
vištų. Pranešime įsakmiai 
sakoma “dėl biaurios prie
žiūros” išdvėsę 479 vištos 
ir viščiukai. 30 vištų buvę 
papiauta, tad atrodytų, 
kad turėjo likti virš 1,000 
paukščių. Bet suskaičiuo
ta tik 357. Kolchozo vedė
jas, paklaustas, kur dingo 
likusieji paukščiai, tik pa
traukė pečiais ir atsakė:— 
Nežinau. Tur būt, išvog- 
čiojo...

Tas‘pats “pavyzdingas” 
Lenino vardo kolchozas 
laiko veislinius arklius. 
Tačiau pernai išauginta 
tiktai du kumeliukai. Sta
tistika rodo, kad iš prie
auglio žūsta 19% veršiu
kų, 16,8% paršų ir 14,7% 
ėriukų.

Dabar paimkime kitą 
sritį, kuria bolševikai labai 
giriasi. Tai meno “prote
gavimas”. Tačiau “Prav
da” skelbia, kaip dirbama 
Maskvos meno institute. 
Šis institutas savo patalpų 
neturi, tad studentai dirba 
net 8 vietose, daugiausia 
fabrikuose, kai darbas bai
giasi. Tose patalpose taip 
šalta, kad net dažnai sušą- — - —

mis. Studentų tapytojų 
patalpose sprogo šildymo 
vamzdžiai, kuras pasibai
gė, todėl institute pamo
kos faktiškai nutrauktos. 
Studentams - skulpto- I

' už kuriuos mokėsite per 20 ^atai irgi po 30 dienų įeina

Visi certifikatai turi re
zervus ir po trijų metų mo- 

, kėjimo, atsitikus bedarbei, 
ar dėl kitų priežasčių ne-

Apsidrauskite LRKSA 
Moderniška apdraudos organiza 
ei ja vyrams, moterims ir vaikams.

Susbienymo turtas siekia virš $1,500,000. I
Apsidraudimas saugus ir pigus. Susivienymo cer

tifikatai patikrina ideališką protekciją 
pašalpgaviams.

• v

ĮSTOJIMAS VELTUI.
Daktaro egzaminaciją iki 1 dolerio apmoka centras 

Certifikatai įeina galėn po 30 dienų nuo nario 
priėmimo centre.

Įstojimo reikalais kreipkitės į vietinės 
kuopos valdybą.

LRKSA Centro Ofisas:
73 E. South Str. (P.0.ta 32),Mtes-km,Pi.

j galę ir mirties atveju be- 
nefitai išmokama prisilai
kant apdraudos departa
mentų užgirtų lentelių.

Gal kai kuriam iš jau
nuolių gali kilti abejonės 
apie narystę * Susivienyme 
tuomet, jei jis būtų pa
šauktas arba savanoriu 
stotų į kariuomenę. Susiv. 
yra 100 procentų patrijo- 
tiškas ir todėl nėra skirtu
mo ar narys mirtų būda
mas kariuomenėj ar net ir 
karo lauke, jei tik mokes
čiai bus užmokėti ir jei 
tokis narys praras gyvastį, 
gindamas Jung. Valstybių 
vėliavą, jo pašalpgaviams 
pomirtinė bus pilnai išmo
kėta.

Nėprošalį bus atkreipti 
skaitytojų dėmesį į vaikų 
skyriaus apdraudos Klasę 
“A”. Į šią klasę vaikus ga
lima įrašyti sulaukusius 6 
mėnesius amžiaus. Mokes
čiai šioj klasėj labai pigūs. 
Bet kas svarbiausia, kad 
įrašius vaiką į šią klasę, jis 
būna ne tik apdraustas, 
bet sulaukęs 16 metų ir 
persikeldamas į suaugusių 
skyrių gauna užsimokėji
mui duoklių 25 procentus 
arba net ir daugiau pinigų 
įmokėtų į apdraudos fon
dą. Tokių lengvatų neduo
da kitos organizacijos, 
bent mums neteko girdėti.

“Auksinio Aruodo” va
jus prasidėjo kovo 5, baig
sis gruodžio 1, 1941.

Mes raginame visus lie
tuvius ir lietuvaites apsi
drausti lietuviškoje katali
kiškoje fraternališkoje or
ganizacijoje — LRKSA.

M. Z.
“Spaudos tarnyba yra 

nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų-«tvertimas”.

• v

riams buvo įsakyta jsiren-v£io darbo net 553 va- ’ • -r- l J
to“ --------------r-------------------- c j------------------------ .

bus sunešti visi darbo į- neatsiuntė 
rankiai. O kai kitą dieną 
studentai į tas patalpas a- 
tėjo, rado visus įrankius 
išmėtytus, o pradėtus dar
bus net sudaužytus, nes 
pasirodę, kad šias patal
pas naktį užėmė kita įstai
ga. Profesoriai matydami 
tokią skandalingą betvar
kę, atsisako toliau dėstyti. 
Šis institutas imta vadinti 
“bezprizorniku”.

Arba vėl “Pravdoje” ats
pausdintas net 25 profeso
rių pasirašytas laiškas, iš; rajone keliai sniego užpūs- 
kurio matyti, kaip dirba į tyti. Bet kai garvežys — 

sniego valytojas norėjo 
išvažiuoti į darbą, pasiro
dė, kad nesama sausų mal
kų, tad garvežys negalėjęs 
pasijudinti iš vietos. Orlo
vo srityje į sniego valymo 
darbus iš kolchozų buvo į- 
sakyta ateiti 75 žmonėms. 
Bet neatėjo nei vienas 
žmogus!

Baigsime šių nepaprasto1 
“pažangumo” ir “laimin
go” gyvenimo laimėjimų 
sąrašą “Pravdos” nusi- 

be skundimų, kad sovietų 
ir studi- Rusijos mokyklos (ne tik 

pradžios, bet ir vidurinės), 
nesugebančios maskolių 
vaikų išmokyti net rusiš
kai. Mokyklas baigią jau
nuoliai rašą su skandalin-

gti vienoje patalpoje. Į jas > landas, nes kiti fabrikai 
________ i savo gamina
mų dalių. Automobilių 
montavimo skyrius išsto
vėjo be darbo 742 valan
das, nes “Raudonoji Etna” 
neatsiuntė savo dalių ir tt. 
ŽIV fabrike sandėliuose 
stovi mašinų 10,6 milijonų 
rublių sumai, nes negau
nama trūkstamų dalių, o 
šių vertė tesiekia 30 tūks
tančių rublių.

O čia paskaitykime, kaip 
veikia sovietų geležinke
liai. Maskvos - Donbaso

i 
I
i

I

Todėl sov. Rusijos švieti
mo komisaras išleidęs spe- 
cialinį paraginimą, kad į 
maskolių kalbos mokymą 
būtų atkreiptas tinkamas 
dėmesys. Juk kaip rašo 
“Pravda”, “rusų kalba — 
tai galingas didelės tautos 
kultūros ginklas“.

Iš visa ko matyti, kad o- 
kupuotoji Lietuva tikrai 
dar yra smarkiai atsilikusi 
nuo kitų “broliškųjų” so
vietinių respublikų. Bet 

| jeigu okupantams bus 
lemta ilgesnį laiką Lietu
voje pasilikti, tai ir Lietu
va jas visas pavis...

WOODSTOCK
TYPEWR ITERį

Maskvos kinematografijos 
institutas, vienintelis viso
je sov. Rusijoje. Šis insti
tutas ilgus metus buvęs 
sutalpintas į žinomo prieš
karinio restorano “Jar” 
patalpas, bet pernai jis ga
vęs kitas patalpas. Tačiau 
jos pasirodė dar bloges
nės, nekaip senosios. Pro
fesoriai žodis žodin rašo: 
“Mokslas teko pradėti pa
talpose be elektros švie
sos, be vandens, be labora
torijų, be bibliotekos, 
jokių dirbtuvių 
jų”-

O dabar duokime žodį 
“draugui” D. Ciporucha, 
kuris rekomenduojasi kaip 
SSSR valstybinio plano į- 
galiotinis Rostovo ir Kras- 
nodaro srityse. Jis skelbia, 
kaip dirba pramonė tose 
srityse. Pasak šio autori
tetingo žmogaus, jo žinio
je esantieji metalurgijos 
fabrikai pagaminę primu
sų tiktai vieną nuošimtį 
numatytojo plano ir tai 
per 10 mėnesių. Per tą pa
tį laiką pagaminta sulig 
planu: geležinių krosnių— 
1,5%, kabančių spynų — 
8,2%, vaikų lovų — 15%. 
Įgaliotinis toliau jau nebe
skaičiuoja, bet tiktai pri
deda: ir taip toliau...”

Bolševikai užsieniuose 
plačiai skelbia, kad Stali
no vardo automobilių fa
brikas (Zavod imeni Stali
ną, sutrumpintai vadina
mas ŽIV) masiniai gami
nąs automobilius, kurie 
savo kokybe esą ne blogės- 
ni, kaip geriausieji Ameri- S° S
kos automobiliai. Bet Štai vakare, pobažnytinSj avetain‘j. 
. /taals draugijos reikalai! kreipkitekų rravcrer praneša apie pma protokolu raktiniskę. •

V •

Woodstock Typewriter ’ 
Company 

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

LIBerty 6907-08

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

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

' sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

10«

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pi-kti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurto 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka,-nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
umai patarnauja. Nuėję j bllę kurtę krautuvę pasakykite, kad jų skelbimų 
natėte “Darbininko".

Povilas Budimams
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

28 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS.

Perkins Marke!
P. Baltruiiūnaa Ir p. Klinga, Sav.
7S3 Broadway, Tel. ŠOU S120

BO. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mase
• Tel. So Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masu. 

Fin. Raėt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St.. Roslindate, 

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

105 West 6th SL. So. Boston, Maus. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd„ So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien*.

111 H SL. So. Boston, Mass.

•V. JONO EV. 8L. PAtALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Plrm. Albinas P. Neviera, 
16 VVinfield SL, So. Boston, Mass.

ProL Ražt. Jonas Glineckia,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Ražt. Aleksandras Ivažka,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVinfield SL, So. Boston, Maso •’ Z'I

Draugija laiko susirinkimus kas tro- 
, čia nedėldienį Mekvieno mėnesią 

2 vai. po pietų. Parapijos aaMj. 498 
B. 7th 8L, So. Boston. Maso
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VIETINES ŽINIOS
| DARBININKŲ

DIENA
1

lietuvių išeivių. Rieve laimink 
jos darbus ir laikyk ją ilgiau
sius metus! Ą’arys.

■myniiii"! ■■■..........— ■

ŽINUTES
T- ■w

PRIMICIJOS
Geg. 4 d., Šv. Petro par. baž

nyčioje, naujas kunigas Jonas 
Žuromskis lai^ė sąvo primici
jas. 11 vai. rytę, jis giedojo sa
vo pirmas iškilmingas šv. mi
šias savo gimtinėje parapijoje. 
Jam tarnavo kun. F. Aukštikal
nis, S. J., arkideakonu; kun. A. 
Baltrušiūnas, dęafconu; kun. Ą. 
Abračinskas, subdiakonu; kun. 
K. Jęnkus, ceremonijų vedėju. 
Padėjėjais klierikai — Jąkima- 
vičius ir Jeskevičius, S. J. Kun. 
F. Strakauskas pasakė pamoks
lą. Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Bažnyčioje tvarkdariais pa
tarnavo St. Kavaliauskas, J. 
Harvey, J. žuromskas.

Po pamaldų buvo vieši pietūs 
primicijantą pagerbti, šv. Vin
cento Labdarybės Draugijos 
vadovybėje. Dalyvavo 14 dvą- 
sikių, daug giminių ir 400 įvai
rių svečių ir viešnių. Buvo gra
žių kalbų. Kalbėtojus perstati
nėjo kun. K. Jenkus. Garbė 
bankieto rengėjams už tokį pa- 

:sekimą, ypatingai šeimynin- 
i K. Šidlauskui ir šeimynin- 
. p. Švedienei.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
sūnus Aleksandro ir Zofijos 
(Mašickytės) Gurkšnių vardais 
Richardas - Aleksandras. Kū
mai buvo Kazys Mankus ir Ą- 
melija Mankienė.

Taip pat buvo pakrikštyta 
Marolina - Evelina Jano ir Elz
bietos (Kazlauskaitės) Voliec- 
kų. Kūmai buvo Pranas Norkū-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:39 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshįs, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD 8TREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

BKUBIAI reikalingas darbštus 
vargonininkas vienoje New Yor
ko apylinkės parapijoje. Kreip
kitės į “Darbininko” adminis- 
Lraciją, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (6-9)

.. ............................. . U.............-..... .

nas ir Teofilija Razvadauskai-

t lūkėsi Sveęfo Iš Pawrg-

PRIMICIJŲ BANKIETAS I buvo likus Lietuvoj ir tik po še- 
l šių metų ji atvyko pas savo vy
rą Andrių. Jiedu susilaukė ir 

i išaugino gražią šeimą: du sūnų 
ir dvi dukteris. Kun. Jonas bu- 

įvo iš eilės trečias. Kun. Jono 
j Žuromskio mamytė paeina iš 
' Lietuvos iš Mardasavo, Merki
nės valsčiaus, pp. Žuromskiai y- 
ra veiklūs lietuviai katalikai. 
Jie priklauso prie eilės katali
kiškų draugijų. Jie džiaugiasi, 
šiandien su savo sūneliu, kad 

I jų sūnelis liko pašauktas tokiam 
i kilniam darbui — darbuotis 
(Kristaus Vynuogyne.
! »

Koresp.

šių ir Komunijos bendri pusry
čiai bažnytinėje svetainėje. Pus
ryčiuose nuoširdžiai kviečiama 
dalyvauti visas jaunimas su sa
vo motinomis.

Vakare, 7:30 vai. bažnytinėje 
svetainėje, bus vaidinimas mo
tinų pagerbimui, didelis veika
las “Išpažinties Paslaptis”. Vei
kalui vadovauja kun. K. Jen
kus. Todėl visi, visi prašomi šios 
šventės minėjime gausingiau
siai dalyvauti. P.K.

Tuojaus po iškilmingų primi
cijų, kun. Žuromskį pagerbti į- 
vyko viešas bankietas, Šv. Pet
rą par. salėje, 492 E. 7th St., 
So. Bostone. Žmonių prisigrūdo 
virš, negu kad turėta tam vie
tos. Bet visi, kaip ant to Evan
gelijoj pažymėto kalno, buvo 
pavaišinti skaniais valgiais.

Prie garbės stalo užėmė vie
tas kun. Žuromskis su savo tė
veliais ir garbingieji svečiai.

Garbės svečiai pasakė gražias 
tam reikalui pritaikintas kalbas 
ir sudėjo naujam Kristaus Vy- 
nyne įžengusiam darbuotojui 
savo linkėjimus. Viena iš įspū-

i 
■Sekmadienį, gegužės 4 dieną, 

kaip visa LDS organizacija, taip 
ir mūsų LDS 1-ma kuopa iškil
mingai paminėjo Šv. Juozapo, 
LDS organizacijos globėjo ir 
R. K. Bažnyčios Globėjo šventę.

LDS 1-ma kuopos nariai už
prašė šv. mišias, kurias atna
šavo I 
ras Urbonavičius, LDS organi-i «“* ““*‘"'7, ™*"«<r.u».

‘ HirJ-vic Katalilrii VAikimn

spaudos biure, keletą metų ė- 
jęs kapeliono pareigas Lietuvos 
gimnazijose. Gerb- svečias atvy
ko į redakciją lydimas LDS

tas LIbIuvos

Pirmadienį, gegužes 5 
! “Darbininko” redakcijoj lankėsi 

T kųn. Kazys Barauskas, buvęs 
--- ■ • nepriklausomoje Lietuvoje Ka-

s’vąT^te’ ki^.~Kązto- V^«n0 organo
__ 2 ' “MiUų Laikraščio” redaktorius,

zacijos ir laikraščio ‘‘Dartoin- ^ntro

ko” vyriausias šefas. Jis savo 
I pamoksle išaiškino, kaip kilnų 

Ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. dirha organizacijos
bus susirinkimas Šv. Vardo vy- nariai populerizuodami darbo 
rų draugijos. Vyrai prašomi at- “ - -
sivesti naujų narių. ' giausiąjį atstovą - šv. Juoza-

Tą dieną apsivedė Stanislovas 
Ąnilionis su Marijona Jaruse- 
vičiūte. Liudijo Petras Tenteris 
ir Stanislava šliužaitė.

- ■ • .A* J?

Trečiadienį, vakarę 7:30 vai., 
Šv. Petro par. bažnyčioje, įvyks 
sodalicijos ir geg. mėnesio pa
maldos.

Pinnadįenj, gegužes d.,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ir to darbo populiariu- Ce.nUo J- Švag- • dingiausių kalbų, tai buvo pačio
ždžio.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Brangiausia Šventė 
Matinos Diena

’l 

' primicijanto kun. Žuromskio.• 
i ir da-| 

bar nugirdęs jį kalbant, tai tas 
X...-- —  — -1-1 ---- Ti — 1... I

pą,kuris tik iš savo darbo rankų' Kun. K- Barauskas pasidalino ^as j* pažino anksčiau 

Penktadienį, po Šv. Valandai, pats maitinasi ir užlaikė šventą 
bug susirinkimas parapijas vei- šeimynėlę. T
kimo komisijos ir veikėjų, ba- 
ząrėlio reikale. !
jauni ir seni parapijiečiai šiame 
susirinkime.

LDS organizacijos 
kilnūs principai, kurie semiami

Pageidaujami iš Šv. Juozapo gyvenimo ir

Šeštadienį, Bostono diecezijo
je, įpuola Marijos diena. Šv. 
Petro parapijos kunigai ragino 
žmones tą dieną dalyvauti šv. 
mišiose rytą ir vakare, pamal
dose.

Kiekvienas žino, kad mūsų 
tikrai buvo parblokštas. Jis kai- gyvenime brangiausia mums 
bėjo taisyklinga lietuvių kalba., ventė yra Motinos Diena. Ši 
Ankščiau, rodos, to nesigirdėjo, šventė yra Motinos Diena. Ši 
Tikrai kun. Žuromskis bus ge- gal visame pasaulyje, šįmet So. 
ras pamokslininkas ir lietuvis Bostone Motinos Dienai pami- 
veikėjas. Čia jis parodė savo Qėti iškilmingą programą ren- 
užkastų turtų žiupsnelį. Tikėki- gia Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
me jis savo tais lietuviškais kuopa, gegužės 11 d. Šventės 
perlais atneš mums visiems la- programą sudarys: 9 vai. šv. 
bai daug gražių lietuviškų dar- mišios ir šv. Komunija “in cor- 
bų tarpe jaunimo Naujoje An- pore viso jaunimo. Po šv. mi- 
glijoje. Lai Dievas padeda tau 

“jaunas kunige sėkmingai dar
buotis Kristaus Vynyne, tautos 
ir Bažnyčios gerovei.

Patirta, kad tuos skanius val
gius gamino: pp. A. Švedienė, 
K. Čiurlionienė, A. Slatkevičie- 
nė, A. Jocienė, M. Valangevičie- 
nė, 
čienė, 
naitė. Gražiai patarnavo panelės 

i E. Macaitė, O. ir M. Sinkevičiū
tės, J. Baltrušiūnienė, J. Traš- 

„ikiūtė, O. Pečiulytė, A. Jurgelai- 
čiūtė, A. Jociūtė, O. Pečiulytė, 
B. Kavolytė, H. Narinkevičiū- 

, tė, M. Masionytė. 
į Taipgi darbavosi vyrai: pp: 
į V. Valatka, Valatkevičius. Al- 
I ’' ’' IĮfonsas ir Pranas Šidlauskai iri 
K. Šidlauskas, šeimininkas.

. Reikia pripažinti, kad p. Šve- 
faęndrądarbių, skaitytojų, LDS dienė, vyriausia šeimininkė, tu- 
organizacijos narių ir rėmėjų rėjo nemažą problemą, kaip iš- 
vardu, dėkojo už pradėtą ben- sivynioti, kad taip kupinai per- 

pūdytoj salėj, viskas išeitų kuo-! 
puikiausiai. Beabejo šeiminin-j 
kai turėjo didelį štabą pagelbi- 
ninkų ir jie visi sunkiai dirbo.

Visą tą minią ir darbą turė
damas prieš akis primicijantas 
kun. Žuromskis, pareiškė savo 
nuoširdžiausią padėką visiems.

Džiugu buvo matyti kun. Žu- 
romękio tėveliams tokį parodv-i 

i tą nuoširdumą jų sūnui kunigui.! 
i ■ 1Kun. Žuromskio tėvelis An-! 
drius Žuromskis, paeina iš Lie-, 
tuvos, Gojaus kaimo, Varėnos! 
parapijos, Alytaus Apskričio. 
Būdamas vos 20 metų atvyko į 
Ameriką. Prieš pat atvykimą į 
Ameriką Andrius apsivedė su 
p. Gertrūda Zalanskaite, kuri

skleidžiami tarpe lietuvių išei
vių ir yra vienas gražiausių tos 
organizacijos darbų, kurie savo 
pastangomis užlaiko laikraštį 
“Darbininką” ir su savo organu

' eina kaip misijonieriai iš namo'torius ir kitus įžymesnius vei-

Sekmadienį, Šv. Petro parapi
ja iškilmingai minės Motinos 
dieną. 8 v. r. bus giedamos šv. 
mišios Moterų Sąjungos kuopos 
intencijai. 9 vai. ryte Vyčių 
kuopos intencijai bus giedamos 
šv. mišios ir jaunimo bendra 
šv. Komunija. Po tam įvyks 
vieši pusryčiai. Vakare, 7:30 v., 
bažnytinėje salėje Vyčiai suvai
dins veikalą “Išpažinties Pa
slaptis”.

%

Tėvas Alfonsas, C. P., vėlai 
atvažiavo į kun. J. Žuromsko 
primicijų pietus, nes jis dalyva
vo kun. Aleknos, pasionisto 
primicijose, šv. Morkaus para
pijoje, Dorchester, Mass. Pavė
lino ir kun. Juškaitis. Jį bažny
tinis darbas sutrukdė namie.

Nuo geg. 5 d., LRKSA genera- 
lis organizatorius P. Katilius 
lankysis So. Bostone. Jis per 
pereitas dvi savaites gražiai 
Katalikų Susivienymui pasidar
bavo Lawrence. Linkime jam 
pasekmių ir So. Bostone.

P-nia Ona Marcelionaitė - Ku- 
drevičienė minėjo savo gimta
dienį, geg. 5 d. pp. Kudrevičiai 
yrą Vyčių nariai. Linkime Onai 
ilgiausių metų! A.E.L.

ĄTIDĄRį VASARINĘ 
KRAUTUVĘ

įspūdžiais iš savo pergyvenimo 
išvykus iš pavergtos Lietuvos 
svetimuose kraštuose. Kaip ži
noma, kum Barauskas iš pa
vergtos Lietuvos pasišalino 
rugpiūčio mėąeąį, kada pajuto, 
jog G^U ranka siekia jį areš
tuoti, nęs tup ląįku suiminėjo 
visų Lietuvos laikraščių redak-

į namą ir rodo Šv. Juozapo kil-'kejus. Vokietijoje gyveno iki 
nių darbų pareigas ir kviečia j vasario mėn. šių metų. Iš Vo- 
visus lietuvius katalikus žengti i kieti jos išvyko į Portugaliją, o 
kartu vienybėje dėl tautos iri iš ten į Braziliją, kur gyveno a- 
Bąžnyčios gerovės. Laikraštis; pie tris savaites. 
“Darbininkas” gali būtį vienin
telis kelrodis ir tiems, kurie jau 

pamiršę katalikiškus 
ir klaidžioja tamsy-

Pirk Namą Dabar
Kainos Kyla ir Kils

•t *.-•.»

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

lt 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. ąOSTON, MASS.

I

būrys darbininkų su-

i

I A.

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

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi
sais moderniškais patogumais,

, prieš ir užpakalio piazais, at- 
Į

jskirai apšildomas, vieta garažu. 
■Labai geroj ir gražioje vietoj 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

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

3. 6-ių šeimynų, po 6 kamba- 
! rius su voniomis, pečiais, šiltu
ir šaltu vandeniu, labai paran

kioj vietoj prie Broadway, kai
na tik $5000.

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

BOSTON REALTY TRUST
317 E Street, So. Boston,

Mass.
Tel. ŠOU 2732

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
t Oii Burners

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

ŠOU 0346

Kanevičienė, M. Jaskevi- 
J. Karlonienė, B. Bakū-

klaidžioja 
principus 
bėse.

Gausus
sirinkęs šv. Petro par. bažny
čioje, palinko maldai. Štai Šv. 
Komunijos, kilniausia minutėlė. 
Visi skuba prie Dievo Stalo... 
Čia jie jungiasi su Jėzumi Kris
tumi, kuris augo šv. Juozapo 
globojamas, čia mintys pra
skrenda, kad štai jau ir aš esu 
tos Šventos Šeimynėlės narys... 
klūpom kartu prie Jėzaus pra- 
kartėlės, bėgam nuo Erodo ka
raliaus išvakarėse nekaltųjų 
bernelių žudymo, štai mes baž
nyčioje, kur ir Jėzus tarp dak
tarų, pamiršęs net ir savo mo
tiną, štai mes dvasiškoje puo
toje ant kalno stebūklingai val
gydinami, ir šimtai minčių pra
skrenda, nugalėta mirtis, pa
sirodo skaistus Jėzaus Prisikė
limas, kuris ir mums duoda vil
tį, kad kaip Jėzus yra pasakęs, 
jog visus prikelsiu paskutinėje 
dienoje, ir visi teisieji patirs 
amžinojo gyvenimo linksmybę... 
Štai tų minčių kupinas nevienas 
darbininkas žengė nuo Dievo 
Stalo su triumfuojančia viltimi. 
Ir ką reiškia vienas kitas su
tiktas mūsų nesmagumas, su to
kia gražia ir skaisčia ateitimi!

Tad ar nereikia džiaugtis e- 
sant tos kilnios organizacijos 
nariu, kuri savo vieningu darbu 
gražiai misijonieriauja tarpe

I

Balandžio 21 d. laivu “Argen
tina” atvyko į Jung. Valstybes. 
Pirmiausia buvo apsistojęs pas 
savo draugą, Westfieldo lietu
vių parapijos kleboną kun. V. 
Puidoką. Pereitą savaitę viešė
jo pas kun. P. M. Jurą, Lawren-| 
ce lietuvių parapijos kleboną ir; 
LDS Centro Vice - Pirmininką. 
Lankėsi Marianapolio Kolegi
joj, pas LDS ir “Darbininko” j 
šefą, kun. Kazimierą Urboną vi-į 
čių, kleb. kun. P. Virmauskį, o 
šią savaitę vieši pas kun. J. 
Švagždį, LDS Centro Pirminin
ką Montelloj.

“Darbininko” redaktorius 
sveikino kun. K. Barauskį visų j

dradarbiavimą “Darbininkui”, 
kvietė ir toliau bendradarbiauti, 
ir linkėjo sveikatas ir gražių 
sėkmių išeivijoje.

Kun. K. Barauskas atsisvei
kindamas linkėjo, kad “Darbi
ninkas” susilauktų tūkstančius 
naujų skaitytojų ir rėmėjų.

t

I

I

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodenall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

LANKĖSI

lan-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gaaoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

ičgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530
Į 541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ad 
įą. 
ei-

GRABORIAIŠeštadienį, “Darbininke” 
kėši Stanislovas. Eva ir Albi
nas Bilinskai iš Worcester, 
Mass. P-nas S. Bilinskas buvo 
per ilgus metus LDS 7 kp. raš
tininku.

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

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

J < • ■ C • • M .

Pereitą savaitę panelė Ona 
Staniuliūtė atidarė savo vasari
nę krautuvę, kąmpas “I” ir Co- 
lumbįa Rd., So. Bostone. Ji šiais 
metais žadą turėti daug įvaires
nės rūšies “Ice-Crem’o” ir kitų 
lengvų gėrimų ir užkandžių. 
Panelė Ona Staniuliūtė yra il- 
gąmetė Lietuvos Dukterų drau
gijos iždininkė ir užsitarnauja 
vįsokeriopos lietuvių paramos. 
Jį kvięčįą visii§, prįe progos, 
atsilankyti jos krautuvėje ir įsi- 
gj*i, ką nors pasistiprinti.u.‘ - ‘ ~ ’

• OUB ROLICT

traditįons of oor eoontry, Nie l nited 
Statės oi America, to revere. its laws 
and inspire others to respect and ooey 
them, aįd ąįl ir«ys to aid in iaaking 
this eountry ’^reater and better*

REIKALINGA patyrusių vie
los adatos operatorių. Nuolati
nis darbas. Gera algą. Atsišau
kite: Best Coat Company, 8 
LVilliams St, Roxbury, Mass.

ma patenkinti

CASPER 
FUNERAL “ 
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.
JosęphV. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960
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Krautuvė atidaryta Pirmadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais nuo 9 vai. rytp iki 9 vai. vakare.

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

366 West Broadwav. So. Boston, Mass. 
................... Telėfonas’ŠOŪ 4 -------

MOOnCK
ALE kuris yra ALE

Trade Mark Registered

a.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Bajsagnuotojai 

Patarnavimas dienų ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai

laši 
nų, 
*ne-

tina 
iųs- 
nin- 
'ay,



Antradienis, Gegužės 6, 1941
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KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HEW HAVEN, CONN. įteikė brangias sidabrines dova
nas.

Pabaigoje ponai Rumskai pa
reiškė širdingą padėką visiems 
giminėms ir bendrai visiems at
silankiusiems.

Pagerbė LDS Narius

Balandžio 20 d., šios koloni
jos geri gyventojai ir veikėjai 
Feliksas ir Ona Rumskai minė-j p.lė Valerija Kaunietytė iš 

jo savo 25 metų vedybinio gy- • yart'ord, Conn. padainavo ke- 
venimo sukaktį. Prie tos progos. naujės daineles. Kiekvieną 
artimi giminės ir geri draugai dainelę lydėjo gausūs aplodis- 
surenge pagerbimo puotą, kuri, centai su pakvietimu vėl dai- 
įvyko Šv. Kazimiero parapijos1 Prasidėjo šokiai. Visi se-
svetainėje ir į kurią atsilankė jr jauni smagiai šoko ir link- 
skaitlingai giminių ir gerų gmai laiką leido. Vienu žodžiu
draugų. j ši pagerbimo puota praėjo jau-

Iš tolimesnių kolonijų atvyko kioj atmosferoj, 
giminės p. J. Norusis su žmona 
ir visa šeima iš Elizabeth, N. J.; 
J. Goštautas su žmona i“ 
šeima, p-nia Makutienė su šei
ma visi iš Elizabeth, N. J., p. ■ 
P. Leonavičius iš New York, J. j 
Leonavičius su žmona ir šeima 
iš Hartford, Conn., A. Aukšta
kalnis iš Hartford, Conn. Skait
lingai atvyko pažįstamų ir 
draugų iš visų apylinkių koloni
jų, kad pareikšti savo linkėji
mus ir pagerbti jubilijantus.

Stalai buvo papuošti gėlėmis 
ir padėti skaniausiais valgiais 
bei gėrimais. Prie garbės stalo 
sėdėjo klebonas kun. E. Gradec- 
kas, kuris malda .pradejo puo
tą. Visi sočiai valgė skanius 
valgius, kuriuos pagamino darb
ščios ir sumanios šeimininkės.

Pasisotinus prasidėjo trumpa 
programėlė, ir jubilijantų geras 
draugas ir kūmas, p. V. Norkų-- 
nas paaiškino šios puotos tiks
lą ir pakvietė sekančius pareik-! 
šti savo mintis: Kun. E. Gra- 
decką, J. Norušį, p-nią Norušie-į 
nę, J. Goštautą, P. Leonavičių, 
J. Leonavičių, A. Aukštikalnį, 
J. Mončiūną, p-nią Mončiūnie- 
nę, K. Tamošiūną, J. Gutauską, 
M. Jokubaitę, J. Kazlauskienę ir 
p-nią Savickienę. Visi išreiškė 7 
geriausių linkėjimų, kad su
lauktų auksinio jubiliejaus. Ta-!

. po įteikta visų susirinkusių 
vardu stambi piniginė dovana; 
taipgi giminės ir geri draugai

Ponai Rumskai yra plačiai 
žinomi mūsų kolonijoj ir visoj 

ir visa apylinkėj, kaipo geros širdies 
I lietuviai, veikėjai; užlaiko val
domųjų daiktų krautuvę; išauk
lėjo gražiai du sūnus Juozą ir 
Jonuką (jauniausias sūnus Jo
nukas lanko Tėvų Marijonų Ko
legiją Marianapolyj) . Feliksas 

. Rumskas priklauso prie SLRKA 
į 116 kuopos ir prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 28 kuo
pos.

Ilgiausių ir laimingiausių me
tų ponams Onai ir Feliksui 

jRumskiam, kad sveikatoj galė
tų sulaukti auksinio jubiliejaus.

m ingai. Klebonas pranešė, kad 
atmokėjo $1,000 ir tikisi už sa
vaitės atmokėti dar $500. Para- 
pijonai džiaugiasi tokiu klebono 
darbštumu ir kooperuoja visa
me darbe.

šiuo tarpu geros širdies para- 
pijonai pradėjo dėti aukas dėl 
įtaisymo naujo “baldakimo”, 
kuris yra labai reikalingas. Jau 
surinkta $5.00, bet dar trūks
ta $65.00. Taigi jei atsirastų 
norinčių suteikti auką dėl šio 
gero tikslo, tai galima priduoti 
klebonui.

Klebonas pranešė, kad susi- 
dėjusios kelios geros širdys pa
rapijietės įtaisė naują kopą, ku
ri buvo vartojama Velykų die
ną. Kopa graži ir atrodo brangi. 
Kadangi klebonas sakė minėtos 
aukos įsteigėjos nenorėjo savo 
vardų viešai skelbti, negalima 
praleisti nepasakius, kad už to
kią gerą širdį ir pasirūpinimą 
Dievas savo malonėmis apdova
nos

M.lCotoey,0.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že- 

ir 
ir

mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies hgų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

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

Jonas Matulaitis, kuris tar
nauja Jung. Valstybių kariuo
menėje, Velykų šventes praleido 
pas savo brolį kun. Dr. K. A. 

i Matulaitį. Niagara Falls, N. Y. 
, Nors buvo malonu pasimatyti 
Į ir šventės linksmai praleisti, 
i bet liūdėsis abiejų širdis spau
dė, nes šis pasimatymas taipgi 

! buvo ir atsisveikinimas, nes 
įmylimas brolis kun. Dr. K. A. 
Matulaitis, turi vėl išvykti į 
Angliją gegužės mėnesį. Kadan
gi dabar Anglijoj eina smarkus 
karas, tai galima išsivaizdinti 
abiejų brolių atsisveikinimo 
jausmą.

I Mes New Haveno pažįstami 
lietuviai linkime kun. Dr. K. A.

* Matulaičiui laimingos kelionės, 
ir kad Dievas apsaugotų nuo vi
sokių nelaimių ir karo pavojų, 
kad sėkmingai galėtų dirbti 
Anglijos lietuvių tarpe. Jonas 
atostogų metu aplankė savo ge- 

i rus draugus ir pažįstamus New 
Haven’e ir pasidalino žinelėmis 
iš kariuomenės gyvenimo. Pil
nai patenkintas ir šauniai atro
do kareiviškoje uniformoje.

■
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DARBININKAS

TRYS NAUJI KAPAI parapijos krikštų knygą tą pa 
čią dieną, bal. 20 d. Krikšto te-į 
vai Pranciškos buvo Vladas Pa] 
kalniškis ir Marijona Norkaitė 
o Gilbert, palaikė Petras Bar 
čiauskas ir teta gydytojo MHi- 
nausko žmona, ponia Margareta 
Milinauskienė. Sveikiname nau] 
jagimių tėvelius ir link imt 
jiems susilaukti daug džiaugs
mo iš savo naujų katalikų.

Užpereitą savaitę buvo supil
ti net trys nauji kapai mūsų 
kolonijoj. Pirmadienį, bal. 21 d. 
palaidotas a. a. Petras Mažin
tas, viengungis vyrukas tik 42 
metų amžiaus. Gyveno vienas. 
Mirė staigiai, auka širdies ligos. 
Palaidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis Holy Redeemer kapi
nėse.

Antradienį, bal. 22 d. palydė
ta į kapus a. a. Elzbieta Plun- 

!gienė. Velionė nesveikavo virš 
20 metų. Tai buvo ilga ir skau
di atgaila, bet ji buvo kantri ir 
nešė savo kryžių, kaipo tikra 
krikščionė.

Ketvirtadienį, bal. 24 d. pas
kutinis atsisveikinimas buvo 
tartas a. a. Marcelei Petruškie- 
nei. Niekas nei nepamintijo, 
kad velionė kuri dar neturėjo 
60 met ųamžiaus ir visuomet at
rodė sveika pultų širdies atakos 

■■ auka. Ši ir palaidota Holy Re- 
deemen kapinėse. Nelaboji mir
tis be gailesčio retina mūsų lie
tuvių senosios kartos žmones. 
I trumpą mėnesio laiką mūsų 
neperskaitlingoj kolonijoj mir
tis iš mūsų tarpo išplėšė net 10 
asmenų. Nuliūdusiems mirusių
jų giminėms reiškiame giliau
sią užuojautą jų širdgėlos va
landoje, o už pačių mirusiųjų 
vėles tariame paprastąjį “Amži- 

Maldos Apaštalystės draugijos, d“0 27 dienos sekmadienio ry- nąjį atilsį duok jiems, Viešpa- 
ikilmėms pritaikintą pamokslą, I §v Juozapo draugijos, Treti- j atne^ laukiamą dieną. Siu- tie”. ' '
gražiai apibudindamas kun. J- ninku draugijos.
B. Čižausko dvidešimties metų 
kunigavimo nuveiktus darbus] 
parapijos ir visuomenės gero
vei. Jis pabrėžė, kad ne vien 
tiktai dirbo pastoracijos darbą, 
bet ir daug kūrinių yra para
šęs. “Muzikos Žiniose” daug į- 
vairių kompozicijų. Kleb. kun. 
J. Čižausko išlavintas parapijos 
choras gražiai giedojo. Muz. J J 
Stanevičius gražiai grojo vargo
nais. Po pamaldų buvo atgiedo
ta suplikacija ir Te Deum lau- 
darnus. Suteikė palaiminimą.

Bažnyčia buvo labai gražiai! 
išpuošta įvairiomis spalvomis. 
Altoriai išpuošti gyvomis gėlė
mis, tartum tarė: ' 
sveikas, klebone”, 
pranciškietėms priklauso didelė 
padėka už taip artistiškai pa-! 
puošimą bažnyčios ir prirengi- 
mo mokyklos vaikučių prie pro
cesijos.
Didelės Iškilmės Puikiai Pavyko

P. Veteranų erdvi svetainė 
Holbrook ir McDougall, 5 vai. Į J. Lipkus iš Grand Rapids, ne 
vakare, prisipildė publika. Visi vien gražiai 4r tvarkingai vedė 
stalai buvo užimti, ir dar kita programą, bfet pabaigoje nuo- 
tiek turėjo laukti, nes nebuvo širdžiai pakalbėjo. Jis apibudi- 
vietų. Lygiai 6 vai. atvyko ce- no kun. J. Čižausko gražius 
lebrantas su būriu svečių. Daly- darbus, kur ne vien kaipo kuni- 
viai sutiko aplodismentais, o gas dirbo, bet dirbo ir visuome- 
parapijos choras galingai už-1 nes, muzikos srityje. Yra para- 
traukė: “Ilgiausių Metų”. To- šęs daug kompozicijų, suorgani- 
liaus sekė muzikalč programa. 
Išpilė duetą “Žalioje Lankoje”, 
A. Juodsnukaitė ir P. Medonis. 
Parapijos choras — “Sveiki, 
Drūti”; duetas — S. Bukšaitė 
ir R. Valatka; kvartetas — 
“Gegužių Daina” — S. Bukšai
tė, A. Juodsnukaitė, R. Valat
ka ir J. Belickas. Choras — 
“Atminčiai Parapijos” pianu a- 
kompanavo V. Stanevičius.

Po koncerto kun. J. Čižauskas 
atkalbėjo maldą. Prasidėjo va
karienė. Laike vakarienės buvo] prisidėjo prie šių iškilmių. Cho- 
kalbos, linkėjimai ir sveikini- rui už taip gražaus programo iš- 
mai. Julė Medinienė trumpa pildymą fr visiems, kurie dirbo, 
kalba perstatė programą vesti Programą užbaigė Lietuvos 
kun. J. Lipkų iŠ Grand Rapids, himnu. P© to sekė pasilinksmi- 
Mich. :: ,o" Inimas — šokiai.
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Bažnyčios geradares.

DETROIT, MKH.
(East Side) 

BAŽNYTINĖS IŠKILMĖS 
Balandžio 27 d., 1941 m. pusėj 

po dešimtos ryto prasidėjo pro
cesija iš klebonijos į bažnyčią. 
Celebrantas kun. J. B. Čižaus
kas buvo lydimas dvariškių į 
bažnyčią. Mokyklos vaikučiai 
Sesučių Pranciškiečių buvo la
bai gražiai papuošti įvairiomis 
spalvomis, kurie sudarė gražų 
įspūdį, atrodė kaip puikaus dar
želio gėlynas.

Prasidėjo pamaldos. Kun. J.) 
B. Čižauskas laikė sumą. Dia
konu ir subdiakonu buvo vie
nuoliai Bazilijonų Kongregaci
jos. Kun. J. Lipkus buvo cere
monijų vedėju. Taipgi pasakė

Šv. Kazimiero parapijos vajus 
dėl skolų atmokėjimo eina sek-

Tikėkite, ar ne — Sako, kad sis paveikslas pagau
tas dieną prieš pavasariui išauštant (kalendoriuje), 
kada New Yorke per 48 valandas švilpė vėjas penkias
dešimts mylių į valandą. Vėjas bučiuodamas keleivius 
bei keleives privertė laikyti kepuraites, kad pasigrie
bęs nenusineštų savais keliais.

Pirmas kalbėtojas, Šv. Petro 
parapijos kleb. kun. V. Masevi- 
čius plačiai paaiškino apie pa- Qraįį pramoga Juozapo Marijos
rapijos instaliaciją. Jisai ap
gailestavo, kad nebuvo pirmo 
parapijos įkūrėjo kun. K. Valai-

NEWTOWN, PA.

Viloje

Pavasario saulutės 
čio. Sudėjo gražius linkėjimus tos sukrutome gana 
celebrantui.

Kalbėjo Julė Medinienė ir į- 
teikė pasveikinimus ir dovanas 
nuo Šv. Jurgio parapijos choro,!

atgaivin- 
smarkiai. 
pramogą.Nutarėme surengti

Pilnos energijos ir pasiryžimo 
stojome į darbą.

į Nuotaikingas saulėtas balan-

C. Y. O. dfstovė E. Balkiūtė, 
Sodalicijos atstovė A. Juodsnu- 
kaitė, Federacijos atstovas P.' 
Medonis, Parapijos Rėmėjų at
stovė E. Raubienė, Moterų Są
jungos 54 kuopos atstovė M. 
Vaičiūnaitė, Lietuvos Dukterų 
draugijos atstovė P. Bandzienė, 
Qias. Steponauskas sveikino ir 
įteikė dovanas. Dr. J. Jonikai-

•dentės linksmai nusiteikusios
{lekia... neša, dūzgia, kaip bitu
tės. Ruošia, stato stalus ir kė
des ir nuolat kartoja: “Kad tik'sis Pranas Česna paėmė sau už 
sulauktumėm daug svečių”. Ir J žmoną svetimtautę mergaitę p. 
neapsivyėme. Popiety prisipil
dė gražus vilos sodas svečiais.

'.Visi gėrisi gražiais medžių ir 
gėlių žiedais, čiulbančiais pauk
šteliais ir visa Dievo duota

I

mums gamta.

3 vai. po pietų svečiai sėdosi

DVI NAUJOS PORELĖS 
Sekmadienį, bal. 20 d. jauna*

tis sveikino, Šv. Jurgio parapi
jos mergaitės sveikino mokyk- Prie staiehų ir žaidė vieni kor- 
los vardu E. Dailydaitė, paša- tomis, kiti kauleliais. Viskas 
kydama gražius linkėjimus, ir Praė jo jaukiausioj nuotaikoj. 
P. Vizgaitė, R. Valatkiūtė įtei-‘Po žaidimo laimėjusieji tapo ap-

NUOTRUPOS
Gegužinės pamaldos prasidė

jo trečiadienį su įžangine pro 
cesija. Vaikučiai įnešė Gegužei 
Karalienės statulą bažnyčion ii 
gražiai sugiedojo pirmam U 
Marijos mėn. vakarui.

Didžioji Gegužės mėn. proce 
sija įvyks Motinų Dienoje, ant 
rą geg. mėn. sekmadienį.

Pirmutinis šios vasaros para 
pijos išvažiavimas įvyks trecii 
geg. mėn. sekmadienį, geg. II 
d. paprastoj vietoj Arion Park■i
PRANEŠIMAS '
Mass., Me. ir N. H. Mote-s 

rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Birželio 
(June) 8, 1941, šv. Kazi
miero par. salėje, Worces- 
ter, Mass.

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

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskričio Pirm.

Elžbietą Day. Liūdytojais jų 
gyvenimo sutarties buvo Stasys 
Dapkūnas ir Adomas Budris. 
Tėvai ir giminės jaunavedžių 
dalyvavo šliūbo apeigose. Jau
nieji patys sekmadienio vakarą 
išvyko į New Yorką. Sugrįžę 
gyvens 306 Mt. Holly St. Ge
riausio pasisekimo jų naujam; 
gyvenime.

šeštadienį, bal. 26 d. p-lė A- 
melija Pečiulytė paėmė sau už 
vyrą Vincą Hogan. Kun. dr. 
Mendelis atnašavo vestuvių šv. 
mišias. Liūdytojais buvo Jonas 
Martin ir Marijona Valiūnienė.'

GEGUŽĖS MĖNUO 
______ / 

į Gegužinėms Pamaldoms 
i Vadovėlis.

Vertė Kun. Pr. Žadeikis. z
Šioje knygutėje randasi 

labai gražių pasiskaitymų. 
■ pritaikintų gegužės mėne- 

Didysis altorius buvo paskendęs‘^Knygutė 182 pusi. Kaina 
lelijose, ir šv. mišių metu Ge- " — —
rardas Kaprišiūnas su ypatingu 
giesmininkų būriu meningai su
giedojo kelias giesmes. Vestu
vių kukli puota įvyko jaunosios 
tėvelių namuose 1346 Glyndon 
Avė. Sveikiname ponus Hogan 
ir linkime jiems kuogeriausių 
Dievo malonių jų naujam gyve
nime.

dovantoti gražiomis dovano
mis.

Kad ši pramoga davė mums 
gražių pasekmių tai nuoširdi 
padėka priklauso mūsų myli
miems tėveliams, už gausiai 
suaukotas dovanas. Apart mūsų 
tėvelių stambias dovanas davė 
ponas ir ponia Cheleden, ponia 
Maar, ponas ir ponia Antanai
čiai, ponas ir ponia Kavaliaus
kai. ,

Ačiū komisijos narėms: Dara
tai Maar, Leonai Mernicki, Re
ginai Sitkaitei, M. Bigenytei ir 
visoms studentėms už pasidar
bavimą.

Paskiausia, bet daugiausia a- 
čiū kun. Dr. V. Martusevičiui. 
Jis pašventė savo brangų laiką 
mūsų naudai. Jo nuopelnu ši 
pramoga ir buvo pasekminga.

Ačiū visiems svečiams už ap
silankymą ir paramą mūsų 
brangiai įstaigai. Jūsų nuošir- 

I dų gerumą prisiminsime Aukš
čiausiajam maldoje, o Jisai iš 
Savo gausaus malonių šaltinio 
Jums atlygins.

Vardan vilos Seselių ir stu
denčių dar kartą giliai ir nuo
širdžiai visiems ir visoms dėko
jame.

Marijona Bigenytė, Studentė.

kė gyvų gėlių bukietą nuo mo- 
Ikyklos; Panlees šv. draugijos 

ScautfrnRi atstovė M. Krivickienė pasvei
kino ir įteikė dovaną. Sveikino 
teisėjas J. Uvikas ir įteikė do
vaną nuo visos savo šeimos. 
Sveikino kleb. kun. V. Vaišno- 
Iraitis iš Custer, Mich., anglų 
kalba.

Programos vedėjas kleb. kun.

I

tik 25c. Užsakymus siųs
kite laikraščiui “Darbinin
kui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

NAUJI PARAPIJIEČIAI
Pranciška Konstancija Bog- 

danavičiūtė ir Gilbertas Juozas 
Milinauskas buvo įrašyti į mūsų

!
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!
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

tavęs draugijų ir sumaniai ve
dęs parapijos chorą. Jis pareiš
kė daug gražių linkėjimų. Po to, 
pakvietė kleb, kun. J. Čižauską 
užbaigti vakarą, klebonas labai 
nuoširdžiai visiems dėkojo už 
skaitlingą susirinkimą; dėkojo! 
už triūsą, dovanas, sveikinimus, 
linkėjimus draugijoms, parapi- 
jonams, svečiams, rengimo ko
misijai, parapijos komiteto pir
mininkui A Petkui, šeimmin- 
kėms ir visiems kas tik kuo

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia

■------ ,
JIRZ8S RtoBSmS

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washmgton Blvd. 
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8695i




