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Airija bandė gauti iš A- 
merikos ginklų ir amunici
jos. Washingtono vyriau
sybė atsakė, kad gaus ta
da, kai sutiks kooperuoti 
su Anglija. Tam Airija 
priešinasi visu griežtumu. 
Mat airiai anglus taip my
li, kaip lietuviai lenkus ir 
dėl tos pat priežasties. 
Kaip lenkai per šimtme
čius smaugė lietuvius, tai 
taip anglai smaugė airius. 
Kaip lenkai nuo laisvos 
Lietuvos buvo pagrobę 
Vilnių, tai taip anglai pasi
laikė Šiaurinę Airijos dalį.

Europos tautos dabar 
tur būt jau žino, kad pra- 
ėjusis didysis kaizerinis 
karas, palyginus su dabar
tiniu hitleriniu karu, buvc 
tik piknikas.

Jau veik metai laiko, kai 
naciai randasi Anglijos ka
nalo pakrantėse. Naciai 
bombarduoja Angliją iš o- 
ro, bombarduoja ir iš di
džiųjų kanuolių, bet nesu
randa būdo permesti savo 
armijos per tą kanalą, 
kurs tėra apie 20 mailių 
platumo. Vienok, Ameri
koj turima žmonių, kurie 
šaukia apie pavojų Ameri
kai iš nacių, kurie randasi 
Atlantiko 3,000 mailių pla
tumo ir iš japonų, esančių 
už 7,000 mailių.
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Jung. Valstybėse katali
kų bažnyčiose, gegužės 18 
d., bus aiškinama anie 
naujai ištaisytą Šv. Raštą, 
anglų kalboje. Tikimasi, 
kad apie du milijonai žmo
nių įsigis naujai ištaisytą 
Šv. Raštą. Pirmoji kopija, 
gražiai įrišta brangiais 
viršeliais pasiųsta Jo 
Šventenybei Pijui XII per 
Apaštališkąjį Delegatą 
Washingtone.

Popiežius Leonas XIII, 
gruodžio mėn., 1898 m. vi
siems ištikimiems, kurie 
nors per 15 minučių kas
dien skaito Šv. Raštą, su
teikė 300 dienų atlaidų, ir 
tiems, kurie tai daro per 
mėnesį, pilni atlaidai bile 
to mėnesio dieną, kurioj 
priima Šv. Komuniją ir pa
simeldžia Šv. Tėvo inten
cijai. Tie atlaidai gali bū
ti skiriami vėlėms skais
tykloje. I 
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Nuo pat dabartinio karo 
pradžios Stalinas koope
ravo su Hitleriu, o Roose
veltas su alijantais. Laikui 
bėgant tas jų , koopera vi- 
mas darėsi vis didelnfs. 
Galų gale gali prieiti prie 
to, kad abu kooperatoriai 
gali įstoti atvirai į karą.

Pagerbė Arkivyskupą 
Spdhw<

Kai kurie tvirtina, kad 
jei ne Stalino palanki poli
tika Hitleriui, tai šis karas 
nebūtų prasidėjęs. Iš kitos 
pusės galima sakyti, kad 
jei ne Roosevelto palanki 
politika alijantams, tai šis 
karas nebūtų prasidėjęs.

Yra apskaičiuojama, kad 
Anglijos žmonės dabar dėl 
karo gauna valgyti nuo 
30 iki 50 nuoš. mažiau, ne
gu normaliu laiku.

Praėjusį pavasarį naciai 
pagrobė Norvegiją, tvir
tindami, kad tą kraštą an
glai norėję pagrobti. Da
bar eina gandai, būk na
ciai norį pagrobti Airija. 
Jei jie tą padarvtu, tai vėl 
aiškintų, kad Airiją anglai 
rengėsi pagrobti. Airiai 
sako, kad lygiu griežtumu 
kovotų ir prieš nacių ir 
prieš anglų įsiveržimą.
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METAI

FIVE CENTS

BININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

A. a. Jo šventenybė Pijus XI, 
enciklikos “Rerum No varu m” 40 me
tų sukakties proga, išleido kitą enci
kliką “Quadragesimo Anno” sociali
niu klausimu, kuris yra Leono XIII 
enciklikos papildymas. Gegužės 15 d. 
suėjo 10 metų nuo to rašto paskelbi
mo.

A. a. Jo Šventenybė Leonas XIII, 
kurio enciklikai “RERUM NOVA- 
RUM” geg. 15 d. suėjo 50 metų. Toji 
enciklika (raštas) išaiškina Katalikų 
Bažnyčios poziciją socialinių refor
mų atžvilgiu.

Industrijinė Konferencija Pami 
nėjo Popiežių Enciklikas

Chicago, III. — Gegužės Pirmadienį ir antradienį, 
11, 12, 13 d.d. industrijinė geg. 12 ir 13 dd. viešbuty 
katalikų konferencija iš- vyko sesijos, kur taip pat 
kilmingai paminėjo popie- su dideliu pasiruošimu at- 
žių socialinių klausimų en- žymėta enciklikų svarbu- 
ciklikų sukaktis — popie
žiaus Leono XIII “Rerum 
Novarum” 50 metų ir po
piežiaus Pijaus XI “Qua- 
dragesimo Anno” 10 metų.

Gegužės 11 d. minėjimas 
įvyko Švč. Vardo Katedro
je, kur vyskupas Edwin V. 
O’Hara atnašavo iškilmin
gas šv. mišias. Turiningą 
pamokslą pasakė prelatas 
John A. Ryan, NCWC So- 
cailinės Akcijos vedėjas. 
Prelatas Ryan pareiškė, 

.darbininkų klasės ir orga
nizuotų darbininkų judėji
mas Jung. Valstybėse ro- šti, kad Katalikų Bažnyčia 
do pilną pasitikėjimą ir visuomet stojo ir stoja už 
draugingumą Katalikų so- darbininkų teises organi- 
cialiai doktrinai ir Katali- zuotis į savo unijas ir ben

drai vesti derybas su kom- 
vakare įvyko panijomis. Ne tik vyskupai 

viešbuty, ir kunigai, bet Popiežiai 
vyskupas visais amžiais reikalavo,

mas.
Konferencijos užbaigoje 

kalbėjo J. E. Chicagos ar
kivyskupas Stritch.

Vyskupas Priminė Darbinin- - 
kams Teises

Buffalo, N. Y. — Geg. 15, 
Vyskupas John Duffy, pri
minė darbininkams, kad 
Katalikų Bažnyčia yra 
darbininkų teisių gynėja. 
Jis sakė: “Reikia neužmir-

Mirė Stambus Katalikiškos •“•-g**" £££•
Spaudos Rėmėjas-Vadas kur kalbėjo

O‘Hara, Jung. Valstybių kad darbininkams būtų 
.... . .. senatorius O’Mahoney ir leista laisvai dėtis į savo

Visi pažymėjo SV4T- unijas. Kad dabar darbi- 
sikaTbėjimą su^T ym prpažįn-

laisvių, Rudolf Hess ir iš'__. 
jo išgavęs svarbių žinių.

Suprantama, kad anglai 
tų svarbių žinių viešai ne
skelbs.

Hamilton kunigaikštis 
turėjęs slaptą pasikalbėji-

Londonas, geg. 15 — Pa
kartotinai pranešama, kad 
Winsfon Churchill, Angli-I

JkntrĄdiąnio £ytą». geg-. a. kun. i. Zimbiu įdeboną-jjos 
iSd., kun. J. Bagdonas, Šv. vo 20 su virš metų. Buvo 
Jurgio lietuvių parapijos visų mylimas ir gerbia- 
vikaras, Philadęlphia, Pa., mas. Toje parapijoje nebu- 
telegrama pranešė “Darbi- vo nei vieno vargšo, kurio 
ninko” redakcijoj, kad pir- nebūtų pasiekusi pilna ar- 
madienį, gegužės 12 d., 6 timo meilės širdis ir gai
vai. vakare mirė kun. Ig- testinga ranka. Kiekvienas 
nas Zimblys, šv. Jurgio buvo sušelptas, suramin- 
lietuvių par. klebonas, Phi- tas. 
ladelphia, Pa.

I _

A. a. Kun. I. Zimblio mir- jo darbai, jo pavyzdžiai te-jcijų, kurias “Britai galėsią 
tis sukrėtė ne vien šv. Jur- bėra gyvi. Pasimelsk i mei pavartoti nuvertimui Vo
gio parapijos parapijie- už jo vėlę.

B “Tarybų Lietuvos” suži- čius, bet visą katalikišką 
nome, kad Degučių vals- išeiviją. Kun. I. Zimblys! 
čiaus vykdomojo komiteto buvo ne tik pavyzdingas 
pirmininku (viršaičiu) pa- kunigas, bet ir nuoširdus,1 
skirtas “tovarišč” Kūra- kuklus visuomenininkas, 
km.

New York, geg. 15 —- 
Šiandien New Yorko arki
vyskupas Francis J. Spell- 
man minėjo 25 metų kuni
gavimo sukaktį. Pirmąsias 
iškilmingąsias šv. mišias 
arkivyskupas Spellman at
našavo Romoje.

Arkivyskupas Spellman 
pagerbtas iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Patriko 
Katedroje ir gražia prog
rama ore iš Katedros Ko
legijos. Į

— Sovietų Lietuvoje dar-' 
bininkams prižiūrėti, kad] 
jie tikrai dirbtų kaip ka-Į 
torgininkai, paskirti spe
cialūs brigadjeriai. Dabar 
paskelbtas įsakymas, kad 
brigadininkams pakeltas 
atlyginimas 20%, o be to 
įvedama premijų sistema. 
Taieru frtlra naami

Kaip angląi, taip ir na
ciai su Airija turi rimtai 
skaitytis dėlto, kad airiai 
yra stiprūs Amerikoj. 
Kaip vieniems, taip ir ki
tiems svarbu turėti Ameri
kos airių palankumą.

Naciai Europoj paėmė 14 
sostiniu. Iš ju prisėjo bom
barduoti ir labai apgriauti 
tik dvi — Varšuvą ir Bel
gradą. Kitos sostinės na- 
cianui teko bernužių ir to
dėl išliko sveikos.

Į. *

— Maskoliškų “tovariš- 
čių prigūžėjo ne tik į auk
štesnes okupuotosios Lie
tuvos vietas, bet jie pra
deda įsibrauti ir į valsčius.

darbininkijai ir bendrai tos teisėtai Amerikoje, tai 
visai žmonijai. dėka Katalikų Bažnyčiai”.
I----------------------------------------------- ----------------------- -

i Ginklų Darbininkai Streikuoja
mą su Rudolf Hess, ir iš

Kun. I. Zimblys mirė, betl jo gavęs svarbių informa-į

Naciai Užėmė Iraką

i kietijos Uranijos”.
j Britai tvirtina, kad Hit- 
I leris žinojęs apie Hess’o iš- 
lėkimą lėktuvu į Škotiją. 
Anglijos Darbo ministras

. ►

Londonas, geg. 15 —Bri-;Bevin, kuriam leido pada- 
. katalikiškos spaudos, ka- tai oficialiai praneša, kad ryti pareiškimą apie Hess, 
• - • • • • w • • ■ ■ — ***•'-•• • I - T a V •« •Mano atžvilgiu 

ir užėmė Hess yra žmogžudys. Jis 
ir kitas nėra žmogus su kuriuo aš 

Aš

Jeigu toks negrų prižiūrė
tojas iš darbininkų išspaus 
10% virš nustatytos nor
mos, jis gauna 1% priedo 
prie atlyginimo, jeigu 15% 
— tai priedas didėja iki 
1.5% ir Lt.

hh -------1
tai i kiškų organizacijų rė- Vokietijos naciai lėktuvais sako: 
mėjas. ' nusileido Irake

Kiek LDS organizacija aliejaus šaltinius
ir “Darbininkas” yra išlei- įstaigas. Pasiruošę pulti t turėčiau pasitarimus, 
dęs brošiūrėlių, tai a. a. Suez kanalą. I nesiduosiu apgauti”,
kun. I. Zimblys yra jų už-j“ 
sisakęs šimtais ir išplati-Į 
nęs tarp lietuvių, savo pa
rapijiečių. Nuo pat “Darbi-! 
ninko” įsikūrimo platino jį 
savo parapijiečių tarpe. Jis 
nėra praleidęs nei vieno 
svarbesnio tautinio reika-Į jau buvo rašyta, kad pa
lo, nepaaukojęs tam reika- vergtoje Lietuvoje prieš 
lui. Tai buvo taurus lietu- kiek laiko mirė prof. dr. 
vis patrijotas. - .! Eretas, o dabar praneša-

Šv. Jurgio parapijoje a. ma, kad Vilniuje mirė kun.
dr. A. Viskantas. Mirė per
sekiojami ir kankinami 
komunizmo GPU agentų 
ir daug kitų mūsų tautos! 
įžymių asmenų.

Sovietų Bolševikų Kruvinojo

reikalavimais. Sakoma, 
kad Prancūzija sutiko ne 
tik ekonominiai, bet ir po
litiniai bendradarbiauti su 
Vokietija.

Hartford, Conn. — Geg. sutiko jiems pakelti algas 
15 — Didžiausiojo Ameri- 7y2 į valandą. Fabrike dir- 
koje ginklų fabriko, Colt ba apie 350 darbininkų; jie 
Patent Fire Arms darbi- neturi unijos.

' ninkai išėjo į streiką. Dar- ’ ———-——
bininkai reikalauja 20 nuo- PrinlėlMiRHaiKV 
šimčių atlyginimo padi- ----------
dinimo. Kompanija jiems1 Haverhill, Mass. geg. 15, 
pasiūlė 10 nuošimtį, bet Pentucket tekstilės fabri- 
darbininkai to nepriėmė, ko darbininkams buvo pa- 
Šio fabriko darbininkai keltas atlyginimas dešim- 
neorganizuoti. bet CIO u- tu nuošimčiu. Taip pat 
nijos vadas Mintz pareiš- North Andover, Lawrence, 
kė, kad darbininkai prašė New Hampshire ir Rhode 
juos atstovauti pasitarime Island audinyčiose darbi- 
su kompanijos vadais, ninkai gavo didesnį atlygi- 
Dwight PhelDS, komnani- nima. Šiuo metu, kada 
ios viršininkas pareiškė,' pragyvenimas taip pa- 
kad darbininkai gauna nuo brango darhininkąi turi 
50c. iki $1.25 į valandą, * srauti didesnes algas, ki- 

:bet unijos vadas Mintz sa- taip negalės pragyventi. 
;ko, kad kaikurie vyrai--------------
! gauna 45 centus į valanda, h*ikO PadČtfc NtpBSiktitt 
Į gi kaikurins moterys te- ----- —
gauna po 38 centus. Visos 
pastangos yra dedamos, i

Vokiečiai Įspėja Laivus
Raudonose Jūrose

Berlynas, geg. 15 — Vo
kietijos \ vyriausybė pa
skelbė, kad viri laivai, ku
rie įplauks į Raudonosios 
jūros šiąurės dalį, bus vo
kiečių povandeninių laivų, 
ar minų skandinami. Pre- 
zidentapi Roosevęltas pir- 
miau M$elbė,...fajĮAme- 
nkos laivams leidžiama

plaukti Raudonosiose jū
rose, nes taip bus galima 
pristatyti Anglijos kariuo
menei pagalbą Afrikoje. 
Ar Amerikos laivų yra 
šiuo metu Raudonosiose 
jūrose, ar netoli jų, negali
ma žinoti, bet vokiečiai 
nusistatę visus laivus 
skandyti.

ma žinoti, bet vokiečiai

Pragyvenimo Išlakios 
PaHo

Londonas, geg. 15 — Ira- 
______ jke Anglijos kariuomenė 

kad streikas būtų greitai ^ar tebekovoja prieš vieti- 
užbaigtas. Fabrike dirba a- nius kareivius. Vokiečiai 
p»e 5600 darbininkų. Į kursto Irako gvventojus 

-------------- 'nusikratvti Anglijos val
džios. Galimas dalvkas, 
kad ne tik Irake, bet kito
se kolonijose arabai sukils 

I prieš Anglijos valdžią. An
glija toms kolonijoms bu
vo dan*r žadėjusi, bet nie
ko nedavė.

Dar"• h1 i t Laimėjo Sinki
West Kennehunk. Me. — 

Geg. 15 — Po savaitės
New York, geg. 15 —Pra- streiko» Kesslen Čeveryku 

nešama, kad per pastaru©- fabriko darbininkai sura
šius 12 mėnesių pragyve- Prie darbų. Kompanija 
nimo išlaidos pakilo nuo 5 
iki 12 nuošimčių. Darbi
ninkai nebereikalo strei- 

Hitlerio paduotas sąlygas, kuoja reikalaudami pakel- 
Kokios tos sąlygos yra dar ti algas. Jeigu pragyveni-

m------_____ m -«------ r- .Prancūzijos vynausyDe
* **—e s—l t- g»_l—Fnenie lurieno ogiygas
Vichy, geg. 15 — Pran

cūzijos vyriausybė priėmė

Lt L

Darbininkų Radio Programa
_____________ , šeštadienį, gegužės 17 d. Darbininkų Radio prog- 
nieko tikrai nežinoma, bet 1X148 Pakilo, tai darbininkai ramą išpildys Wally Jasm ir jo orkestras. Programa 
diplomatai sako4 kad Pran- negali iš tų algų, kurias jie prasidės 2 vai. no pietų. Prašome pasukti Savo radio 
ėūrija dmvo priversta su- <*una, tinkamai pragy- rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausyti programos iš 
tikti su Hitlerio !įduotais venti. i WC0P stoties, Bostofi, Mass. u;.- liSY’fai ,«!
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Hitlerio įpėdinis No. III Pabėgo

Londonas, geg. 15 — Ru
dolfas Hess, vienas arti
miausių Hitlerio tarnų ir 
senas nacių vado draugas, 
kuris sykiu su Hitleriu sė
dėjo kalėjime, pabėgo lėk
tuvu iš Vokietijos į Škoti
ją. Škotijoje, pritrūkus 
gazolino, jis buvo privers
tas parašiutu nusileisti. 
Nusileisdamas susižeidė 
koją. Jis buvo areštuotas, 
nuvežtas į ligoninę ir lai
komas kaip karo nelaisvis. 
Hitleris Hėssą labai aukš
tino; jei Hitleris ir Goe- 
ringas žūtų, tai Hessui 
buvo skirta užimti vokie
čių nacių vadovybė. Jis 
yra 47 metų amžiaus. Vo
kietijoje buvo labai žiau
rus, tūkstančiai žmonių 
žuvo jo įsakymu.

Hess’o pabėgimas iš Vo
kietijos šiuo metu sukėlė 
įvairių nuomonių. Vieni 
sako, kad tarp jo ir Hitle
rio iškilo nesutarimas, 
kad pačioje nacių partijo
je esą pasiskirstymų. Kiti 
sako, kad čia gali būti vo
kiečių koks sugalvotas 
planas išgauti slaptas in
formacijas apie Anglijos 
karinę padėtį. Dar kiti sa
ko, kad tai esą ne Hess, bet 
visai koks nežinomas vo
kietis, tik labai panašus į 
Hessą, tyčia pasiųstas į 
Angliją, kad nuduotų esąs 
Hess ir taip išgautų slap
tas informacijas.

Pavyzdžiui, laikraščiai 
paskelbė, kad Hess kalbė
jęs apie širdies griaužimą 
ir vaistus, tai esą kodu 
pranešimas vokiečiams a- 
pie Anglijos padėtį. Sako
ma, laikraščiai aprašyda
mi apie Hesso kalbą, neži
nodami perduotų Vokieti
jos vyriausybei svarbias 
militarines informacijas. 
Kaip ištikrųjų yra niekas 
iki šiol nežino.

Iš Berlyno paduodama 
priešingų žinių. Iš sykio

• •

vokiečiai paskelbė, kad 
Hess yfa pamišęs; vėliau 
paskelbė, kad jis skridęs į 
Angliją pasiūlyti taiką 
tarp Vokietijos ir Angli
jos. Šie paskelbimai yra 
priešingi vienas . kitam. Iš 
Berlyno dar pranešama, 
kad Anglijoje Hess buvo 
suimtas ir paskelbtas, būk 
jis apleidęs Hitlerį, kas e- 
są visai neteisinga.

Hess vežęs taikos pasiū
lymą. Anglijos vyriausybė 
tai užginčija ir sako, kad 
Hess jokių taikos pasiūly
mų neatvežė. Anglijos vy
riausybė sako, kad Hesso 
pabėgimas iš Vokietijos į- 
rodo nacių partijoje nesu
tarimo, ir kad vokiečiai

- ■ ■ zų- -

nujaučia karo pralaimėji
mą. Ji sako, jei Hess nu
jaustų, kad Anglija bus 
vokiečių užgrobta, tai jis 
būtų pabėgęs į kokią neu
trali valstybę, kur vokie
čiai jo nepasiektų nužudy
ti. Hess atskrido į Angliją, 
reiškia vokiečiai nujaučia, 
kad Anglija karą laimės ir 
Hitlerio ranka jo nepa
sieks.

Hess skrido lėktuvu iš 
Vokietijos į Škotiją 800 
mylių; jo lėktuvas buvo 
apšaudytas; kas jo lėktu
vą ' udė? Vokiečiai, ar 

ngiijos lakūnai, niekas
nežino. Winston Churchill, 
Anglijos ministras atsidė
jęs klausinės Hess apie 
paslaptingą įvykį. Hess 
nusileidęs Škotijoje pasa
kė: “Aš pabėgau išgelbėti 
žmoniją”. Ką tie žodžiai 
reiškia? Anglijos gydyto
jai pripažino, kad Hess e- 
sąš sveiko proto žmogus. 
Tik laikas šį paslaptį tega
lės išaiškinti.

TRAUKIA KOMPANIJA 
Į TEISMĄ

New York, geg. 15—Miss 
Žara Du Pont, akcininke 
Bethlehem Plieno kompa
nijos, patraukė tos kompa
nijos viršininkus į federa- 
lį teismą už tai, kad būk 
jie išeikvoję milijoną dole
rių bekovodami prieš dar
bininkų unijas. Ji taip pat 
reikalauja, teismo keliu, 
kad viršininkai išduotų pil
ną apyskaitą kiek pinigų 
buvo išleista kovojant 
prieš darbininkų organiza
cijos, ir kad jie pinigus su
grąžintų kompanijai. Miss 
Žara Du Pont yra 72 metų 
amžiaus, nuo seno jau ži
noma darbininkų užtarėja. 
Ji sako, kad plieno kompa
nija samdė Šnipus, palaikė 
kompanijos unijas ir veikė 
prieš darbininkų unijas. 
Tur būt ta darbininkų už
tarėja turi tikrų faktų, jei 
drįsta galingą kompaniją 
patraukti į teismą. Teismo 
eiga tikrai bus įdomi dar
bininkams, tik galimas 
daiktas, kad dieniniai A- 
merikos laikraščiai mažai 
apie tai terašys.

Indijos kariai, Anglijos karo tarnyboje, kurie supliekė italus Ethiopi- 
joje. Jie ypatingai giriami gerais kariais ir šiame vaizde parodoma jų rū
pestingo susikaupimo karo fronte momentą.

L i 1 N

Juozapo Marijos Vilos Mokykla

S

mašinas ir jų dalis išvežti 
į Rusiją, o štai dabar vėl 
skelbia, kad tokį leidimą 
davė. Gerai sakoma, kad 
politika yra kreivas daly
kas. Ką galima vieną die
ną, tai to negalima kitą, ir 
priešingai.

ŽINIOS B PAVOKTOS 
LIETUVOS

Tėvyne brangioji, kas 
lietuvių tavęs šį momentą 
nesigaili, kas neužjaučia 
tavo vargus ir skausmus 
bolševizmo vergijoj! Visi 
esam dvasios skausmo pri
slėgti, išėmus tuos, kurie 
išsižadėjo., tavęs ir savo 
sielos, jas pardavę sveti
miems dievams. Sielojasi

1 •
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CASPER*S BEAUTY SALOM
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Gegužes 15 d. prasidėjo 
šiaudinių skrybėlių dėvėji
mo sezonas.
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*ji 6m Už MHjto; 
Meriiį Mašinų

Washington, D. C., geg. 
15 — Vakar Sovietų Rusi
jos ambasadorius išgavo 
leidimą iš Jung. Valstybių 
valdžios išvežti už $1,000,- 
000 mašinų ir įvairių įran
kių į Sovietų Rusiją.

Kaip čia seniai buvo pra
nešta, kad Jung. Valstybių 
valdžia daugiau nebeiš- 
duos Sovietams leidimo 
pirkti ir net jau nupirktas

— Iš tikrų šaltinių patir
ta, kad nežiūrint visiško 
Lietuvos izoliavimo nuo li
kusio pasaulio, Lietuvos 
gyventojus vis dėlto pasie
kia žinios apie užsienyje 
gyvenančių lietuvių veiki
mą Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei grąžinti. 
Nors pilnesnį vaizdą apie 
tą veikimą tik retas teturi, 
vis dėlto gaunamos šio 
pobūdžio Žinios okupuoto
je Lietuvoje yra plačiai 
pasklidusios. Taip pat o- 
kupuotosios Lietuvos gy
ventojus pasiekia žinios a- 
pie užjūryje esančių tau
tiečių veiklą. Lietuvoje ži
noma, kad Amerikoje su
sidarė bendra visų kryp
čių lietuvių organizacijų 
Taryba, kuri telkia išei
vius Lietuvos atstatymo 
darbui.

Užsienio lietuvių veiki
mas kelia okupuotosios 
Lietuvos gyventojuose di
delių vilčių ir teikia paguo
dą jų sunkioje padėtyje.

Batai K "BraKkos
Hkoš”

7 ~ . v*
' J

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mtst* vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, korte 

skalbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. NutJe j bllt kurto krautuvu pasakykite, kad Jw skelbimo 
mUli -Darbininke".

<g CBBSCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 8702 

SS SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASE.

— “Tiesoje” įdėtas toks 
B. Valaičio, V. Vyšniausko 
ir J. Masalskio laiškas:

“š. m. sausio 30 d. mes. 
trys fl _ 
darbininkai, pirkome iš a- 
valynės paskirstymo kon
toros (Senamiesčio g. 17) 
kiekvienas po vieną porą 
batų. Padėvėjome po vie
ną, kitą dieną ir mūsų 
pirktieji batai staiga liko 
be padų. Pasirodė, padai iš 
sudegintos odos. Žinoma, 
negalėjome pasitenkinti 
tokia “avalyne”, už kurią 
reikėjo sumokėti kaip už 
tikrai gerą prekę ir nune
šėme: Vyšniauskas ir Ma
salskis š. m. vasario 3 d., 
o Valaitis — vasario 10 d. 
pirktus batus, atgal avaly
nės paskirstymo kontorai,

Re OCblAOJlF UV VAo AMV0, 
valstybinio teatro

kad pakeistų. Kontora pri
ėmė, bet keičia iki šiol: 
daugiau kaip mėnuo pras
linko, o pąįęeistų batų vis 
dar negauname, nors pini
gai seniai jiems sumokėti. 
Gal teiktųsi avalynės pas
kirstymo kontora įsidėmė
ti, kad batus keisti dau
giau kaip mėnesį — nėra 
tarybinio piliečių aptarna
vimo pavyzdys”.
— “Maisto” fabrikų vyr. 

direktorius J. Cygas pra
neša, kad fabrikai sausio 
inėn. kiaulių ir galvijų pri
statyta “patenkinamai”, 
vasario mėn. pristatyta 
“truputį mažiau”, o “liūd
niau reikalas yra su kovo 
mėn. supirkimu”. Įdomu 
bus palaukti, ką J. Cygas 
šakys balandžio mėnesy.

Taip pat pieno pristaty
mas eina vis mažyn. Apie 
tai praneša Pienocentro 
planavimo ir statistikos 
dalies vedėjas J. Šileikis. 
Pasak jo, “pieno produktų 
gamybos planui vykdyti 
svarbiausia kliūtis yra 
pieno trūkumas”. Jis taip 
pat skundžiasi geležinke
liais. “Nemaža keblumų 
Pienocentrui sudaro svies
to transportas geležinke
liais. Geležinkeliais beve
žant dažnai sviesto stati
naitės būna suteptos, su
meluotos, o kartais įlauž
tos, dėl ko sviestas iš ge
riausios rūšies pereina į 
broką’”. Pieninės daug 
sunkumų turinčios ir su 
kuru, nes jo duota per 
mažai.

— Panevėžio teismas nu
baudė Dusetų miestelio o- 
dų prekybininką Balį At
kočiūną, kuris, teisingai 
prisibijodamas, kad iš jo 
prekės nebūtų atimtos, jas 
suslėpė pas savo pažįsta
mą Antaną Kuzmą. Bet 
GPU agnetai susekė ir B. 
Atkočiūnas gavo 5 metus 
katorgos. 4

lietuvės, lietuviai mintyje 
ir baimėj: kas bus su mū
sų tėvyne! Mūsų širdys su- 
skaudėjusios, bet ne be 
vilties; mes tikim į Lietu
vos prisikėlimą, jos gar
bingą ateitį ir dvasios ga
lią. Ta viltis vienų reiškia
ma viešai, kitų sielos tylu
moj. Lietuvą atstatysim, 
bet ji priešų bus pirmiau 
apiplėšta, sunaikinta jos 
siela sudrumsta svetimų 
gaivalų, ji pataps į padėtį 
šaukiančio dvasios ir kūno 
maisto, apdaro, gelbėjimo 
nuo mirties. Pagalbos mal
daujančių iš Lietuvos kra
što mes girdim dabar, gar- j 
sesnį šauksmą išgirsim ve- ( 
liau, mūsų gi širdis neliks 
kurti į maldaujančią bal- , 
są, kaip nebuvo iki šiol. , 
Reikalui esant duosim ir 
privalom duoti, kas kiek 
gali, dėsim ant tėvynės 
aukuro dovanas.

Bet toli gražu šį kartą 
atstatytai Lietuvos Vals
tybei neužteks vien mate- 
rijalės pašalpos, jai reikės 
moralės ir intelektualės 
pagalbos, kurios bus tiki
masi daugiausiai gauti iš 
Amerikos! Kodėl taip, vi
siems mums suprantama 
ir žinoma. Bolševikai žudo, 
kalina, ar skubiai ir slap
tai veža į tolimus, nežino
mus kraštus inteligentus, 
kuriuos Lietuva spėjo pa
ruošti per savo 22 metų 
gyvavimą: palieka krašte 
vien lietuvius išsigimėlius, 
bet ir tuos tikriausiai “lik
viduos”, jeigu nenorės lik
ti bolševizmo gaivalo ak
lais įrankiais. Bolševizmui 
nuslinkus nuo Lietuvos 
padangės į šalį, ar jam vi
sai žlugus, mūsų tėvynė 
bus baisiai nuteriota, mo
raliai nuvarginta, be inte
lektualių pajėgų. Ir štai 
kentančiai ir pagelbos 
šaukiančiai tėvynei mes 
Amerikos lietuviai priva
lom skubotai ruošti inteli
gentų, kurie padėtų Lietu
vai atsistatydinti, susi
tvarkyti; mes visi priva
lom, kas tik išgali, leisti 
savo sūnus ir dukras į 
mokslą ir tai į lietuvių mo
kyklas, kad jie, tenai įgavę 
mokslo ir tėvynės meilės, 
panorėtų ir sugebėtų dar
buotis, kuomet Tėvynė 
juos pakvies į darbą, į gar

mokyklų mergaitėms mes 
turim Chicagoje, Pitts- 
burghe ir Juoazpo Marijos 
Viloj, Newtown, Pa. Šį 
kartą mes kreiptam savo 
dėmesį į pastarąją mokyk
lą. Ji skiriama Rytinių 
Valstybių lietuvaitėms, 
nors priimama iš visur, ir 
vedama visiems mums ži
nomų Seserų Kazimierie- 
čių. Kad čia gaunama ge
resnis auklėjimas, negu 
viešosiose mokyklose, ir 
kad toj vietoj auklėjimui 
dar geresnės apystovos, a- 
bejoti netenka. Be to svar
bu tas, kad toj mokykloj 
be valdiškos programos iš
ėjimo ir valdiško diplomo 
gavimo auklėtinės pagilina 
lietuvių kalbos žinojimą. 
Čia mergaičių sielose skie
pijama kilnios idėjos, ug
doma Lietuvos meilė ir pa
siaukojimo dvasia. Tat 
mergaitės, į Juozapo Ma
rijos gražiąją Vilą, bran
giąją mokyklą. Tėveliai, 
siųskite tenai savo dukre
les, jeigu norit turėti iš jų 
paguodos ir prisidėti prie 
Lietuvos gelbėjimo.

Baigusios aukštesnius 
mokslus idėjos mergaitės 
beabėjo tėvynės bus kvie
čiamos į jos kraštą dirbti, 
pasišvęsti. Jos savo karšta 
Dievo ir tėvynės meile 
daug nuveiks, kaip daug 
nuveikė Lietuvos moterys 
ilgus metus saugodamos 
savo vaikučiuose Dievo ir 
Lietuvos meilės ugnelę.

Gyvenimo ir mokslo są
lygos Viloj yra tuomi pa- 

itogios, kad tai kainuoja 
sulyginant pigiai. Apie są
lygas galima sužinoti tie
sioginiai kreipiantis į Vi
los Seseris. Patariama ne
vėluoti su pareiškimais. 
Jeigu neatsiras gana kan
didačių į mokyklą iš lietu
vaičių tarpo, teks priimti 
ir kitatautes, kurių ne
trūksta. Iki šiol lietuviai 
tinkamai įvertino Seserų 
Kazimieriečių darbuotę ir 
mokyklos svarbą, ruošia
muose kasmet Juozapo 
Marijos Viloj piknikuose 
skaitlingai dalyvavo. Tiek 
vasarą, tiek rudenį tenai 
atvykę- ramiai, jaukiai ir 
linksmai praleidžia pusdie
nį iki sutemsta. Jiems pa-

bingą ir svarbų Lietuvos 
atstatymo darbą.

Amerikos Lietuviams 
gelbėti savo tėvynę — ta 
idėja nėra tai vien svajo
nė, ar geri norai, bet fak
tas, kurį privalom įvykdin- 
ti; mes stovim akivaizdoj 
mums privalomos ir šven
tos pareigos. Visų srovių 
lietuviai turi krypti į vie
ną, galingą ir šventą tėvy
nės gelbėjimo srovą. Pa
mirškim asmeniškas, ari 
grupines ambicijas. Skau-| 
džioj valandoj, kuri mus 
ištiko supraskim jog esam 
žmonės, be to lietuviai, 
tarp savęs artimi, kits ki
tam brangūs. Jeigu savo ir 
artimųjų kančiose artimo 
meilės spindulių nepraleis- 
tumėm iki mūsų sielos 
dugno, tai bent tėvynės su 
jos siela ir kūnu meilė te- 
sujaudina mus ir sužadina 
šventus jausmus. Dievo ir 
tėvynės meilės vardan lie
tuvės, lietuviai į vieningą 
darbą.

Norint duoti vaikams 
mokslą, neužtenka jiems 
baigti pradžios mokyklą, 
bet reikia tęsti mokslą 
high school, vėliau kolegi- žįstami Vilos laukai, miš- 
jos, ar universitete įsigyti keliai 
parinktos sau specialybės. 
Kadangi daugelyje lietu
vių parapijose įsteigta 
pradžios mokyklos, tai lie
tuviai privalo savo vaike
lius leisti į tas mokyklas, 
bet ne kitas kokias. Mes 
turim berniukams Maria- 
napolyje High School ir 
Kolegiją, kujri. kas metai 
išleidžia lietuvių inteligen
tų būrelį; jie žymiai prisi
deda prie kultūrinio darbo 
lietuvių tarpe. Lietuviai 
jaunuoliai, į tą kolegiją vi
si, kurie tik turi galimy
bės ją pasiekti. Bet, kad 
patekti į bet kokią aukštą
ją mokyklą, reikia pirmiau 
baigti High School. Tokių

Užsisakykite TmU» Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kdifios prldvuNDos*

Myopia Club Beverage Co.
6rafton Avė., lsHngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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ir visi kampeliai, 
jiems platusis sodnas su 
pavėsiu lyg savas, nes ten 
pasirenka jiems tinkamą 
vietą. Tikimasi, kad ir 
šiais metais atvyks lietu
viai su savo šeimomis ma
loniai praleisti poilsio va
landas, pasimatyti su iš 
visų pusių atvykusių gimi
nių, bei pažįstamųjų į Vi
los pikniką, kuris įvyks 
birželio 8 d.

Lietuvės, lietuviai, lau
kiame jūsų atvykstant. 
Tarp mūsų vienybei su- 
drūtinti, padėti į mokslus 
eiti mūsų mergaitėms, 
tuomi gelbėti Lietuvai į vi
lą birželio 8 d.

Kun. Pr. Vasiliauskas.
,xxxxxxxxxxxx
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Tėvas Bernard Hubbard, žymus Alaskos tyrinėto- 
ir daugybės dalykų atradėjas, žinomas kaipo “Gla-

tis “Daily Worijer” iš to 
fondo gavo $50,000.

W. Montgomery Brown 
paskyrė $250,000 marksiz
mo propagandai, ir iš tos 
sumos stambią dalį gavo 
minėtas komunistų laik
raštis. Iš A. Filene įkurto 
instituto marksistai gavo 
nemažai pinigų savo pro
pagandai.

Vien tik iš to matome, 
kad komunizmo vykintojai 
gauna stambias sumas pi
nigų savo propagandai iš 
kapitalistų. Jeigu komu
nizmo vykintojai nebūtų 
parsidavę kapitalistams, 
tai ar jie skirtų tokias 
stambias sumas Maskvos 
agentams ? Pagalvokite 
darbininkai ir visi kiti, ku
rie tikisi ką nors gera iš 
komunizmo santvarkos. 
Darbininkai, kurie pasi
duoda komunizmo vadovy
bei, pasiduoda kruviniau
siai komunizmo vergijai.

Monsignoras Pecci sau
sio mėn. 1843 metais tapo 
paskirtas nuncijumi Bel
gijai. Iš čia jo garsenybė 
paplito po visą pasaulį.

Savo nuncijatūros metu, 
Belgijoj (1843—1845), 
monsignoras Pecci paty
ręs darbininkų skurdą ir 
matydamas kaip jie išnau
dojami, susirūpino skau
džia jų padėtimi. Dėl to 
pradėjo uoliai studijuoti 
kapitalo ir darbo proble-j pavergęs Rusiją, 
mas, daug rašydamas tuo ----------------
atžvilgiu ir ryždamasis iš-i 
tiesti gelbstančiąją ranką 
darbininkams. Konstruk-! 
tyvios ir pažangios minties 

i sekėjai įžiūrėjo sunkios 
! darbininkų būklės paleng
vinimą erudiciniuose mon
signoro dėstymuose.

Apie tą laiką į Belgiją

Kuomet vokiečiai rengėsi pulti Graikiją ir Jugo
slaviją ir buvo skelbiama, kad jų armija siekia ma
žiausiai pusę milijono, tai iš kitos pusės britų spauda 
primygtinai garsino, jog anglai jau yra pasiuntę grai-i 
kams j pagalbą 100,000 kariuomenės ir greitu laiku at
siųsią 200,000 daugiau. Tai labai rimta paspirtis. Pri
dėjus prie jos kokią porą šimtų tūkstančių graikų, at
rodė, kad vokiečių ir alijantų kariuomenės bus neto-! 
liesia lygios, ir pasisekimo šansai galėjo apylygiai svy
ruoti. Tokią galimybę mes tada prileidom, bet drauge 
diktokai paabejojom, ar anglai būtų galėję tokiu grei
tu laiku tiek žmonių ir karo reikmenų jūromis atga
benti. Ir, pagaliau, iš kur jų tiek paims? Tad padarėm 
išvadą, kad britų kariuomenės skaičius perdaug jau 
išpūstas ir kad veikiausiai jie bus pasiuntę j Graikiją 
vos keletą divizijų.

Dabar paaiškėjo, kad mūsų spėliojimas išėjo be
veik matematiškai tikslus, nes anglų oficialiai buvo 
paskelbta, kad ekspedicinė jų armija susidarė tik iš 
penkių divizijų — apie 60,000 karių. Kautynėse fakti- 
nai dalyvavę nepilnai trys britų ir penkios graikų divi
zijos. Gi vokiečių būta 40 divizijų, vadinasi, daugiau 
kaip keturi vokiečiai prieš vieną alijantą. Strategijos 
ekspertai stebisi, kaip, iš viso, britų armija galėjo iš
sigelbėti, nes jai teko trauktis kokie du šimtai mylių, 
kol dasiyrė iki savo laivyno. Gi visu keliu vokiečiai 
juos pliekė iš tankų, patrankų, kulkosvaidžių ir orlai
vių. Tai esą buvę narsos ir sumanumo stebuklai 
britų pusės. Anglai, girdi, parodė, kad gali kovoti, ir 
jei jiems teks susidurti su vokiečiais lygiu skaičiumi, 
tai esą laimėjimo šansai bus jų, t. y. britų pusėj. Ne
žiūrint tų išsvajotų ateities galimumų, britai vis dėlto 
smarkiai buvo sumušti, gi kautynės būna laimėtos ne
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damas, kad tik socializmas 
išriš visus klausimus. Jis 
išleido 1848 metais, “Ko
munistų Manifestą’’, ku
riame plačiai išdėstytos 
revoliucinės idėjos ir ku
riose reiškėsi revoliucinė 
klasės kova. Jis sukūrė 
modernų socializmą, iš ku
rio išsivystė baisusis ir 
pragaištingasis komuniz
mas, kuris pirm dviejų de-
sėtkų metų nugalėjęs ir 

------------ šiomis 
dienomis smurtu okupavo 
ir brutaliai pavergė demo
kratiškas Pabaltijo respu
blikas, kartu su numylėta 
mūsų Tėvyne Lietuva. Tuo 
kraugeringu ateistinio ko
munizmo barbarišku žiau
rumu ir neįtikėtinu nevi- 
doniškumu ir vandališku- 
mu sukrėstas visas civili- 

buvo atvykęs išvarytas išduotas pasaulis. 
Prancūzijos ir Karlas 
Marksas. Belgijoje jis nė
jo nuncijaus pareigų, bet 
buvo revoliucinis agitato
rius. Jis smarkiai agitavo 
prieš kapitalistų uzurpaci-1 čia nepaiso jų reikalų 
ją ir daug rašė darbininkų nesirūpina pagerinti skur- jokia invazija priešui būtų 
naudai. Radikalai ir revo- džios jų būklės. Nors ir bū- tvirtovės turi pridengusios uosto apsaugą, 
liucijonieriai pasekė Karlo 
Markso revoliucinę ideolo
giją

Abu vyrai matė, kad ka
pitalistai išnaudoja darbi
ninkus neteisingomis prie
monėmis, ir abu ryžosi pa
naikinti darbininkams da
romas skaudžias neteisy
bes, kurių negalima buvo 
ilgiau toleruoti, nė pakęsti.

Karlas Marksas atkak-'
liai skelbė sukilimą, reikš-! lygybę, 1878 metais,

Monsignoro Pecci nunci-
jatūros metu, tarp darbi-;
ninku Belgijoje kilo nėra- jas
mumas, nes jie buvo beti- cier Priest”, nufotografuotas mieste San Francisco, 
kėję, kad Katalikų Bažny- kur jis davė paskaitą, kad Alaska turi vieną iš gra-

1 ir žiausių ir puikiausių, natūralių uostų, ir jo manymu, 
neįmanoma. Natūralios

ŽINIOS IS VOKIETIJOS
iš Pa-

reikia 
tik ta-

t

ta įtakingų katalikų vadų,-----------------------------------
bet jie tapo įtarti esą so- pasmerkė socializmo klai- 
cialistais, ir dėl to jais dar- das. Besirūpindamas dar
bininkai neturėjo pasitikę- bininkų gerove, 
jimo. iškėlė reforminį

Tačiau, monsignoras Pe- truktyvų planą, 
cci, vėliau tapęs Popiežiu
mi Leonu Tryliktuoju, uo
liau darbavosi darbininkų 
dalį pagerinti, ir daug ra-j 
šė socialiniais klausimais. 
Rašydamas apie žmonių

jis viešai 
ir kons- 
kuriuo 

nieko kita nereikalavo,

Kristų, Taikos Kunigaikš
tį, kuomet Karlo Markso 
šmėkla, būtent, jo įkurto
jo ATEISTINIO KOMU
NIZMO ŠMĖKLA, pasaulį 
apgaubia baisia baime,

kaip tik Moderninės Indus-'dvokia bauginančia pra-i 
trinės Draugovės Sukrikš-'gaištimi, minias stumia į 

įčioninimo. To plano prog-! juodąją vergiją, net panei- 
' *»«■» r* 44o Y’vroz^C’i mioinAC’ii /-r i «-»
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bet ne visi jie nori dėl Anglijos interesų kariauti. Mil
žiniškoji Indija visai neištikima. Maža iš jos kareivių 
tegalima išgabenti, nes visos ingulos namie reikalin-

rama jis ryžosi nušviesti gia Kūrėją, net užsimoja 
šeimos, valstybės, ekono- sunaikinti Dievo Karalys- 
miškos tvarkos tikrąją pri- tę, net ryžtasi žemėje su- 
gimtį ir draugovės konsti- kurti pragarą ir introni- 
tuciją., Jis išleido daugelį zuoti Liuciferį. { ;

Kun. A. Tamoliūnas.enciklikų tokiomis temo-į 
mis, kurių visų svarbiau-'

žodžiais, ne kokiomis būsimomis galimybėmis, bet šal-i gos sukilimams bei nerymastavimams tramdyti. Egip- šioji ir garsiausioji yra1 icic /lako oncrlai nraloimSin ir x.. * ____ _ —__ a__ ___ ___ i___ InTT’nTTif A DT Tlftais dabarties faktais, žodžiu, anglai pralaimėjo ir to tas taip pat turi savo rūpeščius, nes ten neužilgo buslRERUM NOVARUM (geg.' 
fakto niekuo neužglostysi. Tad kodėl jie neprisiuntė karo laukas. Pietų Afrika jau davė savo kariuomenę—! 15 d. 1891 m.). Ta encikli-j 
pakankamos graikams pagalbos? Ir, kas aršiausia,; neperdidžiausią ir jau kovojančią Ethiopijoj ir Soma-:ka Popiežius Leonas XIII 
kam jie melagingai išpūtė savo pajėgas, kurių tieki Įilande. Pasilieka Kanada ir Australija, bet ten milži-'dėsto socialinį teisingumą

• reformuotoje socialinėje 
' tvarkoje, pats vadovauja 
socialinėje rekonstrukci
joje ir užtaria darbininkus 
prieš neteisingą išnaudoji
mą. Ta RERUM NOVA
RUM enciklika pasaulio 
darbininkams ryškina ir 
užtikrina šviesesnę ateitį, 
gerovę, palaiminimą.

Šiandien garbingosios 
atminties Popiežiaus Leo-

kam jie melagingai išpūtė savo pajėgas, kurių tiek; įilande. Pasilieka Kanada ir Australija, bet ten milži- 
mažai teturėjo? Kodėl tik penktą dalį atsiuntė to, ką niški plotai, o labai maža žmonių — Kanadoj 11 mili- 
garsinosi atsiųsią? jonų, Australijoj 7 mil. Padarius griežtą mobilizaciją,garsinosi atsiųsią?

Melaginga propaganda, ypač šiuo atveju, nedova- būtų galima gauti kokią pusantro^milijono karių, bet! 
notina. Bet pasirodo, kad britai atsirado padėty to, Anglijai neparanku tas šalis perdaug spausti. Be to, 
žmogaus, kurs užpultas penkių plėšikų, garsiai šū-' australiečiai ir kanadiečiai jau kaunasi įvairiuoseI 
kauja, kad juos nugąsdintų. Klausykit, girdi, aš čia frontuose. Tai kur gi pati Britanija su 45 milijonais 
ne vienas, mūs yra daug. Tačiau tas šūkavimas atnešė ‘ *---- * ~ ........................................
daug žalos: suviliojo graikus ir nenugasdino vokiečių, 
kurie puikiai žinojo britų silpnumą. Britams reikėjo! 
verčiau tylėti, arba atvirai pasisakyti, kad neturi ga-! 
na stiprios armijos rimtai vokiečiams pasipriešinti.. 
Bet anglai manė, kad Jugoslavija parodys daugiau at
sparumo. Norėjo ją išjudinti, įdrąsinti. Deja, Jugosla
vija nuo pirmo vokiečių smūgio visiškai susmuko, ir 
alijantai staiga atsidūrė desperatiškoj padėty.

Britams iš tiesų trūksta žmonių. Tai gan keistai

gyventojų? Ji duoda jūreivių milžiniškam laivynui — 
kariniam ir prekybiniam. Vien čia, papildant žuvusius, 
eikvojama šimtai tūkstančių žmonių, 
sumobilizuotų karių Britanija laiko namie 
lat gręsiančio vokiečių puolimo apsiginti. Jau iš to, j 
kad Anglija mobilizuoja mažai tereiškiančią ir skys
tai apgyventą Naująją Zelandiją, galima spręsti, kad no XIII-ojo asmenybė ne- 
ji gęrokai pristigo kareivių. Pirmiau ji šaukėsi į Ame-' mari, nes ji vaizduoja pa- 
riką: žmonių mums nereikia, duokite vien laivų ir ero-; šauliui pasiaukojimą arti- 
planų. Dabar — nedrąsiai, iš tolo (kol kas kai kurių mo gerovei, 1

Gi 4 milijonus
— nuo nuo- 
Jau iš to,

Rašo Pasišalinęs 
vergots Lietuvos:

“Tikrąją padėtį 
matyti pergyventi, 
da galėsi nors dalinai nusi
vokti apie žydiškąjį siau
bą, apie lietuvių tautos ir 
žmonijos kančias, kur dar 
žydija tebesiaučia. Mes 
matėme tik galima sakyti 
pradžią, bet jau ir tai bu
vo šiurpi. Gaila man gerų 
žmonių, kurie ten likti tu
rėjo, jų likimas labai tam
sus. Pervažiavę rubežių 
galėjome laisvai atsikvėp
ti pasijusti, kaip žmonės”.

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

Laikraštis “Darbininkas” ką 
tik iš spaudos išleido labai nau
dingą 63 puslapių mažą malda
knygę — “MIŠIŲ MALDOS UŽ 

'MIRUSIUS”.
“Our Sunday Visitor”, joje yra nevien Mišių maldos 

paduoda ištraukas iš “Sa- už mirusiuS) ir 
turday Evening Post » Sykiės laidotuvių, mėnesinių bei 
kad tūlas Robert Marshall metinių sukaktuvių metu. Yra 
mirdamas paliko pusę savo maldos išlydint numirėU iš na. 
turto, apie 1,534,000 dole- prje Katafalio, maldos ly- 
rių parėmimui tų sąjū- djnį bažnyčios į kapus ir ki- 
džių, kurie kovoja už pra-tos Knygutė kainuoja tik 20c. 
monę, dirbančia ne pelnui, Norintieji užsisakyti šią knygu- 
O naudojimuisi . Tą pali- kreipkitės į “Darbininko” 

i kimą administruoja velio- - administraciją, 366 W. Broad- J-. u—„i:_: i...—™ .
■ Su už

leidžia komunistinį sakymu prašome prisiųsti į kon- 
“Soviet Russia vertą ir 20c.

Milijonieriai Remia 
Komunizmą

nies du broliai, kurių vie- way. So. Boston, Mass. Su už- 
nas 
laikraštį 
Today”.

Tūlas James Garland į- Šio gyvenimo laimė sle-
teikia paguo-jkūrė fondą remti įvairius pia savy kančių bedugnę: 

■a i — • ' <«¥• — • 1^*____skamba, kalbant apie imperiją, turinčią virš 400 mili- amerikiečių lūpomis) ji jau šitaip byloja: duokite dą, duoda ramybę, kuria radikalų sąjūdžius. Newį atkasei laimę, tuoj išsiver- _____• y____ • «x f_ i -__ •____•_____ x_ i_____________ ________ x -xxjonų gyventojų. Taip, gyventojų skaičius labai didelis, mums ir žmonių...
N

K. palaimą, ir reiškia antrąjį Yorko komunistų laikraš-’že ir kančių šaltinis.

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku
puotosios Lietuvos

Kaip bolševikai ̂apgaudinėjo lietuvius — Visur siaut žydeliai. — Iš lietuviu 
ranku buvo plėšiamos tautinės vėliavos. — Kodėl smuko Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas. — Kas sykį paragavo

2. 1940 metų birželio 
16 d. rytas

(Tęsinys)
Atėjo bolševikai iš Maskvos ir pa

sėjo lietuvio sieloje nerimą ir įvai
riausių klausimų: kas bus rytoj, argi 
tikrai jie mums nepaliks jokios Lais
vės ir Nepriklausomybės; gal bolševi
kai nebe tię, kurie buvo Rusijoje 
1917—1922 metais, tur būt, jie paba
rė pažangą, gal galima bus su jais 
gyventi. Tokių minčių pripildyta šir
dimi lietuvis išėjo į Kauno Laisvės a- 
lėją 1940 metų birželio 16 d. rytą, bėt 
jo veidas buvo rūpesčių išvagotas.

bolševikišku 'pyragu'—daugiau nenori.
Rusas bolševikas atspėjo lietuvio 

nerimą, todėl jis pasirinko gudrią 
taktiką, sudaro naują vyriausybę, 
kurios priešaky atsistoja J. Paleckis, 
į jo vyriausybę įtraukia V. Krėvę - 
Mickevičių, E. Galvanauską ir Vit
kauską, kad žmonės nusiramintų. Ir 
žmones šiek tiek aprimo, nes many
ta, kad ši vyriausybė nieku būdu ne
leis rusų bolševikui išplėšti Nepri
klausomybę. Bolševikai dar toliau 
eina: paskelbia, kad lietuviška ka
riuomenė bus palikta, kad kiekvie
nam bus pripažinta sąžinės laisvė, 
kad Lietuva galės tvarkytis nepri
klausomai. Šitokie išsireiškimai bu

vo gaudomi ir daugelis raminos: gal 
išliksime nepriklausomi, nu, tik bus 
pakeistas valdžios rėžimas. Bet gat
vėje ką kitą galima pastebėti. Mitin
guose ir demonstracijose, kurias su
ruošė Lietuvos žydai komunistai, di
riguojami Maskvos, nebuvo bemaž 
matyti lietuviškų vėliavų, jei kurie 
darbininkai bandė eiti rankose su lie
tuviškai tautine vėliava, žydeliai iš 
jų rankų ištraukę nusviedė į šalį, to
dėl daugelis lietuvių darbininkų iš
stojo iš eisenos gretų ir grįžo į na
mus. Bet užtat mitingai ir demons
tracijos mirgėjo Stalino, Lenino, Mo
lotovo paveikslais ir šūkiais: “mes 
norime 13 sovietų respublikos, mes 
norime prisijungti prie Sovietų Ru
sijos”. Kai lietuvis pamatė tokius 
vaizdus, jį nupurtė šiurpas ir jis ne
bežinojo ką galvoti, tik save ramino: 
gal čia tokie dalykai vyksta dėl mi
nios. O apdairesni drąsiai sakė: “ne
beturime jau Lietuvos Nepriklauso
mybes”. Bolševikai melavo, o lietu
viai jų melui tikėjo, ar bent bandė 
save prisiversti, kad reikia jų žo
džiais pasitikėti. Ir šis bolševikų me

las užnuodijo lietuvio sąmonę ir lie
tuvis pasidarė neatsargus. Bolševi
kas tai matė ir jis kasdien įliedavo 
melagystės narkotikų į lietuvio orga
nizmą, o jis kasdien vis savo nusista
tymuose silpnėjo ir valia tižo. Be to, 
nepamirškime pasakyti, kad tauti
ninkų rėžimas per 12 metų labai pui
kiai žmones parengė bolševikų oku
pacijai, nes šis rėžimas žmones auk
lėjo ne savistoviomis asmenybėmis, 
bet pastumdėliais. Jei atsirasdavo 
savistovių asmenybių, su savo nuo
monėmis ir pažiūromis, tai tokias 
pažiūras užgniauždavo ir žmones izo
liuodavo iš viešojo gyvenimo. Kai a- 
tėjo rusai bolševikai iš Maskvos ir iš
metė iš mokyklų ir kariuomenės 
kryžius ir kunigus, o katalikiškųjų 
organizacijų veiklą suspendavo (už
draudė), buvęs tautininkų sąjungos 
generalinis sukretorius ir didelis tau
tininkų šulas V. Rastenis prasitarė 
draugų būryje: .
— Ko mes neišdrįsom padaryti — 

įvykdė bolševikai. Bet po kelių dienų 
ir pats? V. Rastenis pateko į bolševi
kų kalėjimą. ' ■

Žinoma, nusikalsčiau tiesai, jei 
nepaminėčiau ir tarptautinės būklės, 
kuri pastūmė Staliną kuogreičiau- 
siai okupuoti Lietuvą. Mes buvome 
neutralumo politikos šalininkai ir šis 
neutralumas daug mums kaštavo. Jei 
mes būtume buvę akylesni ir mokė
ję išnaudoti susidariusią tarptautinę 
situaciją (būklę), mes šiandien netu
rėtumėm to, kas dabar vyksta mūsų 
krašte.

Čia ne kaltinimo aktą rašau, bet 
tik iškeliu kai kuriuos da.ykus, kad 
pajustumėm padarę stambių klaidų, 
o atgail, atlikę vėl stotumėm su ne
palaužiamu ryžtu į naują kūrybos 
darbą, kuriuo išlaisvintumėm Lietu
vą iš baudžiavos jungo, kurį neša 
mūsų brangi tėvynė Lietuva. Jei mes 
drąsiai ir energingai dirbsime Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo dar
bą, tai galėsime drąsiai su poetu Bė
ru - Brazdžioniu tarti:
Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žu
dynių tautų tautas vedi,
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją 
tėvynę išvedęs, tarsi: auk, žydėk!

(Bus daugiau)
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Lietuvos Steigiamojo Seimo Sukaktis
Gegužės 15 d. suėjo ly

giai 21 metai, kai Lietuvo
je susirinko posėdžiauti 
Steigiamasis Seimas, ku
ris buvo išrinktas demo
kratiniu būdu. Steigiamą
jį Seimą sudarė 112 atsto
vų iš kurių Krikščionių 
Demokratų partija turėjo 
59 atstovus.

Steigiamojo Seimo ati
darymo dienoje, gegužės 
15,1920, įvyko iškilmingas 
paradas Kaune. L____ _
buvo pasipuošęs vėliavo
mis, vyčiais, vainikais, iš
kilmingais vartais. Bažny
čiose įvyko iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyva
vo vyriausybės, St. Seimo, 
organizacijų atstovai ir 
kiti. Po pamaldų pasodin
ta atminties ąžuolai.

6 vai. vakare, miesto te
atre iškilmingai atidarytas 
Steigiamojo Seimo posė
dis. Laikinasis Preziden
tas A. Smetona padarė 
Valstybės Tarybos ir Lai
kinosios Vyriausybės dar
bų atskaitą, pasakė kalbą 
ir visą valdžią perdavė 
Steigiamajam Seimui.

Pirmojo posėdžio pirmi
ninku buvo p. Gabrielė 
Petkevičiūtė, kaipo se- 
niausis Steigiamojo Seimo 
narys, sekretorių — p. 
Muraškaitė, kaipo jau
niausia narys.

Steigiamo Seimo prezi
dentu išrinktas p. Alek
sandras Stulginskas, krik
ščionis demokratas; sekre
torium — Natkevičius, so- 
cial.-liaudininkas. St. Sei
mo prezidentas pavedė val
džios pareigas eiti laikina
jai valdžiai ligi konstituci
jos priėmimo ir pagal jos 
nustatymo naujos valdžios 
išrinkimo.

Steigiamojo Seimo de
klaracijoj Seimo preziden
tas pasakė, jog Seimas vy
kinsiąs žemės reformą, rū
pinsiąs agrikultūra, pra
mone, ypatingai darbinin
kų būvio pagerinimu ir tt. 
Pirmasis posėdis pasibai
gė 9 vai. vakare. Sekantis 
posėdis paskirtas gegužės 
17 d.

Gegužės 17 d. St. Seimas 
priėmė laikinąją konstitu-

ei ją, kurioj pirmasis punk
tas sako: “Lietuvos Vals
tybė yra demokratinė vals
tybė’". Pagal laikinąją kon
stituciją Respublikos Pre
zidentą renka Steigiama
sis 8eimas. Pirmuoju De
mokratinės Lietuvos Res
publikos prezidentu buvo 
išrinktas p. Aleksandras 
Stulginskas.

Pirmasis Lietuvos Minis- 
, i trų Kabinetas buvo sekan- 

Kaunasl11^. v MM * * * I
ninkas) — ministras pir
mininkas. Adv. Skipitis 
(santarietis) — vidaus rei
kalų. Pulk. Žukas (nepar
tinis) — krašto apsaugos. 
Purickas (krikščionis de
mokratas) — užsienio rei
kalų. Aleksa (liaudinin
kas) — žemės ūkio. Bizau
skas (krikščionis dem.) — 
švietimo. Galvanauskas — 
finansų. Karoblis (nepar
tinis) — teisingumo. Solo- 
veičikas — žydų. Siemaš- 
ka — gudų.

Steigiamasis Seimas pir
miausia rūpinosi priimti 
žemės reformos įstatymą. 
Įstatymas buvo priimtas 
ir pagal jį tūkstančiai sa
vanorių ir bežemių gavo 
žemes, įsikūrė nauji ūkiai. | 

Kun. M. Krupavičius yra 
žinomas, kaipo žemės re
formos tėvas.

Steigiamasis Seimas, ro
dos, 1922 m. įvedė savo li
tą, kuris per visą Nepri
klausomos Lietuvos gyve
nimą buvo stiprus ir pas
tovus. Lietuvos okupantai 
litą panaikino, ir tuo dar 
labiau apiplėšė pavergtos 
Lietuvos gyventojus.

Minėdami St Seimo 21 
m. sukaktį, prisiminkime 
pirmąsias Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dienas. 
Padarykime nuoširdų pa
sižadėjimą dirbti ir aukoti 
pavergtai Lietuvai, kad Ji 
ir Jos piliečiai išsilaisvintų 
iš Sovietų vergijos.

MASKEVICICTĖ — WILLE lai, galėtų surikti, “Viešpatie, 
gelbėk, žūname”, kad laimingai 
jie pasiektų dangaus uostą. Vėl 
buvo priminta begalinė svarba 
priimti moterystės sakramentą 
su šv. mišiomis, kad Jėzus būtų 
pirmutinis Vestuvių svetys* kad 
Jisai savo atėjimus į jaunųjų 
širdis laimintų jų naująją gyve-

Vienas iš gražiausių Motinos 
Dienos įvykių buvo šliūbas p-lės 
Veronikos Maskevičiūtės su jau- į 
nuoliu Laurynu Wille. Abu jau-Į 
nieji paeina iš uolių katalikiškų 
seimų, tad ir jų šliūbas buvo su į 
šv. ruišiomis, kaip kad katali-į 
kanas pridera priimti šį svarbų . . „ ...„ x T, , mmo sutartį. Sveikiname nau-Knstaus sakramentą. Kun. dr.; . . , . , , .............

i josios seimos branduolį, linkme Mendelis priėmė jaunųjų ištiki- .. . .
\ . - . ! ponams vVilliams-ilgiausių metųmybes įžadus ir atnašavo sv. mi- ...

__ . X.- T ‘ ir visų reikalingų malonių jųsias. Kun. Antanas Dubmskas .
. ... naujam gyvenime. Dieve padekjam pagelbėjo. Jaunųjų broliu- .. * ... , .,., . J . ... jiems ištesėti savo įžaduose ikikai tarnavo sv. mišioms. Kun. Į^,^.^, 

dr. Mendelis savo pamoksle pri-; 
lygino naujavedžių ši i ūbą su šv. ! 
mišioinis prie laivo išplaukian-j 
čio iš sanktuarijos uosto į aud-Į 
ringas gyvenimo jūras. Prašė! 
žmonių melstis už jaunuosius,! 
kad Kristus būtų draug su jais 
tame gyvenimo laively, kad iš
tikus audroms, jie, kaip apašta-

MOTINŲ DIENOS IŠKILMES
Kaip kitais metais taip ir šį

met Motinų Dieną tikrai buvo 
dideli atlaidai mūsų parapijoj. 
Per mišias 8:30 vai. ryte beveik 
visi susirinkę bažnyčioje priė
mė Šv. Komuniją už gyvas ir 
mirusias motinas: už gyvąsias,

Perkant valytuvą $14.95 
vertės, 17 brušių duodame 

dykai.

Pasinaudokite šia proga. Kreipkitės į

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay p, , South Boston, Mass

kad geraąis Dievas jbms suteik
tų kantrybės ir ištvermės jų 
sunkiose pareigose, už miru
sias, kad gailestingasis Jėzus 
duotų joms amžiną atilsį, iš
laisvindamas jas iš skaistyklos 
kalėjimo. Po pietų 4 vai. įvyko 
metinė gegužinė procesija. Ar 
nebus tik ši pastaroji didžiau
sia ir spalvingiausią procesija 
parapijos istorijoj? P-lė Olga 
Matulionytė, Sodalicijos pirmi
ninkė, buvo gegužės karalienė. 
Ji labai aiškiai ir įspūdingai po 
procesijos visų vardu atkalbėjo 
pasišventimo aktą. Vaikučiai 
begalo gražiai sutartinai giedo
jo giesmes Marijos garbei. Kun. 
dr. Mendelis pasakė pamokslėlį, 
pritaikintą dienos iškilmei. Jis 
priminė visiems, kad šis viešas 
Marijos pagerbimas tai yra niū-

,sų metinis dėkingumo įrodymas 
Jėzaus ir mūsų visų antgamti
niai Motinai. Kadangi žmogus 
yra silpnas, tai jo prigimtis rei
kalauja karts nuo karto tokių 
prisiminimų, tokių paskatinimų 
prie didesnės Dievo meilės ir 
uolesnio rūpesčio dvasios reika
lais. Ragino visus melstis Ma
rijos tolimesnio Jos galingo už
tarymo ir globos, ypač, kad bai
si karo šmėkla netaptų tikre
nybe Amerikoje. Kun. dr. Men
delis dėkojo visiems už tokį 
gražų pasirodymą, už tokį skai
tlingą dalyvavimą šiam meti
niam Marijos pagerbime. Nors 
senoji karta ir miršta tačiau 
dar yra didelė lietuviškumo 
dvasia Baltimorėje, ypač kuo
met jaunoji karta nutaria pasi
rodyti viešai. Taip turėtų būti 
visam visuomėniniam veikime.

SVEIKINAME NAUJUOSIUS 
KR1STOPORUS

Šįmet net 17 mūsų parapijos 
vaikučių turėjo laimę priimti 
Jėzų pirmą kartą į savo nekal
tas kūdikiškas širdis. Jųjų tar
pe buvo du protestantai, kurie 
lanko mūsų mokyklą ir kurie 
priėmė katalikų tikėjimą, taip
gi vienas kinukas stabmeldis, 
neseniai atvykęs iš Kinijos. Mū
sų parapija yra tikrai katalikiš
ka, tai yra visuotina, nes visų 
tautų žmonės yra joje mokina
mi, visiems be skirtumo Dievo 
mokslas yra teikiamas. Pirmąją 
Šv. Komuniją priėmė sekantie
ji: Jonas Jončius, Jonas Kraus, 
Antanas Makarauskas, Jonas 
Pilipauskas, Tomas Petrikas, E- 
duardas 
Schotta, 
Quoork, 
Jeanette
tė, Jacųuelia Kašinskaitė, Rita 
Kavaseiytė, Joanna Lietuvni- 
kaitė, Pranciška Lorraine Mat- 
tox, Agnietė Stanis, ir Marijo
na Zelinskaitė. Tą patį sekma
dienį, geg. 4 d. naujieji Kristaus 

draug su 60 kitų na- 
mūsų parapijos priėmė su- 

sakramentą. J. M. 
pirm dir- 

pašvente pusvalandį
vaikučių katechizacijai. Visi 
vaikučiai puikiai atsakė į Vys
kupo klausimus. Ne tik Vysku- 

ir su- 
iš mūsų 

greitų at
sakymų. Vyskupas savo pamo- 

liepė visiems vaikučiams 
dalintis tikėjimo turtu su tais 
vaikučiais, kurie Kristaus nepa- 

ir to Kristaus nemyli taip 
jie Jį myli. Po sutvirtini- 

apeigų, atminti šią iškilmę, 
buvo nutrauktas didelis panora
ma paveikslas. Vėliau Kazimie- 
~ Pugevičius mokyklos vaiku
čių vardu įteikė Vyskupui Mc- 
Namara didelę kasę raudonų ro
žių, kad išreiškus sutvirtintų 
vaikučių dėkingumą už Jo Eks
celencijos atvykimą mūsų tar-

Lekavičiu:, Jonas 
' Juozas Poy Lung 
Geraldina Dumšaitė, 

Orančiūtė, Marė Jūcy-

Vyskupas

“t
NUOTRUPOS 

Vienintelis šias vasaros para

Iš Jung. Valstybių pasiųstieji ginklai yra peržiū
rimi ir įteikiami civiliams gintis, jeigu būtų užpulti 
nacių. Išbandymą ginklų šiame vaizde parodo, kai tū
la Mrs. Helen Perkins perrūšiuoja ir pertikrina tuos 
ginklus bei gynimo si priemones. Charakteringa, kad 
moteries atlieka šios rūšies darbus.

v •

Laukia Visa Pavergto! Lietuva
Rašo Dr. Pranas 

dacikauskas
Mūsų spauda ir kažkurie 

darbštūs veikėjai rašė ir 
kalbėjo apie Lietuvą, Jos 
Pavergimą, Tragediją ir 
tt.. apie tai sujudino vi-

pijos piknikas įvyks Arion Par
ke, sekmadienį, geg. 18 d. Juo
zas Makarauskas bus vyriausias 
gaspadorius, Veronika Pugevi- 
čienė ir Ona Ivoškienė su visu 
štabu pagelbininkių rūpinsis vė
žių sriuba ir keptomis žuvimis.

Daugel iš mūsų parapijiečių 
gavo laiškus nuo arkivyskupo 
Curley pasauliečių komisijos, 
kviečiant juos dalyvauti Lord 
Baltimore viešbuty puotoje, ge
gužės 20 d., kurioje J. M. patsai 
arkivyskupas išdėstys planus 
sukelti $750,000 įvairiems Bal- 
timorės katalikų labdarybės 
reikalams, kaip tai našlaičių už
laikymui, senelių ir neišgydo
momis ligomis kenčiančių prie
glaudoms, senų kunigų, na
mams, klerikų nepajėgiančių už 
save užsimokėti išmokymui. Dar 
iki kol neteko sužinoti, kiek šv. 
Alfonso parapijos žmonės turės 
sukelti šiems įvairiems katali
kiškiems darbams.

Pereitą ketvirtadienį Sesutės 
ir aukštesnių 4 skyrių mokyklos 
vaikučiai busais aplankė Wa- 
shmgtoną, kur vaikučiai savo a- 
knnis patikrino tai, ką buvo 
skaitę knygose.

šeštadienį, birželio 7 d., kun. 
dr. Mendelis vadovaus šv. kelio
nei į Tėvų Pranciškonų vienuo
lyną, Washingtone. Busai apleis 
parapijos svetainę 9 vai. ryte. 
Šv. mišios bus atnašautos 10:30 
vai. Kunigų choras giedos per 
mišią?. Diena bus praleista mal
doje, ypač už pasaulinę taiką. 
Bilietai parsiduoda klebonijoj 
ir kamuoja $1.50.

Geg. mėn. gegužinės pamaldos 
yra laikomos kas vakaras: pir
madieniais ir antradieniais 7 
vai. vak., o kitais vakarais 7:30 
vai.

Kasdien, per visą geg. mėn. 
yra atnašaujamos šv. mišios už 
visus, kurie lankosi Stebuklin
gojo P-lės Marijos Medalikėlio 
Novenos pamaldose už jų inten- 

mūsų

antra 
renka*

ei jas, ir už geradarius 
parapijos.

Sekmadienį, geg. 11 d. 
kolekta bažnyčioje buvo
ma MaryknoII misijoms. Suau
kota $104.37. Tų misijų kun. 
Bonner atnašavo sumą pereitą 
sekmadienį. Labai dėkojo mūsų 
žmonėms už jų duosnumą.

Ponia Zofija Mandraveckienė 
atminti savo mamytę Vladisla- 
vą Ambrosienę paaukavo $5.00 
bažnyčios rūbams. Pavyzdys 
vertas pasėkimo.

Jsuomenę lietuvių išeivijo
je ir kartais net ir svetim
taučius, nuo kurių girdė
tis labai dažnai “Nelaimin
ga Lietuvių Tauta”, “Nu
kryžiuotoji šalis” ir tt..., 
bet labai maža pakeliame 
konkrečių minčių apie pa
tį svarbiausią visų lietuvių 
reikalą Lietuvos Vadavimo 
Realybę.

Reikia sveikinti Gerb. 
advokatą Stasį Gabaliaus- 
ką, prof. Paktą ir p. V. M. 
Klausutį, kurie pradėjo ju
dinti keistą ir labai pavo
jingą tylą ir pasisakė neat- 
būtinumą kaip galint grei
čiaus suaktyvint Lietuvos 
Vadavimo Darbą. Nesava
naudišką darbą, tą darbą, 
kurio taip reikia mums vi
siems, kurie tiek daug dar 
laukia — visa pavergtoji 
Lietuvai... Ligi šiol, nevisi 
esame linkę į didelį darbš
tumą. Mūsų dvasia nerodė 
ypatingo aktingumo. Mes 
mėginame dirbti, lėtai 
krapštytis, nesidairant ir 
nesukant sau galvos; o 
mūsų Lietuvos Vadavimo 
strateginius kelius kas
dien užima pavergėjų po
zicijos ir mumis stumia vis 
atgal politinėje kovoje. 
Žiūrėkime, kur jau galėjo
me užimti vakar geresnes 
pozicijas — jau šiandien, 
tokiomis sąlygomis, nebe
prieinama, o ryt - poryt, 
gal ir visiškai nebebus nei 
kalbos apie tai. Mes per
daug retai pagalvojame, 
kad dabartinis karas yra 
modernus, daugiaus diplo
matinis karas negu fizinis, 
daugiaus eikvojama nervų 
sistema, negu kulkų. Todėl 
ir mūsų Tautai reikalinga 
būtų skubiai sumobilizuoti 
visus Tautos smegenis, 
daugiaus nedelsti nei die
nos, nei valandos! Gana 
nevykusiai verkšlenti, kad 
nieko neturime, kad pas 
mus tas ir tas bloga, tas ir 
tas neveikiama ir tt... neli- 
likime nei vienas pasyvus! 
Gana kalbėti — metas jau 
dirbti praktiškai Lietuvos 
Vadavimą!

Rodosi, mums netrūksta 
darbininkų nei visuomenės 
pritarimo, o taip pat ir 
simpatijos Didžiose Demo 
kratinėse Valstybėse, bet 
mums trūksta pasitikėji
mo savimi, ryžtumo ir drą
sos, o gal supratimo da
bartinės padėties? Mūsų 
tarpe dar vis randasi ir to
kių “drąsiųjų diplomatų”, 
kurie dabartinėje padėtyje 

•ir savo šešėlio baidosi. 2i-

noma, sekdami ir laukda
mi jų pavyzdžio negalime 
racionaliai pradėti dirbti 
ir jie, kaipo tokie, negali 
mums talkininkauti.

Lietuvių Tauta turi su
daryti pastovią Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę Už
sienyje (suprantama, kad 
vien tik J. V. Amerikoje) 
sušaukiant Lietuvos Vada
vimo Seimą, kolektyvinio 
(visuomeninio) pobūdžio 
būdu, kaipo vienijančio 
prado reikšmė. Nes parti
nių grupių koalicija, šiame 
atvėjije nepraktiška ir ga
lima sakyti, jau nusidėvė
jęs reikalas kartoti. Mūsų 
visuomenė nepamiršo dar, 
jį labai gerai atsimena 
partinių (srovių) grupių 
vadų vadovybės nuopelnus 
ir partinių koalicijų nuo
pelnus demoralizacija ir 
partinių peštynių gadynę 
ir skandalus!

Mums reikalinga Vieni
janti ^Lietuvių Taryba, ar
ba galima pavadinti Lietu
vos Vadavimo Seimas, ku
riame suvažiuotų Atstovai 
gabūs, praktiškai patikėti, 
pasidarbavę darbais (ne 
žodžiais) ir pasiaukoję 
vien tik Lietuvos Vadavi
mo Reikalams. Lietuvių 
organizuota ir neorgani
zuota išeivių visuomenė, 
bile tik sutinka su Lietu
vos Konstitucija paskelbta 
Vilniuje Vasario 16 dienos 
1918 metais galės prisiųs
ti savo Atstovus po vieną 
nuo kokių maždaug 5000 
žmonių. Tasai Atstovas 
suprasdamas savo užduotį 
mokės surasti ir priemo
nių sumokėti reikalingą 
mokestį Lietuvos Vadavi
mo Biudžetan, kad ir tūks
tantį dolerių ar daugiaus, 
jam bus nesunku sukelti, 
nes 5000 žmonių tai gali 
sudėti vien tik po 20 centų 
ir jeigu jisai visų siunčia
mas, tai negali būti nei 
kalbos apie lėšų stoką. Ki
ti Atstovai gal suras kito
kių metodų sukelti (sumo
kėti) reikalingą mokestį, 
tai jau jų dalykas. Dabar
tinė Lietuvių Vyriausioji 
Taryba, kuri yra susitvė
rusi J. V. A. privalėtų būti 
iniciatoriais ir sušaukti'iš
dirbus atatinkamą planą. 
Lietuvos Vadavimo Sei
mas privalo būti panašus į 
Didžiąjį Vilniaus Seimą 
(Steigiamąjį), kuris ir su
darys, įgalios Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybė ir su
sidarys Ministrų Kabine
tas ir Seimo Pirmininkas 
eis pareigas Lietuvos Pre
zidento (laikinojo).

Dirbkime, būkime aktin
gi, padėkime vieni kitiems 
ir ruoškimės tam Didžia
jam Lietuvos Vadavimo 
Seiman; į kurį eisime visi, 
nuo mažiausio ligi seniau
sio. Ruoškimės ir pradėki
me savo brangiosios Lie
tuvos Gynimo Talkai!

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

Šv. Grigalius

tfOODSTOCK
i / p L r i r e p s

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LJBarty 6907-06
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10. Pasipriešinimas Bažnyčiai
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Sakė, Kad Dievo Užmirštas Kampelis, 0 Radau Kraštą 
Kurs Ypatingai Dievo Numylėtas...

I
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Bet, nepaisant labai vertų dėmesio sanprotavimų, 
pageidavimų ir patarimų, kuriuos Mes iš įvairių, kar
tais net labai reikšmingų vietų, esame gavę, visuomet 
susilaikydavome nuo formališkų ir aiškių pasmerki
mų, net vis norėjome tikėti, kad bendradarbiavimas y- 
ra galimas ir suderinamas, kas kitiems atrodė neleis
tinu. Taip elgėmės dėl to, jog manėme, tikriau norėjo
me, kad pasiliktų galimybė bent abejoti, jog turime 
reikalo su perdėtais atsitiktinais nevisai atsakomingų 
elementų tvirtinimais ir veiksmais, vienu žodžiu su 
tvirtinimais ir veiksmais, prikištinais didžiausioje da
lyje labiau asmenims ir aplinkybėms, negu tikrai ir 
tiesioginiu būdu programoms.

Kraštas, kuris primena Lietuvą...—Westfieldo klebonas tik neišskrido į Lietuvę.—Kiek ten dūšių.—Kai širdis 
nerimsta... — N. Anglijoj lietuviai susipratę.

naujai gryno lietuviškojo oro. 
Gi, kai esti lietuviški susibėgi
mai Vyčių, daugelis vyrų susi
pažįsta su kitų parapijų mer
gaitėmis. o mergaitės su berniu
kais lietuviais, pradeda rašyti 
laiškus, širdis nerimsta, žiūrėk 
po kokių metų prie altoriaus pa
duoda vienas kitam ranką ir pa- 

i žada amžiną meilę...
— O koks parapijos dorovinis 

veidas, — nedrąsiai klausiau 
savo draugo.

salę bažnyčios reikalams. auko-| 
jo parapijos darbams, įrengė di
dįjį altorių už 917 dolerių ir da
bar remia bažnyčios reikalus. 
Šv. Kazimiero draugija turi sa
lę su scena ir žemės sklypą, a- 
pačioj salės bilijardams ir mau
dynėms kambarys, čia yra ba
ras, kur retkarčiais nevienas 
gerokai įsikaušia ir šiek tiek pa
daro sarmatos... Westfieldo lie
tuvių parapijoje dar veikia 30(bendrai dirbti. Westfieldas dar 
Vyčių kuopa. Liet. R. K. Susi
vienijimo 97 kuopa. Liet. Kat. 
Moterų S-gos 12 kuopa. Gerai 
gyvuoja Šv. Onos draugija, ku
ri įsteigta 1915 m., draugija į- 
taisė Šv. Panelės altorių už 225 
dolerius. Dabar draugija turi 
70 nares, kurios prisideda savo 
lėšomis prie vidaus bažnyčios! namus ir darželius, kur pasiso- 
puošimo. Didžiausia draugija —! dina sau daržovių ir nedarbo 

metu gali šiaip taip prasimai
tinti.

— Nu. ir tikėk tu žmonėms, 
kai važiavau į Westfieldą. man 
į ausį kugždėjo: “Westfieldas 
Dievo užmirštas kampelis”, bet 
dabar gaunu kitą vaizdą: šis 
|“*“™ y— Dlcvg z.--
mylėtas... Klebonas gražiai šyp
telėjęs. tarė:

— Čia yra didžiausias baisik
lių fabrikas, per dieną padaro 
virš 1000. Šiame fabrike dau
giausia lietuvių dirba. Jei norėsi 
— galėsi įsigyti baisiklį ir galė
si atidrožti į Westfieldą, nebe
reiks skambinti, kad atvažiuo
čiau parsivežti. Westfielde taip 
pat yra pečių liejiklos, konver- 
tų. siūlų ir cigarų šapos. Ir šio
se įmonėse lietuvių rasi. Čia ga
li gauti lietuviškųjų rankų į- 
vairiausių gaminių. Gali nusi-. 
pirkti lietuvių rankomis paga
mintų konvertų ir parašęs laiš
ką nusiųsti visokiems L. Gi
roms, Cvirkoms. Gedvilams, Pa- 
leckiams ir paklausti, kaip ilgai 

. jie dar išdavikiškai tarnaus 
Maskvos okupantams. Bet gali 

i atvirai parašyti, kad mes ame
rikiečiai lietuviai parodysime

Westfielde, vyskupas 1915 me
tų kovo 22 d. paskiria West- 
fieldo lietuvių organizuojamos 
parapijos klebonu kun. Vasį, 
kuris čia dirbo 13 metų žmonių 
labui.
— Keleri metai kaip pats čia 

klebonauji, kokie kiti kunigai 
toj parapijoj darbavosi, — pa
siteiravo dabartinio Westfieldo 
energingo ir sumanaus klebono.
— Jau aštunti metai kaip čia 

gyvenu. Westfielde yra buvę 
klebonais: kun. Strimaitis ir 
kun. Vembrė ir labai trumpai 
kun. Zakaras.
— Ar didelė lietuvių parapija 

Westfielde, kiek turi dūšių?
— Va, ir klausimas, gi žinai, 

kad vieną teturiu dūšią.
— Žinau, kad pats turi tik vie

ną dūšią ir toji gerokai suame- 
rikonėjusi, bet sakyk, kiek yra 
dūšių parapijoj?

— Westfielde yra 140 lietuviš
kųjų šeimų, o dūšių bus apie 
600. Be to, Westfieldas turi ap
rūpinti Hoiyoko miesto lietu
vius. kurių ten yra apie 50 šei
mų (8 maitos nuo Westfieldo), 
Pittsfieldo lietuvius — apie 70 
šeimų <40 mailų nuo Westfiel- 
do), Northampton lietuvius — 
apie 70 šeimų (14 mailų nuo 

: Westfieldo), Easthamptono 
. tuvius — apie 50 šeimų 

mailų nuo Westfieldo).
— Kaip dažnai važiuoji į šiuos 

paminėtus miestus, kur randasi 
lietuvių?

— Kiekviename reikale su dva
siniais patarnavimais: kai kvie
čia prie ligonio ar šiaip. Oficia
liai du kartu per metus nuvyks
tu į paminėtas vietas klausyti 
išpažinčių, mišių atlaikyti ir pa
sakyti pamokslų, o šiaip jie pa
tys dažnai atvyksta į Westfiel- 
do lietuvių bažnyčią. Taigi, dva
sinę gyvybę jie gauna iš West- 
fieldo lietuvių parapijos.

— Ar Holyoko, Pittsfieldo, 
Northamptono, Easthamptono 
miestų lietuviai susiorganizavę?
— Taip! Yra susibūrę į Šv. 

Juozapo ar Šv. Kazimiero drau
gijas. tik Easthamptono mieste
lio lietuviai mažiausiai susipra
tę — tautiškai ir religiškai ge
rokai pakrikę. Be to,

mažiau svajok, o daugiau gal
vok, kaip galėtum prie Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
prisidėti, — tėviškai mane pa
mokė Westfieldo klebonas.
— Iš praeities semiu stipry

bės, o dabarties mano brolių ir 
sesių kančios, okupuotoje Lie
tuvoje, žadina pasišvęsti Lietu
vos reikalams. Tavo parapijie
čiai irgi dažnai prisimena Lie
tuvą, aną dieną p. Dvareckas 
aiškiai pasakė: “trisdešimt me
tų kaip gyvenu Amerikoje, bet 
dar sykį norėjau pamatyti savo 
tėviškę, labai pasiilgau, negaliu 
jos užmiršti, bet dabar bolševi
kai suardė mano planus”.
— Aš irgi maniau grįsti į Lie

tuvą, būčiau per Atlantiką skri
dęs lėktuvu, nusileidęs Kauno 
aerodrome ir tau prisistatęs re
dakcijoj, — šypsodamas porino 
Vincas.
— Nebūčiau nustebęs, nes Vin- 

vas nebijo jokių rizikų... Bet 
sakyk man, kada į VVestfieldą 
atvyko pirmasis lietuvis?
— Pirmasis lietuvis į Westfiel- 

do miestą atvyko 1888 metais, 
tai buvo Kazimieras Mereškevi- 
čius iš Alovės parapijos. Jis ir 
šiandien gyvena, nors truputį 
sirguliuoja, senatvė spaudžia... 
Vėliau atvyko Jegęlevičius, bet 
dabar lenkams tarnauja... Pas
kui į šį miestą atvažiavo Jonas 
Ulinskas, dabar dirba baisiklių 
fabrike, gerą pėdę užvaro. Taigi, 
seniausi čia lietuviai: Mereške- 
vičius ir Ulinskas. Po kiek laiko 
į Westfieldą atvyko kiti iš Lie
tuvos ar kitų Amerikos miestų. 
Visi lietuviai dirbo botagų dirb- 
tirvėse ar pečių liejiklose. retas 

I ūkiuose, pirmutinis ūkį įsigijo 
I

i

I

I

— Tai ypatinga parapija, čia 
nerasi nė su žiburiu nekatali
kiškos draugijos: nėra beveik 
nė vienos šeimos, kuri nepri
klausytų prie parapijos, visi at
lieka išpažintį. Ypatinga koloni
ja, kuri moka susiklausyti ir

ir tuo ypatingas, kad mes čia 
majoru turime sumanią ir ener
gingą moterį, kuri puikiai tvar
ko miesto reikalus ir reiškia di
deles simpatijas lietuviams. Kri
zės meto irgi ne perdaugiausiai 
Westfieldo lietuviai prisibijo, 
nes beveik visi turi nuosavus

Klaidingas ir netikras mokslas bei pagrindai, ku
riuos esame tik ką pažymėję ir apgailestavę, paskuti
nių metų bėgyje, yra pasireiškę jau ne pirmą kartą ir, į 
kaip yra žinoma, su Dievo pagalba nesame prasilenkę — Sveikas gyvas, pasaulio 
su Mūsų apaštališka pareiga iškelti juos aikštėn ir klajūne, — šypsodamas sutiko 
prieš pastatyti tikrus katalikų mokslo dėsnius ir nelie- mane vienas amerikonas lietu- 
čiamas Jėzaus Kristaus Bažnyčios ir Jo Dieviškuoju vis ir ištiesė dešinę. 
Krauju atpirktų sielų teises. Į — Gera diena, — atsakiau.

— Kur keliauji?
— Į Westfieldą, Mass.
— Ot vyras ir surado kur ke

liauti, Westfieldas yra Dievo 
užmirštas kampelis.

Skambinu telefonu:
— Vincai, atvažiuok, esu Ma

rianapolio kolegijoje. Iš Ma
rianapolio kolegijos dumiam į 
Westfieldą. Mass. Jau West- 
fieldas, kuris randasi vakari
nėje Massachusetts valstybės 
daly, Hampden apskrity. Šau
nus ir gražus miestas, kurį iš

Fašistu Mokslo Pasmerkimas lavieju pusių supa upės, pilnas
* . - gražių medžių, paukšteliai dai-

Paskutiniai įvykiai ir tvirtinimai tų, kurie juos nininkai virpina širdį, jautiesi 
paruošė, atima mums pageidaujamą galimybę, ir turi- kaip Lietuvoje ant Šešupės ar 
me pasakyti, ir Mes sakome, kad lieka katalikais tik Dubysos krantų. Gyvai primena 
iš vardo ir krikšto — prieštaraujant kataliko vardo mūsų tėviškės laukus, klonius 
reikalavimams ir paties krikšto įžadams — kai priima ir miškus. Miestas nedidelis — 
ir vykdo programą, kurioje yra mokslas ir dėsniai tiek 20,000 gyventojų. Susisiekimas 
priešingi Jėzaus Kristaus Bažnyčiai ir sielų teisėms, su plačiuoju pasauliui patogus: 
kai nepripažįsta, užgauna ir persekioja Katalikišką per 15 minučių esi Springfielde, 
Veikimą, tai yra visa, kas Bažnyčiai ir Jos Galvai aiš- vyskupo sostinėje, per pusę va- 
kiausiai yra visų brangiausia ir visų mieliausia. Šiame landos — Hartforde, kur gali 
dalyke jūs klausiate Mūsų, Garbingieji Broliai, kas sutikti garbingą prelatą Ambo- 
reikia manyti ir galvoti šviesoje to, kas įvyko, apie tą ir simpatingą poetą kun. Kri- 
priesaikos būdą, kuri įpareigoję net vaikus ir mergai- pą, kurio veidas visuomet gied- 
tes tyliai vykdyti įsakymus, kurie, kaip esame matę, rus. Dvi valandos kelionės — e- 
prieš bet kokią teisybę ir teisingumą gali įsakyti pasi- si prie okeano, kur gali pasi
kėsinti ant Bažnyčios ir Dievo teisių, kurios savo esmė- klausyti didingo bangų ūžesio, 
je yra šventos ir neliečiamos, ir tarnauti visomis savo žiūri į okeaną ir vaizduotėje iš- 
jėgomis, net iki kraujo praliejimo, revoliucijos reika-jkyla gražūs Lietuvos vaizdai 

prie Birutės kalno, mūsų numy- 
lėtoj Palangoje, kur dabar “šei
mininkauja” okupantas rusas 
bolševikas ir neišgirsi viliojan
čių krykštavimų jaunimo, bet 
tik aimanas ir skaudžius atodū
sius. nes ant lietuvio rankų ir; 
kojų sunkūs baudžiavos rete-j 
žiai, o be to, ir lietuvio burnai 
surakinta, nes visus -siaučia 
Maskvos slaptieji policijos a- 
gentai (GPU), jie gaudo lietu
viškus žodžius,kurie nėra palan
kūs bolševikams ir už juos Sta- 
ino garbintojai geriausius Lie

tuvos sūnus ir dukras tremia į 
Rusijos gilumą ar uždaro bai

siuose kalėjimuose...
«

Kai stoviu prie Amerikos oke
ano ir įsiklausau į bangų šniok- 
štymą, pats nepamatau, kaip 
lūpos su poetu B. Brazdžioniu 
taria:
“Tėvyne, tavo pasaka man už 

visas pasauly...
ją seka visos pievos man, visi 

žali laukai mūs,
kaip paukščių tako sidabre tik 

tu viena kaip saulė —
gyva lig saulės vakaro būk 

miestuos mūs ir kaimuos!” 
Vieną pavakarį sėdžiu West- 

fieldo klebonijos verandoje ir 
kalbu su tos parapijos simpa
tingu klebonu kun. Vincu Puido
ku.
— Kazy, ką svajoji?
— Gi, va, šitos sužydusios aly

vos primena man Lietuvą ir ne
galiu pamiršti gražiųjų Lietu
vos gegužės mėnesio vakarų, 
kada lakštutės savo meliodijo- 
mis žadino į gražesnį gyvenimą, 
o dabar, negirdžiu lietuviškųjų 
lakštučių balsų, mano artimieji 
kalėjimuose, jų akys nemato pa
vasario gėlių, tik sutinka rūs
čius bolševikų žvilgsnius.

— Tu esi tikras svajotojas.

i

lams, kurie išplėšia iš Bažnyčios ir atitraukia nuo 
Kristaus jaunimą, kurie augina jaunas jėgas neapy
kantai, smurtui, nepagarbai, neišskiriant net paties 
Popiežiaus asmens, kaip paskutiniai įvykiai yra pil
niausiai įrodę.

Kai klausimas pastatomas tokia prasme, tai atsa
kymas, katalikybės ir net grynai žmoniškumo atžvil
giu, gali būti tik vienas, ir Mes, Garbingieji Broliai, 
tik patvirtiname tą atsakymą, kurį jūs esate jau davę; 
panaši priesaika, tokia, kokia yra, neleistina.

Ir štai prie Mūsų susirūpinimų, didžiausių susirū
pinimų, tai gerai jaučiame, prisideda ir Jūsų, Garbin
gieji Broliai, rūpesčiai, ypatingai Jūsų Italijos Vysku
pai. Mes tuojau, labiau už visa, susirūpiname taip di
džiu skaičiumi Mūsų sūnų, jaunuolių ir mergaičių, į- 
rašytų ir priimtų su tokia priesaika. Giliai atjaučiame 
abejonių kankinamas sąžines (skausmai ir abejonės, 
kurie Mus pasiekia, yra tikriausi to įrodymai) kaip 
tik iš tos priesaikos priežasties, ypač po įvykusių at
sitikimų.

Suprasdami gyvenamos valandos daugybę sun
kumų ir žinodami, kad įsirašymas partijon ir priesai
ka daugybei žmonių yra sąlyga jų tarnybai, jų duonai 
ir jų pragyvenimui, ieškojome priemonių, kurios su
grąžintų sąžinėms ramybę, sumažindamos iki galimo 
mažumo išorines sunkenybes. Ir mums atrodo, kad ši 
priemonė tiems, kurie jau yra įsirašę, galėtų būti ta, 
jog prieš Dievą ir prieš savo sąžinę kiekvienas pridėtų 
sąlygą: “išskyrus Dievą ir Bažnyčios įsakymus”, arba, 
“išskyrus gero krikščionies pareigą”, su tvirtu pasi
ryžimu pareikšti tai net viešai, jei atsirastų reikalas.

Popiežiaus Prašymas
Ten iš kur kyla visi nurodymai ir įsakymai, norė

tumėm nukreipti prašymą, prašymą Tėvo, kuris nori 
padėti sąžinėms daugybei savo sūnų Jėzuje Kristuje, 
tai yra, kad ta sąlyga būtų įvesta į priesaikos būdą, 
jei jau norima padaryti geriau, daug geriau, tai yra 
apleisti priesaiką, kuri savyje yra tikybinis aktas ir 
kuri tikriausiai yra netinkamoje vietoje — ant parti
jos bilietėlio.

Norėjome pabrėžti ir pasmerkti visa tai, ką jų 
programoje ir veikime esame matę ir konstatavę prie- 

| šinga katalikų mokslui ir praktikai ir dėl to nesuderi
nama su katalikų vardu ir tikėjimu. Tai darydami e- 
same atlikę Apaštališkos pasiuntinybės tikrą pareigą 
prieš visus Mūsų sūnus, kurie priklauso partijai, kac 
jie galėtų pasirūpinti savo, kaip katalikų, sąžine.

Be to tikime, kad tuo būdu taip pat esame pada
rę pačiai partijai ir rėžimui gerą darbą. Iš tiesų, kok į 
interesą ir kokią naudą gali jie turėti tokiame katali
kiškame krašte, kaip Italija, laikydami savo progra
moje idėjas, dėsnius ir praktiką, nesuderinamus su 
kataliko sąžine? Tautų, kaip ir atskirų asmenų, sąži
nė visuomet sugrįžta į save ir ieško, ankščiau ar vė
liau, iš akių dingusių ir apleistų kelių.

I

/

Kalėda. Pradžioj nuosavų na- s 
mų nieks nebandė įsigyti, nes 
manė ąrįžti į Lietuvą. 1915 me*- 
tais tik keli lietuviai turėjo sa
vo pastogę.
— Kaip pradžioj reiškęs orga

nizacinis gyvenimas, — perkir- 
tau Westfieldo klebono įdomias 
žinias, nes norėjau išgirsti dar 
įdomesnių dalykų.
— Pradžpj organizacinis ju

dėjimas mažai pasireiškė, kai 
daugiau lietuvių atkeliavo į šį 
miestą — 1903 metais susidaro 
didesnis lietuvių būrelis ir įstei
gia Šv. Kazimiero draugiją, ku
rios tikslas — teikti savitarpinę 
pagalbą, palaikyti ir kelti reli
ginę ir tautinę dvasią. Lietuviai 
neturėjo savo kunigo, dvasinius 
lietuvių reikalus aptarnaudavo 
lenkai, bet jie su dvasiniais pa
tarnavimais 1909 metais pradė
jo brukti ir lenkiškąjį erelį. Lie
tuviai nuo lenkų nusigręžė ir 
nuėjo pas airius ir jie parūpin
davo lietuvius kunigus. West- 
fieHe daug pasidarbavo lietu
viuose kun. Jakaitis, kuris iš 
Worcesterio atvažiuodavo kas 
mėnesį. 1914 metais lietuviai 
westfieidiečiai nupirko 4 lotus 
žemės busimąja i bažnyčiai. Už 
žemę užmokėjo — 1200 dolerių.

1915 metų gavėnios metu kun. 
Vasys atvyksta į Westfieldą 
klausyti išpažinčių, žmonių 
daug prie išpažinties, aiškiai 
mato, kad čia reikalingas lietu-

• vis kunigas. Todėl kun. Vasys 
važiuoja pas vyskupą, išdėsto

• lietuvio kunigo reikalingumą

Gyvojo Rožančiaus, turi 120 na
rių. Nariai apaštalauja malda ir 
darbais, uoliai prisideda prie 
bažnyčios puošimo.

Turime dar Tretininkų. Jėzaus 
Vaikelio (berniukams). Marijos 
Vaikelio (mergaitėms) ir choro 
draugijas. Choro draugija turi Į kraštas yra ypatingai Dievo nu- 
40 narių, kuriems prie širdies 
dainos, giesmės — muzika. Cho
ras uoliai dalyvauja visuose tau
tiniuose ir bažnytiniuose paren
gimuose. Choro vedėjas yra mu
zikas V. Burdulis. Tik gaila, 
kad ištekėjusios choristės greit 
pasensta ir nebenori ateiti gie
doti.

— Aną sekmadienį girdėjau 
chorą giedant, gražių balsų tu
rite.
— Taip, mano choristės ir cho

ristai žavi ne tik Westfieldą, 
bet ir plačiąsias apylinkes. — su 
pasitenkinimu ir nušvitusiu vei
du prabilo mano prietelius Vin
cas Puidokas.
— O kaip su vedyboms? Ai Į 

nepavilioja mūsų gražiųjų lietu- ’ rikiečiai lietuviai parodysime 
vaičių svetimtaučiai vyrukai, o: maskoliams iš kur jų kojos dy- 
lietuvius šauniuosius vyrus sve- Į S?— 
timtautės ?
— Pasitaiko tautiniai maišytų 

moteryščių. dažnai lietuvaičių 
mergelių širdis palinksta prie 
lenkų, o kartais prie airių. Mai
šytos moterystės mūsų parapi
jai garbės nedaro: labai dažnai 

yra nutautę ja, bet yra ir tokių. ku-Į
Springfielde lietuvių, apie 20 rie garbingai lietuvio vardą iš-j 
šeimų, jie atvažiuoja į Westfiel-' laiko ir tautiniai maišytoje mo- ’ 
do lietuvių bažnyčią, sprmgfiel-C x=" 
diečiai -yra daug prisidėję prie 
parapijos steigimo.

— Kaip gyvuoja Westfielde 
lietuvių draugijos?

— Šv. Kazimiero draugija. įsi
steigusi 1903 met. sausio 4 d.. 
jei ne ši draugija — gal ir šian
dien dar neturėtmėm parapijos; 
ji turi savo namą, pradžioj davė

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl fašistų ideologija nesuderinama su katalikiš

ku mokslu ir prigimta teise ?
2. Kokius būdus Italijos fašistų partija pavartoja ati- 

vb< traukti jaunimą nuo Kristaus? .o r: .o
3. Ar žmogus nusikalsta veikdamas prieš savo sąžinę ?

lie- 
Ul

Kam čia rašyti, sėsk’ į lėk-
i tuvą ir dumk į Lietuvą ir paro
dyk savo jėgą visokiems Lietu
vos Nepriklausomybės išdavi
kams ir okupantams.
— Viskas gali būti. — ramiu 

tonu atsakė Vincas.
— Galime pajuokauti, bet da

bar sakyk, kaip lietuvybės rei- 
i kalai Naujoj Anglijoje ?
; — Labai gerai, nes N. Anglijo-
■ je daugiausia žmones sumetė 
aukų Lietuvos gelbėjimui. Kai 

terysteje. buvo paskelbta kvota, kiek turi
— Jau senokai gyveni Ameri- sumesti pinigų Lietuvai gelbėti

koje, sakyk, kas geriausiai su- — dvigubai daugiau sumetė, 
laiko lietuvius nuo nutautėji-i Taigi, N-
mo?

— Parapija, lietuviškas sąjū
dis, bruzdėjimas, lietuviški pa
rengimai, vakarienės, išvažiavi
mai, mokyklos, kur lietuviai ga
li plačiai į savo krūtinę įkvėpti

nias, šį kartą še tau dešinę ir 
gyvi dabartiniems Lietuvos rei
kalams.
— Vincai, dėkų už gražias ži

nias, šį kartą še tau dešinė ir 
linkiu ir toliau stovėti kataliky
bės ir lietuvybės reikalų sargy
boje. K. BARAS.

ANNUAL BALL
New England District Knights of Lithuania

Al King Phillip's Ballroom
Lake Pearl Wrentham, Mass.

Friday, May 16,1941u

D a ne e — 8:00 p. m
# ,* S. 

Admission 75c. (Including tax)

Dress Optional

Freddy Borti& His Orchestra
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METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio - June 1 d., 1941

ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS.
  . %

Vasarėlė jau plačiai 
atvėrė duris į gražią 
gamtą.

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

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

Daugiau žmonių pa-

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 geriausi pašokimą.

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

Čia bus ir basebail 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
vykusį kviečiame į mūs 
pikniką ir prašome, kad 
per garsiakalbį papasa
kotų, kas vėliausiai atsi 
tiko mūsų varguose pa
skendusioje tėvų šalyje.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS. iš Šv. Pranciškaus parap. baž
nyčios gegužės 2 d. Jisai pri
klausė prie Šv. Kazimiero drau-

p. Vincas ir ponia Grudinskai, 
gyv. 20 St. James Avė., perei
tą sekmadienį susilaukė sūnaus, 
p. Vincas Grudinskas yra para
pijos bažnyčioje kolektorium. 
Sveikiname pp. Grudinskus ir 
linkime sūnelį išauginti 
ir stiprų kūnu ir dvasia.

sveiką

mo ir vėl darbuosimės visi kar
tu.

Ačiū visiems rėmėjams ir 
slaugytojams. J. Stačiokas.

VORCESTER, MASS.

zo Gecevičiaus. Gražaus gyveni
mo!

Neseniai susituokė Ona Gri- 
galiūnaitė ir S. Jegelevičiūtė, 
abi šios mergaitės ištekėjo už 
svetimtaučių. Linkime savo vy
rus išmokyti lietuvių kalbos ir 
savo būsimus vaikus auklėti lie-

Pennsylvanijos Žinios
PAGIRTINA

Motinų Dienoje, laike pirmų 
mišių, beveik visi bažnyčioje e- &U08- Paliko du ligoniu vaikeliu 
santieji ėjo prie Komunijos, nes 11 žmoną, 
mūsų klebonas prašė ypatingai 
iš širdies melstis už savo ma
mytes. Ta pačia proga pasakė 
pritaikintą Motinų dienai pa
mokslą.

Antrą valandą po pietų Soda
lietės surengė savo motinų pa- 
ge.-r\mii užkandžius su progra
mėle. Panelės Švenčiausios gies
mes ir močiutes liečiančias dai
neles sudainavo: R. Uždaviniū- 
tė, J. Andruškevičiūtė, J. Ant*- Gegužės 11 d.

i Uršulei Jareckienei buvo pa
daryta sunki operacija ligoni
nėj. Sveiksta.—

Juozo ir Emilijos Antanavičių 
pakrikštytas sūnus vardais — 
Juozas Pranciškus.

Waltero Motkevičiaus 
pakrikštytas Walteriu, o 
no De Meo — Rikardas 
nas.

sūnus
Anta-
Anta-

mes pasiduosime tiems fašist- 
berniams, kurie puola lietuviš
kas organizacijas (Taip, lietu
viškais vardais, bet kacapams 
parsidavusias. Rap.). Ne!... 
Mes negalime leisti, kad mums 
kas nors uždarytų burnas su sa- 

;vo purvina ranka”.
Tik įsivaizdinkite, p. Antanai- 

i
l tienė uždarė parsidavėliams, 
sufanatizėjusiems nuo Stalino 
saulės komunistėliams burnas! 
Pagirtina! Taip turėtų padary
ti kiekvienas lietuvis, kuris my
li tėvynę Lietuvą, kuris stovi 

. šios šalies nepriklausomybės 
sargyboje, kuris nenori būti 
kruvinojo komunizmo vergu.

Phūadelphietis.

p. Antanaitienė, gyv. Phila
delphia, Pa., jau keli metai kai 
veda lietuvių radio programą. 
Toje programoje labai dažnai 
dalyvauja ir pasako apie pa
vergtą Lietuvą ir kitais klausi
mais kalbas.

p. Antanaitienės radio prog-' 
ramoje nėra vietos komunistų 
organizacijoms. Ji neskelbia jo
kio komunistinio parengimo.1 
Tai pavyzdys kitiems radio pro
gramų vedėjams.

Tūlas J. S. Rainys, gyv. Phi- 
ladelphijoj, komunizmo nuodais 
užsikrėtęs agentėlis, piktai puo
la p. Antanaitienę už nepaskel- 
bimą komunistinės kuopos pik
niko. Tas komunistėlis šaukiasi 
į pagalbą visą pragarą atkeršy
ti p. Antanaitienei. Rašo: “Ar

BENDRA PIKNIKAS. Ren
gia dvylika organizacijų, Mairo-, tuviškai katalikiškoj dvasioj, 
nio parke,"gegužės - May 18 d.,! 

low Garage, 1014 VVashington'sekmadienį 1 vai. po pietų. Vi-, 
St., savininkas, šiomis dieno- ‘ sas pelnas skiriamas Lietuvių 
mis gavo naujus Willis automo-' Labdaringai draugijai. Sekau- padaryta apendiko operacija, 
bilius, kuriais galima važiuoti čios organizacijos prižadėjo pa-, Vyras sveiksta. Dar sirguliuoja 
su vienu galionu gasolino 35 sidarbuoti: Šv. Vardo Marijos, Tomas Adomavičius ir Simas 

i Valiukonis. Visiems linkime
gos 5 kuopa, Šv. Onos, Šv. Kaži- &reit Paveikti ir būti tvirtiems, 
miero , Moterų Socialis klubas, kaiP ąžuolams.

p. Antanas Mickūnas, Balch Piliečių moterų klubas, Liet. 
Pharmacy (vaistinės), 1140.Vyčių 26 kuopa, Šv. Kazimiero, 
VVashington St., savininkas,' §v. Jurgio, Šv. Vardo Jėzaus, 
p. Bronius Kudirka, Naujos ALRK Susivienymo 41 kuopa, 
Anglijos L. Vyčių pirmininkas' įr Birutės pašelp. draugija. Šios 
ir kuopos vice-pirmininkas. ir draugijos žino ir supranta, ką 
p. Pranas Cvilikas. kuopos pir-'reiškia vesti Labdarybės darbą 
mininkas, labai daug darbuoja- tarpe mūsų nelaimingų vargšų, 
si, kad daug jaunimo vyktų į Parkas gražiausioje vietoje prie 
Naujos Anglijos L. Vyčių aps- ežero. Piknike bus visokių val- 
kričio šokius, kurie įvyksta gįų jr gėrimų ir graži programa 
King Phillip’s Ballroome, Lake visi būtinai atsilankykite ir pa-: 
Pearl, Wrentham, Mass. penk- 'remkite šį gražų tikslą, 
tadienio vakare, gegužčs-May!
16 d. vakare.

p. Kazys Naujokaitis, Wins-
SERGA

Choristui Kaziui Jutkevičiui

I •'
mylias. Jau gavęs nemažai pa- šv. Petronėlės, Moterų Sąjun-'
klausimų.

PROVIDENCE, R. I.

4:00 vai. po 
navičiūtė, B. Sinkevičiūtė ir O. pjet. Motinų Arkibrolija buvo! 
Tatulytė. Programėlei vadova
vo Sodaliečių dvasios vadas, 
kun. J. Skalandis. Taipgi kalbe- njka 
lę pasakė klebonas kun. P. M.
Juras. «

Trečią valandą visos susirinko 
bažnyčion. Sukalbėta rožančius 
ir buvo palaiminimas su Šven
čiausiu Sakramentu.

surengusi “cake sale”. Dau
giausia darbavosi ponios V?rv- 

Unick ir Theo Mansean.
Aušrelė.

HORIOOD, MASS
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Sekmadienį, geg. 11 d., Šv.
V. Butkevičius net lėktuvu iš Jurgio lietuvių parapija iškil- 

Hartfordo atskrido į Lawrence m ingai paminėjo Motinos dieną, 
pasveikinti savo mylimą mamy- 8 vai. rytą bažnyčioje įvyko šv. 
tę. Taip pat su mamyte pralei- mišios, kurias atnašavo kun. A. 
do Motinų Dieną atvažiavęs iš Mešlis. S. J.. Sodalicijos, Šv. 
St. Anselm’s College, Juozas Vardo draugijų narių ir bendrai 
Puišys. j visos parapijos parapijiečių, o

Gegužės 8 d., mirė a. a. An- ypač motinų intencijai. Kun. A. 
drius Gružauskas ir palaidotas Mešlis. S. J. pasakė turiningą

- pamokslą.
Tą dieną laike pirmųjų šv. mi- 

Į šių ir sumos veik visos parapi
jos parapijiečiai priėmė šv. Ko- 

j muni ją.
Bet gražiausi įspūdį padarė 

tai vaikučiai, priimanti pirmą
ją Šv. Komuniją. Priėmė šie 
vaikučiai: Robertas Čižius-Cof- 
sky, Barbora Čiubetaitė, Pranas 
Novikas, Jonas Baliūnas, Vin
cas Kneižys. Juozas Minkevi
čius. ir Cyntija Bruzgaitė.

2 vai. po pietų įvyko Geguži
nė procesija. Procesijoje daly
vavo Sodalietės, Altoristai, Ma
rijos Vaikelių draugijėlės narės 
ir kiti.

Procesija prasidėjo lauke ir 
užsibaigė bažnyčioje. Kun. A. 
Mešlis. S. J. pasakė gražų pa
mokslą. Pamaldose vadovavo 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Po procesijos pamaldų Soda
lietės suruošė visoms parapijos 
motinėlėms 
turininga 
svetainėje, 
motinėlių.
dainavo ir grojo. Kalbeles paša-' pasidarbavimą, nesigailint iš- 
kė kun. A. Mešlis. S. J. ir kleb.' laidų, surengti gražų koncertą 
kun. S. Kneižis. Programos ve- ir šokius dėl mano naudos, 
dėju buvo p. Ona Pazniokaitė. | Trumpoje ateityje grįšiu na-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmotinal dėl visokių reikalų.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Juma reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 9-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St, Webster, Mass.

Wffliam J.Chisholm :
j GRABORIUS

i “Asmeniškas Pstarnavlmaa’* Į

: 331 Smith St,
Į PROVIDENCE. R. L

Telephone:
Į Ofiso: Dezter 1952

Namų: PI. 62S6
---- -_-r---n_-L_-in------------

i

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS BUVO SĖKMINGAS 
Ryte, 10:30 vai. įvyko iškil

mingos Šv. mišios. Celebrantu 
buvo kun. kleb. Jonas Vaitekū
nas, kuris taip pat pasakė ir pa
mokslą.

Choras giedojo ‘Missa In Ex- 
i ultate Deo’. Solistės sop. p. Mar
garita Virbickaitė, alt. — Ona 

_. . Į Lukšytė labai gražiai giedojo.
Rengėjai. Tenoras buvo p. Ant. Giedraitis.

Vyčių kuopa su savo mamytė
mis “in corpore” priėmė Šv. 
Komuniją. Po mišių bažnytinė
je svetainėje įvyko bendri pus
ryčiai. Laike pusryčių kalbas 
pasakė šie asmenys: kun. klebo- 

įnas; svečias kun. Antanas Ig- 
inotas, MIC.; Vyčių kuopos pir- 
i mininkas Florinas Taraška.
Pusryčių surengimui daug pasi-

▼ v yaiiv.vo Beatrįce Sa- 
nų vyrų priėmė šv. Komunijų, ir Virbickaitė

- - - | Vakare, 7 vai., Šv. Onos drau-
tuvą ir maldavo Gerojo Dievo, gija surlloSS vodevili.
kad rusų bolševikų pavergtos prisirinko pilnutas Buvo

, kurios šian- aįVykusjų svečių ir iš kitų pro- 
. vincijų. Svečių tarpe buvo ir 

ir Nepriklauso- kun j petrauskas iš Brockton. 
mybę. Westfieldiečiai lietuviai. Vakar0 vedsju Sv o.
yra susipratę ir uoliai prisideda, ■ nQS draugijos pirmininkė. Pra- 
kuo tik gali prie Lietuvos Ne-' 
priklausomybės atgavimo.

Vietos klebonas kun. V. Pui
dokas tą pačią dieną savo para
pijiečius sukvietė į salę pasi
klausyti apie rusų bolševikų pa
veiktą Lietuvą paskaitos, kurią1 
skaitė kun. K. Barauskas.

Kun. Dr. J. Navickas, Maria
napolio kolegijos rektorius ir 
provinciolas, grįždamas iš ligo
ninės, užsuko į Westfieldą ir at
silankė į susirinkimą, kur pasa
kė kalbą ragindamas remti ir 
toliau Lietuvos Nepriklausomy-

WESTHELD, MASS.Lietuviai ir kitataučiai, adv. 
Povilo Sykes draugai ir priete
liai darbuojasi, kad adv. Povi
las Sykes būtų paskirtas Nor- 
folk county distrikto teisėju. 
Mes tikimės, kad gubernatorius 
Saltonstall pripažins lietuvius, 
paskirdamas adv. Sykes, 
yra tinkamas tą vietą užimti.

Advokatai Benjaminas ir Po
vilas Sykes turi ofisą adresu:— kurią aukojo už pavergtą Lie ' 
681 Washington St.

Kas Naujo Westfieldo lietuvių 
parapijoj. — Westfieldiečiai 
lietuviai katalikai pagerbė 

Motinas.

Westfieldo lietuvių parapijie- 
’ čiai, š. m. gegužės 11 d., pager- 

kuris bė savo Motinas. Labai daug 
|vyrų, moterų, mergaičių ir jau-; p~ckį'

Pereitą šeštadienį, geg. 10 d. lietuvės motinos, 
Darbininkų radio programoje dien daug kenčia ištvertų ir va 
dalyvavo p. Alena Novikienė, įdygtų Laisvę 
dainininkė, ir Julė Vilkišiūtė,' 
pianistė — muzikos mokytoja.

CSN.

ATHOL, MASS.
Čia noriu išreikšti širdingiau

sią ačiū klebonui kun. P. Jurai- 
črui, kuris labai atjausdamas 
mane mano nelaimėj, dažnai at-| 
lankydamas ligoninėje kartu su 
broliu Baniu, leido suruošti kon
certą ir šokius mano naudai.

Ačiū Broliui J. Baniui, kuris, 
mane pavaduodamas surengė 
gražų koncertą, sujungdamas a- 
bu choru į vieną (Aušros cho
rą, Gardner, Mass. ir Šv. Pran
ciškaus parapijos chorą) ir iš- 

1 pildė gražią programą.
vaišes su gražia ir! Taipgi širdingiausiai ačiū a- 
programa parapijos j biejų chorų nariams ir jų pirmi- 
Dalyvavo nemažai nmkams J. Barrui ir P. Aukšti- 
Sodalietės giedojo, kalniui už jūsų visų tokį didelį 

- 1-  - * I___ ’ ._ * .__ ___X_  _X.
ir~ z?: _ ”__

MINERSVILLE, PA.

dedant programą, ji gražiai 
pasveikino visas mamytes ir ki
tus atsilankiusius.

Programa buvo suskirstyta į 
dvi dali. Pirmoji dalis buvo 
skiriama mirusioms motinoms 
paminėti. Scena atsidarė su 
kapų vaizdu ir chorui dainuo
jant “Mano Mamytė Aukštam 
Kalnely”. Našlaitės rolę nepa
prastai gražiai atliko p. Rožė 
Špokaitė. Solistė p. Alena Na- 
meikiūtė gražiu ir švelniu bal
seliu padainavo “Visa Diena Be 
Mamytės”. Choras ramino ver-

10 PARAPIJŲ SODALIEČIŲ 
KONFERENCIJA

Schuylkill auskričio Sodalie
čių metinis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 18 d., 1941 
m., 2:30 vai. (D. S. T.) po pie
tų, Šv. Jėzaus Širdies parapijos 
svetainėje ir bažnyčioje, New 
Philadelphia, Pa.

Konferencijoje bus svarsto
mi rimti dalykai, kaip tai: — 
“Tikslas Sodalicijos”, “Sodalie
čių Naminis Gyvenimas”, “Tik
slas Konferencijos”, “Sodalie
tės kaipo katalikiškos vadovės 
viešame gyvenime”. Tak tiks- 
Tui paruošė paskaitą kun. Daniel 
Lord, S. J. plokštelėj (recordų) 

! sveikins konferenciją. Paskaitas 
įskaitys Šv. Kazimiero sesutė, 
: iš akademijos Šv. Juozapo Vil- 
|los, Philadelphia, viena iš soda- 
;liečiu, gydytoja; ir vienas iš 
išios apylinkės kunigų

Po to, bus procesija į bažny
čią, kurioje bus laikomos gegu
žinės pamaldos, pamokslas ir 
palaiminimas. Sodalietės vieti
nės prisirengę pavaišinti atsi- 
lankusias sodalietės iš įvairių 
parapijų tuojau po pamaldų.

Tikimės, kad suvažiuos su
virs 350 sodaliečių iš šio aps
kričio apart svečių ir vietinių. 
Visų nuoširdžiai lauksime!

Apskričio raštininkė.

dviem 
ir Sva-

no publiką dainomis. A. Sereiči- 
kas su H. Belkoniene atliko dia
logą. Mamytes atstovavo p. Mi- 
liukienė.

O. Lukšytė, Irena Vilimavi- 
čiūtė ir Kazys Gaidemauskas 
pamokino kur nereik kišt no
sies.

Dainininkas Antanas Giedrai
tis, palinksmino visus 
dainelė — ‘Geismai
jonės’ — Vanagaičio ir ‘Kara
lystė’ — Giedraičio.

Akordijonu (armonika) pa
grojo Jurgis Tamušauskas, Jr.

Dvi sesutės, kaip rožiukės 
gražiai, harmonizavo, “Ko Liū
di Berželi, ko liūdi”. Tos Sesu-Į 
tė — ponia Nadzeikienė ir po
nia Hanley.

Programą baigiant kun. kle
bonas J. Vaitekūnas ir kun. J. 
Petrauskas pasakė kalbeles.

Užbaigimo žodį — atsisveiki
nimo ir padėkos tarė ponia Na 
dzeikienė, pirmininkė.

Šv. Onos draugija gali pasi
džiaugti pasekmėmis. Prie jų 
darbo prisidėjo ir L. Vyčių, 
jaunų chorisčių, kaip — Onutė 
Našlėnaitė. Todėl visiems ir vi
soms didis valio! EJB.

bės vadavimo darbus. Ir taip'kiančią našiaitę) giesme _ «Ne_ 
pat aiškiai pabrėžė, kad amen-jverk Jau vaikeli’, 
kiečiai turi visomis išgalėmis į 
remti prezidento Roosevelto po
litiką. nes jis rūpinasi žmonių 
gerovės pakėlimu ir pavergtų 
tautų išvadavimu.

VEDYBOS
Gegužės 17 d. išteka choristė 

Bronė JoAi&yt^uI lietuvio Juo-

Antroji programos dalis buvo 
sudaryta iš dainų ir juokų. Se
selių Kazimieriečių priruoštos 
darželio mažytės ir mokyklos 
choras gražiai padainavo. Mo
kyklos choro solistė buvo Onu
tė Uždavinytė ir pianistė Alena 
Avižinytė.

Toliau mišrus choras linksmi

Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINO8 6VC.

Pirmininkė — Eva M&rksienė,
625 E. Sth SL, So. Boston, Masa. 

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

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

440 E. 8ixth SL, So. Boston, Masa. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutš, 

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West Sth St. So. Boston, Masa. 

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

Kaaos GL—Marijona AukStikalntaoė.
111 H SL, So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnką mėnesio. 7:30 vai 
vakarė, pobažnytinėj svetainėj.

Aaaia draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininką

•V. JONO EV. BL. PAtALPINCI 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mana 

Vlce-Ptrm. Albinas P. Nevienu
16 VVinfield SL, So. Boston, Masa 

ProL RaSL Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

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

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

Maršalka. Jonas Zalkia.
7 Winfield SL. So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
d# ned61dlen} kiekvieno
2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 491
K. 7th 81.. So. Boston. Masa
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VIETINĖS ŽINIOS
PADĖKA

ŽINUTES
Geg. 11, Stanislovai Sangevi- 

čius apsivedė su Katre Galla- 
gher.

Šv. Petro parapijoje, artinasi 
du svarbūs metiniai įvykiai, bū
tent: pirma vaikų Šv. Komuni
ja ir geg. mėnesio procesija. Šv. 
Komunija pirmą kartą šios pa-

šiomis dienomis Šv. Petro 
par. bažnyčioje, apart vietinių 
•kunigų, atnašavo šv. mišias se
kanti svečiai kunigai: J. Ska- 
landis, A. Baltrušiūnas, J. Dau- 
nis ir J. Žuromskis.

PADĖKA
Kadangi nėra galimybės man 

asmeniškai išreikšti savo nuo-
rapijos mažutėliams bus iškil- j širdžią padėką, noriu tarti dė- 
mingai teikiama geg. 24 d., 8 kingumo žodį visiems, kurie ir 
vai. ryte. Metinė parapijos pro-. 
cesija Marijos garbei įvyks geg.;
25 d., 2 vai. p. p. Vietiniai kuni
gai maldauja, kad tėvai rūpin
tųsi visus vaikučius prileisti 
prie pirmų sakramentų ir tinka
mai prirengtų vaikučius ir jau
nimą prie- procesijos. Tikimės 
jog tėvai, atsimindami Lietuvos 
visuotiną priespaudą ir reikalą 
Marijos tarpininkystės, paklau
sys savo kunigų ir ypatingai ge
rai priruoš savo mylimus vaiku
čius ir jaunimą minėtiem dviem 
įvykiam.

kurios kokiu nors būdu prisidė
jo prie primicijų bankieto. Ypa
tingai ačiū šeimininkui ponui K. 
Šidlauskui, 
Švedienei ir 
bininkams.

Telaimina 
riopai.

šeimininkei poniai 
gabiems jų pagel-

jus Dievas š.nite- 
Kun. Jonas Žuromskis.

KUR VAŽIUOSI šį 
PENKTADIENĮ?

(Kvietimas)

Vincas ir Bronė Zaleskai reiš
kia gilią padėką p. Andriui Za
leskiui, pp. Juozui ir Marijonai 
Bižokam už surengimą “sur- 
prise” bankieto mūsų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Taipgi dėkojame rengė
jų pagelbininkams pp. Jonui ir 
Veronikai Preskiniam ir mūsų 
sūnui Stasiui ir dukterei Alenai.

Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėms ir bendrai visiems daly
viams, o ypač pp. Petrui ir Ma
rijonai Aliukoniam, Petrui ir 
Julijonai Aliukoniam, Jonui ir 
Marijonai Lukoševičiam, Mari
jonai Masaitienei, Vincui ir Ma
rijonai Šelaliam, Juozui ir Ma
rijonai Švagždžiam ir Silvestrui 
ir Julijonai Žareikiam už svei
kinimus, linkėjimus ir dovanas. 
Dėkojame p-lei Sally Lucas už 
telegramą. Bendrai dėkojame 
visiems už surengimą bankieto 
ir jame dalyvavimą.

Vincas ir Bronė Zaleskai 
ir šeimyna.

I 
I

Geg. 18 d., vakare, bažnytinė
je salėje, So. Bostono Sodaliečių 
vadovybėje, Norwoodo sodalie
tės suvaidins naują komediją— 
“Tūkstantis Dolerių”. Sodalie
tės visuomet turi parengimuose 
daug svečių. Tikimės, kad šį 
kartą jos turės daugiausiai.

Geg. 21, vakare po trumpų pa
maldų, bažnytinėje svetainėje 
kalbės kun. J. Svagždys apie 
piktosios dvasios veiklą.

Geg. 4 d., Teobaldo Zamialo 
apsivedė su Ona Lisauskaite.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Žinoma, į L. Vyčių šokius, ku
riuos rengia Naujosios Anglijos 
apskritys, šokiai įvyks, gražio
je King Phillip’s salėje, prie 
gražaus ežero, Wrentham, Mas
sachusetts. Gauta žinių nuo vy
čių kuopų, kad į šokius labai 
skaitlingai atvažiuoja, kiti net 
autobusus suorganizavo, 
gražus vyčių pasiryžimas pada
ryti šiuos šokius sėkmingais. 
Tad-gi galime jaunimo tikėtis iš 
visų Naujosios Anglijos apylin
kių, ypač iš Conn. valstybės 
lauksime gražaus pasirodymo.

Šokių komisija įdėjo daug 
sunkaus darbo surengiant šo
kius. Todėl ir drįstame kreiptis 
į visą lietuvių visuomenę, o y- 
pač lietuvių jaunimą kviesti į 
šiuos šokius — metinį vyčių 
balių — jaunimo šventę, skait
lingai atsilankyti.

Kas esat buvę šioje vietoje, 
visi gerai žinote vietos grožį, ir 
jos romantišką apylinkę, ypač 
pavasario sezone. Todėl esame 
tikri, kad būsite pilnai paten
kinti ir, prie Freddy Borti’s or
chestros ir gerų dainininkų lin
ksmai praleisite laiką ir atnau
jinsite savo pažintis, bei naujas 
užmegsite.

Širdingai visus kviečiame,
Pr. Razvadauskas, 

Komisijos Pirm.

i

TeL Kirkiami 7119

Mhe Lundas, MD.
(Lietuvi gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 
”Nuo 6 iki 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo • ryto Iki 12 vai. diena.

KUBILIUS “OUT”
Kaip jau buvo rašyta, Massa

chusetts valstybėje gyvenanti 
komunistėliai, kad apmaskavus 
savo tikrąjį veidą, suorganizavo 
taip- vadinamą “Progresyvių 
Lietuvių Tarybą”. Tos tarybos 
valdybon komunistėliai pastatė 

Tai j paprastus komunistėlius darbi
ninkus, na ir prisikalbino pro
testantų pryčerį B. F. Kubilių, 
kurio titulas komunistams lai
kinai buvo labai reikalingas.

B. F. .Kubilius yra žmogus, 
kuris yra buvęs pas socialistus, 
tautininkus. Bet komunistams 
jis buvo reikalingas ,tai jie Ku
biliui davė “džiabą” su titulu 
“sekretorius” ir “radio progra
mos vedėjas”. Labai abejojama, 
kad komunistai be Kubiliaus; 
būtų gavę laiką radio stotyje. 
Kubilius išsirūpino laiką radio 
programai, pradėjo vadovauti, 
rinko skelbimus, bet labai ma
žai atsirado biznierių, kurie 
duotų komunistams skelbimų.

užsi-S

*
S acid- 

kad

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

r
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

(Ižsimokant mėnesiniai) Edison Service Kostumeriams 
PA2VELG | SIUOS NAUJAUSIUS ĮTAISYMUS

* Penkios šaldymo rūšys
Penkiems skirtingiems valgiams
Naujas “Triploc” Trigger-Action skląstis tinkamai 
daro ir lengvai atidaryti
Chromium plated lentynos, viena galima pakelti.
Visas Porceliuotas Maisto Kompartmentas su prieš 
atsparumu, viršuje ir apačioje nusklempti kampai, 
būtų lengva valyti.
Built-in Defostinimo Signalas.
Automatiška Viduje Lemputė.

ĮVAIRŪS skelbimai

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove < F u mace Repai rs 
Oil Burners

CJ. KUČINSKAS (Kaj)
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

♦
♦

Pirkite Dabar, Kol kainos Dar Nepakilusios PAS SAVO

Edison Shop
OR ELECTRICAL DEALERS

Intertypą, laikraštis
“Darbininkas” bus daugiau pa
gerintas, ir bus progos jį dau
giau paveiksluoti; nes “Darbi
ninkas” dar neturi nuosavios 
mašinos perdirbimui fotografi
jų, ir turi brangiai už šį darbą 
mokėti kitoms spaustuvėms. 
Taigi paremkime šį LDS 8 kps. 
parengimą, nes visas pelnas ski
riamas Intertypos fondui. Remti 
ir gerinti katalikišką spaudą y- 
ra visų mūsų priedermė. A.D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

M-O1 - __

‘•toriort... $140 m

Elekiri*ka» Saldymas Yra 
PriiMrtOsVisų-Amer'k'e-

Centas už centą EtoktrA-
taldymas reprezen-

vertybętuoja
Amerikos istorijoje... įsi
gyk naują 1941 Westmg-

Refrigeratorių. pa-house -
vyzdžiui- puikiai paoary 

ilgai tveria,, labai e- 
DAUG uzkononuBKas

MAŽAI. Užeik šiandien 
pamatyti naują Westing-
house'.

Štai gegužės 4 d. komunistai 
Kubiliui išrašė vilko bilietą — 
iš vadovybės atstatė, nors viešai 
sako, kad jis rezignavęs. Visą 
komunistų centrą iš Kubiliaus 
įstaigos perkėlė pas savo “tė
vą” A. J. Kupstį.

Pašalintiems
Stalino saulė nebešviečia taip, 
kaip ji švietė pastaraisiais lai
kais. Komunizmas yra vergija 
ir tai kruviniausią. Vergijos vy
kintojai nepripažįsta savo pase
kėjams laisvės. Kas išprana
šaus, kur dabar prisiglaus Kubi
lius? Dzūkas.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Massachusetts Lietuvių 
BiMia

REIKALINGA merginų ar 
moterų, patyrusių stichers, ku
rios galėtų siųti su viena ar dvi
guba adata — single or double 
needle. Darbas pastovus. Atsi
šaukite tuojau: Loyal Mfg. Co., 
Co. 39 Damrell St., So. Boston, 
Mass., arti Andrew Sq.

Cambridge, Mass.
Gegužes 10 d. mirė Juozas 

Budrikas, gyv. 7 Poplar Rd., 
North Cambridge, Mass. Velio- 

. a, . j nis paliko didžiame nuliūdime komunistams i _ žmoną.
Gegužės 13 d. iš Cambridge 

lietuvių N. P. parap. bažnyčios, 
iškilmingai palaidotas Šv. My
kolo kapuose. Palikusiai nuliū- ’ ° 
dime velionio žmonai, reiškiame 
giliausią užuojautą. Graboriaus 
pareigas atliko, graborius Pra
nas Vaitkus.

draugija tą daro kasmet pager
bimui motynų, bet šįmet pasiro
dė gražiausiai. Draugijos inten
cijai šv. mišias atnašavo ir gra
žų pamokslą pasakė par. kleb. 
kun. P. J. Juškaitis.

Pirk Kanų Dabar
Kainos Kyla ir Kils

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
ApskaitHavimai - patarimai dykai

Ateinančiame sekmadienį, ge
gužės 18 d., yra šv. rašto plati- 

Į nimo sekmadienis. Tą dieną 
I
i taipgi sukanka penki metai, 
kaip šv Rašto naujasis įstaty
mas buvo išverstas iš lotynų 
kalbos, į anglų kalbą. Norintieji 
gauti šią naudingą knygą, Šv. 
Rašto naująjį įstatymą anglų 
kalboje, pasiimkite bažnyčioje 
prie durų konvertukus, ir įdėję 
vieną dolerį, užrašę savo vardą 
pavardę ir antrašą, grąžinkite 
sekančiame sekmadienį, ir mi
nėta knyga bus jums greitu lai
ku prisiųsta. Ši knyga yra labai 
naudinga, nes ją perskaitę, pa
žinsime savo tikėjimo tiesas.

A. D.

r
□OUTn oOSTOn

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Hgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Sekmadienį, gegužės 11 d., 
Motinos dienoje, Cambridge N. 
P. parap. bažnyčioje 8:30 vai. 
iš. ryto, buvo atnašautos šv. mi
šios Brightono Šv. Vincento 
draugijos intencijai. Draugija 
labai gražiai pasirodė, nes labai 
skaitlingai maršavo išklausyti 
šv. mišių, ir visi “in corpore” 
priėmė Šv. Komuniją. Minėta

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, piknikai savame parke — 
15 kambarių su voniomis ir vi- Oakland Grove, 
sais moderniškais patogumais, 
prieš ir užpakalio piazais, at-

cir-

Re*. Šou 3729 Sau 4618

Ltthuanlan Fumihire Co.
MOVERS— 
Irisu red and 

oonoca
Laoal & Long 

Dtetanco 
Movlng

326 - 328 We$f Broadway
So. Boston, Mass.

Naujos Anglijos Lietuvių, 
Lietuvos Rėmėjų Dr-jos milži
niška gegužinė - piknikas įvyks 
sekmadienį, gegužės 25 d. 1941 
m., Brockton Fair Ground, 
Brockton, Mass. Gegužinės pro
grama susidės iš kalbų, dainų, 
muzikos ir sporto. Kalbės Lie
tuvos garbės konsulas adv. A. 
O. šalna, SLA prez. adv. J. F. 
Bagočius ir kit. Dainuos trys 
chorai: Aušrelės choras iš Wor- 
cesterio, Gabijos iš So. Bostono, 
ir Brocktono lietuvių Glee Club 
choras. Sportas: loš So. Bostono 
ir Canrbridžios sportininkai,! 
basketball ir kit. šokiams gros 
populiarus J. Dirvelio orkestras, 
kuris sužavės netik jaunus bet 
ir senus. Basai išeis 12 vai. die
nos nuo So. Bostono ir Worces- 
terio lietuvių piliečių kliubų. 
Lietuvi! Atmink kad Lietuvos 
Rėmėjų Dr-ja susitvėrė tam, 
kad prisidėti prie Lietuvos ir 
brolių gelbėjimo, neturinčių pa
stogės. Mes prašome visų geros 
valios lietuvių stoti į Lietuvos 
ir lietuvių gelbėjimo eilias. 
Taipgi, kviečiame visus tėvynę 
mylinčius lietuvius, ko skaitlin
giausiai dalyvauti L. R. Dr-jos 
gegužinėj virš minėtą dieną. 
Atminkite brangūs tautiečiai, 
•kad jūs savo dalyvavimu prisi- 
dėsit prm vargstančių brolių 
gelbėjimo. RENGĖJAI.

Stčelb. (16-20)

I
l

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

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

1 X-Ray ir Peršvietimo aparatai. | 
[ Vai. 2-4-T-9. Tel. Šou 2712 !

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

(

GRABORIAI
KĘSTUČIO KLŪBO 

PIKNIKAI

Sekmadienį, geg. 18 d. 
prasidės Kęstučio klubo

dham, Mass.
E. De-

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Eatate B fnsurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

1058

WĮ TrcW MOTOr jCTViCC
8TUOEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iMlrbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravl 

mo vieta:

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

Rgi Pi tai r
Savininkai.

skirai apšildomas, vieta garažu. PRANEŠIMAS 
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 Broadvay, 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 REMTY TRUST
317 E Streųt, S*. Boston,

-Mass..
Tel. ŠOU 2732

Cambridžiečiai sparčiai ren
giasi dalyvauti LDS apskr. ge
gužinėj, kuri įvyksta birželio 1 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass. Autobusai jau užsakyti, 
ir nuvykti iš Cambridge, ten ir 
atgal, kainuos tik 65c. Taigi no
rintieji vykti į šią gegužinę, už-

’ * 1 *1 - A , ,

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

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

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskričio Pirm.

sisakyk?e sau vietas autobuse 
iš anksto. Užsisakyti vietas ga
lite pas sekančius asmenis, bū
tent: P. Radaitį, A. Zavecką ir 
A. Daukantą. Gegužinė bus pui
ki, su labai daug įvairių pamar- 
ginimų, taip-gi prie įžangos tu
rėsite progos laimėti puikią do
vaną. Cambridžiečiai visais me
tais šioj tradicinėj gegužinėj 
labai skaitlingai atsilanko, tai-’, 
gi, nėra abejonės, kad šiais me
tais mes lankysimės dar skait- 
lingiau. Kviečiame kitas koloni
jas mus sukonjkuruoti skaičiu
mi.

Cambridge LDS 8 kps. gegu
žinė įvyksta liepos 6 d. Vieta 
bus pranešta vėliau. Tikslas: 
paremti Intertypo fondą, nes 
dar yra daug skolos neatmokė
tos. Kai skola bus atmokėta už

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537
J

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
faeph W. Cas 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimai Dieną ir Naktį 
Koplyčia 6ermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

■d . I

J

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tol. 8OU Booton 2608 j



Penktadienis, Gegužės 16, 1941 DARBININKAS

NEWARK.N.J. rei
se- 
tik 

(A. Kanapkienė) ir
žmona Marijona”

Švenčiausios Trejybės parapi
joje, Newarke, prasidės misijos' 
gegužės 18 d. ir baigsis 40 vai. 
atlaidais birželio 3 d. Pirmoji 
savaitė skiriama moterims, ant
ra savaitė vyrams, kad kiekvie
nas parapijietis gautų progos 
pasinaudoti misijomis. ] 
ves Tėvas Vaškys, Pranciško-; sopranas. Tiesa jos balsas nepa- 
nas, labai iškalbingas misijo-;8***“1 stiprumu, bet savo švei
trius. Nearko žmonėms pa- numu ir subtilumu sugeba klau- 
tiks. Tat kviečiu savo visus pa- sytojus užburti.
rapijiečius ir kaimynus skait-1 Vakaro Programa baigės Lie- 
lingai lankytis į misijas, baigti tuvos ir Amerikos himnai, šo- 
Velykinę išpažintį ir naudotis kiais ir linksma nuotaika- X 
Dievo malonėmis, kurias Šv. ~ “
Bažnyčia teikia laike misijų. Įf d” aPy'

, „ , „ . linkių švilpukų suvažiavimasKleb. Kun. I. Kelmelis. rSv. Juozapo parap. mokyklos 
I svetainėje.i1 ■ ---------

prasto scenos rimtumo ir 
kiamo užsilaikymo. Iš visų 
riausiai savo roles išpildė 
“Motina”
“advokato
(A. Grėbliūnaitė). Choras pasi
rodė puikiai. Bent kiek, silp
niau teišpildė “Prapuoliau Mo
čiute” (Čiurlionio). Iš solistų 

Misijas vertas atydos J. Lušaitės lyrinis

VATERBURY, CONH.
PRANEŠIMAS

LDS 5 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 18 d. šio mėne
sio, 1 vai. po pietų, Šv. Juozapo 
parapijos senos mokyklos kam
baryje.

Malonėkite nariai atsilankyti. 
Kurie esate skolingi už “Darbi
ninką”, prašome atsiteisti šį 
mėnesį, kad laikraštis nebūtų 
sulaikytas.

J. Totilas, raštininkas.

Gegužės 25 d. Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje įvyks kun. 
Jurgio Vilėiausko primicijos. 
Jam pagerbti bankietas įvyks 
birželio 1 d., parapijos auditori
joje, 6 vai. vakare.

Pirmas piknikas 'įvyks gegu
žės 25 d., Krūgerio ūkyje. Pik
niką rengia Šv. Vardo Draugija.

NEW BRITA1N, CONN.

Čia praeitą sekmadienį įvyko 
Motinos Dienos minėjimas. Iš 
ryto 8 vai. buvo šv. mišios ir 
“Vyčių” kp. bendroji komunija, 
ir kun. P. Ragažinsko atatinka
mas pamokslas. Vakare 7 vai. 
minėjimo programa. Vakarą a- 
tidarė kleb. kun. J. Valantiejus. 
Keletą karštų žodžių tarė ir K. I 
P. Ragažinskas. Svarbiausią 
programos dalį užėmė 4-ių veik
smų drama “Motinos Širdis”. Iš 
artistų tikėtasi daugiau, nes vi
siems vaidybinių gabumų netrū
ko; deja, atrodė, kad tie gabu
mai neišnaudoti. Dramatiškiau
sios vietos išėjo perdaug šablo
niškai, be jausmo ir mechinališ- 
kai. Trūko dramatizmo ir įsi
jautimo. Užtat daugiau buvo pa
našu į komediją, o ne į dramą. 
Kaikuriems artistams trūko pa-

MJ.Colney,N.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

ir 
ir

kad daro naujus 
taipgi!

; 'i
Tas kas tai naujo reiškia "Maloru 
laukiame bičiuli!” Ir mėgiamajam 
cigaretui kas tai naujo pridėta, 

draugus,

J

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
TęruO PIRMO IKI PASKUTINIO, kožnas 
11 dūmas naujo Old Gold suteikia tau naujo 
malonumo! Kas tai naujo tapo pridėta — retas 
importuotas tabakas išimtinio kvapsnio ir pat
rauklaus skonio!

17M

HAMFOTO, CONH.
■ V

DETMUHKIL
Gražiai Paminėta Motinos Die
na. Gražus SųjungiečU Bankie

tas Su Dainų Programa.

Vietos LRKM S-gos 17 kuopos 
narė surengė 
paminėjimo 
svečių nebuvo 
buvo tikėtasi, 
buvo įspūdingas, gražiai pami
nėta Motinos Diena su dainų 
programa ir gražiomis kalbo-Į Dėkojame visiems darbinin- 
mis. Mūsų sąjungietės kasmetą kams - ėms, sodalicijos mergai- 
surengia motinos dienos pami- tems, CYO jaunimo klubui ir 
nėjimą. i parapijos choro narėms už pa-

Bankieto programe dalyvavo tarnavimą prie stalų laike va- 
šie asmenys: dainavo p. Mikas karienės.
Kripas, p-lės Valerija Kaunie-' Komitetui, visų draugijų ats- 
tytė, Meleškaitė, ponia Balsie- tovams už prisidėjimą ir pagel- 
nė. Gražias kalbas pasakė pre
latas J. Ambotas, kun. J. Kri
pas, ponios Alijošienė ir Man- 
čiūnienė, taipgi, bankieto ren-

motinos dienos 
bankietėlį. Nors 

tiek daug, kai 
tačiau bankietas

(Eastį gide)

PADĖKA
Rengimo komisija nuoširdžiai 

dėkoja visiems Detroitiečiams 
už taip skaitlingą atsilankymą 
į Jubiliejinį vakarą: profesijo- 
nalams ir biznieriams už pasi- 
garsinimą mūsų programoje.

bėjimą tame vakare. Parapijos 
chorui už puikų dalyvavimą ir 
gražų dainavimą, solistams-ėms 
ir visiems, kas tik kuo prisidėjo

gėja p. Kedienė ir kitos Sąjun- prie iškilmių.
giečių veikėjos tarė keletą žo-i Labiausiai dėkojame parani- 
ižių. Jspūdingiausią kalbą paša- jos klūbo rėmėjoms, šeiminin
kė gerb. prelatas Ambotas kėms, kurios taip sunkiai dirbo 
trumpai pabrėždamas Motinos net keletą dienų. Šeimininkėms: 
dienos istorinę reikšmę, žodžiu, R. Stankienei, K. Dailydienei ir 
programa buvo paįvairinta kai- jų pagelbininkėms: K. Šarkie- 
bomis ir dainomis. s nei, V. Petrauskienei, M. Lauri-

Tenka pažymėti, kad p-lė Jo- naitienei, O. Nicelienei, K. Ži- 
sephine Meleškaitė ir p-lė Vale- į linskienei, Marcinkevičienei ir 
rija Kaunietytė puikiai padaina-1 visoms kitoms, kurios tik pagel- 
vo, joms pianu pritarė p. Bai- į bėjo. Bilietų pardavėjams-joms, 
sis; abi dainininkės mėgiamos,! 
buvo palydėtos aplodismentais,1 
taipgi, Mikas Kripas, mūs žy
miausias vietos dainininkas gra
žiai sudainavo: “Lietuva brangi 
mūsų močiutė”. Ši jo dainelė a- 
titiko šiai iškilmei ir svečių bu
vo palydėta gausiais aplodis
mentais. Po bankieto svečiai il
gai linksminosi, šoko ligi vėlaus 
vakaro, p. Prano Pakėno or
chestras griežė visokius šokius.

Tarpe žymesnių vietos lietu
vių svečių inteligentų buvo ma
toma viešnia iš New Jersey val
stybės, p-iė Cibulskaitė, kuri at
silankė kartu su Dr. Šupiu ir jo 
motina p. Šupiene. Bankieto 
programos vedėju buvo sąjun-

ypač M. Krivickienei, kuri dau
giausiai bilietų išpardavė. Skel
bimų rinkėjams-joms. Moterų 
Sąjungos 54 kuopai už paskoli
nimą indų ir visiems, kurie nors 
kokiu būdu prisidėjo prie iškil
mių, kurios taip sėkmingai pa
vyko.

Tariame dar sykį visiems ir 
visoms nuoširdų ačiū.

Rengimo komisijos valdyba.
A. Petkus, J. Belickas,

A. Balkus, J. Medinienė,
H. Raubienė.

GRAŽIAI PAVYKO
Pereitą sekmadienį, geg. 11 d. 

LRKMS 38 kuopa gražiai šven
tė Motinų dieną. Rytmetį, 9 vai. 
turėjo užsiprašusios giedotas 
šv. mišias, kuriose skaitlingai 
dalyvavo, ir bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Šv. mišias atnašavo 
kun. P. P. Kartonas, pamokslą 
pasakė klebonas kun. VL Pan
kus.

4 vai. p. p. parapijos salėje į- 
vyko Sąjungiečių papuošta pro
gramėlė motinų pagerbimui. 
Programą išpildė parapijos ga
besnieji vaikučiai, vadovaujant 
Seselei Raimundai. Gražias ei
lutes pasakė O. Valinčiukė, A. 
Rutkauskaitė, M. Liktoraitė ir 
A. Grimailukas. Žaviai smuiką 
pagrojo jaunutis smuikininkas 
D. českevičiukas. Panelė M. 
Varnaitė padainavo dvi dainas 
apie motinėles, jai pianu skam
bino muzikas K. Žalnieraitis. 
Kun. P. P. Kartonas pasakė gra
žią kalbą apie Motinos meilę. 
Programos vedėja buvo kuopos 
pirm-kė panelė J. Janušonytė. 
Po programos buvo užkandžiai 
ir kortų žaidimas. Gabesnieji 
žaidėjai gavo dovanas.

Užkandžiai daugumoje buvo 
paaukoti gerųjų sąjungiečių.

Dėl vakaro sėkmingumo dau
giausia pasidarbavo ponios: O. 
Valinčienė, O. Danesevičienė, O. 
Balčiūnienė ir panelės J. ir M. 

Janušonytės. Sąjungietės dėko
ja visiems atsilankiusiems, Se
selėms pranciškietėms už su
ruoštą programėlę, klebonui už 
pritarimą ir garsinimą, kun. P. 
P. Kartonui už dalyvavimą ir 
calbą. Dėkingos ponui Bučiui ir 
V. Šimkui už stambią auką vai
šėms.

Gegužės 17 d., šį šeštadienį, 
parapijos salėje, įvyks minstrel 
ir šokiai. Rengia parapijos jau
nimas. Pelnas skiriamas vargo
nų įtaisymo fondui. Pradžia 8 
vai. vakare. Šios programos iš
pildymui rūpestingai ruošias 
mūs visi gabesnieji jaunuoliai. 
Tad verta visiems atsilankyti, 
pamatyti jų gabumus, o tuo pa
čiu ir paremti jų darbuotę. 
Kviečiame ir apylinkės lietu
vius atsilankyti. Tikrai būsite 
patenkinti.

C. BROOKLYN, N. Y.
$v. Jurgio Parapija

do, kas stengiasi ir nori tam ne 
sunku. Jis gali būt nevienam, 
tuo atžvilgiu, pavyzdžiu.

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

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

! 
!

Šiomis dienomis trys jaunuo
liai buvo ištikti nelaimės ir ran
dasi General ligoninėje. J. Gu- 
dzinskas nupuolė dirbtuvėje 
laiptais ar kopėčiomis, eidamas 
ugnegesio pareigas. Sunkiai su
sižeidė pečius. E. Matulis nu
puolė nuo arklio, išmėgindamas 
arklio greitumą, ir pavojingai 
susitrenkė. J. Prabulis, vairuo
damas automobilį, susidūrė su 
kitu automobiliu ir skaudžiai 
užgavo koją, trūko kaulas. Lin
kėtina laimingai visiems pa
sveikti.

Pereitą sekmadienį, sodalie
tės labai iškilmingai apvaikš
čiojo Motinos dieną. Ryte, ben-' 
drai ėjo prie Šv. Komunijos, 
vienodai apsirengusios. Vakare, 
7 vai. turėjo procesiją su Apvai
nikavimo Šv. Panelės Marijos 
stovylos. Nepaprastas gražus į- 
spūdis buvo kai Adelė Bartkiū- 
tė, Gegužės Karalienė, (turėda
ma 10 palydovių) apvainikavo 
puikiai išpuoštą stovylą, o Ele
na Milinavičiūtė turinti švelnų 
balsą prisiartinusi prie stovylos 
jautriai sugiedojo “Avė Maria”. 
Tai dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė svečias kun. V. Masiulis. 
Po to, salėje'didesnės sodalietės 
suvaidino religinio turinio dra
mą, “Liilrdo Bernadeta”. Visos 
savo roles gražiai atliko, ypa
tingai, Stasytė Gadeckytė, ir 
Eugenija Karpiūtė.

Mažesnės sodalietės suvaidino 
“Motinos Užvaduotojai”. Veika
lai, buvo labai pritaikinti Moti
nos dienai. Tos iškilmės paliko 
malonų ir neišdildomą įspūdį vi
siems atsilankiusiems, ypatin
gai mamytėms. A.M.

Pereitos savaitės aukotojai 
dėl Kryžiaus Kelių Marianopo- 
ly: $10.00 A. O. Valinčiai; po 
$5.00 — Marcelė Janušonienė, 
J. Usonis, J. Eidentienė, M. Ma
tulienė ir V. J. Varniai. Po $2.— 
E. Adomaitienė, M. Vilčinskie- 
nė, O. Liutkauskiūtė, M. Dimi-

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Gegužės 11 d. ūmai mirė a. a. 
Gaudešienė, 60 m., kuri palaido
ta geg. 14 d. Liko sūnus. Velio
nė tikrai vargo šiame pasauly
je. Aprūpinta šventais sakra
mentais atsilsės danguje.

Gegužės 18 d., 1 vai. po piet 
bus šv. Vardo D-jos vyrų mar- 
šavimas gatvėmis. Parapijos vi
si vyrai susirenka pas bažnyčią 
ir iš ten nuvažiuos į nuskirtą 
vietą, kur sueis iš kitų distrik- 
tų vyrai. Visi vyrai dalyvauki
me.

MOTINOS DIENA
Girtinas pavyzdys, kartą į 

metus apvaikščioti Motinos die
ną. Kaip laimingi tie, kurie toje 
dienoje prisisegę ružavą gėlę. 
Atsiminimai tik spaudžia širdį 
tiems, kurie pasipuošę balta gė
le. Ypatingai šią dieną daug ėjo 
prie šv. Komunijos, kaip suau
gę, taip ir maži.

Turiningas kun. Pinkaus pri-

BRIDGEPORT, COHN.
Remkite tuos profesio- 

nalus Ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

su
pa-

Pereitą sekmadienį buvo 
rengtas vakaras Šv. Jurgio 
rapijos choro Motinos Dienos 
paminėjimui, 
drama — 
Veikalas gražus 
vaidintas. Vaidintojai b_ivo šie: 
Motina, p. Tatariunienė; Anta
nas, jos sūnus, p. Andriulaitis; 
Marė, jo moteris, p. Einoriūtė; 
Onutė, neregė mergaitė, p. Rad- 
Skuckis, p. Klimaitis; Barbora, 
vilienė; Jonukas, Radvilas; 
p. Einorienė; Baltrus, Boleika; 
Daktaras, Mockevičius ir Anup
ras, Boleika. Visi vaidintojai 
vaidino labai gražiai, žmonės 
vietomis net verkė. Šį kartą 
vaidinant publika labai gražiai 
užsilaikė, salėj buvo tyla. Tik
rai gražu, kad žmonės suprato 
dramos vertę. Su tokiu veikalu 
jaunimui negėda būtų ir kitur 
pasirodyti. Pabaigoj salo padai
navo p. Bernotas, p. Boleika ir 
p. Radviliūtė. Choras padainavo 
gražių dainų, pirmą kartą cho
ras ir solo padainavo “Tu ir 
Aš”, Vanagaičio. Salėj buvo pil
na žmonių. Komitete daug dar
bavosi: p. Boleika, A. Stani- 
šauskas, p. Dulbiūtė, p. Radvi- 

.lienė, p. Radvila, Daugėla ir 
Bernotas. Tą dieną pasidarbavo 
svetainėje šie asmenys: p. Lu- 
činskienė, p. Stankaičiūtė, p. 
Ribokas, p. Romas, p. Lučins- 
kas, p. Minalga, Boleika, Mikuc- 

jkis ir Mockevičius. Visiems dar-

Buvo suvaidinta 
“Motinos Ši.dis”. 

ir gražiai su-

programos vctieju uuvo S4jun* >
giečių pirmininkė p. Špilienė. litrai, solistai ir tt. 
šokius atsilankė nemažas būre
lis jaunimo. Tenka pažymėti, 
kad šis sąjungiečių bankietas 
pilnai pavykęs. VMK.

Pasiklausykite sekmadienių 
vakarais gražios Fordo radio 
programos.

FORDO. RADIO VASA
ROS PROGRAMA

GEGUŽES MENUO

Ateinantį sekmadienį prasidės 
naujas Fordo radio programos 
sezonas; programa transliuoja
ma sekmadienių vakarais per 
CBS network stotį per visą A- 
meriką. Fordo radio programas 
sudarys garsių muzikų kūri
niai ir tautinės dainos bei muzi
ka, kurią išpildys chorai, orkes-

Gegužinėms Pamaldoms 
Vadovėlis.

Vertė Kun. Pr. Žadeikis.
Šioje knygutėje randasi 

labai gražių pasiskaitymų, 
pritaikintų gegužės mėne
siui.

Knvgutė 182 pusi. Kaina 
tik 25c. Užsakymus siųs
kite laikraščiui “Darbinin
kui”. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Apsidrauskite LRKSA
Modemiška apdraudos organiza 
cija vyrams, moterims ir vaikams.

Susivienymo turtas siekia virš $1,500,000.

Apsidraudimas saugus ir pigus. Susivienymo cer- 
tifikatai patikrina ideališką protekciją 

pašalpgaviams.

sevičienė, E. O. Zdančiukai ir O. taikintas šiai dienai pamoks- j buotojams, vaidintojams ir cho- 
Lenkauskienė; po $1.— A. Ste- las tikrai žavėjo. Jis aiškiai nu- ristams yra tikrai garbė. Ačiū
ponaitis, M. Dambliauskienė, O. 
Miliauskienė, D. Stankienė, M. 
Marteckienė, A. Gutauskiene, 
O. Sovonienė, O. Lareon, O. Ja- 
ninienė ir C. Vabalienė.

Visiems aukavusiems nuošir
džiai ačiū. Laukiame ir kitų pri
sidedant, kad ir maža a'ukeie, 
bet nuoširdi, yra Dievui maloni.

T. M.

švietė motinos reikšmę šeimy
noje. Jo aiškia ir taisyklinga 
lietuvių kalba reikia tik gėrėtis. 
Jis jau keletą metų kunigu ir 
tik 3 mėnuo, kaip lietuvių para
pijoj. pirmiau buvo svetimtau
čių par., tad, kad taip lengvai 
kalbėt, yra jam garbė, nes, kaą 
žinom, čion gimusioms nėra taip 
lengva U kalba vartoti. Pasiro-
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ir publikai, jų atnešti centai vi
są pelną padarė parapijai. Bra
vo visi, kurie tik kuo nors yra 
prisidėję prie šio vakaro.

Gegužės 25 d. bus priaugančio 
choro vaikų imas, bus

veikalas — 
Taipgi bus ir 

suaugusiųjų, nenusiminkit 
visi atsilankykite.

vaidinama 
“Ir aš N

ĮSTOJIMAS VELTUI.
Daktaro egzaminaciją iki 1 dolerio apmoka centras 

Certifikatai įeina galėn po 30 dienų nuo nario 
priėmimo centre.

ir

Įstojimo reikalais kreipkitės į vietinės 
kuopos valdybą.

LRKSA Centro Ofisas




