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Apskaičiuojama, kad 
gamyba Amerikoj šį pava
sarį yra 25 nuoš. didesnė, 
negu buvo pavasarį praė
jusiais metais.
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Ottawoj, Kanados sosti
nėje, nutarta iš viešų kny
gynų išimti Lindbergo 
knygas ir jas viešai sude
ginti. Lindberg anglams 
nepakenčiamas už tai, kad 
jis smarkiai agituoja prieš 
Amerikos stojimą į karą. 
Iki šiol naciai visaip buvo 
niekinami ir smerkiami, 
kad jie žydiškų rašytojų 
knygas meta iš knygynų 
ir degina. Dabar anglai ta
me dalyke “bytina” na
cius.

Kai po rinkimų prez. 
Roosevelto administracija 
ėmė linkti į karą, tai karo 
priešininkai iškėlė partijos 
ir paties Roosevelto taikos 
prižadus. Prez. Roosevel
tas, matyt, jaučia esąs su
rištas tais prižadais ir pats 
nedrįso bent kol kas pra
bilti apie stojimą į karą. 
Todėl už jį kalba jo sekre
toriai.

Tik Vienas Numeris
Kitą savaitę iš priežas

ties Mirusiųjų Atminimo 
(Memorial Day) šventės 
išeis tik vienas “Darbinin
ko” numeris. Tą numerį iš
leisime antradienį, gegužės 
27 d. Prašome visų Gerb.1 
Bendradarbių siųsti žinias 
ir straipsnius taip, kad 
gautume ne vėliau pirma
dienį, gegužės 26 d. Vėliau 
gauti raštai netilps į tą nu
merį.

Kad Amerikos visuome
nė griežtai stovi už taiką, 
tai tą visi žino. Tą žino ir 
abi Amerikos didžiosios 
partijos — respublikonų 
ir demokratų. Praėjusiais 
metais tos abi partijos, ei
damos į rinkimus, į savo 
platformas įrašė taikos 
punktus ir abu kandidatai 
— Wilkie ir Rooseveltas — 
agitacinėse prakalbose 
griežtai pabrėžė savo sto
vėjimą už taiką.

Amerikos politikieriai 
žino, kad šioje šalyje tik 
su taikos šūkiais tegali ei
ti į rinkimus. Anuo metu 
prez. Wilson tik su šūkiu': 
“He kept us out of war”, 
tegavo antrą terminą.

Po rinkimų kandidatų 
kitaip ima kalbėti ir dary
ti. Anuo metu prez. Wil- 
son tuoj po rinkimų pra
dėjo kitą giesmę giedoti. 
To pasekmė buvo ta, kad 
nepraėjo nei pusės metų, 
kai Amerika buvo įvelta į 
karą.

Prel. Sweeney Paskirtas
Vyskupu
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Washington, D. C., geg. 
22 — Apaštališkasis dele
gatas arkivyskupas Cicog- 
nani praneša, kad Popie
žius Pijus XII paskyrė 
prel. James Sweeney pir
muoju Honolulu vyskupu.

Fordui Pasiūlė Dirbti 
Rombinius Lėktuvus

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday) GEGUŽĖS (May) 23 D.. 1941 M.

Ankara, Turkija, geg. 22 
— Pranešama, kad Vokie
tijos naciai ruošiasi pulti 
Anglijos salą Cyprus. Cy-

Schuylkill apskričio Lietuvių Parapijų Sodaliečių Procesija Pirmosios Jų 
Konferencijos Proga. (Platus aprašymas telpa 5 puslapyj)

PRANCŪZIJA GINS sivo 

KOLONIJAS T 
--------------------- <b 

Laivo Keleiviai išgelbėti

Vichy, Prancūzija, geg.
William S. Knudsen, 22 — Pirmiau buvo laik-

tWashington, D. C., geg.
22
Produkcijos Vadovavimo raščiuose paskelbta, kad 
Įstaigos generalis direk
torius, praneša, kad šio- gyptiečių laivą Zamzam, 
mis dienomis valdžia pa
siūlė Fordui padirbti ir pa
statyti keturių - motorų 
bombinius lėktuvus jo 
naujoje dirbtuvėje Ypsi- 
lanti, Mich. Valdžia pagei
dauja, kad Fordo dirbtu
vėse pastatytų kas mėnuo 
po 500 tokių lėktuvų.

Praplėtimui apsigynimo 
produkcijos valdžia ski
ria dar $650,000,000.

vokiečiai nuskandino E-
v •

30 Divizijų Nacių 
Rumunijoje

Vokietija Pareikalavo Jungtinių 
Valstybių Atšaukti Savo

Washington, D. C., geg. siuntinių (parcel post) i 
22 — Jung. Valstybių vals- okupuotą ir neokupuotą 
tybės departmentas pra- Prancūziją, 
neša, kad Vokietijos už-1 --------------
sienių departmentas pa- Naciai Ruošiasi Pulti Cyprus 
reikalavo, kad atšauktų _______
likusius Amerikos diplo
matus iš Paryžiaus, ir kad 
tai būtų padaryta iki 
želio 10 d.

Šis reikalavimas

I

! Istanbul, Turkija, geg.

bir-
I

toks, kurį paprastai turi Prus !r CreJe
C *■ *• « 11 rtAlll Kn Uvėri-

išpildyti, bet pažymėtina 
tas, kad dabar Paryžiuje gu naciams pavyktų tas nesą nei vieno Jung. Vals- ..-c—*;
tybių diplomato.

Tiesa, Jung. Valstybės fr“Aegean' ^dų to Sirijos 
žemės.

Sakoma, kad vokiečiai ir

blausios salų bazės Ryti
nės Viduržemio jūros. Jei-

salas užimti, tai jie įvestų 
susisiekimą tarp Europos

Washmgton, geg. 22 — 22 — Iš Rumunijos orane- 
Prancūzijos atstovas Jung. šama. kad vokieįiai su. 
Amerikos valstybėms pa- 30 divi2ijų kariu0-1
reiškė sekretoriui Hull, 
kad Prancūzija neduos ki-

kuriuo keliavo 140 Ameri
kos piliečių. Tokia žinia 
sukėlė šioje šalyje neapy
kantą ir kerštą prieš vo
kiečius. Bet dabar paaiškė- j 
jo, kad visi keleiviai yra 
sveiki Prancūzijoje ir 
jiems bus leista grįžti į A- 
meriką. Patikrintos žinios 
praneša, kad laivui skęs
tant, vokiečiai visus kelei-’ 
vius išgelbėjo.

11,500 Nacių Graikų Saloje
’ Federalės Valdžios Darbai

Pasiekė Aukščiausi Laipsni

Amerikos darbininkų va
dai, kaip ir politikieriai, ne 
vienaip žiūri į stojimą į 
karą. Amerikos Darbo Fe
deracijos prez. Green re
mia Roosevelto adminis
traciją, o CIO vadas Lewis 
yra jai priešingas.

Amerikos mokslo vyrai 
karo klausime yra aiškiai į 
susiskaldę. Harvardo uni- ‘ 
versiteto prezidentas stovi 
už karą, Chicagos univer
siteto prezidentas stovi 
prieš. New Yorko Colum- 
bijos universiteto valdyba 
profesoriams nedraudžia 
kalbėti prieš Dievą, bet 
griežtai draudžiama kalbė
ti prieš Angliją ir prieš A- 
merikos stojimą į karą. 
Stanfordo universiteto 
prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos stojimas į karą 
būtų “plain heli”.

turi savo konsulus Pary- - 
žiuje ir kituose Prancūzi
jos didesniuose miestuo
se, bet konsulai nesiskaito italai pirm negu darys ki- 
dinlomatais. todėl jų gal tus karinius žygius steng- 

1 būti ir neatšauks. sis užimti Crete ir Cyprus
Vokietija tokius pat rei- salas. Vokiečiai jau turį 

6,000 kareivių Lesbose, ir 
2,000 Chiose. Tos dvi salos 
yra jūros kelyje iš Graiki
jos į Italijos Dodecanese 
salas.

i
I

menę prie sovietų Rusijos . . . .. . . *. x i
rubežiaus. Sakoma, kad tai avimus Jteike ir kitoms 

tai valstybei užimti jokių nereiškia, jog būsią karas valstybėms.
jos kolonijų. Amerikos vy- Rusijos ,r Vokietijos,1 Dar nežinoma, ką Vokie-

Hitleris tuo (būdu iš- tija padarys su Amerikoj 
gauna iš Stalino ką tik' jis piliečiais* kurių esą apie 
nori. Kada galinga vokie- 2,000 Paryžiuje. Gal būti 
čių kariuomenė stovi prie ir jiems pasakys krausty-i 
Rusijos sienų, tada Stali- tis.
nas sutinka su visais Hit-j J. Valstybių pašto de- 
lerio planais ir pildo nacių partmentas praneša, kad 
įsakymus. paštas nepriima jokių

riausybė teigia, kad Pran
cūzija bendrauji su Vokie
tija ir už tai grasino užim
ti jos kolonijas Martinių ue 
ir Dakar, kurios ne per to
liausia yra nuo Pietų A- 
merikos. Prancūzijos vy
riausybė pareiškė, kad ka
rine jėga jos kolonijos bus 
apgintos.

Naciai Užėmė Crete MIesą

Crete,

Londonas, geg. 22 — Vo- 
kiečiams užėmus Graikiją, 
Graikijos vyriausybė ir da
lys kariuomenės pabėgo į 
Crete salą. Dabar vokie
čiai lėktuvais ir laivais 
pristatė daugybę kareivių 
ir nori galutinai užimti 
Crete salą. Anglijos laivy
nas ir kareiviai padeda 
Graikams kovoti prieš už
puolikus. Kur buvo Angli
jos laivynas, kad leido vo
kiečių karo laivams pa
niekti Crete salą? Šioje ka
irėje vokiečiai visur kelius ninku skaičius valdžios į- 
žingsnius yra pirmiau užjS taigose pasiekė aukščiau- 
anglus.

Washington, D. C., geg. 
22 — Kovo mėn. Federalės. 
valdžios vykdomasis sky
rius priėmė 28,685 naujus 
civilius darbininkus. Da
bar dirba 1,202,348 darbi
ninkai įvairiuose Federa
lės valdžios skyriuose ir į- 
staigose. Kovo mėn. 1940 
m. buvo tik 949,229 darbi
ninkai. Taigi dabar darbi-

sį laipsnį.

Rusija Smarkiai Ruošiasi Karui

kovo 
išlei- 
dole- 

lėnesyje

Illinois valstybė ] 
mėnesyje “reliefui” i 
do keturis milijonus < 
rių, o balandžio mėL. 
— pusketvirto nuli jon 
leriu.' Darbaį 
paselpgaviai nesiskubina 
tuo naudotis.

Maskva, geg. 22 — So
vietų komisarai įsakė 7 
tūkstančiams civilių pilie
čių mokintis pulti parašiu
tais nusileidusius karei
vius. Pratybos daromos 
šeštadieniais ir sekmadie
niais. Tuo pačiu laiku, ka
da toks įsakymas buvo iš
leistas, tai Jaunųjų Ko
munistų Lygos organas 
pareiškė: “Dabartinė tarp
tautinė padėtispriverčia 
mus rupštis rimtai'’'•'diena 
ir diends įtarui ..

“Komsomolskaja PraV-

Apskričio Gegužinė
Sekmadienį, birželio 1 d., 

Romuvos Parke, Monteilo, 
Mass. įvyks LDS Apskri
čio ir Šv. Roko lietuvių pa
rapijos GEGUŽINE.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

reakcionieriškas karas y- 22 — šiomis dienomis pre- 
ra neteisėtas karas; koks zidentas Rooseveltas įkū- 
nors revoliucionieriškas rė Civiliu Apsigynimo Į- 
karas yra teisėtas karas”, staigą (Office of Civilian

i 
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Įstaigos Direktorium Paskirtas 
New Yorko Mayoras 

______ _ ♦----------------------------------- 
Washington, D. C., geg. .Koieoijos Siūlo 4 Metų Dar

London, geg. 22 — An
glijos premieras Winston 
Churchill pranešė parla
mentui, kad naciai užėmė 

j didžiausį miestą
būtent, Candią, bet Angli- 

i jos karo jėgos dar tebeturi 
Candią aerodromą savo 
kontrolėje.

Anglai nuskandino du 
Vokietijos transportinius 
laivus.

bg Padaryti Per 3 Metus

"Latsvieū Prancūzai" Įsi
vedė Į Sirijų

New York. geg. 22

da” rašo, kad Stalino poli
tika yra pasiruošti karui.

“Mes negalime ir negali 
būti militariai silpnesni 
už mūsų konkurentus.

Prancūzų radio stotis iš 
pusiau ja ios Afrikos pra
neša, kad ge*r. 21 d. “lais
vu prancūzų” kariuomenė 
įsiveržė į Prancūzijos Si
riją ir susiitingė su Sirijos 
karo jėgomis. Sujungto
mis karo jėgomis vra na- 

j sirvže ginti tą šalį nuo vo
kiečiu.

I

Toliau tas pats laikraštis Defense). kurios direkto-|Tarp ir ®ios šalies 
visus rium paskyrė New Yorko1 k°'egUu planuoja pasiūly-griežtai smerkia 

tuos, kurie kelia viešai ka
ro baisenybes, ir vadina 
juos pacifistais. Ragina 
prieš tokius “pacifistus” 
imtis griežtų priemonių, 
kovoti.

Iš to kas pasakyta gali
ma suprasti, kad Sovietų 
Rusija yra karo išvakarė
se. Jeigu Rusija įsitrauk
tų į karą, tai gal gyvento
jai lengviau galės nusikra
tyti komunizmo vergiją.

Prancūzija Pasiruošus 
Ginti Dakarg

Washington. D. C., geg.
Raudonoji armija turi bū-|22 — Prancūzija stiprina 
ti stipriausia pasaulyje”,; *  "— "—1
sako tas laikraštis.

Sovietai daugiausia jau
nuoliu šaukia karo tarny
bon iš pavergtų jų kraštų: 
Pabaltijo, Lenkijos, Uk
rainos.

“Komsomolskaja Prav- 
da”1, 'aiškindama Stalino' 
teoriją, sako: '“koks nors

savo karo jėgas strategi
niuose punktuose: Dakare, 
Senegale, Vakarinėje Afri
koje. Prisibijo Anglijos, 
Jung. Valstybių arba Vo
kietijos užpuolimojšL

Prancūzai pastatė nau
jas kanuoles Dakare ir su-

La Guar- 2 metų mokslo progra
mą. Tai daro todėl, kad 
studentai galėtų užbaigti

miesto mayorą 
dią.

j SlUUCllUU U£U<111CL1

Civilių Apsigynimo Į-, kolegiją pirm negu jie bus 
staigos tikslas suregis-. įmami atlikti karinę tar- 
truoti visus civilius žmo- nyba. 
nes, kurie savanoriai su
tiktu lavintis kaiD apsi
ginti nuo karinių lėktuvų; 
gelbėti sužeistuosius: ge
sinti gaisrus; prižiūrėti! . t
civilius gyventojus kad šeštadieni, gegužes 24 d., 2 valandą po pietų jvyks 
jie nebūtų išnaudojami;,Darbininkl* R*<iio Programa, kurią skiriame Moterų 
kad nebūtu perdaug ke-,SąJun^os apskričiui. Programą išpildys Lowellio Mo- 
liamos kainos už pvveni-'ten* Sąjungos kuopos Radio grupė. Viena iš Sąjungie- 
mui reikalingus daiktus, Pasakys trumDa kalbelę. Programos vedėjais bus 
ir tt.

New Yorko mayoras La
Guardia pasilieka mavoru,, iOCyCles ir klausytis gražios programos.
nežiūrint to. kad jis pa- Draugijos ir biznieriai prašomi skelbtis Darbinin- 
skirtas Civiliu Apsigyni- kų Radio Programoje. Skelbimų kainos: $3.00 ir aukš

čiau už pranešimus ir skelbimus. Taipgi priimame 
gimtadienio, vedybų ir vedybinių sukaktuviu praneši
mus ir sveikinimus. Sveikintojai apmoka $2.00 arba

Darbininkų Radio Programa

p. P. Katilius, LRKSA generalis organizatorius, ir stu
dentas Petras Kupraitis.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki-

Draugijos ir biznieriai prašomi skelbtis Darbinin-

mo įstaigos direktorium.
Galimas dalykas, kad į

tą Civilių Apsigynimo Į------------- . —- ------------- -r-----------------------------
staigą bus įtraukti ir visi .$3.00. Visus skelbime ir sveikinimus prašome priduo- 
tie jaunuoliai, kurie dėl ti arba prisiųsti ne vėliau šeštadienio rytą prieš 10 vai. 
vienokiu ar kitokių prie- šiuo adresu: Darbininku Radio, 366 W. Broadway, Sd.
_ . .7 r .. __ m. catt.l MAn_____41 i‘«stiprino praaugą Gpp Ma- žaščių buvo, paliuosuoti Boston, Mass. Tel. SOUth Bocton 2680 arba NORwood

- — --- ♦ n Ii .1.10nuele. nuo karo tarnybos. 11449.
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Penktadienis, Gegužės 23, 1941

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AMERIKA NEDUOS AIRIJAI 

GINKLŲ
Teikimas karoWashington, geg. 22 —jvotumėte.

Šios šalies vyriausybė pa- ginklų ir žaliavos yra labai 
reiškė, kad Airijai, kurios 
vyriausybė prašo ginklų 
savo krašto apgynimui, 
karo ginklų neduos, nes 
ginklus turi siųsti toms 
valstybėms, kurios tiesio
giniai kovoja prieš vokie- Bet jei jūs ateisite ir padė- 
čius. Raudonasis kryžius site mums kovoti, tada 
daro pastangas pasiųsti mes galėsime laimėti prieš 
maisto į Airiją.

geras darbas, bet mes žino
me, kad jeigu jūs neįeisite 
į šitą karą ir nekovosite 
sykiu su mumis, tai mums 
vieniems užims ilgą laiką, 
ilgus metus, karą laimėti.

*
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DĄBBININKA8 a

Fordo Darbininkai Pasirinko 
UAW Uniją

metų pabaigą”. Pirmiau 
Anglija tik reikalavo Ame
rikos karo ginklų, dabar 
jau pareiškė, kad reikalin
ga Amerikos kareiviai, ki- 

| taip vokiečiai karą laimė-
Detroit, Mich., geg. 22 sią. Prezidentas Roosevel- 

Siomis dienomis Fordo Ri- prieš rinkimus yra iš- 
ver Rouge ir Lincoln dirb- kilmingai pareiškęs, kad

~ prie. - ______ -_____ --___ -____ -
žiūroje Nacionalės Darbo. nebus pasiųstas į Euro- 
Santykių Komisijos, bai-karo lauką

Šiomis dienomis Fordo Ri-

tuvių darbininkai, prie-

tos prieš rinkimus yra iš-

nė vienas Amerikos karei-

savo, kurios unijos jie no
ri, kad juos atstovautų' 
derybose su darbdaviais, i

Darbininkai dauguma į 
balsų nubalsavo turėti ■ 
savo atstovę United Auto- 
mobile Workers uniją, ku
ri yra CIO nariu.

Ford River ir Lincoln
dirbtuvėse dirba apie 83,- demy of Music svetainėje; 
000 darbininkų. Į dabar pranešto, kad sve-

Taigi darbininkai pri- tainės prakalboms neduos, 
vertė Fordą skaitytis su nes “jo prakalbų susirenka 
jų reikalavimais. klausytis komunistai, na-

--------------- i ciai ir priešai Amerikos 
Ragina Ameriką | Karą vyriausybės”. Charles j

------------ ; Lindbergh savo prakalbo- 
Londonas, geg. 22 — An-’ se įrodinėja, kad Amerikai 

glijos laikraštis: “The nėra priežasties kištis j 
London News Chronicle” Ejuropos karą, ir kąd ši ša- 
rašo: “Mes, Anglijos žmo- lis nėra prisirengus kovoti 
nės, norime, kad jūs, Ame-1 prieš galingus 
rikos žmonės šioje karėje Kalbos laisvė Amerikoje 
būtumėte mūsų pusėje-ko- varžoma.

I fu rHi ■ irJim unaoergnui ireouoaa 
Svetainės

Philadelphia, geg. 22 — 
Charles A. Lindbergh tu
rėjo kalbėti Philadelphia 
gegužės 29 d. didžioje Aca-

jų reikalavimais.

Ragina Ameriką Į Karą ; vyriausybės”.

priešus..

Kinijos Pulkininkas Tapo

s

GARBINGAS SVEČIAS -- Kai Prezidentas Roosevelt buvo nuvykęs 
į Staunton, Va., atidaryti Wilson Birthplace Shrine, tai to pačia proga ap 
lankė White House Sekretoriaus Gen. Edwin M. Watson ir jo žmonos rezi
denciją Charlottesville. Paveiksle ir matosi.

i

Kibk H f 1
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KIBIRKŠTYS
Kaip žinoma, šiomis die- diktatoriai razbaininkai — 

nomis Stalinas vėl pakar- Hitleris, Mussolini ir Sta
to jo savo ištikimybę ir pa- linas, kurie paneigia krik- 
klusnumą Hitleriui. Šian- ščionybę. Kas suruošė 
dien Sovietų Rusija ir Ita- skerdynes Europoje? Ar 
lija priklauso nuo Hitlerio ne tie patys diktatoriai, 
malonės. Nei Stalinas, nei Kas pavergė mažasias, ra- 
Mussolini negali savaran- miai gyvenančias, niekam

Sekmadienį, gegužės 18 d., 1941 M., 2 vai. po pie- 
įtų, Marianapolio Kolegijos Rūmuose, Thompson, 
Conn., įvyko Marianapolio Kolegijos ir laikraščio “Dar
bininko” prietelių ir rėmėjų susirinkimas. Susirinki
mo tikslas — suorganizuoti LIETUVIŲ DIENOS ren
gimą, išrinkti veikimo komisiją ir numatyti tai dienai 
iškilmių programą. Pirmu klausimu — nutarto rengti 
Lietuvių Dieną ir šiais metais, kaip ir kitais metais, 
kad buvo ir pelną skirti tomis pačiomis įstaigomis, 
kaip ir kitais metais, tai yra: Marianapolio Kolegijai ir 
laikraščiui “Darbininkui”.

GARBES PIRMININKAI: — 
Prelatas Jonas Ambotas; 
Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius;

PIRMININKAS — Adv. Antanas Mileris; 
VICE-PIRM. — P-lė Julijona Jakavonytė; 
IŽDININKAS — Kun. Petras Malinauskas, MIC.; 
IŽDIN.-PAGELB. — Kun. Dr. J. Navickas, MIC.; 
SEKRETORIAI — J. Kumpa ir B. Miciūnienė; 
Dienos parengimas susidės iš sekančių dalykų — 

Pamaldos, Kalbos, Sportas, Šokaii, Mėgėjų Valanda ir 
Vaišingumo bei biznio vienetų. Visiems tiems atski
riems darbams numatyta atskiri darbai — Valdybai ir 
įvairioms Komisijoms. Komisijos išrinktos sekančios: 
SPORTO KOMISIJA —

Vyt. Ananis, Mykolas Grigas, J. Parulis. 
BIZNIO KOMISU A —

Vincas Parulis, J. Glavickas, Ed. čiočys. 
MĖGĖJŲ VALANDOS Komisija — Brolis J. 1

i

I

krauju susitepęs Stalinas 
pripažino Hitlerio ne tik; 
Jugoslavijos, bet ir kitų i 
valstybių užgrobimą, nes 
už tai jis yra gavęs Hitle
rio sutikimą pagrobti Lie
tuvą ir kitas mažas vals
tybes.

Sovietų Rusijos komisa
rai žudymais ir kankini
mais nekaltų žmonių pa-

I

mussomu negau sa. varau- muu gyvcuauvioa, lucsuuuį —~ ~ Z. ‘ . T‘‘.
kiškai valdyti savo kraštų, bloga nepadariusias ^y'j^^^FRtiioie^i^kituose'nys, MIC., p. Antanas Pažasis, Muz. Jonas Vaičaitis.

i totoriai. Kur daugiausia’?11111111 valdomuose kras- 
žmonių žūsta nuo diktato-; tuose žymiai pralenkia 

Hepatito Kllll. kulkų, kur daugiausiaHitlerį ir Mussolinį. 
iStraingik nekaltų žmonių nukanki- Kroatai, kaip ii"

negali vesti užsienio poli- tas? Ar ne kruvinieji dik- Joje, 
tikos be Hitlerio leidimo. eink

Komnadamsl 
TamoRūno Straipsnis ir kitos

Chicago, III., geg. 22 —( 
Kinijos įžymusis lakūnas 
pulkininkas Chiang Kee- 
Yen ir jo žmona priėmė 
katalikų tikėjimą. Pulk.
Chiang Kee-Yen buvo su-! šuo, katalikė, padarė no- 
žeistas karo lauke Kinijo- veną prie Saldžiausios Šir- 
je. Į jo kaklą įstrigo kulka, dies jo intencijai. Lakū- 
Jis su savo žmona šiomis nas nieko apie tai nežino- 
dienomis atvyko į Mayo jo. Vieną vakarą jis pama- 
kliniką, Rochester, Minn. tė Vyro figūrą kambaryje, 
ir pasidavė operacijai. kuriame jis gulėjo. Jis ga-

Kas pulk. Chiang Kee-!lėjo matyti To Vyro Širdį, 
Yen patraukė priimti ka-'ir jis, sako: “Aplink širdį 
tolikų tikėjimą? Regėji-buvo aiški šviesa”, 
mas. Apie pulkininko pri-’ Vyras atėjęs prie jo lo- 
ėmimą katalikų tikėjimo'vos ir padaręs ant jo kak- 
pirmiausia gauta žinių Į tos kryžiaus ženklą. Ligo- 
laišku, kurį parašė kunjnis apie tai papasakojo sa- 
Joseph F. Stedman iš vo draugams. Jo žmonos 
Brooklyn, kuris darbuoja- sesuo sakė tai buvo Šal
si Kinijoje. Tai buvo 1937 džiausioji Širdis, kurią jis 
m., kada pulk. Chiang matė. 
Kee-Yen buvo ligoninėje.
Prieš tai jis buvo karo' pasveiko ir išėjo iš ligoni-

•>

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mana. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

Fln. Ražt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St.. Rosiindale, 

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

105 Weot 6th SL, So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

►

Chicagos lietuvių kom
nacių laikraščiui baisiai 
nepatiko kun. A. Tamoliū- 
no straipsnis apie didžių
jų Popiežių enciklikas, y- 
pac šie žodžiai:

“Karlo Markso šmėkla, 
būtent, jo įkurtojo ATE
ISTINIO’ KOMUNIZMO 
ŠMĖKLA, pasaulį apgau
bia baisia baime, dvokia 
bauginančia pragaištimi, 
minias stumia į juodąją 
vergiją, net paneigia Kū
rėją, net užsimoja sunai
kinti Dievo Karalystę, net 
ryžtasi žemėje sukurti 
pragarą ir intronizuoti 
Liuciferį.”

Komnaciai nesurado ki
tokių argumentų, kaip tik 
tą, kad “krikššioniškam 
pasaulyj dabar bombos ir 
canuolės viešpaatuja”. O 
tas tos bombas ir kanuo- 
es paleido krikščioniška
me pasaulyje? Ar ne trys

narna kalėjimuose ? Ar ne tautos buvo priverstos nu- 
Sovietų Rusijoje! Kas gel- silenkti tiems trims, kaip
bsti Hitleriui kariauti? Ar 

j ne darbininkų krauju per
mirkęs diktatorius Stali
nas!

Kas, ar ne Stalinas, Hit
leris ir Mussolini paneigia 
Kūrėją?

Dr. ŠfRRrtks Kalėjime
.

Socialistų laikraštis 
G.’ praneša, kad Sovietų 
Rusijos GPU areštavo ir į- 
kalino Dr. Joną šliupą.

Reikia pažymėti, kad Dr. 
Jonas Šliupas yra visų lie
tuvių ateistų - bedievių tė
vas. Jis savo vaikus — 
Bimbus, Mizarus, Kučins
kus ir kitokius 
nybės apaštalus 
Amerikoje ir tą 
Lietuvoje, ypač
rėžimo metu; leido su be
dievių evangelijomis laik
raštuką.

Soveitų komisarai, pasi
grobę Lietuvą ir jos vairą, 
uždarė visus lietuvių laik
raščius, o šliupo laikraštį 
nusavino ir pastatė komu
nistą redaktorium. Dabar 
tie jo vaikai jį pasodino į 
kalėjimą.

‘N.

vienas kalbėtojas yra pa
vadinęs, “broliams razbai-l 
ninkams”. Lietuviškai kal
banti komnaciai džiaugia
si, kad “broliams razbai- 
ninkams” sekasi smaugti; 
mažasias tautas. Jie siun-| 
čia sveikinimus ir dėkoja 
kruviniausiam razbainin- 
kui Stalinui už pavergimą 
Lietuvos, žudimą ir kanki
nimą kalėjimuose brolių 
lietuvių.

Bet Stalino čebatlaižiai 
lai žino, kad nekaltų žmo
nių kraujas šaukiasi dan
gaus atkeršijimo.

STALŲ PATVARKYMĄ prižiūrės — p. Volun; 
vičius, K. Vosylienė, Vladas Rimša.

Prie VARTŲ reikalus tvarkys — p. Mažukna, p. 
Lengvinas, p. Savickas.

KVIETIMŲ ir PROPAGANDOS reikalus tvarkys 
Veikimo Valdyba.

Lietuvių Dienos Sekretoriatas — 366 W. Broad- 
i way, So. Boston, Mass. Visais reikalais kreiptis sekre
toriato adresu arba Marianapolis College, Thompson, 
Conn.

Brangus Lietuvi! Esi kviečiamas, vardan Tautos 
ir Bažnyčios reikalų, kad atsimintum vienintę ir svar- 

; bią pareigą — paremti lietuvybės ir katalikybės reika- 
| lūs! Lai bus leista, Tamstai, priminti, kad šios įstaigos, 
kurioms yra skiriama šios dienos parama, yra buti- 
niiusios mūsų išeivijoje, yra tai tvirtovės mūsų lietu
vių katalikų išeivijoje. Iš Jų šiandien plaukia viltis dėl 
šviesesnio rytojaus mums čia lietuviams išeiviams ir 
tuo pačiu mūsų tėvynei Lietuvai. Taigi padarykime 
intenciją šiandien, kad Liepos 4, vyksime Marianapo
lio Kolegijos rezidencijoj ir ten savo atvykimu pridė
sime vieną plytą prie lietuviškojo veikimo sustiprini
mo. Parengimo programų numeriai su visais kitais da
lykais, bus kas kart skelbiama spaudoje.

L. D. Sekretorius.

lauke ir kovėsi su japonais 
Nankinge. Pulkininkas bu
vo sužeistas mūšiuose.

Kada Chiang gulėjo li
goninėje, tai jo žmonos Se

komnacių 
spausdina- 

‘Laisvė’ ra-

Pranešama, kad New 
Yorke areštavo 92 svetim
šalius, kurie neturėjo arba 
neeturi teisęs legaliai gy
venti šioje šalyje.

Kada pulkininkas kiek

Brooklyno 
lietuvių kalba 
mas laikraštis 
šo:

“Hitleris ir

laisvama- 
mokino 

patį darė 
Smetonos

♦ Stainless Plieno Cold-Ban
* Didelis 6% kub. p. didžio
♦ 5-way Magic Shelf
* Didelė įtalpa daržovėms 

sudėti aruodas.
* Nauja Polar lempa
• Vieta užšaldyti maistui

PAŽVELG ! GROŽ]! PAŽIŪRĖK J EXTRAS! 
PA2VELG 1

Visas plieno kabinetas
KAINĄ!

* Dvi Extra-Greitai. šaldo
mos Lentynos.

* Polarshere Sealed Unit
* Didelis Stiklas, nuima

mas Daržovėms sudėti.
* Išimamos Ice Trays
* Moonstone šaldomas 

Chest
* Stiklas mėsai apdengti.

Pirk dabar, kol kaina nepakilus!
PAS JŪSŲmus

nės, tai jo žmonos sesuo 
jį nuvedė į bažnyčią, Hong 
Kong. Pažiūrėjęs į paveik
slą bažnyčioje, jis pareiš
kė: “Štai tas Vyras!” Tai 
buvo Saldžiausios širdies 
figūra. Tuoj po to pulki
ninkas Chiang Kee-Yen ir 
jo šeima apsikrikštijo.

Kunigas Apkrikštija 300
----------

ATSIrcTiCnĮį nllHJOjC

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Masa 

ProL RašL Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maso. 

Fln. RašL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mana 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL. So. Boston, Mana 

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

Draugija laiko susirinktmoB kas tre 
čią nedėldienj kiekyieĄO mėnesio
2 vai. po pietų, Paratpt jč* salėj, 4M
K. 7th SL. So. Boston. Mana

Hankow, Kinija — Kun. 
P. Martini, O. F. M., savo 
kunigavimo sidabrinio ju
biliejaus proga, apkrikšti
jo 300 atsivertėlių.

Kun. Martini ir kiti 
Pranciškonai misijonie- 
riai Hankovo vikariate per 
sausio ir vasario mėnesius 
priglaudė ir užlaikė 14,471 
asmenį, nukentėjusius nuo 
karo.

ki___ M- J -----NCW TOnTC AreSTaVO 
92 Sirctiimato

Mussolinis 
(Ir Stalinas. Red!) atsky
rė nuo Jugoslavijos kroa
tus ir paskyrė jiems kara
lių ypatoje Spoleto kuni
gaikščio. Tas kunigaikštis! 
yra Italijos karaliaus gi
minė.

“Kroatų tautiniai lyde
riai žemai nusilenkė ir tą 
‘malonę’ priėmė su didele 
padėka”.

Jugoslavija tapo ginklu 
perblokšta ir suskaldyta. 
Tokio likimo susilaukė ne 
viena Jugoslavija, kada 
trys kruvinojo terpro dik
tatoriai — Hitleris, Stali
nas ir Mussolini susitarė 
sunaikinti ne tik mažasias 
tautas, bet ir vigą pasaulį 
užkariąutį. : .o**.

Milijonų darbininkų

Elektriškas Būdas Yra 
Visų Amerikiečių Būdas!

Malonu būti Amerikiečiu— 
kada už mažai gali gauti 
pirkti didelės vertės elek- 
trikinį refrigeratorių. Elek- 
triikas šaldymas yra pati
kimas. ekonomiškas, 
duktingas... taip pat. kaip A 
pasakius, kad naujas 1941 
Kelvinator tarnaus jums iš
tikimai per ilgus metus. > 
Jūs turėtumėte pamatyti ir 
įsigyti — mes kviečiame 
jus atsilankyti pas

- šiandien!

pro-

AND ELECTRIČAL DEALERS
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DARBININKAS

tas mišias atnašavo arki-. 
vyskupas. Po šventų mi
šių visiems besimeldžiant 
pasigirsta ilgas ir nesibai
giantis skambutis. Visi 
krūptelėjo. Vargonininkas 
pasikelia iš savo vietos ir 
greitais žingsniais išeina 
iš bažnyčios. Už valandė
lės prasiveria durys ir pa-

Malda Už Taiką
Šv. Tėvas nepaliauja rūpinęsis pasaulio taika. Bū

damas viso pasaulio katalikų Galva, jis negali kištis į 
bet kokią partinę politiką, ypač karo metu, kada abie
jų oponentų armijose yra katalikų kareivių. Bet jam 
lieka dvi neutralios sritys — religinė ir humanitarinė. 
Šiose srityse Popiežius veikia labai uoliai ir nuošir
džiai. Humanitarinėj srity jis parodo tikro tėviško su
sijaudinimo ir užuojautos nukentėjusiai dėl karo žmo
nijai; smerkia karus kaipo barbariško žudymo ir kul
tūros naikinimo nešėjus ir tėviškai perspėja, kad iš ka
rų nieks pelno nesusilaukia, o nuostolių turi visi. Net 
ir patiems laimėtojams tenka be galo daug nukentėti 
dėl karo žudynių, sunaikinto turto ir pokarinės depre
sijos, kuri lygiai paliečia laimėtojus ir pralaimėtojus. 
Be to, laimėtojai, norėdami atsigriebti pralaimėtojų 
lėšomis, tiek juos nuskriaudžia, kad uždega jų širdy
se kerštą ir norą prie pirmos progos atsiskaityti. Ir 
taip tęsiasi nenutraukiama karų grandinė. Pastatęs 
prieš akis tokius aiškiai neigiamus karo veiksnius, Šv. 
Tėvas ragina visus melstis už taiką. Ypač intensyviai 
maldai paskiria gegužės mėnesį, kuriame įsako vi
siems, ypatingai nekaltiems vaikučiams, melstis prie 
Dievo Motinos už tikrą, pastovią, teisingumu ir meile 
pagrįstą taiką ir brolybę tarp visų pasaulio tautų.

Malda tai toks kilnus ir grynai neutralus dalykas, 
kad nieks jos uždrausti negali, negi įtarti Šv. Tėvą, kad;

w •

Į nijoj pora ar trejetą teat
rą si.

Gaisrininkai pajėgė at- 
' kirsti vieną seminarijos 
dalį, nes ir vėjas padėjo. 
Ugnis veržėsi ir raitėsi, bet 
vandens neapsakoma jėga 
laikė visu smarkumu ir ne
leido ugniai užimti naujas 
pozicijas. Pagaliau tame

DABARTIES 
BILDESIUOS

čiau į žemę, kiti rinko nuo 
žemės ir per balkoną metė 
žemėn. Dūmų pilna, akys 
ašaroja. Dar kelios kny
gos. Iš lauko šaukia “pavo
jus, pavojus”, nerėkite, jo
kio pavojaus nėra. Apsi
dirbę bibliotekoj ir ištušti-i 
nę ją ugnis ištiesu pradėjo 
skverbtis į vidų. Išbėgę pro 
balkoną, kopėčiomis nusi- 
ritome žemėn.

Ugnis neapsakomu grei
tumu plito. Atvyko ranki
nė gaisrininkų mašina. Už 
5 minučių pasirodė ir gai
srininkų gesinamoji maši
na. Vėliau suvažiavo apie 
20. Darbas pradėjo neap
sakomai įtemptu mastu. 
Vanduo paleistas iš gaisri
nių pompų čirškė, maišėsi 
su ugnimi. Karštis plito. 
Prasidėjo oro judėjimas. 
Vėjas irgi truputį pakilo. 
Viename kampe netoli 
bažnyčios keturi gaisrinin
kai jokiu būdu nepajėgė 
pakelti pompos iki reika
lingos vietos, prišokęs gel
bėjau. Vanduo švirkštė ir

šeštadienio vakaras. 6 
valandą visi klierikai paty
lomis žengia į bažnyčią. 
Tarpe jų ir aš, nes ir aš ta
da pradėjau šventas reko
lekcijas. Pasigirsta vargo
nų balsai “Veni Creator 
Spiritus” iš jaunų krūtinių 
pasilieja “Mentes tuorum 
visita”. Visi pilni entuziaz
mo, visi pilni susikaupimo į sirodęs tarp dury sušun- 
pradėjome šventas reko-lka: “Visi prie viedrų, nes 
lekcijas.

Mes salesiečiai misijonie- 
riai buvome 6; mes gėrėjo
mės ta puikia seminarija. 
Iš tiesų buvo graži toji se-i matau ugnies kamuolius 
minarija. Buvo statyta de- besiveržiančius per langą, 
šimt metų atgal. Ją pasta
tė prancūzai misijonieriai. 
Daug išleido savo misijo- 
nieriškų sutaupų kol ją pa
statė.

Du metai atgal prancūzų 
vyskupas Shambon, tas, 
kuris buvo Tokijaus arki
vyskupas, užleido vietą 
naujam japonui arkivys
kupui. Visa arkivyskupija 
perėjo po naujo japono ar
kivyskupo ranka, taip pat 
ir didžioji vienintelė Japo
nų seminarija.

Dabar tos seminarijos žesi vis pirmyn ir pirmyn, rininkas suriko “gana”. Aš 
rektorius irgi buvo pava- i nebuvo daug laiko. Aukš-

“Visi prie viedrų, 
ugnis namuose”. Visi išbė
game lauk. Bėgame prie 
kibirų. Ugnies dar nesima
to. Aš iš bėgu lauk ir pa-

Ugnies liežuviai vienas po 
kito skverbiasi lauk. Van
dens, vandens šaukia tai 
vienur tai kitur. Pilame tą 
vandenį, kurį sugriebėme, 
bet tai tik vieni juokai... 
Perdaug mažai!

Neliko kito, kaip gelbėti 
kas galima, tol kol gaisri
ninkai atvyks. Aš taip kaip 
stovėjau nuskubėjau į bib
lioteką, kame buvo daug 
brangių knygų, o ynatin-

v •

Amerika nuo senai turi 
taip vadinamą Monroe 
doktriną. Pagal tą doktri
ną kitų žemynų valsty
bėms draudžiama Ameri- 

gale ugnis nustojo besi-ikos zemyne. arba J°.s Pa" 
versti ir buvo užslopinta, i kranl^e^e teriton-
Kitame gi krašte ugnis bu-1 Jos" Dabar; An?eri,ka ak>įai 
vo pasiekusi 3 aukštą todėl 21ur1’ ka^ vokiečiai arba 
darbas buvo labai sunkus.1 JaP°nai to nepadarytų. Tai 
Trečiame aukšte buvo ki-J abai sveikas nusistaty

mas knygynas. Pradėjus ™as- žemynų val^y 
, degti knygoms sunku bu-S^s tenesikiša į Amerikos 
jvo jas užgesinti. Degė net.2®111^1^* is kitos puses

Amerika savo keliu neturi

v •

krantėse įsigyti teritori-

I

penkias valandas. Amerika savo utiuu
kistis į kitų žemynų reika- 

Liepsnose buvo pasken- jus jr neturi bandyti grob- 
dusi varpinė su savo vie-Įtis žemių kitose pasaulio 
jnmteliu varpu, kuris kas dalyse. Nedaryk kitam to, 
j rytas ir vakaras pranešda-įko nenori, kad kiti tau da- 
■vn “Anorploc; TTornic'1_

kištis j kitų žemynų reika-

gai gi ugnis neapsakomu kil0 j vlršų Ugnis buv0 a. 
i greitumu plėtojosi ir ver- pemusi visą kampą. Gaiš-.

rektorius irgi buvo pava-! 
duotas japono. Dabartinis 
seminarijos rektorius va
dinosi Noda, buvo moks
lus ėjęs Vokietijoje.

Mūsų rekolekcijos ėjo 
puikiai. Pamokslus sakė 
buvusysis Tokijaus arki- 

i vyskupas Shambon. 21 ko
jis, įsakydamas melstis, laužo bet kokios valstybės ne-1 Vo mėnesio dieną semina- 
utralumą. Gal kas ir rūstauja, nes mano, kad malda už rijoj turėjo įvykti kunigų 
taiką tai ne kas kits, tik pacifistų vajus; gal kam ir ne- ! įšventinimai, 
paranku, kad melstis už taiką šiuo momentu tai lyg ir 
pakenkia mobilizavimui armijų, kurios dar ilgiau pra
tęstų karo žudynes — žodžiu, maldos vajus gali atro- ir ilgametis mūsų katalikiškos visuomenės vadas, 
dyti sabotažu kai kurių valstybių interesų, bet nieks j Vyskupas Petras Būčys. Jis pakartoja duotąjį Šv. Tė- 
neišdrįsta garsiai prieš maldą pasisakyti. Malda turi vo lietuvių tautai dvejopą patarimą: turėti ko tvir- 
kažkokią nesuprantamą antgamtinę jėgą prieš, kurią čiausios ištvermės ir niekuo nepalaužiamos Dievuje 
netikintieji nervingai ir, pasakysiu, prietaringai būkš- vilties. “Tavim, Viešpatie, pasitikėjau ir amžinai ne- 
tauja. Įrodė tai bolševikai, kai keliolika metų atgal 
neužmirštamos atminties Pijus XI įsakė visam pasau
liui už juos melstis. Rodos jiems būtų užtekę ironiškai 
šyptelt. Bet kur tau. Už gerą Šv. Tėvo širdį bolševikai 
tuomet atsimokėjo keiksmais ir kolionėmis. Buvo aiš
kiai numanu, kad jų pykčius plaukia iš širdies. Reiš
kia, pabūgo maldos ir nusikeikė. Tas pykčius parodo, 
kad vien paskalas apie maldą sukėlė jų širdyse rūpės-Į 
nį dėl neišrišto jų širdyse klausimo apie tikėjimą. Pa- 
kliudymas sopamosios žaizdos visuomet iššaukia 
skaudžią reakciją. Pasitikrina taip pat ir šv. Jokūbo 
žodžiai: “Ir demonas (piktoji dvasia) tiki ir dreba”.

Malda tai galindas krikščionių įrankis. Ji tramdo 
kerštą ir uždega meilę, taigi platina tautose karui prie
šingus jausmus. Savaime suprantama, kad malda už 
taika labai nepatinka karo sumanytojams ir vedėjams, 
kruviniesiems diktatoriams. Tadgi kaip tik dėlto mes 
privalome ko karščiausiai už taiką melstis.

Maldos, taikos ir meilės apaštalavimą uoliai skelbia

Ketvirtadienio rytą šven-
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pasitraukiau į šalį apie
tos lentynos, pilnos knygų. tris metrus. už poros se- 
Buvome penkiese, ^tbėgokund£jų į tą vietą, kurioj 

stovėjau pi___ __ ...Iš
virė, ugnies traskejimas d ių krūva. Degantis 
girdėjosi vis arčiau ir ar-;rąsto šmotas pataikė j gai. 
čiau. Jau ir dūmų prismto srininko galvą. Tas ten pat 
pilna biblioteka. Arkivys- apvirto. Ir tuoj buvo nuga-

ir arkivyskupas. Darbas S£OVejau pįrma nukrito!

girdėjosi vis arčiau ir ar- rąsl0 šmotas pataikė j gai

kupas pasišalino. Mes už
darėme duris, kad ugnis 
taip greit neišsiristų į vidų 
ir kraustėme knygas. Aš 
traukiau iš lentynų ir ver-

>7 zg-*

teks man gėdėtis”. (Ps. 20,2.).
Apie meilės galybę gerbiamasai mūsų vadas, Vys

kupas Būčys, štai ką sako:
“Prie dviejų šventojo Tėvo pareikštųjų mūs at

stovui patarmių prisiminkime V. Jėzaus mokslą. Atsi
sveikindamas su savo apaštalais po paskutinės vaka
rienės. Jis tarė: “Tai mano įsakymas, kad mylėtumėte 
viens kitą, kaip aš jus mylėjau! (Jon. 15, 12). Mūsų 
dienomis kaikur smarkiai įsigalėjo nuomonė, būk mei
lė gaminanti silpnybę, tačiau buvo ir bus priešinga tie
sa, kad meilė sudaro susiklausymą ir vienybę, du di
džiausiu stiprumo pagrindu ir šaltiniu. Tauta be mei
lės ir susiklausymo yra kaip žirnių paberta krūva. Kas 
nori, tas ją sulesa po vieną grūdą. Susiklausančią tau
tą tegali parblokšti tik jėga daug didesnė už visų tos 
tautos žmonių sujungtas jėgas. Gali parblokšti, bet 
negali sunaikinti, nes meilė nė kardu nenukertama, nė 
šūviu nenužudoma. Ji yra dvasia ir neprieinama nė 
jokiam kūno ginklui”. K.

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku- 
puotosios Lietuvos

Kaip bolševikai apgaudinėjo lietuvius — Visur siaut žydeliai. — Iš lietuvių 
rankų buvo plėšiamos tautinės vėliavos. — Kodėl smuko Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas. — Kas sykį paragavo bolševikiškų 'pyragų—daugiau nenori.
5. Kaip atrodo bolševikų 

kareiviai
(Tęsinys)

Pirmieji bolševikų karių daliniai, 
kurie pražygiavo pro Kauną, paliko 
gan gerą vaizdą: vyrai atrodė ener
giškai nusiteikę, sunkvežimiai atro
dė geri, tankai didelį triukšmą kėlė 
Kauno Laisvės alėjoj. Bet trečią, ket
virtą, penktą dieną pravažiuojantieji 
rusų bolševikų kariai buvo tikri mi
zerijos: kareivėliai pabalusiais vei
dais, prastai apsirengę, labai daug a- 
bozų, kurių ratų šinos priraišiotos 
virvėmis, o arkliai tekaustyti tik ant

pirmųjų kojų, todėl daug arklių šlub- 
čiavo.

Lietuvos vieškeliuose, plentuose 
ir Kauno gatvėse teko matyti labai 
daug sugedusių tankų, kurie po ke
lias dienas stovėdavo, matyti, rusų 
bolševikų tankistai nemokėdami pa
taisyti kartais kviesdavos į pagalbą 
mūsų darbininkus technikus, kad jie 
sutaisytų rusų bolševikų sugedusius 
tankus. 1940 m. birželio 17 d. netoli 
Radviliškio, prie Lenkaičių stovi bol
ševikų sugedęs tankas, o jaunas ru
sas tankistas sušilęs darbuojasi ir 
niekaip negali sutaisyti. Eina pro ša
lį lietuvis darbininkas iš Linkaičių 
ginkhj fabriko. Darbininkas sustojęs

vo “Angelas Dievo”. Ugnis 
įsiautė ir nesiramino. Po 
kiek laiko varpinė griuvo 
ir varpas su ja kartu. Ug
nies kamuolys pakilo į vir
šų ir išnyko aukštumoj.

Gaisrininkų buvo suva
žiavę apie 200, o gal ir 
daugiau. Seminarija buvo 
didelė ir graži. Daug kai
navo. Šiandien iš jos griu
vėsiai ir pelenai. Nuosto
lių apie 150,000 dolerių, o 
gal ir daugiau.

Daugelis klierikų paliko 
pliki. Vienas profesorius, 
buvo kartu ir prefektas se
minarijos neišgelbėjo nie
ko, o nieko, nes gaisras 
prasidėjo kaip tik greti
mame kambaryje. Jis tuo 
laiku nebuvo namie. Jis 
buvo prefektas, turėjo sa
vo kambaryje seminarijos 
pinigus, kurie irgi supleš
kėjo liepsnose. Pavyko iš
gelbėt banyčios drabužiai 
ir indai.

Rektoriaus kambarys ir 
raštinė, su visais doku
mentais supleškėjo. Kiek 
daug turto privačių klieri
kų ir profesorių sudegė 
sunku pasakyti.

Ir mes salesiečiai buvo
me nusinešę reikalingų da- 

■ lykėlių savaitės pragyveni
mui ir mūsų viskas su- 

! pleškėjo. Sudegė net ir 
skrybėlės, brangesnės 
knygos ir kiti dalykai. Vis- 

ikas dingo ugnyje.
Gaisras dar visą dieną 

tęsėsi, nes ugnies užgesin
ti nepajėgė taip greitai.

Gaisras įvyko kovo 20 d., 
7 valandą ryto, 21 dieną 

'kovo turėjo būti seminari
jos bažnytėlėje kunigų 
šventimai.

Visi džiaugėmės, visi pil-

I

bentas į ligoninę.
Ugnies sulaikyti kol kas 

nebuvo galima. Gaisrinin
kai dirbo išsijuosę. Keli 
gaisrininkai maišėsi po 
liepsnas. Visi šaukė, kad 
liptų žemyn. Bet kur tau, 
jie dirbo išsijuosę. Iš tiesų 
pasidarė pavojinga. Vienas 
kopėčias į degančią sieną 
atrėmęs nulipo laimingai, 
antras ieškojo tos pačios 
išeities, bet jo kopėčios at
ramos neatrado ir jis nu
krito visu svoriu ant že
mės be žado. Vėliau tas 
gaisriningas mirė.

Sužeistų buvo apie trys. 
Laimė Dievo, kad semina
ristai visi išliko sveiki.

Gaisras prasidėjo apie 7 
valandą ryto ir tęsėsi iki 
10 valandos. Tose trijose 
valandose supleškėjo visa 
gražiausioji seminarijos 
dalis ir daugiau kaip pusę 
bažnyčios su gražiais var
gonais. Japonijoj vargonai 
retenybė. Gal visoje Japo-

žiūri į rusų tanką. Rusas tankistas 
pasiskundė:
— Negaliu pataisyti.
— Aš pabandysiu, — tarė lietuvis.

Po valandos tankas buvo sutaisy
tas. Tada rusas nustebęs sako:
— Juk nesi netankistas, iš kur mo

ki tokio amato. Aš esu 18 metų am
žiaus, mane apmokė 3 mėnesius, pa
sodino į tanką ir sako: važiuok ir iš
važiavau, bet kai sugedo — neišma
niau, kaip jį suremontuoti, labai dė
kui, kad atėjai į pagalbą, jei ne tu, tai 
čia būčiau kelias dienas vargęs, — 
taręs šiuos žodžius rusas bolševikė- 
lis nudūmė Lietuvos vieškeliais pa
dėti kitiems bolševikams žudyti Lie
tuvos Nepriklausomybę ir Laisvę, 
griauti ir ardyti lietuvio gražųjį gy
venimą. 1940 m. birželio 16 d. rytą 
norėjo pakilti iš Kauno aerodromo 
rusų bolševikų lėktuvas, bet niekaip 
negalėjo, aviatoriai vargo kelias va
landas, motoras nė iš vietos. Tada ru
sų aviatoriai kreipiasi į žmones, 
klausdami:
— Ar nežinote kokio lietuvio darbi

ninko techniko, kuris išmano apie 
lėktuvų mašinas.

— Žinome, — atsako lietuviai. Ru
sų aviatoriai nuvedami pas lietuvį 
techniką, bet jo nerado namie, nes 
buvo bažnyčioje. Iš bažnyčios iškvie
tė, ir atėjęs lietuvis darbininkas tech
nikas greit surado paslaptį, kodėl 
lėktuvo motoras neveikia. Po kelias
dešimt minučių į padanges pakilo 
bolševikų lėktuvas,- kurio ūžesys 
žmonėms skelbė: “lietuviai, neilgai 
tesidžiaugsite Lietuvos Laisve”.

Kai pamatai, pasikalbi su rusų 
bolševikų kareiviu, gauni įspūdį, kad 
jie mažai išmano apie kariškus daly
kus, yra nesavistovūs ir menko išsi
lavinimo vyrukai. Jie neslėpdami ir 
atvirai pasako:
— Jūs lietuviai mus pralenkiate 

mokslu, išsilavinimu ir geru gyveni
mu. Mes to neturime, ko pas jus ga
lima gauti. Kai mes pamatėm Lietu
vą, galime sakyti, kad tai yra mažoji 
Amerika, kur gyvenimas yra gražus. 
Todėl mes negalime suprasti, ko jūsų 
darbininkai nori, ko jie šūkauja, mi
tinguose, galime užtikrinti, kad mes 
tokio gyvenimo neturime, kaip pas 
jus: čia galima viską laisvai pirkti ir 
nebrangu, o pas mus tik arbatos gali

rytų.

Dabar istorija kartojasi. 
Pralaimėjusis respubliko
nų kandidatas Willkie ne
trukus po rinkimų tuoj ė- 
mė karingai kalbėti. Kai 
jam priminta apie tai, ką 
jis kalbėjo prieš rinkimus, 
tai jis pareiškęs, kad tai 
buvę “just campaign orat- 
ory”.

ni entuziazmo rytojaus 
malonia nuotaika. Štai 
tau! Viskas apvirto kojo
mis. “Žmogus šaudo Die
vas kulkas nešioja”, sako 
žemaičių patarlė. Bet nu
siminti nėra ko, viskas ei
na nuo Dievo. Ta nelaimė 
tai ženklas, kad Dievas ja
ponų kunigiją myli, kad 
Dievas dar neapleidžia sa
vo pašauktųjų. Ką Dievas 
myli tam ir kryželį duoda.

Be abejo jei atsirastų 
gerų širdžių, kurios norėtų 
padegėliams padėti, malo
niai būt priimama viskas. 
Tarpe padegėlių esame ir 
mes saleziečiai, bet tai dar 
neskaudžiai. Daugelis klie
rikų japonų liko be nieko, 
tik vienas sutonas ir ap
siaustas, taip kaip buvo 
bažnyčioje.

Tiek daug vargo ir pasi
aukojimo tų vargšų ir 
šventų misijonierių per 5 
valandų laiko tarpą supleš
kėjo. Nelaimė, bet ka pa
darysi “Deus dedit Deus 
abstulit šit nomen Domini 
beendictum — Dievas da
vė Dievas atėmė tebūna 
palaimintas jo vardas”.

Kl. Albinas Margevičius, 
misijon. - salasiet.

v •

išsigerti kiek nori, o su duona, mėsa 
ir apsivilkimu labai prastai. Mes ma
nėm, kad jūs esate ubagų kraštas, 
taip mums buvo sakyta, bet atradom 
ką kitą. Nežinome, kodėl mus apgau
dinėjo.
— Jūs skurdžiai gyvenate, nes ko

munizmas atėmė iš žmogaus laisvę ir 
sumanymo dvasią, o be to, atmetė 
nuosavybės teises, o žmogaus laisvė 
ir nuosavybės teisės turėjimas yra 
geresnio ir gražesnio gyvenimo šalti
niai, — paaiškino lietuviai rusų bol
ševikų kariams.

Daugelis bolševikų karių supran
ta komunizmo žalą gyvenimui, todėl 
drįsta komunizmą tikru vardu pa
vadinti. Kartą lietuvis vyrukas su
tinka bolševikų karininką ir klausia:
— Gal galėtum nurodyti rusų kal

ba knygų, kurios moksliškai rašo a- 
pie rusų komunizmą ir jo bedievišku
mą. Rusų karininkas susiraukė ir tik 
tiek pasakė:
— Nevargink tokiais dalykais gal

vos — šlamštas. Pasiieškok ką nors 
geresnio.

(Bus daugiau)
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Penktadienį

Iškilmingos Pamaldos, Meno 
Valandėlė, Šokiai, Sportas.

Būkime Verti
Rašo Dr. Pranas : Pirmiausia mūsų vyriau- 

Šacikauskas sybės uždavinys yra nūs-
žaibo greitumu besikei- ^tiknuų nuošir-

čią įvykiai bei netikėtumai ^zlussantykius su Demo- 
verčia mus susimąstyti ir k^bskomis Vsdstybėmis, 
sukaupti visas jėgas. Mes su 1kunom,s tu'
tvirtai tikime LIETUVOS ?. tu0Jaus sudaryti glau- 
LAISVE ir I

sų garbingą kariuomenę! 
arba legijonus. Mūsų pla-| 
čiose masėse tebėra gyvos;
Nepriklausomybės Kovų . .
prisiminimas. Mūsų liau-! SV. KdZIffllCrO PdTdpiJd 
dis ir šias dienas linkusi ----- ;-----
panašiai sutikti, kaip Di-, §v. Kazimiero parapijoje gra 
džiojo Karo metu. -

Tad pasitikėdami savimi, 
drąsiai žvelkime į ateitį. 
Klausykime tik savo vy-Nepriklauso-; 0**»> ^Xu“ylX ir jos nurodymų

mvbe tačaiu šiandien tu Pusavi° pagalbos pakto; riaUSX?eS 1F JOS nUr°\ymU’ 

biau, kaip niekad.
Gyvenimo patyrimų pa-« Šiandien mūsų viešoji 

mokyti į viską žiūrėkime’ nuomonė, mūsų visuome- 
blaiviomis akimis ir su-! nes nuotaika turi rikiuotis 
praskime, kad mūsų Tėvy-‘ į tą nuotaiką, kuria gyvens 
nes Lietuvos ateitis pri-!niūsų vyriausybė. O vy- 
klauso nuo Demokratinių: riausybės nuotaika — mū- 
Valstybių Pajėgų. Todėl! sų visų vienybė, broliškas 
savo laiku imkimės kai ku
rių priemonių, įpatingai 
sudarant savo naują Lie
tuvos Vyriausybę.

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

s

Telephone Plaza 8595
Limosinal <MI visokių reikalų.

pasitikėjimas vienų kitais 
ir didis pasiryžimas kovoti 
už Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę.

Mes, lietuviai gyvendami 
laisvai išeivijoje, atstovau
jame lietuviškiausiai mūsų 
visuomenės dalies nuotai
kai bei nusistatymams ir 
savo pasiryžimus bei paža
dus Tėvynei patvirtinki
me šventos priesaikos žo
džiais, šiandien ypatingai 
būkime pasiruošę stoti 
kiekvienu momentu į mū-
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Dalis Entuziastingos Minios, Lietuvių Dienoj, Marianapoly, Thompsone.
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4 
žiai paminėta Motinų diena. M. j 
Są-gos, 5-ta kp. turėjo užsipra-’ 
šiuši šv. mišias 9:45 vai. ir 
skaitlingai dalyvavo “in corpo
re” prie šv. Komunijos, pasipuo
šusios gražiomis gėlėmis. Ka- 

: kovokime vieningai ir ti- dangi parapijos choras taip pat 
kėkim tvirtai, kad mūsų turi tą gražų paminėjimą, tai vi- 
LIETUVAI atgausime si choristai priėmė šv. Komuni- 
Laisvę ir Nepriklausomy- ją laike tų pačių mišių kartu su' 
bę! ! savo Motinomis. Šv. mišias at-

Okupavus rusams mūsų našavo kun. J. Bakanas, turi- 
Šalį verčia mūsų politikus ningą pamokslą pasakė klebonas 
blaiviau apsidairyti ir pa- kun. A. Petraitis. Puikiai smui- 
vojų akivaizdoje atidėti į ka solo sugrojo “Avė Maria”, 
Šalį siaurus grupinius įno- p-lė mokytoja Genovaitė Wat- 
rius. Atsisakyti srovinės kins. 
aistringos kovos ir vi- j 
siems pasiimti atsakingu-' 
mą už Lietuvos ateitį. Vi-j 
suomenė be skirtumo pa
žiūrų susitelks glaudžion 
draugystėn ir atidžiai seks 
konsoliduotos vyriausybės 
darbus, ir reikš jai savo zaminus.

besąlyginį pritarimą.
Skaudūs įvykiai mūsų 

Tėvynėje įlieja ir sveiko 
kraujo į tautos dvasią, ku
riai reikės išlaikyti ne vie
nus sunkius ir kietus eg-

Po mišparų 4:30 buvo gražus 
parengimas, kurio programą su- 

, darė kalbos, dainos ir muzika. 
Kalbas pasakė klebonas kun. 
A. Petraitis, adv. A. Mileris, P.

■ V. Lutkienė, kun. J. Bakanas ir 
P. A. Kiškis. Bendrai kalbėto
jai apibudino Motinos svarbą ir 
paragino visas katalikes moteris 
ir merginas rašytis į Moterų 
Są-gą. Pianu solo paskambino 
R. Krapavickaitė, dainavo solo 
P. O. Graičaitienė; duetą daina-

• vo sesutės D. ir E. Puišiūtės; ei
les pasakė — O. Puišiūtė ir R. 
Krapavickaitė.

Po to buvo užkandžiai, ku
riuos pagamino sekančios po
nios: O. Gaidienė, O. Palevičie- 
nė, O. Ridikienė, O. Žiurinskie- 
nė, O. Puošienė ir V. Seniaus- 
kienė. Po užkandžių sekė Bea- 
no. Laimėjusieji gavo gražių 
dovanėlių. Valgius ir dovanėles 
narės suaukojo. Ačiū už duosnu- 
mą.

Vakaro vedėja, P. M. Vaitekū- 
nienė, 5-tos kp. pirm., < 
visoms ir visiems, kurie prisidė
jo prie parengimo. Sudavija.

Blaivininkų 25 kuopa — $61.75. 
LRKSA 41 kuopa — $45.00. Mo
terų Sąjungos 5 kuopa — $39.- 
78. LDS 7 kuopa — $34.15. Lab
darybės skyrius — $32.50.

Šių metų bazaro pelnas — 
$1,673.85.

Labai gražu ir malonu pažy
mėti, kad šioje parapijoje kata
likiškos draugijos vienybėje dir
ba gražų parapijinį darbą su sa
vo vadais. Prie to čia pažymė
siu, kad draugijų stalai buvo pa
puošti labai gražiai. Už gra
žiausiai papuoštus stalus gavo 
pirmą dovaną studentai. Jų sta
las vaizdavo lietuvišką vėjinį 
malūną. Labai populiarus. 2 do
vaną Šv. Kaz. par. mokykla; 3, 
Šv. Petronėlės mot. draugija.

Vienybėje galybė.
Dusmeniškis.
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Aušros Vartų Parapija

čių komunija. Tą dieną iškilmin
gai priims pirmąją šventą ko
muniją 21 parapijos vaikučių.

Birželio 1 dieną, darže prie 
bažnyčios, įvyks pirmas šiais 
metais parapijos naudai pikni
kas, kurį rengia mūsų darbš
čioji Aušros Vartų Draugija. R.

Aušros Vartų parapijos Ame
rikos Lietuvių Politinis klubas 
rengia gegužės 28, 8:00 valandą 
vakare, parapijos salėje, kaukių 
balių, dar nematytą šiuose 
kraštuose. Gros muzikantai, 
šoks šokikai, viskas tikrai tik
riausiai lietuviškai.

Ateis seni ir atras jaunystę, 
ateis jauni ir atras vaikystę. Vi
si išmokite tancius šokti. Bus 
duotos dovanos už gražiausią 
polką ir valcą. Žinoma, kad vi
siems nebus galima, įteikti tą 
dovaną, bet visiems užtikrintas 
malonus vakarėlis tarpe malo
nių įspūdžių.

Tad kviečiami seni ir jauni — 
vedę ir nevedę, vienu žodžiu vi
si. įžanga tik 25 centai.

Komitetas.

Gegužės 13 dieną pas mus įvy
ko metinis Minstrel Show. Pavy
ko gražiai. Žmonių prisirinko 
tiek, kad nors salėje yra sėdy
nių 1800, visgi daugeliui prisiė- 

Visą Minstrel Show 
vedė mūsų vargonininkas p. J. 
Čižauskas. Komisijų viršūnėse 
darbavosi mūsų klebonas, vika
ras ir p. A. Vieraitis.

dėkoja i° stovėti-

Aibert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

i
Šv. Kazimiero parapijos baza- 

ras, kuris įvyko balandžio mė
nesyje buvo sėkmingas. Mūsų 
biznieriai ir geraširdžiai para
pijiečiai paaukojo daug gražių 
dalykų, čia žemiau pažymiu 
draugijų darbuotę, kiek kuri už
dirbo prie savo puikiai išpuoštų 
stalų.

Šv. Kazimiero par. mokykla, 
vadovaujant Seselėms Kazimie- 
rietėms, uždirbo — $275.35. šv. 
Petronėlės draugija — $194.69. 
Šv. Onos — $178.55. Šv. Marijos 
Vardo — $136.90. L. Vyčių 26 
kuopa — $124.85. Moterų So
cialia Klubas -— $110.05. Sodali- 
cijos — $93.77. Studentai — 
$85.65. Par. Choras — $84.64.

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

Gegužės 18 dieną parapijos 
sodalietės gražiai paminėjo so- 
daliečių dieną. Ryte visos “in 
corpore” priėmė šventą Komu
niją, po mišių turėjo bendrus 
pusryčius, o po pietų surengė 
įspūdingą procesiją ir Panelės 
Švenčiausios stovylos apvaini
kavimą. Vainiką nešė visos val
dybos narės, o vainiko uždėji
mo apeigas atliko sodaliečių 
pirmininkė p-lė Eleonora Ker- 
šytė. Tikrai buvo žavėtinos tos 
visos giesmės ir apeigos.

i 1-----------
Gegužės 25 dieną rengiama 

mūsų parapijoje pirmoji vaiku-

suomenei. Tad nuoširdžiai 
kviečiame šiame seime da
lyvauti netik L. Vyčių or
ganizacijos atstovus, bet 
ir svečius, mūsų veikėjus 
bei vadus ir tuo prisidėti 
aptarti ir nustatyti jauni
mo ateities veiklos eigai, 
liečiančiai mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

Lietuvos Vyčių organiza
cijos 29-tas seimas įvyks 
š. m. rugpiūčio 12,13, ir 14 
d.d., Šv. Vincento parapi
joj, Pittsburgh, Pa. Šį sei
mą su didžiausiu atsidavi
mu ruošia vietinė 62-ra L. 
Vyčių kuopa ir tikisi jį pa
daryti visais atžvilgiais 
sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rim
tį ir ypač, j mūsų tėvynės 
Lietuvos "nelaimingą padė
tį šis seimas yra nepapras
tai didelės svarbos netik 
Lietuvos Vyčių organiza
cijai, bet ir visai mūsų vi

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Are, Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

397 MAIN ST. Tel. S-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St„ Webster, Mass.
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Pennsylvanijos Žinios
350 Sodaliečių Konferencijoje
NEW PHILODELPHIA, PA. 

Šv. Jėzaus širdies parapijos sve
tainėje ir bažnyčioje, sekmadie
nį, gegužės 18 d., 2:30 vai. po 
pietų (D. S. T.) 350 lietuvių
merginų sodaliečių iš 10 para
pijų Schuylkill apskričio suva
žiavo į jų metinę Konferenciją. 
Suvirš 1000 motinų, svečių iš 
apylinkės miestų irgi suvažiavo 
pamatyti apvainikavimą šv. Pa
nos Marijos lauke.

Koks tai buvo suvažiavimas 
katalikams ir nekatalikams 
New Philadelphijoj. Kokį at
mintiną įspūdį sodalietės paliko 
tos apylinkės gyventojams. Pro
cesija, iš svetainės į Šv. Panos 
Marijos šventorių, 350 sodalie
čių su baltais šydrais, giedant 
šv. Panelės giesmes, sujaudino 
ne vieno širdį. Pažiūrėjus į ka
talikų merginų būrį, susirinku
sį prie Šv. Dievo Motinos sto- 
vylo6 ir giesmėmis pareiškiant 
Jai savo meilę, ne vienai moti
nai birėjo ašaros. Marijos vai
keliai giedojo savo Vadovės 
giesmes: “Skaisčiausioji”, ‘Šioj 
Dienoj’, ‘Sveika Marija’. Toks 
pamaldumas sužavėjo laikraš
čių raporterius ir photografus. 
Jeigu kada buvo New Philadel
phia toks pasireiškimas savo 
meilės į Dievo Motiną, tai sek
madienį gegužės 18 d. buvo vie
šas pasireiškimas visų akyse 
lauke saulutei šviečiant.

Į Konferenciją plaukte plaukė 
autobusai, automobiliai. Po pie
tų 2:30 vai. Kun. K. Rakauskas, 
sodaliečių apskričio Dvasios va
das, atidarė konferenciją mal
da. Vietinis, kun. J. Gaudinskas 
sveikino visus atvažiavusius 
svečius. Kun. R. O’Donnell, kle
bonas Šv. Marijos parapijos 
Branchdale, Pa., kalbėjo apie 
sodalicijos tikslą ir Mariją, kai
po Patronę. Vietinė sodalietė E- 
dith Schlack skaitė paskaitą a- 
pie “Sodaliečių Naminį gyveni
mą”; Kun. D. Lord, S. J. per 
plokštelę (record) nudžiugino 
sodalietės; Sesuo M. Ignatius, 
mokyklų viršininkė Vilos Mari
jos, Newtown, Pa., skaitė pas
kaitą apie “Sodaliečių Vieningu
mą”; Dr. Marė Romeika, viena 
iš mūsų profesionalų iš Shenan- 
doah, Pa., pasižymėjo atidžių 
susidomėjimu savo paskaitoj.

Baigiant konferenciją, soda
lietės priėmė sekančias rezoliu
cijas :

Taikos klausimu — kuomet 
karas gręsia visą pasaulį savo 
žiaurumu, kraujo liejimu, tiky
bos naikinimu, sodalietės nuta
rė nuolatiniai melstis už pašau-> 
linę taiką.

j Pasiųsti kablegramų Šv. Tė
vui — Sodalietės, užjausdamos 
kokią sunkią naštą neša Šv. Tė
vas suvirš 350 sodaliečių aukos 
savo maldas, gerus darbus Jo 
intencijai.

Tautybės Klausimas — Ka
dangi mūsų brangioji Lietuva 
Sovietų Rusijos pavergta, su
draskyta, sumindžiota, kuomet 
kunigai, seserys, pasaulionis 
yra žudomi už tikėjimą, kuomet 
mūsų broliai ir seserys Lietu
voje yra Stalino vergais — so
dalietės apgailestavo dabartinę ( 
Lietuvos būklę ir nutarė visame’ 
prisidėti, jos gelbėjimo ir nepri
klausomybės atgavimo darbe, 
kad Lietuvybė nepražūtų, kad 
Marijos šalis gyvuotų.

malonu buvo žiūrėti j tūkstan
čių žmonių būrį, susirinkusį 
prie Marijos, iš kurių širdžių 
išsiveržia meilės balsai.

PHILADELPHIA, PA. Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

12 d., 
tarpe 
žinia:

Šv.
Po to procesija nuėjo į bažny

čią. Gėlėmis papuošta bažnyčia 
labai gražiai atrodė. Po gies
mių, visos sodalietės giedojo li
taniją. Tėvelis Gabrielis, pasio- 
nistas, iš Wilkes - Barre, Pa., 
pasakė turiningą pamokslą. Po 
tam, kun. K. Klevinskas, klebo
nas Šv. Pranciškaus Minersvil- 
le, Pa., suteikė palaiminimą asi
stuojant kun. V. Vėžiui, Šv. Juo
zapo par. Mahanoy City vjka- 

i rui, ir kun. J. Degučiui, Šv. Jur
gio par. Shenandoah vikarui.

Po pamaldų visos sodalietės 
susirinko mokyklos svetainėje, 
kurioje jos rado stalus, apdėtus 
skaniais valgiais, gražiai pauoš- 
tus Marijos spalva. Ištįkrųjų, 
atvažiavusios sodalietės buvo 
tinkamai ir sočiai pavaišintos.

Sodaliečių Konferencijoje da
lyvavo sekantieji Dvasios va
dai: kun. K. Klevinskas, kun. J. 
Šukevičius, kun. R. O’Donnell, 
kun. J. Degutis, kun. V. Vėžis, 
kun. J. Jeskevičius, kun. J. 
Gaudinskas, Tėvelis Gabrielis, 
C. P., kun. K. Rakauskas.

Graži, įspūdinga sodaliečių 
diena praėjo, bet atminimas il
gai pasiliks jų širdyse, nes tai 
buvo jų pirma Konferencija. 
Dabar gi imtis darbo tuos nu
tarimus išpildyti, dirbti bažny
čios naudai “ad Jesum per Ma- 
na .

Schuylkill apskričio sodalie
čių valdyba, vardu visų sodalie
čių nori padėkoti mūsų Dvasios 
vadui, kun. J. Gaudinskui, vi
siems dalyvavusiems kunigams, 
sesutėms ir suvažiavusioms so- 
dalietėms už dalyvavimą Kon
ferencijoje.

Apskričio Raštininkė.

i

Nepadorių Knygų, Žurnalų, 
Teatrų Klausimu — Kadangi 
nepadorios knygos, žurnalai pil
ni purvo, teatrai paveikslais 
platina nedorumą, kada mūsų 
katalikams gręsia nedorybės pa
vojus, sodalietės, griežtai nuta
rė neskaityti ir nepirkti nepado
rių raštų, nelankyti nepadorių 
teatrų.

Padėkos pareiškimas —Schu
ylkill apskričio sodaliečių suva
žiavimas nuoširdžiai rieškia pa
dėkos žodį kun. J. Gaudinskui 

i už malonų priėmimą; sodaliečių 
Dvasios vadui kun. K. Rakaus
kui už jo darbą ir rūpestingą 
suvažiavimo prirengimą; vi
siems Dvasios vadams, seserims 
iš įvairių vienuolynų už jų daly
vavimą; visiems kalbėtojams už 
įdomias paskaitas; ir pagaliau, 

,Šv. Jėzaus Širdies parapijos so- 
dalietėms ir vietinėms sesu
tėms Kazimierietėms už priren
gimą, malonų patarnavimą ir 
vaišingumą.

Užbaigus konferenciją, vieti
nės Sodalietės prirengė ypatin
gą tai dienai programą. Visos 
giedojo ‘Immaculata’; tableau: 
‘Sveika Marija gelbėk mus nuo 
karo’; šokis, Mildred Zerdy; o 
paskiau sodalietės iš Vilos Ma
rijos, Newtown, Pa., savo tinka
mu veikalu, ‘Kodėl Marijai’, 
gražiai užbaigė programą.

Procesijoje nuo svetainės į Šv. 
Panos Marijos šventorių, daly
vavo 350 sodaliečių, baltomis 
sukniomis apsirėdžiusių, kuni
gai. sesutės Kazimierietės, se
sutės Pranciškietės ir sesutės 
Jėzaus Nukryžiuotojo. Visi su
sirinko prie Marijos, kaip ištiki
mi Josios vaikeliai, glaudžiai 
prie savo Motinos. Apvainikavę 
Marijos stovylą, giesmės Mari
jos vardu skambėjo lauke. Kaip! 

-------------------------------------------- i

i

Pirmadienį, gegužės 
Philadelphijos lietuvių 
nuskambėjo labai liūdna 
“mirė kun. Ignas Zimblys.
Jurgio lietuvių para pi jos klebo
nas”.

šeštadienį, gegužės 17 d., po 
iškilmingų gedulingų pamaldų, 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapuo
se. Šv. mišias celebravo kun. E- 
milius Paukštis; diakonu buvo 
kun. Pranąs Garmus: subdiako- 
nu — kun. dr. Vytautas Martu-j 
sevičius. Puikų, pritaikintą tai

9 

liūdnai aplinkybei, pamokslą pa
sakė kun. Ignas Valančiūnas.

A. a. kun. Ignas Zimblys gimė 
1885 metais, Mikėnų kaime, Sie- 
sikių parapijoje. Kunigą Zimblį 
į kunigus įšventino a. a. Vysku
pas Paliulionis. Į Ameriką jisai 
atvyko, kiek žinau. 1914 metuo
se. Pradžioje vikariavo Šv. Ka
zimiero parapijoje prie a. a. 
kun. Juozo Kaulakio. Mirus Šv. 
Jurgio parap. klebonui, a. a. 
kun. Mykolui Šedvidžiui. 1918 
metais, kun. Ig. Zimblys tapo 
Šv. Jurgio parap. klebonu. 1920 
m. jis pastatė naują, erdvų ir 
labai praktišką namą, kurio 
pirmame aukšte buvo įtaisyta 
puiki mokykla, dabar vedama 
seselių Pranciškiečių. o antra
me aukšte įrengta šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia.

A. a. kun. Ignas Zimblys buvo 
labai kuklus, karštas Lietuvos 
patriotas, bet šovinizmo jisai 
nemėgo. Buvo karštas, darbš
tus, ir uolus katalikų kunigas. 
Jis mylėjo begaliniai beturčius 
ir pilnoje prasmėje to žodžio 
galima jį pavadinti: Varguolių 
Tėvu. Vietiniai kitataučiai, net 
ir nekatalikai, į jį žiūrėdavo 
kaipo į šventąjį žmogų. Baigęs 
tą trumpą pašnekesį apie velio-

Nat Honig, buvęs komu
nistas, Harry Bridge tar
dymo reikalu San Francis- 
co mieste, sakė, kad šioje 
šalyje revoliucijos moty
vus palaiko Maskvos di
rekcija. i

nį, tariu viešai širdingą ačiū 
poniai Jievai Garmienei ir vien- 
genčiui Petrui Oreškai už tūlas 

i informacijas apie jį. Dabar, lai
kinuoju klebonu, Šv. Jurgio pa
rapijoj yra kun. Jeronimas Bag
donas.

i

Pirmas Philadelphijos Lietuvių

PIKNIKAS
Viloje Juozapo Marijos 

Holland Road, Nevvtovvn, Pa.
SEKMADIENYJE

BIRŽELIO-JUNE 8, d., 1941
Nuoširdžiausiai Kviečiame Visus
Bus skanių valgių, gardžių gėrimų, gera muzika, 

šokiai, žaidimai, kontestai ir laimėjimai.

Valio! Visi į Vilos Juozapo Marijos Pikniką.

RENGĖJAI

Iki šiol nepasiektas rekordas!

-
E

Šįmet laikraštis “Darbininkas” minėdamas 25 me
tų savo gyvavimo sukaktį, Liepos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. ruošia Lietuvių Darbinin
kų Dieną, kurioje bus įvairi programa, ir įdomūs kal
bėtojai. Taipgi tą dieną bus išdalyta puikių, vertingų 
dovanų. “Darbininko” Prieteliai ir Rėmėjai nori, kad 
šis Jubiliejinis parengimas tikrai pavyktų. Štai, jau 
nemažas “Darbininko” prietelių skaičius įstojo į Lie
tuvių Darbininkų Dienos Rėmėjus;
J. Kiserauskas, E. St. Louis, III.............................. $1.00
J. Sereika, Elizabeth, N. J........................................ $1.00
P. Mikalajūnas, Phila. Pa.........................................$1.00
M. Kilmoniūtė, Mattapan, Mass..............................$5.00
J. Dilis, So. Boston, Mass.........................................$1.00
J. Zebris, Lowell, Mass............................................ $1.00
Prel. M. L. Krušas, Chicago, III.............................. $2.00
Šv. P. S., Pittsburgh, Pa...........................................$1.00
L. M. Ginkevich, Phila. Pa.......................................$1.50
Šv. K. S., Mt. Carmel, Pa........................................$1.00
Šv. K. S., Ind. Harbor, Ind....................................... $1.00
Šv. K. S., Newton, Pa................................................$1.00
Kun. J. Švagždys, Montello, Mass...........................$2.00
Bronius Kontrim, So. Boston, Mass....................... $1.00
Emilija Zukawski, Suffield, Conn.........................  $1.00
Kun. K. Petreikis, Youngstown, Ohio.....................$1.00
V. Masundukienė, Baltimore, Md.........................  $1.50
F. Tuleikis, So. Boston, Mass..................................$2.00
Kun. J. Arusevičius, Eynon, Pa............................. $1.00
A. Bagdonas, Lawrence, Mass................................ $1.00
Mrs. A. Mikalauski, Simsbury, Conn..................... $2.00
Mr. & Mrs. B. Sprindžiūnai, Worcester, Mass..... $1.00
Kun. Ig. Zimblys, Phila. Pa......................
M. Čižienė, So. Boston, Mass....................
J. Šimkienė, So. Boston, Mass..................
C. G., So. Boston, Mass.............................
J. Klimas, Pottsville, Pa..........................
V. Mitchell, Nashua, N. H..........................
M. Šaulis, Coxsackie, N. Y........................
J. Valackas, Athol, Mass..........................
E. Tamašiūnienė, Athol, Mass..................
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn...........

į J. Prakapas, Lowell, Mass..........................
į C. Brasiškienė, Phila. Pa..........................
IK. Sviokla, Montello, Mass............. ........
J. Vancevičienė, Hartford, Conn. ......
Dr. J. Kvaraciejus, Montello, Mass...........
M. Bandulevičienė, So. Boston, Mass.......

'P. Janulevičius, So. Boston, Mass...........
B. Jakutis, Cambridge, Mass...................
V. Paulauskas, Lowell, Mass....................
A. Zautra, Nashua, N. H..........................
M. Matulis, Torrington, Conn..................
S. Kinderevičius, Lawrence, Mass...........
Kun. B. Liubauskas, Utica, N. Y...............
P. Budvetis, Worcester, Mass..................
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y..................
S. Mikoliūnas, Brooklyn, N. Y..................
Louise Bučys, Newton Center, Mass.......
Mrs. Joana Kasilevski, Tariffville, Conn. 
Mr. M. Novick, E. Walpole, Mass...............
P. Tūbelis, Brockton, Mass. ....................
Jonas ir Elena Valuntukevičiai, Stoughton, Mass. $1.00 
James Strigūnas, So. Boston, Mass............

!W. M. Chase, Hartford, Conn.......................
J. Stačiokas, Athol, Mass...............................
Am. Liet. Piliečių klubas, Cambridge, Mass. 
J. Savilionis, Newton Upper Falls, Mass. ... 

i A. Dzekevičius, Providence, R. I....................
Rev. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa...................

j C. Lubeikis, Detroit, Mich...............................
I E. Dokus, Chicago, III....................................
| K. Vaitkevičius, Athol, Mass.........................
R. Smith, Newton Upper Falls, Mass............
M. Stelmokas, Norwood, Mass.......................
Dr. J. Kvaraceus, Brockton, Mass.................

. M. Palaima, Cambridge, Mass.......................
Adv. Širum, Montague, Mass........................
Mrs. Ursulia Grauslis, Nashua, N. H.............
Nellie Laukaitis, Worcester, Mass.................
V. Petinkavičienė, Hartford, Conn.................
B. Kavaliauskienė, So. Boston, Mass.............
M. Ančiukaitis, So. Boston, Mass.................
M. Čižienė, So. Boston, Mass........................
Rev. George G. Cesna, Sioux City, Iowa.......
P. Žilinskas, Brighton, Mass........................
J. Vaitekūnas, Middleboro, Mass....................
F. ir A. Darvainiai, Hudson, Mass.................
Mrs. M. Kardokas, Dorchester, Mass.............
Mrs. S. Jaskel, Lawrence, Mass.....................
A. Lapinskas, Scranton, Pa............................
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn.....................
S. Alubauskas, Waterbury, Conn...................
J. Sarkus, Berkley, Mass...... .........................
Seserys Pranciškietės, Kansas City, Kansas 
Mrs. A. Ramanasky, Bridgeport, Conn.........
Miss J. Krivas, So. Lawrence, Mass.............
F. Bartis, Nashua, N. H............................ .......

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.

Šv. Jurgio parapijos mokyto
jos seselės Marijos Lucillos 
(Marijonos Mažrimaitės). ge- 
gužės 8 d., Chicagoje, Šv. Kazi
miero kapuose palaidota jos 
brangioji mamytė, a. a. ponia 
Ona Rimkaitė - Mazrimienė.

Jai reiškiame užuojautą.
Kazys Vidikauskas.

t

Philadelphiečiams Žinotinas 
Dalykėlis

Teko sužinoti, kad Kazimie-i 
riečiai ruošia gegužės 28 d. Dvi
lypių Varduvių Bankietą, pager
bimui, kun. dr. Vytauto Martu- 
sevičiaus ir kun. Stasio Railos. 
Bankietas, kaip visuomet įvyks 
7:30 vai. vakare parapijos sve- 

. tainėje. 331 Earp St.. Phila.. Pa. 
i Tikietas kainuoja dolerį. K.V.

Šv. Kazimiero parapijos jau
nuolis, daug veikęs draugijose ir 
parengimuose Petras M. Buro
kas, pašauktas kariuomenėn at
likti kariškus pratimus. Jaunuo
lis, Petras M. Burokas, nuo pat 
vaikystės priklausė prie Šv. I 
Vardo draugijos, ir prie parapi- 
jos choro, kur daug nenuilsta-' 
mai darbavos. Balandžio 25 d. 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
buvo surengęs kuklias išleistu
ves, ir įteikė atatinkamą dova
ną. Buvo nuoširdus atsisveiki
nimas su savo mylimais drau
gais choristais ir su Šv. Vardo 
Dr. nariais, kurių nemažai daly
vavo. Jo dabartinis antrašas — 
Peter M. Burokas, Company ‘B’ 
3rd Battallion. Aberdeen Trai- 
ning Center Aberdeen, Mary- 
land. K. Dryža.
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P-lė Pranciška Ausevičiūtė i 
balandžio 27 d. minėjo savo ve
damosios radio programos meti
nę sukaktį. Transliuojama prog
rama lietuvių ir anglų kalbo
mis, ją sudaro dainos, muzika ir 
kalbos. Programą išpildo moki
niai. vaikučiai ir mergaitės. Mo
kinių randasi apie šešiasdešimt; 
žnoma, visiems sykiu nėra gali
mybės pasirodyti radio progra
moje. Radio programa trumpa, 
tik 15 minučių, bet ir per tą lai
ką mokiniai klausytojus nudžiu
gina, nes vaikučiai kaipo pra
džios mokyklos mokiniai daini
ninkai tikrai daro malonų įspū
dį. Šia proga, sveikiname pane
lę Prancišką Ausevičiūtę, linkė
dami laimės ir pasisekimo ir to
liau tautiečius linksminti veda
mąja programa iš stoties: WT- 
EL. P-lė Pranciška važinėja po 
namus ir duoda pamokas, muzi
koje ir dainose, nes Pranciška, 
savo specialybėje gana gerai pa
tyrus. K. D.

tik kelios yra mūsų krašte, 
jau gamina lengvus aeropla
nų inžinams liejinius. Darbas 
jau gerokai pradėtas naujos 
$18,000.000 dirbtuvės pastaty
mui, kurioje bus gaminamos 
masinės produkcijos būdu di
delių bombonešių dalys. Išpil
dyti užsakymai padarymui ke
lių rūšių militarių vežimų. įi- 
mant militarės žvalgybos ka
rus. armijos štabo karus ir 
bombų pristatymui trokus.

Pačiame šio Nacionalio Ap
siginklavimo įkarštyje, pada
rymas 29 milionus sudarančio 
Ford automobilio, yra tik vie
na dalis dienos darbo.

ir ti- 
metų

Yra malonu gaminti 
menis. kurie Amerikai reika
lingi, ir pasiekti rekordų toje 
gamyboje!

Publika užgyrė 1941 m. 
Fordą kaipo puikiausi auto
mobilį visoje Fordo istorijoje. 
Fordų pardavėjai džiaugiasi 
didžiausiu jų pardavimu 
kiši geriausių prekybos 
nuo 1937 m.

reik-

* Kuomet paskutinis 29,000,000 
Fordas neseniai išriedėjo iš 
dirbtuvės, tapo pasiektas auk
ščiausias rekordas industrijoj.

29.000.000 vienetų, paga
mintų to paties manadžmento 
ir turinčių tų patį vardą — 
vardą kuris pastojo vienu ge
riausiai žinomu vaisbaženkliu 
visame pasaulyje!

Yra reikšminga, kuomet to
kia gamybos aukštumas pa
siektas tuo laiku, kai mūsų 
kraštas didžiausiomis pastan
gomis siekia kuogreičiausiai 
apsiginkluoti. Kad visais ga
limais būdais pagelbėti ir pas
kubinti tas ginklavimosi pas
tangas. mes pasiūlėme dideles 
išgales Rouge Dirbtuvės ir 
kiekvieną unciją mūsų patyri
mo panaudoti tam tikslui.

Kuomet skaitysite šiuos žo
džius. nauja $21,000.000 For
do dirbtuvė aeroplanų inži- 
nams gaminti, kuri pradėta 
statyti pereitą rudenį, jau bus 
beveik užbaigta. Nauja mag- 
nesium alloy dirbtuvė, kurių
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žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

Šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku-

Didi žmonių būriai su
plaukia net iš tolimų vie
tų, kad susitikti su se
nais pažįstamais, gimi
nėmis, bičiuliais ir drau- šių. Ir alkis ir troškulys
gaiš; kad užmegsti nau- bus kuomi patenkinti, 
jas pažintis. Čia ir nealkanas valgis ir

Daugiau žmonių pa- neištroškęs gers.

METINIS PIKNIKAS

Penktadienis, Gegužės 23, 1941

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.

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

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

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

Prisisportavus ir pri
sišokus malonu bus pa-

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

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

nes Lietuvos tik ką iš
sprukę. Paskiausiai at
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

HORtfOOD, MASS.

LOWELL, MASS,

vavo giminės ir Studebaker au
tomobilių pardavėjas p. Juozas 
Kapočiūnas. Vairuoti išmoko ir 
gavo leidimus jaunasis Vasi-

(liūnas ir jo sesutė. Geriausio pa
sisekimo.

Siūlų visai negalima gau
ti. Jei nuneši pas siuvėją 
audeklą ir prašai, kad pa
siutu kokį drabužį, tai siu-

Sekmadienį, gegužės 18 d. 
tuoj po sumos įvyko Šv. Cecili
jos (Šv. Jurgio par.) choro su
sirinkimas. Veik vienbalsiai nu
tarė dalyvauti Lietuvių Darbi
ninkų Dienos programoje, 
Brockton Fair Grounds: nutarė 
rengti privatų išvažiavimą.

i

i
( Šitą laišką rašo žydas iš kad sunku buvo apsidirbti, vėjas liepia atsinešti ir siū- T iofiįvnc? orionam * _ J _ 1_ • i • _ i_ i *1  2-. v • •« . . • « ...

i 
svarbiausios gyvenimui knygos 
—šventraščio, nes tai Dievo 
žodis.

Lietuvos ^vienam savo pa- 0 dabar jau kiek laiko nei ių. Jei ilgai taip bus, tai tu- 
jokio užsiėmimo neturim.1 rėsime eiti ir basi ir be dra- 
Viskas baisiai brangu. Cu- bužių.

:kraus kilog. 2 rub. 80 ka-! Didelis nuostolis žmo- 
įpeikų; mėsos kg. nuo 8—10 nėms pasidarė kaip iškasa-

žįstamui Pranui Vileikiui, 
Newark, N. J.)

Gerbiamas Ponas! ,
ipeikų; mėsos kg. nuo 8—10 nėms pasidarė kaip iškasa- A

________________ i *•* , Seniai gavome nuo Tam- rub., sviesto kg. 8 rubliai; vojo litus. Kol litai buvo,® 
Pereitą sekmadienį laike 8 ^alima esą padaryti 35 mylias stos Jaišką ir^nežinom,' juodos duonos kg. 80 kap. tai mes buvom 5—6 sy- 

- • pyrago kg. 1.20 kap. Kaip kius bagotesni. Pirmiau už
(sveikas esi? Mes rašėm ponas buvai Lietuvoje, ta- 50 litų galima buvo nupirk- I 
į Tamstai laišką pereitą va- da už vieną litą galima bu- ti gerus batus, o dabar už 

Pereitą sekmadienį, muzikas sar^» 5et^ negavom atsaky- Vo nupirkti 10 silkių, o da- tokius batus reikia mokėti 
Ltnicetas šlapelis buvo nuvykęs mo\ Nežmom’ ponas bar už vieną silkę reikia nuo 250 lig 300 rublių. O 
į Cambridge pas muziką Kar- norite mus pamiršti ar lai- mokėti rublis. O drabužių kaip mes

, ... ... a Ir a a ItaI i r>n a ie 7iivn l ... .bauską, kur įvyko vargonininkų
Tą pačią dieną Sodalietės mė- susirinkimas. Tą pačią dieną pJ „ 7 ,

> buvo numykusios į So. a. F. Kneižys buvo Brocktone me sveiki visi, ko ir Tams- kuris pirmiau kaštavo nuogtus iškasavojo, 
A__  ____ ___ . _ _ — . . . _ . . . . • «• . 1 O ini miv/v’ 1_ 12_____ ^2______________ ___ !

Dabar pas mus Lietuvoj .35—70 rublių, 
labai sunkus ;

į Tamsta, žinai, --------------------- .
pabaigoje pirmiau turėjom darbo, 80 — 100 rub., vilnonio au- nuostolį turėjome. 

■ ” ■■" dėklo pirmiau buvo 20 li-i Jei Tamsta mūsų neno-
(Jurgio lietuvių parapijos base- tų, o dabar 260 rublių. Lie- rėsi tikėti, tai prašom pa- 
jball ratelis žaidė su Millis tuvoje yra du kaliošų fa- siklausti savo giminių, 

p. Jonas Vaičaitis, Šv. Roko (Mass.) rateliu. .
lietuvių par. (Brockton, Mass.) jmėjo 16 prieš 9. Lietuvių rate-kaliošų; fabrikai dirba, bet1 
vargonininkas, lankėsi pas p. A. Hui vadovauja p. Navickas, gyv. viską išveža į Rasėj ą. Pal-

p. Kazys Naujokaitis, Wins- 
low Garage savininkas, sako, 
kad daug žmonių yra interesuo
ti Willis automobiliais, kuriais

I
LDS 97 kuopos susirinkimas'____

įvyks gegužės 25 d., tuo jaus po! -----------
pamaldų, 4 vai. po pietų. Visi Moterystės Sakramento ryšiu
nariai malonėkite susirinkt, yra surišo mūs^ klebonas, kun. P. 
svarbių reikalų dėl visų narių ir M- Juras’ Edvardą Dziodocz su 
malonėkite savo mokestis atsi- Kotrina Keršulyte.
lygint, kurie yra atsilikę. Taipgi j Vladas ir Juozapina (Tama. 
skaitytojai, kurių prenumerata Liubinskai susilaukė
pasibaigė galite užsimokėt pas sūnaus kuriam gekmgegu. 
mus už laikraštį “Darbininką”. lg krikšte duota Roberto 
XTol natornanciTna j

vardas.
7 Tą pačią dieną pakrikštyta gėjos buvo i

John ir Marijonos Oualter s sū- Bostoną, kur Šv. Petro lietu- jj- dalyvavo Lietuvių Darbinin- tai vėliname, 
rrus vardu Edvardas Karolis. vįų parapijos bažnytinė# sve- kų Dienos Rengimo rėmėjų su- ]

„ , ~ . tainėje, vakare suvaidino vei- sirinkimp.i Sodalietės. gegužes 16 d., tu- , , į’’ a „ sirauumc.
.. .. , , ,, .. , kalą Tūkstantis Dolerių . 'rejo cake sale , o gegužes 18 d.

— “Mystery Ride”, vadovau- ~ ~~
Naująjį ... ., ... - i savaitę pas kleb. kun. S.jant kun. J. Skalandziui. 1 .... _ . , . „ __ .J Kneizį lankėsi kun. A. B. Mes-

rai.šv. mišių Sv. Jurgio lietuviųlsu ,vienu sa!ionu s330“”0- Ne‘ kaiP J®"18^ einasi. Ar pyrago kg 120 kap Kaip kius bagotesni. Pirmiau už 
parapijos bažnyčioje Marijos'®3^3* yra Parlavts- 
Vaikelių draugijėlės nariai ben-( 
dran priėmė Šv. Komuniją. Tuoj i 1 
po šv. mišių parapijos svetainė- Anicetas Šlapelis buvo nuvykęs 
je turėjo bendrus pusryčius.

Maloniai patarnausime.
Tarnas Versiackas, rašt.

LAtfttNCE, MASS.
šventraščio sekmadienį, gegu

žės 18, buvo dedamos visos pa
stangos kuodaugiausiai išplatin
ti Šventąjį Raštą 
Testamentą. Prie bažnyčios du- ----------- ------ .----------------
rų, panelės Stanislava Raznaus-j Našlaitis Aleksandras Miliau- lis, S. J. iš Pomfret, Conn. 
kaitė ir Freda Taškūnaitė užra- skas savanoriu įstojo į Ameri- --------
šinėjo prenumeratorių vardus, kos kariuomenę. 
Neteko sužinoti, kiek užsipre-' . „, x Sv. Pranciškausnumeravo, bet reikia spėti, kad choras gegužės lg d ? _____
kiekvienas pavyzdingas katali- niame susirinkime nutarė ruošti sekmadieni savo 
kas ir katalikė neapseina be išvažiavimą ______

Šiomis dienomis pp. Vasiliū-
1 nai, gyv. St. James Avė., įsigi- 

P^nėnesf nau^ automobilių. Pereitą 
» namuose su- 

Aušrelė. ruošė šaunius pietus, kur daly-

bauską, kur įvyko vargonininkų škas kelionėje Žuvo.

Pereitos savaitės 
buvo susirgęs p. Jurgis Versec
kas, gyv. Pleasant St.

i mainėm litus į 
brangybė tai tikrai nesvie-; rublius, tai už 100 litų da- 

Mes, dėkui Dievui, esą- tiška. Šilko vienas metras. vė tik 90 rublių, ir kaip tik _ _ _ _ _ — .   1... —. X . X a .. 1. A XX ~ —. . - « • a • V« • 1 •, tai per 
}5_iki_12 litų, tai dabar nuo kelias dienas viskas 5—6 

» čeverykai sykius pabrango. Pasirodo, 
gyvenimas, pirmiau buvo 12—15 litų,'kad rublis visai mažą ver- 
kiek mes dabar tokie pat kaštuoja tę teturi. Tai matot, kokį

Lietuviai lai- brikai, bet mes einame be sužinosite, ar mes teisybę 
lietuvių par. (Brockton, Mass.) mėjo 16 prieš 9. Lietuvių rate-(kaliošų; fabrikai dirba, bet1 rašom ar ne. Jie parašys 

tą patį kaip ir mes.
Žiema kiek šiltesnė kaip 

-------------- biznieriai. Parduoda anglis ir a- kas, kuris seniau buvo 150 pernai, bet jau buvo iki 28 
Sekm., geg. 18 d. po pietų šv. lieju. CSN. litų, dabar 1000 rublių.

šlapelį. Weld Avė. pp. Navickai yra tas vyriškas ar moteriš-

Pranešama, Kad PICKWICK
laipsnių šalčio. Sniego ne
daug.

Daugiaus nieko naujo. 
Prašom parašyti naujienų, 
kas Amerikoj girdėt?

Velinam ponui viso labo, 
su Dievu, lik sveikas”.

I

Taipgi galima gauti buteliuose

iLn@iarALE
IŠ KRANO

slUOS KRANUS

“ALE
TAI YRA

ALE”

Kaipo Draugų Ale 
Išgarsėjusio 

PICKVVICK "Regular" ALE

I

PARODYK I

1118

DELEI TŲ, KURIE MĖGSTA
LENGVESNĮ, MALONESNĮ ALE.

J

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

AVĖ MARIA VALANDA

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 25 d., Avė Maria radio va
landos metu bus transliuojama 
apie palaimintąjį domininkonų 
vienuolį, Clara Gambacorti. Cla- 
ra Gambacorti buvo Piza miesto 
gubernatoriaus duktė, kuri ište
kėjo būdama 12 metų amžiaus 
ir 15 metų amžiaus būdama ta
po našlė. Savo šventu gyvenimu 
greitai laimėjo seserų dominin- 
kiečių meilę ir vienuolyne pra
leido visą savo gyvenimą, mir
dama 1419 metais.

W00DST0CK
TYPEWRITERS

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08
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[vietines žinios
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ŽINUTES
Panelė Ona Daunytė rašo

.........................................................

Geg. 19 d., mirė, ilgai sirgusi, 
miesto ligoninėje, Uršulė Masiu- 
lienė, po pirmu vyru buvusi Ži-

įvyks antradienį, gegužės 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, E St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE I

C. BROOKLYN, N. Y.

Elena Zaveckaitė, Jonas Powell, 
Anne Markowich, Walter Da- 

1 ckov, Evelyn Vargas, Adam Ro- 
ketentz, Mary Voyard, Miko 
Bodnar, Antonia Boiko. Sutuok
tuvių metu, panelė Margareta 
Grybaitė sugiedojo solo “Avė 
Maria”. Pamatyti sutuoktuvių,

I

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

southbostoniečiams iš Honolu- Hnskienė, po tėvais, Žemgulytė. 
lu, Hawaii salų. Ten ji lanko sa- J* Paėj° nuo Telšių. Amerikoje 
vo brolį leitenantą Stepą Daunį, Pragyveno 31 metą. Paliko vy

rą Antaną, brolius, ir seseris 
Lietuvoje. Iškilmingomis šv. nu

buvo šaltas ir jūra banguota, šioni^tapo palaidota iš Šv. Pet- 
bet dabar tose kalnuotose salo-, r° P41*' bažnyčios, geg. 23 d., 9 
se esą labai malonu ir gražu, va^ ryte’ Gaujos Kalvarijos ka- 
tik karšta. Puose- pasimelskime už ją.

•i _____________

U. S. tarnyboje. Panelė Ona ra
šo, kad, važiuojant laivu, oras

DAKTARAI
I

LANKĖSI LAIVU EKSKURSIJA
Gegužės 24 d. visų parapijų

20 d., jajvu išvažiavimas į Rye Beach. 
lankė- Laivas išplaukia nuo Metropoli-

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

'Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Geg. 20 d., Karolis Lyons ap
sivedė su Veronika Kardokaite. 
Liudijo Wilbur Bowen ir Teresė 
Kardokaite.

Geg. 18 d., Bronislovas Ker- 
šanskas apsivedė su Elzbieta 
CarroH.

^.ntradienį, gegužės 
“Darbininko” redakcijoj 
si pp. J. Dirsa, laidotuvių direk- tan priepiaukos 10 vai. ryte? Bi- 
torius, ir muzikas Juozas Žemai- jįetas tik $1.00. Pastaroms die- 
tis iš W orcester. ; noms atšilus, žmonės ir tikietus

Trečiadienį, geg. 21 d. lankėsi pradėjo smarkiai įsigyti. Atro- 
p. Roach iš Stoughtono, kuri do, kad bus smagus pasižmonė- 
birželio pradžioje užbaigia mu
zikos mokslus Boston Universi
tete, muzikas Povilas Sakas iš 
Lawrence, ir vietinis Dr. Juozas 
Landžius - Seymour.

jimas. Važiuojam!

DETROIT, MICH

rių darbe darbuojasi šios narės:
p. Anelė Ambrozaitienė, kuri ir bažnyčia prisirinko pilnutėlė 
yra šios kuopos pirmininkė, ir žmonių, nes sutuoktuvės tikrai

1 r
buvo labai iškilmingos, su viso- 

bažnytinėmis iškilmėmis. »
, lėtais žings- 

p. A. Zaveckas, jaunosios 
gi, liepos mėnesį rengiama jubi-; tėvelis, nuvedė savo dukrelę 
liejinė gegužinė kuopos naudai, j prįe altoriaus, ir Dievo akyvaiz- 

Gegužės 18 d., Cambridge N.Idoje pavedė ją jos busimajam 
P. parap. bažnyčioje, kleb. P. J. vyrui p. Juozui Roketentz. 
Juškaitis surišo amžinais mote
rystės ryšiais Juozą Roketentz 
su p-le Onyte Zaveckaitė. Liudi
jo šie: Aleksandras Roketentz,

p. Petronėlė Brazdžiūnienė.
Ateinančiame sekmadienį po j rais j - -

paskutiniųjų mišių visa kuopajgaitu patiesalu, 
bendrai nusifotografuos. Taip- nįaįs?

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

r
I. TROwbridge 6330

Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sfcttrtl.

Tel. ŠOU 2805

I

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Geg. 21 d., vakare, po pamal
dų, buvo parapijos veikėjų susi
rinkimas dėl bazarėlio. Nutarta 
prašyti nuo žmonių bazarėliui 
aukų, ypatingai įvairių kepinių, 
pyragų - pyragaičių.

Vietiniai kunigai labai ragina 
parapijiečius rengtis ir savo vai
kus bei jaunimą rengti prie 
metinės Panos Švenčiausios 
procesijos, kuri prasidės iš baž
nytinės salės, 2 vai. p. p., sek
madienį, geg. 25 d. Jie taip pat 
prašo parapijiečių neapleisti 
velykinės išpažinties. Velykinė 
baigsis birž. 8 d., Trejybės Švč. 
šventėje. /

Antradienio vakare “Darbi
ninke” lankėsi adv. Jonas Gri
galius, Lietuvių Darbininkų 
Dienos Rengimo Komiteto pir
mininkas, to parengimo reika
lais.

Daktaras Petras Zareckis rašo 
southbostoniečiams ir džiaugia
si sėkmingai atlikęs kvotimus 
ne tik mokyklos, bet ir valsty
bės. Šiomis dienomis jis darbuo
jasi Grafton Statė ligoninėje, 
North Grafton, Mass. Geriausių 
linkėjimų gabiam lietuviui.

Šiomis dienomis lankėsi baž
nyčioje ir klebonijoje svečiai: 
kun. J. Švagždys, kun. K. Ba
rauskas, kun. A. Baltrušiūnas, 
kun. J. Skalandis ir kun. J. Žu- 
romskis.

GEDIMINO STULPAI 
DARŽELY

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

- (Seymour)
Specialybė—akių, Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

|V<

IVAIROS skelbimai
REIKALINGAS jaunas vyras, 

patyręs maliavoti namą vidui ir 
iš lauko. Geram vyrui, geras at
lyginimas, Atsišaukite telefonu 
CUNningham 1607 arba kreip
kitės į ‘Darbininką.’ (23)

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE ;!

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ ! [ 
PINIGUS J i

CASPER’S BEAUTY SALOM
Tel. ŠOU 4645

i ■ ■ š f "Ė ■1
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.i|

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKASŠaunus vestuvių bankietas į- 

vyko Jeffersono klube. Dalyva
vo daug puikios publikos. Jau
noji p. Onytė Zaveckaitė, paei
na iš puikios lietuvių šeimos, 
jos tėveliai ponai Zaveckai yra 
plačiai žinomi visiems, kaipo 
uolūs lietuvybės veikėjai. Jau
navedžiams, ponams Roketentz, 
linkėtina ilgiausių ir laimin- 

ko” administracijoje, 366 West Siausi1' vedybinio gyvenimo me- 
Broadway, So. Bostone.

(23-27)■ 
----------------------------------------- 1

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIM. S. 54 kp. lietuviškų knygų 
skaitymo ratelis, aukomis P. 
Medonienės, V. Marozienės, E. 
Marozienės, M. Kasevičienės, R. 1 
Valatkevičienės, M. Šeirienės, O. 
Kratavičienės, O. Banionienės, 
B. Druškauskienės, Barštienės, 
Barštytės ir O. Yurgutienės, pa- 
dovanojo Detroito knygynan 
“Foreign Dept.” Lietuvoj spaus
dintas knygas — M. Vaitkaus— 
“Auštant”, du tomai, ir Liudos 
Dovydėno — ‘Broliai Domeikos’ 

! — kurias Lith. Book of the 
month Club pardavinėja. Būda
mi mieste peržiūrėkite šias ir ki
tas lietuviškas knygas ir jas 
perskaitykite. Bus gražus pa
vyzdys netik svetimtaučiams, 
bet ir mums visiems Detroito 
lietuviams, kad mylime savo li
teratūrą.

i

Kuomet Lietuvoje bolševikai 
su didžiausiu įnirtimu naikina 
visus lietuviškus ženklus, tai A- 
merikoje gyveną lietuviai tuos
ženklus labiau brangina. Kaip! 
juos reikia netik branginti, bet: 
ir kuoplačiausiai reklamuoti, 
populerizuoti parodo savo su
maniu pavyzdžiu p. Marijona 
Valatkienė, viet. parapijos vei
kimo komisijos pirm, žmona. 
Ji savo daržely darydama gėlių 
lysvas padarė Gedimino Stulpus 
ir Šaulių ženklą (skydą su kry
žium), kuriuos apsėjo tinka
mom gėlėm. Dabar kiekvienas 
žiūrėdamas į tą gėlių darželį 
matys lig ir viziją — Gedimino 
stulpus ir Šiaulių skydą. Rap.

MOCKAI MINĖJO
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Į
i
■

PARSIDUODA CAFE su 7 i 
dienų laisniu. Gera ir plačiai ži
noma vieta. Geras biznis. Infor
macijas galite gauti “Darbinin-

tų.

Penktadienio vakare, po pa
maldų bus svarbus susirinki
mas Federacijos skyriaus. 
Draugijų atstovai kviečiami vi
si susirinkti.

PADĖKA

Šia proga noriu išreikšti pa
dėkos žodį kun. Virmauskui, 
kun. Urbonavičiui, kun. Jenkui 
ir kun. Abračinskui, Šv. Petro 
lietuvių parapijos, už jų koope
raciją laike mano darbuotės So. 
Bostone, taipgi “Darbininko” 
redaktoriui A. Kneižiui, admi
nistratoriui A. Peldžiui ir visai 
“Darbininko” administracijai 
už jų kooperaciją, ypatingai šir
dingiausiai ačiū uoliam ir darb
ščiam 94 kp. veikėjui, Pranui 
Razvadauskui už jo pasišventi
mą kartu su manim. Pasekmės 
So. Bostone buvo geros. Padė
kos žodis irgi kitiems Susivieny- 
mo darbuotojams, A. Pineliui, 
J. Zaikiui, J. Glineckiui, A. Ne- 
vierai, F. Grendelytei už jų ko
operaciją šiame vajuje, ypatin
gai ačiū So. Bostoniečiams už 
jų nuoširdų prielankumą, priė
mimą ir prižiūrėjimą laike dar
buotės.

Kartu reikia padėkoti ir Law- 
renceiečiams, ypač Dvasios Va
dui kun. P. Jurui ir vikarui kun. 
Skalandžiui už jų kooperaciją, 
ponui K. Venciui ir visiems, ku
rie prisidėjo laike mano darbuo
tės Lawrence, kuriuo laiku ge
riausios pasekmės įvyko naujų 
narių prirašinėjime. P.'Katilius.

MUZIKAS
ieško Vargonininko vietos. 

Adresuoti:
Vargonininkas,

396 Church St., New Britain, Ct.
(23-27)

Gegužės 18 d. Juozo ir Marijo
nos Matanikų sūnelis pakrixšty- 
tas Šv. Brigitos par. bažnyčioj 
vardu — Harold John. Kūmai 
buvo Loraine Kremblytė ir Am- 
brozas Rakauskas. Linkime jau
nam Haroldui sveikam augti.

p.p. Antanina ir Stasys Moc- 
kai minėjo savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jiems 
moterystės sakramentą suteikė 
prieš 25 metus a. a. kun. Tarnas 
Žilinskas, Šv. Petro par. bažny
čioje. Šį savo gyvenimo svarbų 
įvykį atžymėjo užprašydami šv. 
mišias. Jų pagerbimui pokylis 
įvyko geg. 18 d. Arcadia salėje, 
Dorchestery, kur dalyvavo apie 
150 žmonių, jų tarpe ir Lietuvos 
Garbės Konsulas adv. A. šalna 
su žmona. Pasakyta daug kalbų 
su linkėjimais. Prisiminta ir 
Lietuvos skaudus likimas. Bol
ševikų teroro nuskriaustiems 
sudėta $40.00 aukų. Nors jubi
liatai gausiai- apdovanoti arti
mesniųjų dovanomis, jų tarpe 
ir Sus. Liet. Šv. Kazimiero dr- 
jos valdybos narių, bet p. Moc
kus pareiškė, kad brangiausia 
jam dovana esanti ta, kurią 
svečiai sudėjo dėl Lietuvos. Ša
lę jubiliatų sėdėjo jų dukrelės 
Alena ir Aldona, (pastaroji 
baigia Teachers College. Abi y- 
ra baigusios lietuvių kalbos ir 
katekizacijos mokyklas), sūne
lis Edmundas, 13 m., p. Mockie
nės sena mamytė ir kiti giminės.

Pp. Mockai (abu žemaičiai) 
Amerikon (Bostonan) atvyko 
1911 m., ir nuo pat atvykimo 
dalyvauja viešame veikime. 
Nors veikė daugiau gabijiečių— 
sandariečių tarpe, bet taipgi pa
sižymėdavo ir didesniuose ben
druose Lietuvių tautos darbuose 
ir vietinėse pašaipūnėse draugi
jose, ypatingai S. Liet. Šv. Ka
zimiero, kuri nesenai minėjo sa
vo auksinį jubiliejų.

Liet. Nepriklausomybės 20 m. 
proga p. S. Mockus yra apdova
notas D. L. K. Gedimino ordinu. 
P. p. Mockai yra ir “Darbinin
ko” skaitytojai.

i

Į 
iPAIEŠKAU Tėvo brolio sūnų 

— Stepono ir Jono Mikaičių. Jie 
paeina iš Lietuvos. Amerikoje 
gyveno kartu su Juozu Plenaus- 
kiu, kuris dabar gyvena Lietu
voje. Kas žino kur randasi, ma
lonėkite pranešti už ką būsiu 
dŪKinga, ar patis atsiliepkite.

Adresas:
Alice Cemauskas

137 Congress Avė. 
Waterbury, Conn.

(23-27)

l I 
!

Gegužės 11d. Cambridge N. P. 
bažnyčioje apsivedė p. Jonas 
Baranauskas su p-le Brone A- 
ieksonyte. Jų sutuoktuvių su-j 
tarčiai liudijo šie: Vincas A- 
leksonis, Elena Baranauskytė, 
Juozas Preškinis, Marytė Tebė- 
raitė. Ponams Baranauskams 
iinkėtina geriausios kloties, ir 
puikios laimės jų vedybiniam 
gyvenime.

I

r

Šią savaitę Cambridžiečius 
lanko p. Pranas Katilius. LRK
SA organizatorius. Jo lankymo
si tikslas prirašyti norinčius 
Cambridžiečius prie Susivieniji
mo.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove 4. Furnace Repai rs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Gauta žinutė, kad magikas 
Vincas Rakauskas — Will Rock 
su pagelbininkais ir vežimais 
naujų aparatų rodys štukas per 
keturias dienas R.K.O. Keith 
Theatre, Bostone, pradedant ge
gužės 22 d. Bostoniečiai turės 
progą susipažinti su jaunu Det
roito lietuviu. Vincas yra sūnus 
Uršulės Rakauskienės, Šv. Jur
gio lietuvių par. parapijietės ir 
M. S. 54 kps. ir kitų katalikiškų‘ 
draugijų narės. A. Y.

REIKALINGAS ūkyj darbi
ninkas, galintis ką reikia apie ū- 
kį pataisyti ir maliavoti; taipgi 
dribti vištų ūkyj. Geram darbi
ninkui, geras užmokestis. Dar
bas pastovus ir gera vieta dirb
ti tam, kuris nevartoja svaiga
lų. Prašau greit atsišaukti, pa
duodami savo amžių, šiuo adre
su:

Birželio pirmoji jau čia pat. 
Nepamirškite, kad tą dieną lį- 
vyksta LDS apskr. tradicijinė 
gegužinė. Gegužinė įvyksta pui
kiame Romuvos parke, Montel- 
loje. Cambridžiečiai rengiasi 
puikiai ir skaitlingai vykti į šią 
šaunią gegužinę. O Tamsta ar 
vyksti į gegužinę? Tai iki pasi
matymo birželio 1 d. Romuvos 
parke!

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
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
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Į

CAMBRIDGE, MASS. i

Cambridge Moterų Sąjungos 
22-os kps., naujų narių vajus 
baigiasi birželio mėnesio pabai
goje. Reiškia, iki birželio pabai
gos moterys ir merginos gali 
prisirašyti prie kuopos be jokio 
įstojamojo mokesčio; o po to 
jau reikės mokėti įstojamasis 
mokesnis. Prirašymui naujų na-

LRKSA Vajaus Darbuotė 
Naujoje Anglijoje

Rap.

Šiomis dienomis Naujoje An
glijoje Lietuvių R. Katalikų Su- 
sivienymo Amerikoje generali
nis organizatorius P. Katilius 
su vietinių kuopų darbuotojais, 
platina ir rašinėja naujus na
rius į Susivienymą.

Besidarbuojant Lawrence. 
Mass. buvo prirašyta apie 40 į 
naujų narių, taipgi So. Bostone 
kur prisirašė virš 25 nariai. 
Daugiausiai rašosi jaunoji kar-j 
ta, kuri supranta ir įvertina, 
kad reikia užimti savo tėvelių 
vietas, ir tai yra labai geras 
darbas.

Šiomis dienomis generalinis 
organizatorius darbuojasi Cam
bridge, Mass.

Linkime geriausių pasekmių. 
Po to darbuosis Lowell, Nor- 
wood. Brockton ir Worcester 
kolonijose:'*^' P.K.

John Setvenson, 
298 High Street, 
Randolph, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoe 
Moving

326 - 328 We$t Broadvvay
So. Boston, Mass.

MrMBER

OUR P0L1CY
“The parpose of the Associalion shall 
be to help preserve the ideals an<1 
tradition> of oiir couutry, Fhe l’nited 
Statės of Amerira. to retere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them, and in all "ays to aid in maitinti 
this conntry trrrafer and better**

Sekmadienį, gegužės 25 d. 
Camb. N. P. bažnyčioje 8:30 v. 
iš ryto bus atnašaujamos šv. mi
šios, Šv. Vardo draugijos inten
cijai. Nariai sykiu maršuos iš
klausyti šv. mišių. Tą pačią die
ną, bus Seserims mėnesinė ko- 
lekta. A. D.

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

itgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje Ištaigų 
/ra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
:apti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznieriui mėsą> vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bnshmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6702 
» SAVIN RH.L AVENVfį 

DOROHEOTER, MAS*.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga; Sav. 
7M BewJw»y, Tel. ŠOU 9120 

SO. BOSTON. MASS.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia ftortnenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

■ Tel. ŠOU Boston 2609
II



NEW HAVEN. CONN.
Motinų Diena mūsų parapijoj 

paminėta iškilmingai ir gražiai. 
10:00 valandą ryte Šv. Onos 
draugija ir Moterų Sąjungos 
kuopos narės tvarkiai susirikia
vusios atėjo bendroj eisenoj į 
bažnyčią; lydėjo klebonas kun. 
E. Gradeckis ir altoriaus tar
nautojai su kryžium ir degan
čiomis žvakėmis. Visa tai suda
rė puikų vaizdą — visos pasi
puošusios gėlėmis susirinko da
lyvauti bendroj Šv. Komunijoj, 
kad atidavus pagarbą dangiškai 
motinai Marijai, ir savo žemiš
koms motinėlėms gyvoms ir mi
rusioms.

Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. E. Gradeckis; turiningą 
pamokslą apie motinas pasakė 
kun. dr. Antanas Bružas, iš Al- 
tamont, N. Y. Nevienam gailios 
ašaras nuriedėjo per veidą, gir
dint tokį įspūdingą pamokslą. 
Per šv. mišias visos narės ir šv. 
Kazimiero parapijos choras ir 
eilė jaunimo priėmė šv. Komu
niją.

Po pietų 4:00 valandą įvyko 
apvainikavimas Panelės Šven
čiausios stovylos. Apvainikavo 
p-lė Kazimiera Gedrimaitė, 
draugijėlės pirmininkė.

Pritaikintą tai dienai pamoks
lą pasakė klebonas kun. E. Gra
deckis, pagirdamas draugijėlės 
nares už nuveiktus darbelius 
Bažnyčios gerovei ir už tvar
kingą ir gražų prisiruošimą 
prie apvainikavimo iškilmių.

Lietuvių vasarvietėj, Sea 
Cliff, jau viskas atgijo: medžiai 
žaliuoja ir gražiai auga. Savi
ninkai V. Norkūnas ir F. Rum- 
skis pradėjo sunkiai dirbti ir 
švarinti bei atremontuoti sve
tainę, kad viskas būtų patogu ir 
priruošta dėl išvažiavimų. Pasi
kalbėjus su savininkais teko su
žinoti, kad jau svetainė yra už
imta beveik visai vasarai sek
madieniais, visai mažai liko 
laisvų dienų.

Per visą vasarą Sea Cliff yra 
lietuvių susiėjimo vieta, kur 
šeimos susieina ir smagiai pra

leidžia laiką, besimaudydami ir 
vaikščiodami tyram ore ir me
džių pavėsyj.

M. J. Colney, N.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

Birželio 15, įvyks Šv. Kazimie
ro parapijos pirmas metinis iš
važiavimas arba piknikas, Sea 
Cliff Pavilione, kurio visas pel
nas bus paskirtas dėl atmokėji- 
mo parapijos skolų. Klebonas 
su parapijos veikėjais ruošiasi 
dėl atmokėjimo parapijos sko
lų. Klebonas su parapijos veikė
jais ruošiasi padaryti šį išvažia
vimą sėkmingą. Taipgi kviečia 
visus parapijiečius į pagalbą, 
idant išplatinus kuoskaitlin- 
giausiai laimėjimo bilietėlius.

Darbai mūsų kolonijoj šiuo 
tarpu labai gerai eina, bedarbių 
skaičius žymiai sumažėjo. Dar
bininkams algos pakeltos beveik 
visose didesnėse dirbtuvėse, to
kiu būdu ir gyvenimo aplinky
bės pagerėjo. M.

NEW BRĮTAŪCČONN.
Gegužės 17 d., šeštadienio va

kare, parapijos salėje, įvyko 
Minstrel Show, kurį surengė šv. 
Andriejaus parapijos jaunimas. 
Publikos atsilankė gan skaitlin
gas būrys, apie trys šimtai, 
daugumoj senesnieji. Šio vakaro 
pelnas buvo skiriamas naujų 
vargonų įtaisymui. Vakaro pro
gramą atidarė Algirdas Politis 
anglų kalboje ir visa programa 
buvo, vedama vien tik anglų 
kalboje, ir visa programa buvo 
vedama vien tik anglų kalboje, 
išskyrus daineles V. O. Sintau
tai, sudainavo duetą: “Oi berne
li vienturį”, ir “Mažytė mergai
tė”, J. Petrauskaitė padainavo, 
“Plaukė Žąselė”, Adomas Kve- 
del*as sudainavo, grupei daini
ninkų pritariant, “Dzimdzi 
Drimdzi”. Žaviai armonikų pa
grojo jaunas armonistas L. Ka
valiauskas. O. Valinčiūtė gra
žiai pašoko per virvutę. Nors 
nemalonu, bet reikia tiesą pa
reikšti. Senesnieji, atsilankė į 
šią programą, jautėsi lyg ne po 
savo pastoge, kad buvo tiek 
daug angliškumo. Gaila ir skau
du prisipažinti, kad šiais 1941 
m. šios kolonijos kaikurie lietu
viai šuoliais žengia anglišku- 
man; ir tas šuolis pasiliks para
pijos istorijoje. Prisiminus Lie
tuvos gyvenimą, kur prievarta 
rusino lietuvius pirmiau caras, 
dabar Stalinas, ir tūkstančiams 
lietuvių reikėjo pralieti kraują 
ir net gyvybę paaukoti už lietu
vių kalbą, darosi nepaprastai

<«:. ti nt n

• r <

Kas tai naujo prisidėjo, 
ir todėl tu su pasiten
kinimu purkuoji ... 
kaip kad “kas tai 
naujo" pridėta prie 
mėgiamo cigarete!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Tūkstančiai rūkytojų tatai atrado—naują, ma
lonų skonį šiandieniniame Old Gold. Jis parei
na iš parinktinio importuoto tabako, švelnaus, 
sklandaus ir nepaprastai kvapaus! Išbandyk jį! 
Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

♦ M A 11J A --- ... u »^| I- wlj—r 1—I 
RyTUI# vIVVrSVMBV

OU Mt 4«r fcUr
~ — amILa.aIu. AIJ ^LaUi

>IV*> pvIRVMBIV* VI* »!••• vllfl

-r........ —A 
jos ir nepraleisti geros progos Komuniją. Gražu, kad savo dva- 

sfaf'Jadųf j$bia.

Yiėsos r rdncsimds
jo savo procesiją ir apvainika- Connecticut Apskričio
vo Marijos stovylą. Sodalietės: Kuopoms

gegužės karalaitę išrinko J. Ra-’ Minėto apskričio pusmetinis 
dzevičiūtę. Visos mergaitės ata- susivažiavimas įvyks gegužės 
tinkamai buvo a.psirengusio« ir 25 d., 1 vai. sekmadienį po pie- 
ėjo giedodamos 
mes. Kleb. kun.
kė atatinkamą 
siems procesija 

j įspūdžio. Garbė
tai.I ■■

pakvėpuoti tynįb|4.f?(‘- •

SODALIEČIŲ PROCESIJA

Gegužės 18 d. Sodalietės turė-‘

Marijos gies- tU, Waterbury, Conn., Šv. Juo- 
S. Stonis paša- **!*0 parapijos salėje. Malonė- 
pamokslą. Vi-, kitę visos kuopos, dalyvauti 
sudarė gilaus šiame susivažiavime ir aptarti 
Sodalietėms už bėgančius apskrities reikalus.

■ Kviečiama paruošti naujų su- 
-----  manymu tolesniam veikimui. 

PAGERBĖ KLEBONĄ Tampat laikas prisiruoStaui 
Rožančiaus Draugija savo prie trilypės gegužinės, kuri į- 

i klebono kun. S. Stonio ■ vardo vyks birželio 22 d., Waterburie- 
dieną užprašė šv. mišias klebono čių globoje.
intencijai. Visos narės išklausė | Dr. M. J. Colney, pirm.
Mišias ir daugelis jųjų priėmė B. Mičiūnienė, rašt.

BALTIMORE. Md

The Carroll - Independent

Fuel Co.

!

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 paries, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

gaila, kad mes, turėdami laisvę 
šioje šalyje savo kalbą palaiky
ti, patys ją naikiname. Gaila.

Gegužės 17 d. susirgo muzikas 
K. Žalnieraitis ir paguldytas li
goninėn. Linkime greitai pa
sveikti ir grįžti prie savo dar
bo, kurį jis taip uoliai atliko. Jo 
vietą dabar laikinai užima pa
nelė E. Jenkeliūnaitė.

Pereitos savaitės prisidėjusie- 
ji aukomis prie Kryžiaus Kelių, 
Marianapolyje. $10.00 — treti
ninkų kuopelė ir S. Strelčiūnie- 
nė. Po $5.00 — B. Šilingas, J. O. 
Pustelninkas ir K. Žalnieraitis.
J. Pranckevičienė $7.00, M. Ra- 
davičienė — $4.00, K. Giedrai
tis — $5.00, K. Savickienė — 
$3.00, V. Kasparavičienė — $2.-

Po $1.00 — Seimą Poškienė,
K. Jankauskienė, O. Plukienė, 
K. Narkus, J. Matulis, O. Dane- 
sevičienė, M. Minter ir K. Ža- 
džiauskienė. Šių aukų rinkėjos 
reiškia nuoširdingiausią padėką 
visiems aukavusiems.

Nuoširdžiai dėkojame poniai 
R. Sipolienei bei panelei O. Si- 
poliūtei už rūpestingumą ir nu
vežimą mūs pereitą sekmadienį 
į Marianapolį, kur turėjome lai
mės dalyvauti Lietuvių Dienos 
komiteto susirinkime. Lietuvių 
diena įvyks liepos 4 d., Maria- 
napoly. Kviečiame New Britai- 
niečius iš kalno ruoštis ir ap
lankyti mūsų gražiąją įstaigą 
Marianapolį.

Tiesą Mylįs.

H ARRISOH-KEAMY, N. L
Gegužės 12 d., nuosavoje sve

tainėje, įvyko šv. Vardo D-jos 
susirinkimas. Iš veikimo rapor
to paaiškėjo, kad draugija vei
kia gerai. Perskaitytas laiškas 
iš Marianapolio Kolegijos, ku
riame prašo aukų dėl įtaisymo 
stacijų.

Draugijai tai laiškas kainavo 
$500.00, nes po ilgo svarstymo 
vienbalsiai nutarė pastatyti 
draugijos vardu ten vieną sta
ciją.

Taip pat nutarta prisidėti prie 
Lietuvos Vyčių 90 kuopos šau
kiamo suvažiavimo ir priėmimo 
rezoliucijos pasmerkiant Lietu
vos užgrobikus.

Gegužės 9 d. SLRKA 165 kuo
pa rodė judamus paveikslus. 
Paveikslai labai visiems patiko. 
Jie prašomi vėl pakartoti.

J. Stasiulionis.

PRANEŠIMAS tinti, nes teisinga kritika yra 
ateities mokytoja. Redakcija).

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 Sąjungiete 
prieš išvykimą į Lietuvą, 
skaitys paskaitą. Paskaita 
bus įdomi ir svarbi kiek
vienai moterei ir merginai, 
VDač dabartiniu laiku. 
5-tos kuopos narės lauks 
delegačių atvykimo.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskričio Pirm.

VATERBURY, CONN.
“Darbininko” Nr. 38, buvo ap

rašyta apie Motinų Dienos mi
nėjimą. Labai gerai, kad atsira
do kas parašo, bet vienas daly
kas atrodo keistokai (kritika).

Mūsų jaunimas turi tiek daug 
darbo įdėti iki išmoksta savo ro
les ir teisingai ištarti lietuviš
kai žodžius, todėl būtų negera 
už tai išpeikti. Jei mes pradėsim 
vienus girti, kitus peikti; vienus 
minėti, kitus pamiršti, tai nie
kuomet jaunimo nesubursime. 
Aš turiu Tamstoms pasakyti, 
kad mūsų žmonės myli kome
dijas daug geriau nei dramas. 
Aš “šnipinėjau” tą vakarą ir 
nei vieno negirdėjau, kad vaka
ras būtų kam nors nepatikęs. 
Buvo daug jaunimo ir senesnių
jų. Visi buvo patenkinti.Teatras 
buvo pasekmingas. Tai kam 
mums reikia jaunimas erzinti.

(Jūsų kolonijos koresponden
tas dėl įvykusio vaidinimo buvo 
pareiškęs tik keletą žodelių kri
tikos dėl bendro artistų jauti
mosi, atrodo, nieko neįžeidžiant, 
dėl to nereikėtų niekam pasipik-
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neių Ameniojc hcnones 
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Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, r’. 366 W, Jiroadvay 
So. Boston, Mass.

Gegužės 17 d. įvyko apylinkės 
švilpukų benų suvažiavimas — 
paradas. Suvažiavime dalyvavo 
labai daug žmonių. Šv. Juozapo 
parap. švilpukų benas maršavo 
pirmasis, nes jis yra apylinkėje 
pirmasis. Gegužės 18 d. mūsų 
švilpukų benas buvo išvykęs į 
Mass. valstybę ir ten gavo net 5
laimėjimus.

Gegužės 18 d. įvyko šv. Juo
zapo parapijos mokyklos vaiku
čių pirmoji šv. Komunija. Lai
mingi tie tėvai, kurie savo vai
kus leidžia į parapijos katali
kišką mokyklą.

Gegužės 25 d. įvyks kun. J. 
Vilčiausko primicijos. Po primi
cijų pas kunigo tėvelius bus pie
tūs. Iškilmingas pokylis — ban- 
kietas įvyks birželio 1 d. ,

Nepamirškit tą pačią dieną į- 
vykstancio pikniko p. Krugerio 
ūkyje, 980 Highland Avė.

Korespondentas.

BAYONNE, N. J.
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Gegužės 25, 26 ir 27 dienomis 

įvyksta Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje 40 vai. Atlaidai. At
laidai prasidės gegužės 25 d., 
sekmadienyje per sumą 10:30 
A. M. Vakarais iškilmingi miš
parai, pamokslas ir Palaimini
mas bus 7:30 P. M. Rytais Švč. 
Sakramento įstatymas 6:00 A 
M. Suma gi 9:00 A. M. Išpažin
tis bus klausoma vakarais po 
pamaldų, rytais gi prieš Mišias. 
Pamokslus sakys žymiausieji 
apylinkės pamokslininkai. At
laidai užsibaigs gegužės 27 d. 
antradienio vakare 7:30 iškil
mingais mišparais. Kviečiama, 
kaip Bayonne, taip lygiai ir kitų 
apylinkės kolonijų lietuvių at
silankyti į tuos atlaidus ir pasi
naudoti Dievo Malonėmis.

EKSKURSIJA LAIVU
Birželio 7 d., šeštadienyje, 

Bayonne lietuviai, drauge su E- 
lizabeth ir Jersey City lietuvių 
parapijų lietuviais, turės išva
žiavimą laivu “Claremont” į 
Rye Beach. Bayonne lietuviai 
traukiniu važiuos į Jersey City, 
o tenai persės "Įlaivą. Pirmoji 
šiais metais ekskursija laivu, 
tikimasi tat turėti gražios pub
likos. Tat kviečiama visų ruoš
tis prie tos malonios ekskursi-

Fuel Otl-Coal-Oil Burners

736-60 E. 25th St.




