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Paprastai amerikiečiai į- 
sismagina į karštus gin
čus kas ketveri metai per 
prezidentinius rinkimus. 
Dabar, vienok, Amerika y- 
ra draskoma naujų ginčų. 
Dabar amerikiečiai karš
tai ginčijasi dėl stojimo į 
karą. Vieni didžiu balsu 
šaukia, kad Europos, Azi
jos ir Afrikos karai nėra 
mūsų karai ir mes į juos 
neturime kištis. Kiti ly
giai didžiu balsu rėkia, 
kad tie karai mūsų ir kad 
Amerika be vilkinimo pri
valo į juos stoti.

Amerikos gyventojų di
džiuma stovi už nesikiši
mą į Europos, Azijos ir A- 
frikos karus. Bet ne visa
da su didžiuma skaitoma
si. Kadangi Amerikos vy
riausybė stoja už įsikiši
mą, tai ir yra pavojaus A- 
merikai įsivelti į tuos ka
rus.

Prez. Rooseveltas su sa
vo kalba, pasakyta gegu
žės 27 d., nesumažino gin
čų gaisro, o jį padidino. 
Karo priešininkai smar
kiau ir griežčiau ėmė šau
kti ir veikti prieš stojimą 
karan, o karo šalininkai ė- 
mė smarkiau ir grieščiau 
šaukti už stojimą karan.

Kai naciai padarė keletą 
atakų ant šiaurinės Airi
jos, kurią valdo Anglija, 
tai pietinė Airija atsisku
bino su visokia talka: — 
siuntė savo ugniagesių ko
mandas, siuntė daktarų, 
slaugių, vaistų ir maisto 
nukentėjusiems. Iš to kai- 
kurie padare keistaa išva
das. Pareiškė, kad girdi 
dabar Airija atsižadėjo sa
vo neitraliteto ir tapo An
glijos talkininkė. Bet taip 
toli gražu neatsitiko. Štai 
Anglijos vyriausybė buvo 
paskelbusi, kad savo val
domoj šiaurinėj Airijoj 
vykins mobilizaciją. Tai 
pietinės Airijos vyriausy
bė taip griežtai užprotes
tavo, kad Anglija atsižadė
jo savo sumanymo.

Tarp Airijos ir Anglijos 
nėra gerų santykių dėl se
noviškų ir dėl dabartinių 
priežaščių. Airiai anglų 
nekenčia dėl to, kad per 
šimtmečius anglai labai 
persekioja juos. Dabar ai
riai nekenčia anglų dėl to, 
kad Anglija, sutikusi duo
ti laisvę pietinei Airijai, 
pasiliko sau šiaurinę jos 
dalį dėlto, kad ten didžiu
ma gyventojų yra protes
tantai. Pietinė Airija yra 
katalikiška. Pietinė Airi
ja reikalauja suvienytos 
Airijos ir savo, kad mokės 
sugyventi su savo vien
genčiais protestantais.

Anglai lyg su pasididžia
vimu skelbia, kad į Kretos 
salą nei vienas nacių lai
vas negalėjęs atplaukti. 
Bet vistiek anglai toje sa
loje nrieš nacius neatsilai
kė. Iš to darosi aišku, ko
kias dideles jėgas vokie
čiai galėjo oru atgabenti į 
Kretos salą.

Vienintelė karo lauko 
vieta, kur anglams pasise
kė, yra tai Abisinija. Ten 
jie įveikė italus ir sugrąži
no sostą italų nuverstam 
negusui. Bet Abisinija šia
me kare be jokios reikš
mės. Anglams šimtą sykių 
būt svarbiau buvę atsilai
kyti Graikijoj ir Jugosla
vijoj, nėgę Atkariauti Abi
siniją.

METAI 1941
i___________

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

ANTRADIENIS (Tuesday) BIRŽELIS (June) 10 D.. 1941 M. 

~T----------------- ----------------------------------

♦ ■*>'
darbininkas

Lithuanian Semi-Weekly 
Newspaper 

Publlahed every 
TUESDAY and FRIDAT 

366 W Broadvvay, 
So. Boston, Maso.

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Sovietų Teroras Lietuvoje

i kruviną ir žiaurų terorąMaskvos komisarų įsakymu visoje Miletuvoje komunistai pradėjo
kreiptą prieš Lietuvos ūkininkus, kuriems dar buvo palikta teisė valdyti savo ūkius, nedidesnius, kaip 
30 hektarų. Kad pateisinus savo teroro žygį komunistai metė pirštinę-įtarimąant ūkininkų, kad jie neva 
nebuvo sąžiningi laike sėjos. Ir štai atimama viskas, ką dar ligi šiol valdė lietuvis ūkininkas; išmetamas 
iš jo ūkio; iš jo gimtinio namelio — šiaudinės bakūžės ir komunistų agentų genamas Sibiro link... Lai 

šis vaizdas pakelia balsą kiekvieno lietuvio laisvai galinčio tarti savo žodį prieš raudonąjį terorą, kuris 
šiomis dienomis pradėjo siausti visų nuožmumu!

Darbininkai Atmetė Valdžios ĮsteigtasJ.iętuviy Informacijos

Armija Gal Būti Užims Dirbtuves
_____  - .• Į

Kas atsitiktų kariuome
nei užėmus dirbtuves? Ka-

mu, kada armija užims

ALRK Federacijos Se- stas prof. dr. Kazys Pakš 
įkretoriatas praneša, kad 
jau įsteigtas Lietuvių In
formacijos Biuras prie Fe
deracijos Centro Chicago- 
je. Biuras plačiai infor
muos apie Lietuvą ir lietu
vių tautos reikalus; teiks 
informacijas Amerikos 
spaudai, aukštoms mokslo 
įstaigoms, valdžios įstai
goms ir jos atstovams. Ji- nacionalis direktorius, at- 
sai teiks žinias apie Lietu- leido iš darbo penkius uni- 
vą visam pasauliui. i jos organizatorius. Sako-

• Tuo tarpu biuras bus pa- ma- kad Frankensteino žy-

tas, Lietuvos Universiteto 
profesorius.

Atleido 5 CIO Organiza
torius

Lietuvos Ūkininkams Atima Teisę 
Dirbti Žemę

šimtai įžy
miausių Lietuvos gynėjų 
paguldė galvas.

Pavergtam lietuviui ne
bėra vietos savo brangioje 
tėvynėje. Jis pasmerktas 
mirti Sibiro tyruose. Bet

“Lietuvių las, kur jau 
Įsaką tuo- 

nubausti 
kurie

Areštuoja, Baudžia, Tremia j Sibirą...
...... .................

Iš Maskvos paduoda Kau- ir koncentracijos stovyk- 
no žinias, kad 
valdžia išleido 
jau areštuoti ir
kulokus ūkininkus, 
tiksliai sabotažavo sėją 
Iš visų kaltinamųjų ir ap
kaltintų ūkininkų atima 
žemes, gyvulius ir bendrai kruvinieji Sovietų komisa- 
visą mantą. Irai lai žino, kad nekaltų

Maskvos žinios sako, kad žmonių kraujas šaukiasi 
į “ūkininkų ūkys perveda- dangaus keršto. Lietuvių 
i mos biedniems kaimie- tautos ištikimi sūnūs ir 
čiams”. dukterys dar labiau užsi-

šių žinių gal būti neban-^rūd>>« kovoje dėl Uetu- 
dys užginčyti ir mūsų tau
tos išgamų bolševikų laik- , . n .
raščiai Brooklyne ir Chi- komU'
kagoje, nes tas žinias pa
duoda Maskva. ;

Vadinasi, Sovietų komi- DZI
sarai Daskelbė Davera- SUSIKAUPIMO ir PASI- 
tiems Lietuvos ūkinin- ■ 
kams karą. Išleido įsaką rink,,"es j bažnyčias ir 
areštuoti, nubausti. Ką vi. P^'me Aukščiausiojo 
są tai reiškia? Aišku, kad Pagalbos Lietuvai; nnki- 
SnviAtn komiai s,.kišA i mes 1 svetaines ir parkus 

ir pakelkime iš gilumos 
j krūtinės balsą prieš Sovie- 
itų teroristus.
i I I

vos nepriklausomybės ir 
savo brolių išlaisvinimo iš

mzmo vergijos.
Birželio 15 d. lai būna vi-

I

I
I

Los Angeles, Cal., birže-!

Washington, D. C., birže
lio 9 — Iš Baltųjų Namų 
pranešama, kad Preziden- ro departmento praneši- 
tas yra išleidęs įsakymą 
armijai užimti North A- North American Aviation
merican Aviation kompa- kompanijos dirbtuves, tai 
nijos dirbtuves, jeigu bus pralaužta pikietuotojų 
streikas neužsibaigs ant- eilė, ir darbininkai, kurie 
radienį, birželio 10 d. Pre- norės grįžti darban, bus 
zidentas Roosevelt buvo pilnai kariuomenės ap- 
išvykęs pasivažinėti krui- saugoti. Jeigu neatsirastų 
šeriu, ir iš Washingtono užtektinai darbininkų, ku-. 
informuotų sluoksnių pra-rie grįžtų darban, tai tuo- ... • ■ .... .,
nešama, kad prezidentas’met Civilės Tarnybos Ko- RaikomasFederacijos lėso- Prezl en"
jokio žingsnio nedarys kol misi ja rekrutuotų iš kitur mis' kaip tik kitos P . .
nesueis nustatytas laikas, i darbininkus, kurie užimtų Pan°rė8 d!rbtl ben' Organizatoriai kurie ne-

lnglewood, California, - streikierių vietas. ' <drai2f sutiks lygiomis pa- teko darbo, nesilaikę ir at-
Birželio 9 - šeši tūkstan- Apsigynimo darbų virši- bluro le8as’ blu? slsak* P11^1 uniJ0S ™S1'
čiai CIO United Automo-ninkai sako, kad iš 12,000 bu,s Parvestas bendrai ninku įsakymus suristus 
bile Workers streikuojan-'darbininkų, 5 tūkstančiai, Amerikos Lietuvių Tary-su North American Avin
čių darbininkų apsispren-i kurie priklauso prie ADF., baį._ 1 . ition kompanijos darbinm-
dė tęsti streiką, neatsižiū-Į pareiškę sutikimą grįžti B,uro vedeJu J™ Pakvie‘ streiku’ 
rint į prezidento įsakymą į darban. Iš viso ko išrodo, 
užbaigti streiką, o jei ne, j kad streikas bus sulaužy
tai armija užims North 
American Aviation dirb
tuves.

Kompanija atidarė dirb
tuves, ir jos prezidentas 
skelbimu atsišaukė į visus 
darbininkus, kad grįžtų 
darban.

CIO vadai esą pasidali
nę: vieni ragina grįžti dar
ban, o kiti ragina strei-

lio 9 — Richard T. Fran- 
kenstein, CIO United Au- 
tomobile Workers unijos

są tai reiškia? Aišku, kad 
Sovietų komisarai sukišę į 
kalėjimus, ištrėmę į Sibi
rą mūsų tautos šviesuo
menę — inteligentus, ne
gali palikti ramiai ūkinin
kų, kurie yra prisirišę prie 
savo žemių ir jų geruoju 
nenori atiduoti kacapams. 
Sovietai nusavino visą Lie
tuvos turtą, bet ūkinin
kams dar buvo palikę teisę 
dirbti žemę. Dabar ir toji 
teisė atimama, nes ūkinin
kai ar tik nebus atspariau
sias elementas Lietuvos 
užgrobikams - teroris
tams.

Šiandien pavergtos Lie
tuvos ūkininkams pa
skelbtas mirties dekretas. 
Jie kemšami į kalėjimus, 
vežami į Sibiro kalėjimus

I

Siūlo Sudaryti Bendrą Ame
rikos - Anglijos Komisijų
Edinburghas, Škotija, — 

Birž. 9 — Buvęs Anglijos 
karo sekretorius Hore-Be- 
lisha pasiūlė, kad Ameri
kos ir Anglijos industri
ja būtų pavesta bendrai 
komisijai tvarkyti. Tuo 
būdu, anot jo, būtų gali
ma turėti didesnį produk- 
tingumą.

Hore - Belisha taip pat 
siūlo pripažinti bendrą pi
lietybę Anglijos ir Ameri
kos piliečiams.

Šimtai Žmonių Užmušta Egipte
Anglai Nušovė Italijos Karo Lėktuvą

tas.

Užmušė 1000 Žmonių 
Jugoslavijoj

Prancūzai įteikė Protestų Anglijai

Londonas, birželio 9 — 
Maskvos radio praneša, 
kad arti miesto Smedero- 
vo, Jugoslavijoj įvyko 
sprogimas amunicijos san- 
delyj. Du trečdaliai miešto 

kuoti. Tokia padėtis gali sunaikinta, ’ tūkstantis 
žmonių užmušta. f- frpakenkti darbininkams.

Vichy, Prancūzija, birže-(rinių rytų armijas ginti 
lio 9 —Prancūzijos valdžia Siriją nuo užpuolikų, 
per savo atstovą Madride,! Petain griežtai smerkia 
Ispanijoj, įteikė Anglijos’ Angliją už tai, kad įsiver- 
valdžiai protestą dėl jos žė į Prancūzijos koloniją 
kariuomenės įsiveržimo į Siriją be jokios priežas- 
Siriją. i ties, nes Sirijoj nebuvę n^i

Tuoj po įteikimo] protęs- (vieno Vokietijos kareivio. > 
to, Prancūzijos /maršalas Tai esąs neteisėtas Angį- 
Petain išleido ęn>kiamą4 jps. kariuomenės užpup|j-! 
ciją, karią,jis ragina, vidu^mas. .,-znrm.n omž

zoną Tobruke ir Britų ba
zę Maltoj.

Anglai baigia užimti visą 
Ethiopiją. Prie Omo upės 
įvyko susirėmimas. Anglai 
paėmė į nelaisvę apie 4,000 
žmonių, 20 kanuolių, 200 
sunkvežimių, daug kito
kių ginklų. Jie sako, kad 
vien ant kryžkelės užmuš
ta 100 italų. Tačiau, italai 
nepriėmė Britų reikalavi
mo pasiduoti.

Aiexandria, Egiptas, bir
želio 9 — Pereitą šeštadie
nį ir sekmadienį Vokieti
jos naciai iš oro smarkiai 
bombardavo Anglijos karo 
stovyklas Alexandrijoj ir 
Viduržemio jūroj. Šimtai 
žmonių užmušta. Anglai 
nušovė didžiulį tri-motori- 
nį Italijos karo lėktuvą.

Pereitą trečiadienį vo
kiečiai taip pat bombarda
vo Alexandriją, kur už
mušta apie šimtas žmo
nių. Kitos žinios paduoda, 

į kad užmušta tarp 200 ir 
1300 žmonių.
Į Italijos žinios praneša, i nas Viduržemio jūroje vo- 
‘kad italų karo jėgos bom- kiečiai nuskandino 10 An- 
1 bardavo Britanijos, gari-lgti^j prekybfrfięblaivų. /

G

e

Nuskandino 10 Laivų
. . I -------------------— 1

Berlynas, birželio>9—Per 
pastarąsias keturias die-



Antradienis Birželio l£t» ld4.1 ... nkkainimbas ~ s

1941 m. liepos 4 dieną, Maria
napolio kolegijos parke, Thomp
son, Conn. suvažiuos iš visų 
Naujosios Anglijos ir kitų toli
mesnių vietų šaunūs mūsų lie
tuviai vyrai ir gražiosios lietu
vaitės. Lietuvių dienoje galima 
bus matyti įvairiausią progra
mą: dainos, šokiai, kalbos, 
dainos ir vėl šokiai.

Kartą sutinku vieną vyrą 
tuvį ir klausiu:
— Sakyk, prieteliau, ar 

žiuosi į lietuvių dieną?
— Žinoma, jau senai laukiu 

tos dienos, nes noriu pamatyti 
savo mergelę iš Westfieldo, 
Mass. Pernai susipažinau, jau 
kelis laiškus parašiau, bet šie
met vėl norėčiau jos skaistų 
veidelį išvysti. Gal ką nors apie 
ženatvę sukombinuosim. O, be 
to, išgirsiu naujienų iš Lietuvos 
gyvenimo, nors ir čia esu gimęs, 
bet labai esu pasiilgęs savo tė
vų laukų ir miškų.

Sutinku Bostone vieną gražią 
lietuvaitę mergelę, kaip rožę, ir 
klausiu:
— Sese, juk čia pat lietuvių 

diena, ar nemanai patraukti į 
Marianapolio kolegiją, ten gir
dėjau daug ten prašmatnybių 
galima bus matyti.
— Kur tau nevažiuosiu, lau

kiu tos dienos, kaip gervė gied
ros, mat, bus gera proga pama
tyti savo simpatiją iš Hartfor
do. Oi koks jis šaunus vyras. 
Man piršos vienas italas, bet 
mano širdis linksta prie lietu
vio hartfordiečio. Pats nepama
čiau, kaip nusišypsojau jos at
virumu, lietuvaitė tuoj suprato 
ir paaiškino:
— Ale, nemanyk, kad aš va

žiuoju tik dėl jo — noriu taip 
pat išgirsti lietuviškų dainų, iš
klausyti gražių ir naudingų 
kalbų, o be to, bus proga pasi
šokti su savo simpatija. Ir vėl 
nesuvaldžiau šypsenos. Atvira 
lietuvaitė nukaito ir aiškinos:
— Kad aš nemoku ir pataikyti, 

jūs vis šypsotės, atrodo, kad iš 
manęs juokiatės. Ką aš padary
siu, kad mano širdį traukia į 
Marianapolio kolegijos parką. 
Jau pasisiuvau naują suknelę, 
labai gražią, manau, kad ir jam 
patiks, — dar atviriau atskleidė 
savo širdies paslaptį.

vėl

lie-

va-

— Nesijaudink, visai iš jūsų 
nesijuokiu, tik žaviuos jūsų lie
tuvišku nuoširdumu. Labai ma
lonu, kad važiuoji į lietuvių die
ną, nes ten pasijusi, kaip savo 
tėvų laukuose — Lietuvoje.

Eina Worcesterio miesto gat
ve trys šaunūs vyrai ir kalbasi 
lietuviškai, prieinu prie jų ir 
klausiu:

— Na, vyrai, apie ką taip kar
štai ginčijatės?
— Nu, gi va, kalbam ar va

žiuoti į lietuvių dieną ar ne, — 
paaiškino Petras Garuckas.
— Tai kaip nusprendėte?
— Tai jau važiuosime, ten su

tiksime savo jaunų dienų drau
gus, pažįstamus, kaimynus — 
išsikalbėsime, pasiplepėsime ir 
bus ant dūšios geriau, — drą
siai išporino Jonas Valeckas.

Ko tik klausiau, su kuo tik 
kalbėjau, visi vienu žodžiu at
sako:

— Važiuosime, važiuosime į 
lietuvių dieną.

Ir aš noriu savo trigrašį pri
dėti: važiuosime visi į lietuvių 
dieną, nes jūs ten pasijusite, 
kaip Lietuvoj gyveną, nes ten 
visa aplinkuma ir gamta bus 
lietuviška. Visi uždainuosime:
Kur bėga Seėupė, kur Nemunas teka, 
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai žneka, 
čia skamba po kaimus Birutės daina. 
Tegul bėga mūsų upės į mares 

giliausias!
Tegul skamba mūsų dainos po žalis 

plačiausias!

*
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Buvę prieš draftą: ofisų raštininkai, vedėjai, plumeriai, muzikai ar kitokių amatų jauni ener
gingi vyrai, šiuo tarpu, vaizde matosi žygiuoja pavėsy žvaigždžių ir juostų vėliavos ir pasirengę 
kovoti už jos laisvą plevėsavimą, nežiūrint, kad reikėtų ir gyvybes paaukoti. Karių vaizdas pa
gautas 44 Divizijos Port Dix, N. J.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Lenky Laivas Sande
Btsmarcky

Areštavę Stata Už Karei- 
mudoyntęt- -

Londonas, birželio 9 — Brussets, Vokiečių - O- 
Britų laivyno viršininkai' kupuota Belgija, birželio 
pripažįsta, kad lenkų karo 9 — Pranešama, kad Vo- 
laivas Piorun buvo pirma- kieti jos policija areštavo

Į Laeken už 
šone, įvyko Kunigų Vieny- nybės N. Anglijos provin-*įen^1I.^v^?’ vadovybėje nužudymą Vokieti jos ka
bės N. Anglijos provinci-1 ei jos posėdis buvo ne tik j ®u8eniusz Plawski, turė-reivio Laeken parke, geg.

Svarbus Kunigy Pasitarimas
š. m. birželio 3 d. Maria- mis paminėti skaudžią bir- “s> kuris surado Vokieti- Šimtus žmonių Brasselio 

napolio Kolegijoj, Thomp- želio 15 dieną. Kunigų Vie-'j°s karo laivą Bismarcką. pnemiestyj —
_____  :___ tz. ■__________________ i_____ i.- • •_ _____ i Lenku laivas vadovvbeie nužudvma

įjos posėdis, kuri atidarė gausus dalyviais, bet taip suS^r^m^m4 su vokiečių 24 d.
pirm. kun. Petraitis. Kun. pat svarbu^ aktualiausių laivu- Bism^ck laivo jgu-| Vokiečiai įspėja , gyven-

Titulai Draudžiami Jinkl 
Valstybėse

i - 1 - — -
je. Labai įdomu kaip cen
zūra perleido ant tuščio 
pirmo puslapio autoriaus 
vardą ir straipShio užva- 
dinimą: Arthur Engberg— 
Penite Kolonnen (Penkta 
Kolona). Vikingas.

5000 Žmonių Prigėrė
Indi jn ir nnBjtajv

Londonas, birželio 9 — 
Britų žinių agentūra gavo 
žinių, kad gegužės 25 d. 
Indijoj įvyko audra, kuri 
sunaikino daug kaimelių 
Ganges Delta apylinkėje. 
Sakoma, kad audros pa
liestose vietose prigėrė 
5,000 žmonių.

Viesulas Užmiiže I
Wichita, Hansas, briželio 

9 — Vakar vakare viesulas 
užmušė 8 žmones, gyv. ū- 
kyje Wichita šiaurinėje 
dalyje. Viesulas išvertė 
daug medžių, suardė daug 
namų, ir pridarė kitokių 
nuostolių.
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kokios stoties, liepta išlip
ti ir po to dar ilgą laiką 
reikėję eiti pėščia. Laiško 
siuntėjas esąs kažkur 
šiaurės Urale ir gyvenąs 
miške. Nežiūrint didelio 
šalčio, kaipo pastogė duoti 
iš lentų sukalti barakai. 
Tenką kęsti ir šaltį, ir ba
dą. Laiško rašė jo 3 metų 
vaikas miręs jau pakelyje, 
o ir kito gyvybės nesitiki
ma išgelbėti. Barakuose 
gyvenantieji esą tikri, kad 
ir jų laukianti baisi mirtis.

Kaipo laiško rašymo vie
ta pažymėta “Liesopunkt 
N...” (Miško punktas N..).

laivu. ni8marcK laivo jgu-j voKieciai įspėja < j 
la paleido šūvius į lenkų tojus, kad jeigu jie nesi- 
laivą, bet pastarasis sus-, 
pėjo pabėgti. Kada prane
šė Anglijos karo laivyno 
vadovybei apie Bismarcką, 
tai jis buvo užkluptas 
nuskandintas.

Petraitis, atidaręs posėdį, klausimų iškėlimu, svars- 
atsisakė nuo pirmininko tymais ir nutarimais, 
pareigų ir pasiūlė išrinkti 
naują valdybą.

Kunigų Vienybės N. An
glijos provincijos slaptu Navickas, T. Marijonų 
balsavimu, pirmininku —'provincijolas, supažindino 
Kun. Juškaitis, vice-pirm J visus su naūju Marianapo- 
— Kun. V. Puidokas ir se- Ho Kolegijos rektorių kun. 

kun. F. Nor- dr. Vašku. Dėkojo visiems 
----- už paramą Marianapolio

Kunigų Vienybės N. An-,Kolegijai. Baigdamas kal- 
glijos provincijos posėdy-jbą atsisveikino su kun. dr.

” (Matulaičiu, MIC., kuris 
(šiomis dienomis grįžta į 
•Londoną.

Kun. dr. j^azimieras Ur
bonavičius savo kalboje iš
kėlė Marianapolio Kolegi
jos ir bendrai TT. Marijo
nų gražius darbus mūsų 
išeivijoje. Buvęs.

Macių-Soviety Santykiai - - - X* ĮifRipn
-.-i i.

Londonas, birželio 9 — 
Britų žinių agentūra pra
neša, kad šiomis dienomis 
tarp Vokietijos nacių ir 
Sovietų komisarų santy
kiai pablogėjo. Britanijos 
ministeris Sir Stafford iš
kviestas iš Maskvos į Lon
doną.

Vokietijos spauda abejo
ja, kad Britanijos ministe
ris galėtų pasiekti Londo
ną be perėjimo Vokietijos 
okupuotų kraštų. Iš Mas
kvos buvo pranešta, kad 
jis vykstąs per Stockholm, 
Švediją.

Nario mokesčių sumokė
ta apie 90 dolerių.

Pietaujant kun. dr. J. 
T. Marijonų ir

ims padėti surasti kalti
ninką, kuris dviem šūviais 
nušovė kareivi Rudolf Ves- 
cly, tai valdžios viršininkai 
bus priversti imtis kitų 
priemonių.

kretoriumi — 1 
butas — išrinkti.

I

i je svarstyta aktualūs' 
j klausimai: klierikų pabė
gėlių šelpimas, Lietuvos

Klausimas — Ar ateivis, pasiuntinybės prie Vati- 
gali vartoti barono titulą kano finansavimas, pami- 
po tapimu Jung. Valstybių nėjimas birželio 15 dienos, 
piliečiu?

I
Atsakymas — Ne. Jung. 

Valstybės nepripažįsta jo
kių titulų.

Tituluotas ateivis atsiža- pasiuntinybės 
da savo titulo prieš taps-‘mas pavesti rūpintis Ku- 
tant Jung. Valst. piliečiu. 
Amerikos pilietybė buvo 
atimta nuo kelių tituluotų 
europiečių, kurie tapo A- 
merikos piliečiais, bet vis 
vartojo savo senus titulus. 
Teismai laikė, jog jų atsi
tikimuose pilietybė buvo 
apgavingai gauta. FLIS.

kuri primena skaudžią ru
sų bolševikų okupaciją 
Lietuvoje, ir pasirengimas 
Kunigų Vienybės Seimui. 
Posėdyje nutarta Lietuvos 

finansavi-

nigų Vienybės Centrui, 
kuris kuoskubiausiai krei
ptųsi į kunigus, prašant iš 
kiekvieno kunigo bent po 
10 dolerių paaukoti, kad 
galėtų ir toliau egzistuoti 
Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano. Be to, nusista
tyta atitinkamai pamaldo-

Specialis Išpardavimas Vacuum Cleaners 
Karpėty Valytuvų 

Vertes ‘54 “ Tik už

Perkant valytuvą $14.95 
vertės, 17 brušių duodame 

dykai.
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New York, birželio 9 — 
Vokiečių radio praneša, 
kad Japonijos karo misija, 
kuri dabar lankosi Italijoj, 
iš ten vyks į Maskvą, kur 
praleis keletą dienų. Vo
kiečiai sako, kad japonai 
ir rusai tarsis apie svar
biuosius abiejų šalių rei
kalus.

VokteSą CataraStadijoje
Šiomis dienomis pasiekė 

Ameriką nemažas siunti
nys Švedijos laikraščių ir 
įvairių spausdinių. Švedi
jos populiarus savaitinis 
žurnalas “Vecko - Journa- 
len”, IOV2 numeris, išėjęs 
kovo 9, 1941, yra pilnas 
tuščių vietų, panašiai kaip 
buvo lietuvių laikraščiai 
lenkų okupuotame Vilniu-

Ir 17 įvairių 
Šepečių- 

Bruches Dykai

Reguliarė kaina su vi
sais šepečiais buvo — 
$54.90. Dabar parduoda
me už $39.95 ir duodame 
17 šepečių, kurie yra pa
rodyti paveiksle, dykai.

?

Pasinaudokite šia proga. Kreipkitės j

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay South Boston, Mass.
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Prancūzai Salake Britą 
Vėdinasi Į Sirija

Beirut, Lebanonas, bir
želio 9 — Prancūzų apsi
gynimo karo jėgos sulaikė 
Britų ir “laisvų” prancūzų 
karo jėgas, kurios briauja- 
si į Siriją. Kaikur Lebano- 
no uostuose Britams pavy
ko iškelti savo kareivius, 
bet tuose uostuose įvyko 
smarkūs susirėmimai. Bri
tų laivai turėjo trauktis iš 
uostų ir iškeltieji kareiviai 
buvo paimti į nelaisvę.

Britai Užima Sirijos Miestus

tag Išveža |iš Prancūzų Afrikos ko
lonijos ir Britų žinios pra
neša, kad Britanijos ir lai
svų prancūzų karo jėgos 
labai atkakliai gina Siriją 
nuo vokiečių įsiveržimo. 
Sakoma, kad gynėjai kol 
kas laimi. Tačiau, Vokieti
jos nacių kareiviai stipriai 
laikosi Sirijoj. Daugiau 
vokiečių kareivių atveža 
lėktuvais ir nuleidžia juos 
parašiutais.

Smarkiausi susirėmimai 
eina kalnuotuose kraštuo
se.

VddeSai Sake, Tai Pren-
a1 ra i

Berlynas, birželio 9 — 
Britanijos veiksmus Siri
joj labai atydžiai seka vo
kiečiai. Jie sako, kad britų 
įsiveržimas į Siriją vyriau
siai paliečia Prancūziją.

Vokiečiai neabejoja, kad 
prancūzai visomis jėgomis 
gins Siriją nuo užpuolikų. 
Jeigu Prancūzai pradės 
karą prieš Angliją, tai ir 
Vokietijos karo jėgoms 
bus lengviau kariauti.

Tirti ja Tik Gta Savo
nUKZlUS

Londonas, birželio 9 — 
Pranešama, kad Britų ir 
“laisvų” prancūzų karo jė
gos užėmė Merjoyoun mie
stelį, pakelyj į Beirutą, ir 
taipgi Į$emė Tyre ncųestelį 
Lebanono pajūryj.

— Iš tikrų šaltinių patir
ta, kad iš buv. Lenkijos 
sričių, atitekusių sovietų 
Rusijai, gyventojai išveža
mi ištisais traukiniais. Mi
licijos ar GPU žvalgybi
ninkai atvyksta į numaty
tų aukų butus it įsako tuo
jau pat eiti į stotį. Su savi
mi leidžiama pasiimtų 
daiktų tiktai tiek, kiek 
gali panešti. Jeigu kurio 
šeimos naric5 ttK> momentu 
nėra namlt, tai jo nelau
kiama. Jis išsiunčiamas 
kitu traukiniu ir kiton 
vieton.

Išsiunčiami žmonės su- 
grūdami į prekių vagonus 
iki paskutines vietos. Žino
masis rusiškųjų vagonų 
užrašas “40 žmonių ar 8 
arkliai” tokiems tremti
niams negalioja: sukemša- 
ma po dvigubą žmonių 
skaičių. Ant vagonų užde
damas užrašas: “Liaudies 
priešai”, kad pakelyje 
žmonės nedrįstų prie išve
žamųjų prisiartinti. Val
gyti duodama tiktai duo
nos ir vandens.

Iš tokio išsiųstojo per 
antras rankas gautas Lvo
ve laiškas. Jame rašoma, 
kad traukinyje išbuvę 14 
dienų. Per visą tą laiką ne

— Okupuotoje Lietuvoje 
apgyvendinti maskolių ka
rininkai atvirai pasakoja, 
kad kapitalistinės valsty
bės rengiančios užpuolimą 
prieš sovietų Rusiją.

Todėl Lietuvos pasieny
je, o taip pat įvairiose vie
tose krašto gilumoje jie 
statą sutvirtinimus.

Karo psichozas, apie ku
rį jau anksčiau buvome ra
šę, ne tik nėra sumažėjęs, 
bet, atvirkščiai, eina vis 
didyn. Apie karą kalba ne 
tik maskolių okupantai. Ir 
Lietuvos žmonės yra per
imti, jų nuomone, neiš
vengiamo karo nuotaika. 
Tas psichozas slegia taip 
pat valdančius komunisti
nius sluoksnius. Atvires- 
niuose pasikalbėjimuose 
lietuviai komunistai reiš
kia baimės dėl savo liki
mo, jei pašonėje kiltų ka
ras. “Rusai tai išsilakstys, 
bet kur mums reikės dė
tis?” — sako tokie žmo
nės, bolševikų okupacijos 
pirmaisiais medaus mėne
siais prisiplakę prie mas
kolių.

Visos panašios kalbos iš
nešiojamos po kraštą, o tai 
neprisideda prie pastovu
mo jausmo sustiprinimo.

Mt JAUČIATĖS NUVARĄ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą— itputg viduriai?
Kada tik užsikemša jteų tarno*, 

apimta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. Imkite FU5N-A-MINT. Ta

Ankara, Turkija, birželio 
9 — Turkijos valdžia pa
reiškė, kad ji laikysis nuo
šaliai nuo Sirijos karo, bet 
jeigu įsiveržėliai briausis 
į Turkiją, tai ^visomis jį buvę leista iš vagono iš-

l

gomis gins savo kraštą.

malonaus skonio Huosuojanti kram
toma guma Švelniai bet tikrai Huo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult Ry
te jausite tikrą nalengutnima ir at- 
gausit vikrumą- Jaunu ir senu mili
jonai naudojasi nebrangiu FM5N-. 
MINT. Jis tinka ir jtau Setipai. Nu- 
sipiridt FEEN-A-MfNT šiandien!

A-

lipti. Privažiavus prie kaž-
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Keturi Islamo Globotojai
Karas staiga persimetė į islamo sritį. Turkija, Ita- 

nas (Persija), Irakas, Palestinos ir Sirijos arabai tai 
vis islamo bei Mahometo garbintojai. Kada į jų žemę 
braunasi kariaujantieji europiečiai, tai islamo išpa
žintojai visų pirma žiūri, ar įsiveržę į jų tėvynę ne
kviestieji svečiai bus palankūs jų religijai. Jei taip, tai 
gerai; jei ne, tai jų dvasiškiai tuojau skelbia prieš atė
jūnus “šventąjį” karą, kurs visuomet pasižymi fana
tišku atkaklumu ir nežmonišku žiaurumu. Kas gi no
rės turėt prieš save kokią 30 milijonų įsikarščiavusių 
fanatikų? Tad visi garsieji karvedžiai, atvykę į maho
metonų valstybes, apsimesdavo uoliais islamo priete- 
liais bei globotojais. Moderninėj istorijoj tokių isla
mo “globotojų” buvo keturi: Napoleonas I, Wilhelmas 
II, Mussolini ir Hitleris. Trims pirmiesiems jų žygiai 
nepavyko. Veikiai pamatysim, kaip seksis ketvirta
jam.

Napoleonas I buvo visų genijaliausias karvedys, o 
bet gi Egipto neužkariavo. Tiesa, arabus ir turkus vi
sur nugalėjo, bet kada Nelsonas sunaikino prancūzų 
laivyną ir susisiekimą su Prancūzija atkirto, tai Na
poleonas numojo ranka į Egiptą ir palikęs gen. Klebe- 
riui ekspediciją likviduoti, pats grįžo į Europą kovoti 
su įsigalėjusia prieš jį austrų - rusų - anglų koalicija. 
Iš viso, veidmainingas islamizmu apsimetimas nėkiek 
Napoleonui nepagelbėjo. Turkų ir arabų palankumo 
jis neįsigijo.

Buvusio pasaulinio karo metu kaizeris Wilhelmas 
H, sumanęs įvykdyti didingą užsimojimą sudaryti Ber
lyno - Konstantinopolio - Bagdado ašį, taip pat reiškė 
islamizmui daug palankumo. Tačiau, kaip žinome, jo 
---- .------------- - - yurkįja bUvo nugalėta ir sus- 

abartinio Irako sostinę, užėmė

Kun. M. Urbonavičius, MIC.
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| sijoj ir Lietuvoj buvo mil
žiniški dvarai, nuo kurių 
priklausė kaimai. CTkinin- 
kystė buvo plečiama per 
lažininkystę, t. y. kad dva
rai už tam tikrą nustatytą 
pasidarbavimą jų laukuo
se užleisdavo kaimiečiams 
atsakančius ūkelius, ku- 

įriuose jau galėjo dirbti iš- 
! imtinai savo naudai. Toji 
ūkininkavimo forma, pri
imta visur Europoj, laikui 
bėgant išsigyveno, pasida
rė neapkenčiama kaip bau
džiava ir tapo panaikinta. 
Bet savo laiku buvo vieno
da taip Prūsijoj, kaip ir 

j Lietuvoje, o pirmiausiai 
i buvo panaikinta Lietuvos 
dalyj Suvalkijoj 1806 m., 
kada ji buvo priskirta Na
poleono paliepimu prie 
Lenkų Varšuvos kunigaik
štystės; Prūsijoj buvo pa
naikinta 1828 m., o Vil
niaus ir Kauno gubernijo
se 1861 metais. Iš tų pa
naikinimo baudžiavos me
tų galima suprasti, padė
jimas kaimiečių per ilgus 
šimtmečius buvo vienodas 
tapi Prūsijoj, kaip ir Lie
tuvoj: abejose šalyse iš- 
tautėjimo bangos palies
davo tik miestus ir dvarus, 
kaimų nepasiekdavo ir 
dėlto netik jų gyventojai, 
bet net jų vadai iki pasku
tinio šimtmečio užsiliko 
lietuviški.

4. Kalbos 
Prūsijos ir 
tumas yra
Prūsijoj baisiai įsigalėjo 
vokiečių kalba, bet tas 
skirtingumas neturėtų bū
ti per daug reikšmingas 
tautos gyvenime. Pirm vi- 
soko dėl to, kad žinojimas 
svetimos valstybinės kul
tūringos kalbos, vienos, ar 
daugelio, — paprastai tau
tiniams jausmams neken
kia, jei nesijungia su nie-

Pries tūkstantį metų Lie
tuva nuo Prūsijos mažai 
kuo skyrėsi: giminingi sau 
žmonės gyveno ir vienoj ir 
kitoj šalyj, panaši kalba, 
panašūs papročiai buvo a- 
bejose šalyse. Prūsas be
maž galėjo lietuviu vadin
tis, o lietuvis prūsu.

Dabartiniais laikais atro
do, kad neišpasakytas 
skirtingumas, kažinkokia 
praraja tas dvi kaimyni
nes šalis atstūmė vieną 
nuo kitos. Prūsai jau nebe- 
prūsai, o vokiečiai ir dargi 
liuteronai, lietuviai gi ir 
užsilikę lietuviais ir kata
likais.

Uždavinys šito rašinėlio 
yra priparodyti, kad taip 
blogai, kaip atrodo — išti- 
krųjų nėra, kad Lietuva ir 
Prūsija nėra labai skirtin
gos šalys ir gyvenime tu
rėtų eiti iš vien, tiesiog 
vienytis.

1. Pirm visoko geografinė 
padėtis vienija Lietuvą su 
Prūsija. Lietuvos centras 
yra taip arti Prūsijos cen
tro, kaip joks kitas tauti
nis vystimosi centras. Jau 

1 tas geografinis artimumas 
labai daug reiškia. Mūsų 
geografas Dr. K. Pakštas 
galėtų nuodugniai tą daly
ką išaiškinti.

2. Etnografinis, tai reiš
kia gyventojų kraujo ir 
kilmės padėtis irgi jungia 
Lietuvą su Prūsija. Kad 
taip buvo senovėj nieks 
neabejoja. Istoriniai įvy
kiai įnešė šiek tiek įvairu
mo: Prūsiją užplūdo kry
žiuočiai vokiečiai, Lietu
vos valdovai pasivarė į Ry
tus, gerokai patys surusė
jo ir slaviško gaivalo Lie
tuvon įleido. Bet nuošim- skaitlingai įstoję į Kry
tis svetimojo kraujo nega- žiuočių vienuolyną, kad jis 
Įėjo būti nei čia, nei ten 
nerdidelis, nes patys kry
žiuočiai buvo nevedę ber
nai — vienuoliai — šeimy
nų neaugino, atgabenti gi 
iš Vokietijos pagelbininkai 
ir amatininkai, kad ir su 
šeimomis atvyko, tai tik 
miestuose galėjo apsigy
venti — ir kaip paprastai į ros tvirtovę, tikros civili- 
miesčionys — per šeimų. zaci jos Rytų Europoj mo- 
nevaisingumą — išmirti, kyklą.
Lietuvos gilumon slavų ir
gi perdaug negalėjo įeiti, Prūsų valstybė įsikūrė, la-

nes ten nieko tokio nebu
vo, kas galėtų juos trauk
ti: nei dirbamų laukų, nei; 
miestų; daugiau lietuvių: 
kraustėsi į gudų miestus,] 
negu gudų arba lenkų į 
Lietuvos miškus.

Prūsijoj kryžiuočiai su
darė tik valstybinį apara
tą ir etnografinio krašto! 
sudėjimo beveik nepakei- j 
tė. Tiesa, kad daug kas iš! 
prūsų pabėgo nuo atėjūnų' 
Lietuvon, daug kas žuvo j 
kautynėse su kryžiuočiais,! 
bet visgi daugiau pasiliko, 
priėmė noroms ar neno
rams šv. krikštą ir neturė
dami tarpusaviu pražutin- perduada Jungt. Valstybių Armijai penki šimtąjį mo-Į 
gų, kaip paprastai būna, mintis - treniruotis orlaivį. Kada šis penkta - šimtasis 
a__  __ __________ _ i n o ovmi mi tnomnf

I
I

Fairchild Aircraft Corporation, Hagerstoįvn, Md.,

pastangos nup 
kaldyta, gi Ba 
Britai.

Mussolini 1937 metais žygiuodamas į Ethiopiją, ir 
gi pasiskelbė islamo protektorium. Ethiopiją jis užka
riavo, bet neilgam. Dabar ją valdo bei “proteguoja” — 
britai.

Ketvirtasis islamo mėgėjas — Hitleris jau vadi
namas “protektoriaus protektorium”, kitais žodžiais, 
Mussolinio viršininku. Iš visų keturių jis gali išeit sėk
mingiausiu. Tiesa, jis pertoli nuo Vokietijos nužygiavo, 
bet turi naują susisiekimo kelią, būtent, oru, kuriame 
jis kol kas vyrauja. Taip pat moka sau išdirbti susisie
kimą ir sausu keliu. Tam tikslui nereikalauja nė isla
mizmu aDsimesti, nes turkai ir persai ir taip prieš jį 
dreba. Tik Irake mėgino islamizmu operuoti, sukelda
mas prieš Angliją dali io gyventojų, bet tai jam bent 
laikinai nepavyko. Tačiau tas nepasisekimas nesu- 
tramdė jo ryžtingumo. Jis turi pasižabojęs prancūzus, 
kurie bejėgiškai leidžia vokiečiams Sirijoj šeiminin
kauti. žodžiu, Mussolinio “protektorius” nepalygina
mai britams pavojingesnis už susmukusį fašistų vadą.

v •

tarp pagonių kovų — ra
miai plėtėsi savo tėvynėj, 
kad ir svetimo jungo pris
lėgti. Kryžiuočiai neva bu
vo vokiečiai, bet gi ne iš
imtinai vokiečiai įstodavo 
jų tarpan. Ir prancūzai, ir 
anglai ir ispanai ir lenkai, 
pagaliau ir prūsai ir lietu
viai galėjo įstoti į Kry
žiuočių vienuolyną ir buvo 
atsitikimai, kad įstodavo. 
Koks nuošimtis kryžiuočių 
tarpe buvo kilusių iš prū
sų ir lietuvių, vargiai, ar 
kas galėtų pasakyti, bet 
užtenka žinoti, kad tokie 
buvo, o jų tarpe net Kęs
tučio sūnus' o Vytauto 
brolis Butautas.

Pasaka, ne be istorinio 
pamato, apie Konradą Wa- 
llenrodą taip pat daug 
šviesos priduoda išaiški
nimui santykių tarp Lie
tuvos ir Prūsijos.

Jeigu Mindauginis krik
štas būtų giliau Lietuvoj 
įsišaknijęs ir jeigu lietu
viai ir prūsai būtų taip

v •

daugumoj taptų lietuviš
kas, kad jo visa vadovybė: 
pradedant nuo Didžiojo 
Magistro ir baigiant pilių 
komendantais, būtų lietu
vių rankose, gal 
turėję gražiausią 
riausią lietuvišką 
bę, krikščioniškos

v •
būtume 
ir stip- 
valsty- 
kultū-

orlaivis - treineris buvo perleidžiamas armijai, tuomet 
buvo parengtos specialės ceremonijos. Vaizde matosi 
orlaivy lakūnas Merris Meigs, kuris pasirengęs išban
dymui orlaivio ir šalę jo kompanijos prezidentas, gi 
dešinėj armijos inspektorius.

bai kultūringai išsivystė, 
pasidarė pavyzdinga kai- 
kuriais žvilgsniais visai 
Europai; prūsų dvasia už
kariavo Europą. Bereikalo 
visą kreditą už Prūsų val
stybės išsivystymą ati
duodam vokiečiams: ar ne 
teisingiau būtų didesnę 
dalį to kredito pripažinti 
etnografiniam Prūsijos 
gaivalui — prūsams lietu
viams, kad ir su vokietė ju-1 
siems, bet visgi nei vokie-j 
čių kraujo, nei būdo. Ste
bėtinas buvo amžių bėgy
je vargingiausios (gamtos 
žvilgsniu) Prūsijos iškili
mas į aukščiausią kultū
ros laipsnį — stebėtinas 
buvo ir Lietuvos per dvi
dešimtį nepriklausomo 
gyvenimo ’: metus kultūri
nis išsivystymas. Ar ne 
reikėtų tų dviejų stebėti- 
numų skaitytis už vieną? 
Ar ne reikėtų stebėtis ga
bumais tos vienos mūsų 
tautos, gyvenančios Prūsi
joj ir Lietuvoj, skirtingose 
sąlygose, bet vienokiu bū
du veikiančios? Gal kas 
pasakys, kad Prūsijos kul-

I
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Taip neįvyko, bet visgi

žaloti. Visomis pajėgomis jie ruošiasi Hitlerį atremti. 
Ar jiems tai pavyks? Spėlioti neišsimoka. Verčiau va- 

Britai negali to nežinoti, nes jau ne kartą buvo jo su-handžiukę palūkėti. K.

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku- 
puotosios Lietuvos

10. Rusų bolševikai savo kalbomis ir pažadais dar* 
bininkų nepasotino ir jų gyvenimo nepagerino.

(Tęsinys)
Atėję rusų bolševikai į Lietuvą 

prisispyrę tvirtino:
— Mes jums atnešėm laisvę, geres

nį gyvenimą, išvadavom iš buržujų. 
Dabar tikrai bus darbininkų valdžia, 
nebebus išnaudotojų — darbininkui 
prasidės naujas gyvenimas.

Koks gi naujas darbininko gyve
nimas prasidės? Atėjus bolševikams, 
pirmuosius keturis kokius mėnesius 
darbininkas buvo varomas į mitin
gus ir demonstracijas, ten jis girdė
jo gražiausias kalbas ir šaunius pa
žadus apie gražesnį gyvenimą. ' Juo 
daugiau )3gų bolševikai kalbėjo apie 
gražesnfe^gįenim^ jują daugiau rtisų 
bolševikapJBfrę pažadų>'kad tiidjfcu 

* i» ' ’ •

prasidėsiąs darbininkų laimės die
nos, darbininkas kas valandą, kas
dien galėjo įsitikinti, kad pragyveni
mas brangsta ir jau daug reikiamų 
daiktų nebegali gauti. Taigi, juo 
daugiau bolševikai kalbėjo apie ge
resnį gyvenimą, tuo daugiau darbi
ninkai patyrė ant savo kailio neda- 
teklius. Rusų bolševikai atėję iš 
Maskvos nusavino iš ūkininkų ir ma
žažemių žemes ir mažažemis ir ūki
ninkas jau buvo ne šeimininkas, bet 
tik valdytojas, jie negalėjo jau savo 
žemes parduoti, vaikams užrašyti ar 
pavesti. Sunkiai įsigyta ūkininkų ir 
mažažemių žemė paliko valdžios nuo
savybė. O jau dabar Lietuvoj norima 
įvesti kolkozinė. santvarka, kur visi 
bendrai dirbs sujungtus žėfaife plo

ki jausmai liepsnojo.
Prie Prūsijos iškilimo 

prisidėjo jos bajorai —rei
škia neva svetimi tautai. 
Bet ar jų tarpe ne buvo 
lietuvių? Čia verta pažy
mėti, kad paskutinis Prū
sijos bajorijos vadas pr<eš 
pat Hitlerio įsigalėjimą, 
kuriam Austrijokas pa- 
perhanger valdžią iš rankų 
išlupo — buvo kaip tik 
Von Gayl, kuris neužsigir.- 
davo lietuviškos kilmės. 
Ir matyt lietuviškas Von 
Gayliaus kraujas nebuvo 
labai svetimas kitiems 
Prūsijos bajorams, jei ne
sibijojo savo reikalų vedi
mą jam pavesti. O filoso
fas Kantas? Argi jis ne
jungia etnografiniai Prū
sijos su Lietuva? Ir kiek 
Prūsijoj tokių Von Gaylių 
ir Kantų — gal ne mažiau.

žvilgsniu tarp 
Lietuvos skir- 
nemažas, nes

A* UV ilXU.XJJUU. y U U O

negu Lietuvoj Ropų, Ple-I kinimu savo įgimtos kal- 
4-„_. hr>a T'lo ncml vi tautu n i r-terų, Romanų, Shilingų, 
Totlebenų, Vaisenhofų ir 
panašių ?

3. Viešosios ekonomijos 
žvilgsniu vėl turim gimi
ningumą tarp Prūsijos ir 
Lietuvos. Nei Prūsijoj nei 
Lietuvoj nėra kasyklų. Vi
sas žmonių turtas senovėj 
buvo miškuose, o nuo įve
dimo kultūros laukuose. 
Žemdirbystė ir gyvulinin
kystė tai svarbiausieji, jei 
ne vieninteli šaltiniai žmo
nių gerovės taip Prūsijoj, 
kaip ir Lietuvoj. Abejose 
šalyse žemdirbystė buvo į-

tūrinis išsivystymas tai 
vokiečių Hohenzollernų, 
karališkos Prūsijos šeimy
nos darbas. Taip, bet mo
tina pirmųjų Prūsijoj Ho
henzollernų karalaitė So-1 
fija buvo kaip tik tikroji 
sesuo mūsų tautos globėjo 
Šv. Kazimiero, kurios gys
lose Gedimino kraujas te
kėjo, o širdyje ir lietuvis- vesta per dvarus. Ir Prū-

tus ir ūkininkas ir mažažemis nebus 
ne tik ne šeimininkas, bet ir nebeval
dyto  jas, o tik paprastas bolševikiško
jo ūkio bernas ar baudžiauninkas. 
Užtat visi Lietuvos vyrai ir moterys 
kratosi tokios bolševikiškos netvar
kos.

Rusų bolševikai, kai kurių mūsų 
lietuvių komunistų parsidavėlių Ma
skvai ir daugelio Lietuvos žydelių pa
dėdami, nusavino Lietuvos bankų 
turtus ir daugelio turtingesniųjų 
žmonių namus. Įdomu žinoti, kur gi 
Lietuvos bankų pinigai ir aukos pa
sidėjo? Gi išvežė į Maskvą, o Lietu
vos darbininkams neteko ne cento, o 
tik žodžiai ir pažadai. Kas gi apsigy
veno nusavintuose namuose? Gal 
darbininkai? Nieko panašaus. Darbi
ninkai, kaip pirmiau gyveno papras
tose lūšnose ar drėgnuose rūsiuose, 
taip ir prie bolševikų paliko juose 
tūnoti. Puikiuose namuose, kuriuos 
bolševikai nusavino, apsigyveno rusų 
bolševikų komisarai, karininkai ir į- 
vairūs Stalino garbintojai ir jo pus
padžių laižytojai, tik ne vargingieji 
žmones. Pavyzdžiui, Jono Vailokai
čio nusavintuose namubse apgyven- 
diiid jvairiifiš1 lietuvius fišytoju^, me-

nininkus ir dainininkus, kurie ten 
mokinos ir specializavosi, kad sklan
džiau galėtų liaupsinti mūsų tautos 
laisvės žudytoją “draugą” Staliną ir 
kitus jo sėbrus. Ir rašytojas T. Tilvy
tis ten gyvendamas pradėjo juoktis:
— Patalpino mus čia šauniuose rū

muose, manė, kad mes galėsime būti 
darbingi, bet šaunūs pečiai ir gražios 
sienos mus pavilioja ir mes ištisomis 
valandomis tik svajojam ir svajo
jam...

žodžiu, turtingųjų namai ar Lie
tuvos auksas atiteko ne Lietuvos 
darbininkijai, bet kitiems turtuo
liams, kurie atėjo iš Maskvos ir 
tiems, kurie labiausiai moka laižyti 
rusų bolševikų rankas. Taigi, pir
miau buvo taip vadinami lietuviški 
turtuoliai, kurie turėjo savo namus 
ir darželį mieste, o dabar jų vietas 
užėmė maskoliški bolševikai, ku
riems Lietuvos darbininkas, pusalka
nis, turi lankstytis, turi visuomet ro
dyti linksmą veidą, jei nenori patek
ti į kalėjimą. Gražesnį gyvenimą su
laukė ne Lietuvos darbininkas, bet 
tik Maskvos bolše^i^ai-ir jų akli pa
kalikai, lietuviški žydeliai, kurie dau
giausia prisidėjo prje Lietuvos Ne-

bos. Daugelyj tautų pir
mieji rašytojai pirmiau 
rašė lotyniškai, 
ziškai ar rusiškai 
paskui savo tautinėj kal
boj Antras dalykas: sveti
mos valstybinės kalbos 
greit yra įvedamos ir greit 
išvedamos: pavyzdžiui Lie
tuvoj labai buvo įsigalėju
si lenkų kalba nuo 1795 
metų, bet tik iki 1863 m. 
Po tam įsigalėjo rusų kal
ba, bet vėl viešpatavo tik 
iki 1914 metų. Nuo vokie
čių okupacijos per Didįjį 
Karą prasidėjo visoj Lie-
Tęsinys 6-tame puslapyj

prancū- 
— o tik

priklausomybės žudymo...
Didžiausi darbininkų išnaudotojai 

seniau buvo Lietuvoje žydai, daugel 
kartų jų įmonėse ir fabrikuose kilo 
riaušės. Atėjo rusų bolševikai iš Ma
skvos, pirmieji visur prasikišo žydai 
ir kai kurie lietuviai darbininkai ty
lėjo apie įvairias pirmykštes žydų 
šunybes ir nuėjo kartu su jais... O 
šiandien, rusai bolševikai, atsibastę 
iš Rusijos gilumos, ir lietuviški žy
deliai pasidarė Lietuvos ponais, ku
rių visi turi bijoti ir gyventi netikru
mo dienos, o lietuviškas darbininkas 
iš jų sulaukė tik špygą ir ubagišką 
gyvenimą, nes prie bolševikiškos 
“tvarkos” pragyvenimas pabrango 
šešis kartus, o uždarbis tik du ar tris 
kartus. Tai kaip gyventi? Gi tik pa
žadais ir žodžiais, o mėsa ir duona vis 
brangsta. Ot tau ir gražesnis gyveni
mas! Gražesnį gyvenimą sulaukė tik 
rusiškas kacapas ir lietuviškas žy
das, bet ne mūsų vargšas lietuvis 
darbininkas ar mažažemis ar ūkinin
kas, jie visi buvo apiplėšti ir paversti 
ubagais. Dabar Lietuvą valdo nauji 
buržujai, kurių vardas —- ruskis bol
ševikas ir žydas.

(Bus daugiau).
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Vienintelė Priemonė Išsigelbėti 
Žmonijai Nuo Slegiančio Karo

Rašo Dr. Pranas 
Šacikauskas

Šiandien ištikrųjų da
bartinės politiškos krizės 
priežaščių reikia ieškoti ne 
Versalio apsirikimuose, ne 
pravestųjų ribų netikslu
me, bet — socialinėje, mo
ralinėje ir, pagaliau — re
liginėje krizėje. Nevisi su
vokia, koks čia galėtų būti 
ryšis tarp agresorių pre
tenzijos ir religijos? Ta
čiau, nėra abejonės, kad, 
vis dėlto, esama ryšio, ir 
tai, labai glaudaus, tarp a- 
gresinio karo dvasios ir 
nukrikščionėjusio žmo
gaus psichologijos.

Kristus, prieš įžengda
mas į dangų, kalbėjo: “Ra
mybę duodu jums. Mano 
ramybę palieku jums. Ne 
kaip pasaulis duoda, aš 
jums duodu...” 
vobis” — tai yra frazė, pa
tapusi sveikinimosi formu
le prisikėlusio Kristaus 
praktikoje. Vadinasi, Kris
tus taiką akcentavo! To
dėl netenka stebėtis, kad 
visiškai nepakeliui su Kri
staus mokslu vadams, y- 
pačiai, tos valstybės bei 
tautos, kuri visuotiniu įsi
tikinimu šiandieną sudaro 
didžiausį pavojų pasaulio 
taikai. Juk doktrina apie 
absoliutišką vienos tautos 
ar rasės pranašumą prieš 
kitas tautas sueina į aiš
kų konfliktą su dėsniu: — 
Visi gi jūs broliai, nes vie
nas jūsų Tėvas, kurs yra 
danguje”. Čia aiškiai ma
toma kolizija.

Bet reikia įžvelgti į daly
kus dar giliau. Tarp krikš
čioniškojo ir pagoniškojo

“Pax

galvojimo esminius skirtu
mus pasireiškia tame, kad 
krikščionybė, nors neįgno- 
ruodama šėmės ir jos rei
kalų, vis dėlto, savo galvo
jimo ir siekimų centru pa
daro amžinybę ir dvasios 
vertybes, o pagonybės gal
vosena visada koncentruo
jasi ant pasaulio ir joje gė
rybių. Kalno pamokslas, 
tai Kristaus deklaracija, 
tai Jo programinė kalba. 
Ypačiai reikšminga yra to
ji kalno pamokslo dalis, 
kurią katekizmas vadina 
Aštuoniais Palaiminimais. 
Tenai Didysis Pasaulio 
Mokytojas nurodo būdus, 
kaip žmogus galėtų patap
ti “palaimintas”, kitaip 
sakant — laimingas. Bet 
tarp tų būdų bei priemonių 
mes nerandame nė vienos 
priemonės iš tų, kurias lai
kė ir tebelaiko, bet kokio 
tipo pagonys visiškai ge
romis ir gal net vieninte
liai tinkamomis žemiška
jai žmogaus laimei sukur
ti. Kitaip sakant, kelias 
prie palaimingo gyvenimo, 
kurį rekomenduoja Kris
tus, yra diametrališkai 
priešingas tam, kurį laiko 
tinkamu egoistiškai ir gaš
liai nusiteikęs žmogus.

Nėra abejonės, kad dide
lė dalis, gal net dauguma 
žmonių nuėjo, kaip tik, ši
tuo pastaruoju keliu... Va
dinasi, turtas, garbė, ant 
kitų viešpatavimas, galėji
mas patenkinti visas savo 
užgaidas bei geismus, 
trumpiau — visa tai, ką a- 
pima sąvoka “žemės gery
bės”, palaikyta tikriausią-
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Waterbury Savings Bank
A MUTUAL SAVINGS BANK

140 Main St. Tel. Thomaston 40 Thomaston, Conn.

Leavenworth St. Tel. 4-4163 VVaterbury, Conn.

Thomaston Savings Bank
Robert Hazen, Pres.; F. L. White, Vice-Prez.;
L. A. Tobie, Treas.; Richardi F. Burdett, sek.;

Howard B. Gillett, Asst. Sek.

* \
Member Federal Reserve System 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Moodus, Conn.
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GREETINGS OF

' cmiNiNiaa
Himei sukurti. O tos lai
mės kiekvienas žmogus 
taip labai trokšta, kad tū
las graikų filozofas net bu
vo kadaise siūlęs žmogų 
vadinti '“laimės ieškoto
ju”...

Deja, tų visų gėrynių, 
taip labai ieškomų ir trok
štamų, šiame pasaulyje, 
kaip tik, yra permaža. Ab- 
acoliučiai permaža, kad vi
si galėtų jų turėti tiek,

Moodus Savings Bank •
Founded 1870

“Mutual Savings Bank”

kiek tik kas nori! Štai, ir 
priėjome tą psichologinį 
tašką, tą momentą, iš ku
rio kyla individualinių bei 
kolektyvinių kovų ir karų 
dvasia. Tąją kovą už rie
besnį kąsnį, už “gyvybi
nių reikalų” patenkinimą, 
padaro ypačiai žiaurią ir 
kruviną pami r š i m a s 
krikščioniškosios žmonių 
brolybės idėjos, tos idėjos, 
kurią tikintiems nuolatos 
primena kasdieninė kalba
moji “Tėve mūsų” malda 
ir kurios niekad nepajėgs 
atstoti, nei kažkoks miglo
tas humaniškumas, nei 
taip sakoma tikrovę sutin
kąs tautų solidarumas.

Tat, tik grįžimas prie 
krikščionybės — yra vie
nintelė priemonė išsigel
bėti žmonijai nuo slegian
čio karo. Tai priemonė ne 
tiktai tikra, bet ir labai ra
dikali. Ji siekia panaikinti 
blogybę iš pat šaknų. Ne
lyginant — ligoniui, ser
gant karštlige, neužtenka 
šluostyti prakaitą ar ban
dyti numušti temperatū
rą. Reikalinga dar padėti 
organizmui nugalėti tuos 
nematomus ligos nešėjus, 
tuos mikrobus, kurie suda
ro esminę ligos priežastį.

• Tik kažin, ar žmonija susi- 
, pras, ar ji panorės pasi

naudoti tuo vieninteliu 
vaistu, ta priemone, kuri 
tik viena gali ją išgelbėti? 

ja priemone žemiškajai O gal ir dėl jos teks Kris-

& Į

Dažnai yra renkamos įvairios gražuolės, kaipo 
gražių linijų, ar puikaus veido “karalienės”, šiame 
vaizde ši panelė išrinkta “pavasarinio valymosi pane
lė”. Ji atsistojo prie savo mylimojo valymo darbo, ir 
tuomet, kai buvo paskelbta Newark, N. J. “fire-preven- 
tion” apsivalymas. Ji tame darbe laimėjo šį populiarų 
darbo vardą.

Iš Raudonojo "Rojaus"

60 N. Main St., ir Savings St., Waterbury, Conn.
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National Bank
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 KAINOS KYLA KAS DIEN, 

ŠALDYTUVUS PIRK ŠIANDIEN! f
Jau visi žino, kad geriausi bargenai gaunami
iiDarbininkas Electric Supply" krautuvėje

tui nusidėjuosi, kaip ka-- 
daise dėl Jeruzalės: “O kad 
tu ir tai šitą savo dieną pa
žintumei, kas tau neša ra
mybės, bet dabar tavo a- 
kims paslėpta...” Kas žino? 
Tačiau atrodo, kad šiame 
dalyke dideliam optimiz
mui, kol kas nėra aiškaus 
pagrindo.

Antra vertus, nei viena
me dalyke visa žmonija ne
sutarė ir nesutars. Todėl 
užtektų, jei visi geros va
lios žmonės pasuktų savo 
gyvenimą atgal, pagal E 
vangelijos nusagstytas 
gaires. Tegu nei vienas ne
sako, kad “vienas lauke nei 
kovotojas”, kad vieno! _ _____________
žmogaus ar vienoks ar ki- į ni~ puspadžius.' Jų atve-

v •

— Iš Vilniaus patirta, 
kad ten atvažiavę raudon
armiečių šeimų nariai da
rą labai slegiantį įspūdį. 
Lietuvos gyventojai vis 
daugiau savo akimis gau- 

į na pamatyti, kaip atrodo 
tie žmonės, kurie atvyksta 
iš raudonojo ‘rojaus’, kur, 
kaip bolševikai Lietuvoje 
skelbia, ‘socialistinė staty
ba jau toli yra pažengusi į 
priekį”.

Raudonarmiečių žmonų 
ir vaikų apsirengimas yra 
tiesiog pasibaisėtinas. 

:į Daugelis yra tiesiog ap- 
' i driskę. Batai turi medi-

CONRADY BROTHERS
| Motor Repairs Ali Modern Eąuipment

106 Union St. Tel. 520 Rockville, Conn.

1

WESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS 

Su visokiais įrengimais 

£154-95

Jei jums reikia šaldytuvų, radio, 
valytuvų, skalbiamų mašinų ir 
daugelio kitokių dalykų, pirkite 
“Darbininkas Electrical Supply” 
krautuvėje, nes čia pirksite geriau
sius VVestinghouse ir kitų firmų iš
dirbinius pigiausia kaina.
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Model AS—6—41
Westinghouse 

šaldytuvas 

$124.95

i
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Darbininkas Electrical Supply
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Telefonas ŠOU 2680
L-4 1roi6< !<>

*

1525 Railroad Avė. — Tel. 3-6109

Bridgeport, Connecticut

6SHS363C

I Best Wishes from

The A. H. Nilson Machine Co

Brookside Dairies, Ine

85 South Leonard St. VVaterbury, Conn.

toks nusistatymas mažą 
ką reiškia. Taip galvojanti 
klaidingai! Juk panašiai 
būtų galima pasakyti ir a- 
pie kitas žmogaus galvoji
mo bei kūrybos sritis. Bet 
kas nežino, kokių milžiniš
kų rezultatų yra pasieku
sios įvairiose kultūrinio 
veikimo srityse inviduali- 
nes taurių asmeybių pa- bijįo matinimo,

žarna manta yra tokia 
skurdi, jog tenka stebėtis, 
kaip visa tai apsimoka ve
žioti.

Vienas gydytojas, aplan
kęs sergančius raudonar
miečių vaikus, pasakoja, 
kad didžioji jų dalis serga, 
tuberkuliozu, rachitu ir 
kitomis ligomis, kilusio-

stangos bei iniciatyva. 
Kam reikia manyti, kad 
krikščioniškojo pacifizmo 
idėja turėtų mažiau šan
sų?

Yra tikra, kad mūsų lai
kais gali būti įmanomas ir 
plečiamas karas tik todėl, 
kad plati visuomenė jam 
pritaria. Bet visuomenė 
vienokiam ar kitokiam nu
sistatymui daug gali turė
ti įtakos ne tik organizaci
jos, bet ir pavieniai asme
nys. Ypačiai, įtakingieji.....

v

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 386 W. BroadMtay, So. 
Boston, Mass.

nepakenčiamų butų ir pa
našiai. Tenka pastebėti, 
kad raudonarmiečių šeimų 
butai pasižymi ir Vilniuje 
didele nešvara. Iš pirmo 
žvilgsnio matyti, kad žmo
nės nepažįsta elementari
nių kultūrinio žmogaus 
gyvenimo reikalavimų. O 
jeigu kiek vyresnio am
žiaus žmonės ir yra anks
čiau patyrę geresnį gyve
nimą, tai per 20 metų iš
kentėję raudonąjį košma
rą, jau prie viso ko yra pri
pratę.

Vilniuje plačiai pasako
jama apie vieną sovietų 
pulkininką, dar apijaunį 
vyrą. Jis buvęs apgyven
dintas viename nemebliuo- 
tame kambaryje. Šis rau
donasis aukštas karinin
kas kelias savaites nakvo
jęs kambaryje tiesiog ant 
grindų, tik pusiau išsiren
gęs Tik vėliau jam buvusi 
sūrasta lova ir patalinė.

John Hansen & Co.

Best Wishes from
BOSTON FURNITURE COMPANY

ji 188 So. Main St. Tel. 4-0137 Waterbury, Conn.

Greetings from

FURNISHINGS FOR THE HOME

1174-1180 Main St. Telefonas 2-8723 Hartford, Ct.
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Greetings of

BRIDGEWATER WORKERS

CO-OP. ASSOC., Ina

BRIDGEWA*TER, MASS.
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(Nuotrupos iš žurnalisto užrašų knygutės, pasižvalgius po Brocktono apylinkes)

pirminin-

mane, — 
vaišingas

I
I

mane per akinius ir šyptelėjo.

2. Kad ji.giedi, kaip 
lakstutė

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

__ , _ __ , čia svarstote”.
i

tuo- Puola prie manęs pora vyrų ir i

Antradienis, Birželio 10, 1041

1. Akmuo, kuri baltojo koja 
palelė 1420 metais

Bostone sutinku Brocktono 
kleboną kun. J. švagždį, Liet. 
Darbininkų Sąjungos 
ką-
— Važiuojame pas 

tarė simpatingas ir 
klebonas.
— Labai malonu, norėčiau pa

matyti jūsų parapijos lietuvius, 
girdėjau, kad ten seniau ėjo 
smarkios kovos.
— Visko buvo.

Iš Bostono pasileidžiame au
tomobiliu į Plymouth, kur 1620 
metais pirmojo baltojo žmogaus 
koja palietė Amerikos žemę. Iš
vydau didingą paminklą atke
liavusiems baltiesiems atminti, 
najūryje guli išsitiesęs akmuo, 
kurį palietė 1620 m. angių sak- 
sų kojos.

— Šį akmenį komunistai bu
vo raudonai nudažę ir nupiešę 
piautuvą su kūju, žiūrėk, dar ir 
dabar šiek tiek matyti raudo
nių, bet policija greitai nuėmė 
piautuvą, kūjį ir raudoną spal-į 
vą, — paaiškino man kun. J. j 
Švagždys, kuris acydžiai seka 
gyvenimą, jį pažįsta ir moka 
daryti reikiamas išvadas.
— O, sakykite, ar nepalies šio 

krašto krantus rusų maskoliš
kos kojos iš Maskvos, jų apeti
tai dideli, tiesa, anglų saksai 
puritonai bėgo nuo persekioji
mų ir čia apsigyveno. Ar kar
tais nebandys rusiškas pjautu
vas paliesti amerikoniškos lais
vės, kad tik rusiškas plaktukas 
ar kūjis nepradėtų daužyti a- 
merikiečių automobilių,
drąsiai pradėjau vaišinti savo 
bendrakeleivį klausimais, su 
kuriuo stovėjau prie akmens, 
kuris daug galėtų pasakyti, jei 
mokėtų kalbėti.
— Sunku pasakyti, bet komu

nistai uoliai ir sumaniai sklei
džia savo idėjas, o mes kaž kaip 
tik praeitimi gyvename, nepa
rodome tos ugnies, kuri ir mus 
ir kitus įkaitintų.
— Ar jau visi jie tokie susi-'

pratę? • Ikyte sako:
— Kur tau bus visi, daugelis Man ištarus šiuos žodžius, kun. 

jų yra akli įrankiai komunistų i J- švagždys nei juodo nei bal- 
vadų rankose, nu, bet naujumus to, tik reikšmingai pažiūrėjo į 
mėgsta ir eina ten, kur daug 
žadama, bet dažniausia tokioj 
pasekėjo ir protas ir širdis esti Į 
gerokai apvogta... Tik vėliau

bonas žmogui tėviškai paaiški
na: “Katalikų Bažnyčia tokiu 
atveju negali duoti šliūbo, nieko 
neveiksi”. Žmogus prisispyręs 
dar klabina kleboną: “bet toji 
mergaitė, kurią dabar mano sū
nus norėtų ženytis — nepapras
tai gera, o kaip ji gieda, kaip 
lakštutė, žinai, tikra lakštutė, 
todėl suženyk ją su mano sū
numi, pamanyk, tikra lakštutė 
atskristų į mano pastogę, galė
tų pradžiuginti mano sūnaus 
gyvenimą”. Tai matai koks yra 
galvojimas kai kurių katalikų 
apie moterystės šventumą.
— O koks likimas to žmogaus 

sūnaus, — pasiteiravau, nes tik
rai būdingas įvykis.
— To žmogaus sūnus susituo

kė su lakštute civiliškai ir da
bar su ja traukia gyvenimo 
dainą.
— O kaip, to sūnaus tėvas pa

tenkintas lakštutės daina?
— Turtingas jis buvo žmogus, 

bet atskridus lakštutei į jo na
mus — jis neilgai galėjo klau
sytis jos dainos. Kartą sutinku 
tą žmogų gatvėje ir sakau: Mo
tiejau, kaip gi lakštutė? Tik jis 
pamojo ranka ir rūščiai atsakė: 
“ah..., kad ją kur velniai”... ir 
greitai nugurino, mat, lakštutė 
taip užtraukė dainelę, kad to 
sūnaus tėvas turėjo ieškoti vie
tos kitur.

susipranta, bet kartais būna jau 
vėlu.
— Girdėjau, kad Brocktono 

lietuviai komunsitai yra pajė
gūs ir veiklūs.
— Tik ne dabar, seniau šiek 

tiek rodydavo savo galią, bet 
dabar daugelis suprato savo 
klaidas ir grįžo į krikščionišką
jį kelią. Seniau lietuviai komu
nistai mokėjo užsikabinti ant 
kaklo net rąžančių ir medalikė- 
lius.
— Kaip, komunistai nešiojo 

rąžančius ir medalikėlius?
— Taip! Rodos, 1920 metais 

policija pradėjo čiupinėti ko
munistus. Vieną naktį policija 
ateina į lietuvio komunisto bu
tą, liepia rengtis ir sykiu va
žiuoti. Ir išvežė į kokią salą. Ki
tą naktį policija beldžiasi į dar
bininko duris. Policija jau vidu
je ir liepia darbininkui susiruoš
ti ir važiuoti su jais. Darbinin
kas nusigąsta ir klausia: “Ko
dėl turiu važiuoti, juk aš nieku 
neprasikaltau”. Policija trum
pai paaiškina: “tu esi komunis
tas”. Darbininkas nustebęs sa
ko: “pirmą sykį girdžiu tokius 
žodžius, esu katalikas, va, žiū
rėkite, ant mano kaklo yra rą
žančius”. Policininkai žvilkteli 
viens į kitą ir taria: “Ne čia 
pakliuvom — nesusipratimas”. 
Policija darbininką paliko ra
mybėje. Kamantinėtas darbi
ninkas rytą nueina į fabriką ir 
papasakoja kitiems nakties įvy
kį. Lietuviai komunistai darbi
ninkai tuojau suprato kuo tas 
kvepia ir kitą naktį visi ėjo gul
ti pasipuošę savo krūtines ra-! 
Šančiais ir medalikėliais.

Grįžtant iš Plymouth, užsu
kom į Camp Edvards — vyrų 
miestą. Čia pernai buvo miškai 
ir miškai, o dabar subudavota 
tūkstančiai namelių kareiviams. 
Važiuojant pro kareivines, ne
pamačiau kaip iš mano lūpų iš
sprūdo žodžiai:
— Kai vokietį sutinki — jo 

žingsniai sako: esu pasirengęs 
į karą, bet kai pažiūri į ameri
kiečio eiseną ,atrodo, kad ji sa-

noriu good time.

Britų jūreiviai vykdo apsikasimus Plymouth uoste, po vokiečių bombardavimo. Visos darbo 
jėgos užkinkytos apsigynimo darbui.

— Taip, akyje turiu kryžių.
— Kokiu būdu tai atsitiko, sa

kykite, labai įdomus reiškinys.
— 1927 metų Kančios sekma

dienį parapijiečiai turėjo mitin
gą ir jie svarstė, kad parapijos 
vadovavimas turi priklausyti

susitikę pasisveikina ir drožia 
savo keliu.
— Žinai, klebone, po tokių pa- 

I sakojimų, atrodo, kad būčiau 
i išklausęs Amerikos universite
te keletą gudriausių paskaitų. 
Tarsi iš universiteto tik ką iš
ėjau. Bepig jums su tokiu sąmo
ju gyventi ant svieto.

: — Ką čia niekus kalbi. — ta
rė mostelėjęs ranką kun. J.

■ Švagždys.
. — Sakykite, kas jūsų parapi
joj yra judriausi?
— Visi judrūs, nes bemaž visi 

turi aut&nobilius.
i — A, kam čia vėl sąmojus, ale, 
sakykite kas jūsų parapijoje y- 
ra didžiausi veikėjai, ameriko
niškai tariant, bruzdelninkai.
— Nu gi žinai, parapiją judi

na mano abu simpatingi ir su
manūs padėjėjai: kun. J. Pet
rauskas ir kun. F. Norbutas. Iš 

: pasauliečių labai gražiai pasirei- 
Į škia parapijos ir visuomeninia
me darbe Juozas Trainavičius, - 
Petras Tūbelis. Petras Danyla, - 
Kazys Grigas, Julius Baronas. 
Mikas Grigas. Julė Jakavonytė, 
Liud. Šukytė, Dr. Juoz. Kvara- 
ciejus ir Dr.
Taip pat turiu pasidžiaugti, kad 
Brocktono lietuviai katalikai y- * 
ra susipratę ir sąmoningi žmo- 
nes, kurie yra jautrūs Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
minčiai. I-
— Koks jaunimas?

i — Gražus, tik gaila, kad per- —• • 
mažai palinkęs į lietuvišką dai- — 
ną. Turime chorą, kuriam vado-

’ l sumanus vargoninikas, •- 
bet reikėtų, kad jaunimas la
biau pamiltų lietuviškąją gies- 

! mę ir dainą. K. Šilinis.
i*1941. VI. 4.

bininkų priešus. . Vėl kalbėjau. 
Šitoj kalboje pasakiau, kad dar
bininkų priešai yra kai kurie 
kapitalistai, prieš kuriuos dar- 

: bininkai organizuotai kovoja. 
: paskui, didelis darbininkų prie- 
į šas yra vienas darbininkas ki- 
|tam, nes daugel atvejų vienas 
darbininkas išstumia kitą, dar
bininką iš fabriko apgaulingu 
būdu arba vienas darbininkas 
kitą darbininką skandina skųs-j 
darni fabrikantams ir tt. Oi 
trečias darbininkų priešas yra 
pats žmogus. Kai darbininkas 
uždarbį pralatravoja, tai jis 
skaudžiai apiplėšia vaikus ir! 
žmoną, negu kuris fabrikantas. 
Prieš išnaudotojus fabrikantus 
darbininkai organizuotai kovo
ja, o kaip kovoja darbininkai 

i prieš paskutinius du priešu — 
' man neteko girdėti. Po šios pa- 
į skaitos vėl jokių klausimų ne
buvo. Praėjo kiek laiko — vėl: 
kviečia komunistai pasakyti! 
prakalbą. Dabar jau prašo kal
bėti apie komunizmą. Kalbu. 
Duodu jiems patiems pasiskai- 

' tyti iš komunistų laikraščių iš
traukas, kurios neigiamai atsi- 

I liepia apie komunizmą. Tada 
vienas atsistoja ir sako: “Tai, 
ką, klebone, jei jau pas komu
nistus nėra teisybės, tai kur jau 
bėra, vadinasi niekur 
teisybės, tai gal nebent pas A- 
frikos monkes”. Aš jo paklau
siau. tai kaip, pats teisybę sa
kai. Mano klausėjas tvirtai sa-

: “nu, žinoma, kad teisybę 
Į sakau”. Tai tada išeina, kad tik

ne-

nebėra

kaip kirviu kirsta: visokie^ats ir Afrikos monk& tcis>'bę

I

kokiu 
susida-

ne dėl 
renku 

Švagž-

t
i
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— Areštavo, bet teismo pra-

Alf. Budreckis.

kviečia komunistai į savo susi
rinkimus su prakalbomis, tik

1930 
lietuviai ko- 
kvietė, kad 

bet

t

3. Žmonės pastatė 
bažnyčią ir kleboniją

1898 metais įsisteigė Brock- 
tone lietuvių katalikų parapija. 
Patys brocktoniečiai lietuviai 
pasistatė bažnyčią ir kleboniją. 
Pradėjo ieškoti pastatytai baž
nyčiai kunigą. Pirmasis klebo
nas Brocktono lietuvių parapi
joj buvo kun. K. Matulaitis. Po 
jo klebonavo kun. Plaušinaitis, 
kun. Oleknavičius, kun. M. Pie- 
ža, kun. Dragunavičius, kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kun. Dau
gis, o nuo 1919 metų čia klebo
nauja kun. J. Švagždys, jo pa
dėjėjai dabar yra kun. J. Pet
rauskas ir kun. F. Norbutas.

Brocktone lietuvių gyvena a- 
pie 4000 (kokių 1000 šeimų), 
prie parapijos priklauso apie 
2000 (kokie 450 šeimų).

Kartą sutinku kun. Dr. K. 
Urbonavičių ir klausiu:
— Jūs čia klebonavote, girdė

jau, kad turėjote daug vargo 
kol parapiją įstatėte į vėžes?
— Reikėjo paprakaituoti, to

kia jau kunigo dalia, esi kuni
gas — turi vargti ir pasišvęsti.
— Kokiais metais čia klebo

navote, ir ką galėtumėte pasa
kyti apie tą laikotarpį, — pra
dėjau egzaminuoti daug ma- 
čiusį ir gyvenimo užgrūdintą 
vyrą, net nedrąsu man pasidarė.
— Į Brocktoną atvažiavau 

klebonauti 1913 metų sausio 1 
d. Išbuvau apie šešerius me
tus. Atradau kleboniją ir baž
nyčią užkaltą. Tiesa, jau po 
kun. Dragunevičiaus kurį laiką 
čia lietuvių dvasinius reikalus 
aptarnavo kunigas airis ir pa
maldos būdavo airių bažnyčio
je. Ir man teko apsigyventi ne

sūnus yra vedęs katalikų baž-Į lietuviškoj klebonijoj ir pamal- 
nyčioje, bet žmona jį pametė ir.das laikiau airių bažnyčioje, 
išėjo kur tai, juk ji kalta. O, va,! Mat, čia taip buvo sudaryti do- 
dabar mano sūnus norėtų ženy-į kumentai, kad žemė, bažnyčia,
tis kitą, duok, jam šliūbą”. Kle-'klebonija, žodžiu visas parapi- 
bonas sako: “Ne, negalima, ži- jos turtas priklausė vyskupijos 
nai, kad Katalikų Bažnyčia ne- kurijai, bet visas valdymas ėjo- I
duoda šliūbo su kita, kol žmo-su pritarimu parapijos ar jos 
na gyva". Mūsų minimas žmo-; komiteto, 
gus šiek tiek pakeltu balsu aiš
kina: “taip tai taip, bet kad ji 
kaltą, o mano sūnus geras vy
ras, garetum jam duoti kitą 
šliūbą, būk ramus— nežinos nei 
kardinolas, nei popiežius”. Kle-

Važiuojam Brocktono link, 
paskendau mintyse. Kun. J. 
Švagždys žvilkt į mane ir klau
sia:
— Ką dūmoji ?
— Jau esu buvęs keliose lietu

viškose parapijose, mačiau, kad 
daug žmonių eina prie 4V- Sa- 
kramentų, vadinasi, lietuviai 
katalikai amerikiečiai yra susi
pratę — malonu apie jų religi
nį sąmoningumą pamedituoti.
— Taip. Amerikoje yra gražių 

lietuviškų katalikiškų perlų, bet 
pasitaiko, kad ir katalikas kaž 
kaip keistai supranta kai ku
rias tikėjimo tiesas. Kartą atei
na į kleboniją žmogus ir sako 
klebonui: “žinai, tėveli, mano

vęs į Brocktoną, radau apie 
3000 lietuvių. 200 šeimų buvo 
katalikiškos, 200 šeimų metri
kuoti katalikai, bet jie reiškė 
simpatijas raudoniesiems, o a- 
pie 200 šeimų buvo raudonos.

1914 metais gruodžio mėnesį
atėjau su advokatu į kleboniją komitetui, kad jų rankose turi 
ir advokatas, nuplėšęs užraktus būti parapijos iždas ir tt. Nuei- 
nuo klebonijos, tarė: "Jei nori,’ nu ir aš į šį mitingą ir klausiu: 
tegul jie mane traukia į teismą”, “na, ką. vyrai. 
Apsigyvenau klebonijoje, 
jau gaunu grąstnamį laišką, vienas su kokiu tai gelažgeliu i 
kuriuo reikalaujama per 24 va- suvaro mano akinių stiklus į a-' 
landas apleisti kleboniją. Tą kį. Gydytojas padarė operaci-j 
naktį klebonijos viduj, budėjo ją, išėmė stiklus, bet pasiliko: 
Ad. Jarmalavičius ir Ant. Taut-. kryžiaus pavydalo randai, da- 
kus. Nieko neįvyko. 1915 m. va- bar visgi galiu matyti, nes tu-' 
sario 8 d. New Britaine nužudė riu specialius akinius, 
kun. Žebrį. Po to įvykio, kai ku- — Kas įvyko su tuo žmogumi, 
rie brocktoniečiai pradėjo šnib- — klausiu susijaudinęs, 
ždėti: “o, dabar tai kunigas Ur
banavičius dums iš klebonijos”, šiau, kad tam žmogui bausmę 
Po tokių kalbų tikrai nieku bū-; dovanotų, nes aš neturiu jokių j 
du negalėjau apleisti kleboni-: pretenzijų. Bet teismas pasakė, 
jos, nors daug nemalonumų ga- kad čia dovanojimas nieko ne
įėjau kiekvienu momentu su
laukti.

I

Kai įsigijom savo žemės skly-! 
pą. pasistatėm bažnyčiai skle-'I 
pą, kuris kaštavo apie 10.000 
dolerių, ir ten pamaldas laikėm, 
tai daugelis aprimo ir anos 200 paveikė, 
šeimų, kurios pirmiau ėjo su ko
munistais, atėjo ir prisiglaudė sekmadienį 
prie nuoširdžių ir sąmoningų 
katalikų. Taip ir parapijos va
dovavimas atiteko klebono ran
koms. Tiesa, dar prie kun. J. 
Svagždžio 1927 m. bandė para
pijos vadovavimą paimti spe
cialus komitetas į savo rankas, 
bet jo iškalba, taktas, išmintis 
ir pasišventimas juos nuginkla
vo ir šiandien parapijoj vyrau
ja katalikiška lietuviška min
tis. Bet apie tuos dalykus 
klausk jo paties.

4. Kryžius akyje
Važiuojam į pajūrį. Man taip 

ir knita ką nors išgirsti iš lietu
vių gyvenimo. Ir klausiu kun. J. 
Svagždžio:
— Iš kun. Dr. K. Urbonavi

čiaus girdėjau, kad jūs turėjo
te kokią tai ataką Brocktone 
atlaikyti.
— Kad gerbiamasis ir kaman- jo i kitą pasaulį, 

tinėji žmones, ar jau 
svarbu.

— Ir dar kaip, juk aš 
savęs, bet visuomenei 
deimančiukus. Kun. J. 
dys nusiima akinius ir pastato 
prieš saulę, staiga ant mano ke-

saulės

galioja — jie turį elgtis pagal 
įstatymus.

— Ar šis žmogus žinojo, kad 
jūs jam dovanojate?

— Taip!
— Manau, kad jūsų gestas į jį

— Nieko ypatingo. Palmių 
nuėjau į bažnyčią

užrišta akimi ir pranešiau para-! 
pijiečiams, kad su manim nieko I 
ypatingo neįvyko ir kai tik ga
lėsiu — pirmąsias šv. mišias* 
atlaikysiu už tą, kuris buvo pa- 

ko * sikėsinęs ant mano gyvybės.; 
Parapija nurimo ir nuo tos die-;
UOS,

, . - .. . . turi, o visi kiti ne. Visi prapliu-nepalankus parapijai bruzdeji-i
• i i -j *• u • i po juoktis, o mano klausėjas,mai likviduoti. Dabar visai esu r J J

... ........... j nuraudo’ir tik tiek pasakė: —patenkintas savo parapijiečiais.! r
nes jie savo gyvenime parodol"kad Jau klebonas mane 
daug gyvo tikėjimo. P maišą ir užrišai"
— O kaip, ar dar gyvas tas O kitas vėl atsistoja ir klau-

žmogus, kuris padovanojo jums' šia: “kodėl Katalikų Bažnyčia 
kryžių? ! priešinga komunizmui?” Aš

— Jau miręs. jam trumpai paaiškinau. Ko-l
— Ar kvietė kunigą? dėl taip manai, juk Katalikų!
— Taip. Kun. J. Petrauskas jį Bažnyčioj yra komunizmo, žiū- 

sutaikė su Dievu. Teko ir man, 
būti prie jo mirties lovos. Kai 
atėjau į kambarį, jis pamojo 
ranka ir meiliai šyptelėjęs nuė

rėk, parapijoj bendrai visi mel
džiasi bažnyčioj, ima komuniją, 
ar tai nekomunizmo reiškiniai. 

(Tobuliausiai komunistinę mintį 
atstovauja vienuoliai ir vienuo- 

I lės, nes jos nieko neturi, o dirba 
j kitiems, nueikite į Seselių ve
damas mokyklas ar ligonines— 
jūs pamatysite, kad jos gyvena 
tik kitiems.

Tik subrazda suolas ir atsi
stoja vienas vyras ir pyktai 
drebia žodžius: “Tai. vadinasi, 
klebonas į aukštybes iškėlei na- 
bašniko Jėzaus sužieduotines”,

i Labai trumpai mano klausėjui 
atsakiau. Žinai ką. man yra 
brangesnė viena nabašniko Jė
zaus sužieduotinė, negu šimtas 
vagyšių. Visa salė pradėjo 
juoktis ir ploti ir salėje pasigir
do balsai: “klebone, iš kur ži
nai. kad jis vagis”. Aš tik nu
stebau ir pamaniau: ir supuoli-

Henrik de Kauffman, 
Danų Ministras Jung. Val
stybėms, pagautas foto
grafų, kai jis turėjo rimtų 
reikalų atlikti su šios ša
lies valdžia dėl padarytos 
sutarties, leidžiant J. V. 
įsteigti Greenland’e karo 
baze.

Todėl parapijoj tik
ruoju šeimininku buvo ne kle
bonas, bet specialus parapijos 
valdymo komitetas. Kurijos 
man buvo pavesta, kad parapi- 
jos^turtas būtų vyskupijos ži
nioje, o ne komiteto. Atvažia-

lio atsiranda gražūs 
spindulių kryžius.

— Nuostabus dalykas, 
būdu dabar per akinius 
rė kryžius.
— Jei ne tas kryžius — viena 

akimi nematyčiau. Taip aki
niai suvtarkyti, kad jie sutrau
kia saulės spindulius kryžiaus 
pavydale ir tada galiu matyti 
ta akimi, kurioje yra kryžiaus 
randai.
— Kaip tai, jūsų akyje yra 

kryžiaus rąodai. — klausiu nu
stebęs.

ir taipį 5 Kunigas komunisty susi-

— Girdėjau iš kun. V. Puido
ko, kad jums daug kartų teko 
susiremti su įvairiais bedie
viais ir komunistais, — pasitei
ravau dabartinio Brocktono 
klebono.
— A, nieko ypatingo.

metais Brocktono 
munistai mane 

į jiems pasakyčiau kalbą, 
; matyti jie norėjo mane apstaty- 
I ti ir išjuokti. Prašė, kad aš kal
bėčiau apie laisvę ir kalbėjau. 

Į žmonių buvo daugiau, kaip 800. 
i Po paskaitos jokių klausimiį 
tik vėliau girdėjau kalbant, kad 
klebonas juos apstatęs. Jie magmas. Jau daugiau manęs’riebe- 
tyti norėjo atsigriebti, todėl 
greitai kvietė kalbėti apie dar--

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

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio. maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutė kainuoja tik 20c. 
Norintieji užsisakyti šią knygu
tę, kreipkitės į “Darbininko” 
administraciją. 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Su už
sakymu prašome prisiųsti į kon- 
vertą ir 20c.

Woodstock Ty|>ewHter 
Company

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

UBerty 6907-08
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{Lietuvą^^ęt tik trims »n»- 
J|ams. Po tam atįitaao 

■ | Bertmontnikai — patei^a-

aBĄRB įninkąs

valdyti ir užvaldyti ne tik 
Prūsiją, bet ir visą Lietu
vą. Paskutiniais Algirdo ir 
Kęstučio viešpatavimo 
metais buvo užimta ne tik 
visa Prūsija, bet ir Žemai-

Prądžia 3-čiame pusi.
tuvoj plėtojimasis ir vo
kiečių kalbos, ir jis didėjo 
iki paskutinių laikų. Prū
sijoj vokiečių kalba įsiga
lėjo daug ankščiau, bet ir! .. - o___ . _ten buvo laikai viešpatavi-I^Tikj»25 mrtųpo vt 
mo lotynų kalbos ir lenkų __ JJ. i

dinę Baltais, norintieji iš 
Prūsijos Lietuvos ir Latvi-! 
jos sudaryti naują valsty- ■ 
bę Vokiečių dvasioj, bet 
nuo vokiečių nepriklauso
mą — Baltų vardu. Nėra-' 
do jie pritarimo nei jėgų ir 
greit tapo likviduoti, bet 
jų idėja kas kart Prūsijoj,'

Padavė Neteisingas Infor
macijas Apie Zenybinį Stovi

gelbos. Girdėjau jog Kqjy 

gresas pravedė bylą pave
lijant tiems, kurie čionais 
gyvena ilgiaus ‘ dešimts

kalbos. O negalima užmir-’^tui atskirtoj Danzigo korido-
šti, kad kaip tik Prūsijoj, bet.jau be Klaipėdos kras- rium nuo Vokietijos, ras-! 
o ne Lietuvoj pirmieji lie- t? ir. lau gerokai Kryziuo- davo šalininkų ir iš Vokie- 
tuviški rašytojai atsirado, flų wbud}! aPtvarkyjL nes tijos buvo siunčiamos di- 
pirmosios lietuviškos kny- kryžiuočiai nesnaudė. Nei delės sumos pinigų, kad 
gos pasirodė. Lituanistikai amziaus Puse neprabego, atsVertų vis kylantį Prūsi-; 
medžiagos daugiausia ran- kai K?zimieras Jogailaitis jos separatizmą nuo Vo- 
dasi tur būt Prūsijos sos- <Sv: Kazirme™ tėvas) uz-{kietijos> 0 artėjimą jos 
tinėj — Karaliaučiuje, o kariavo^ visą Prūsiją^ o jo prįe Baltijos kraštų, 
paskutinieji 
mokslničiai , ................ ... .
buvo vokiečiaų įtekmėj ^.„<Kd°.S
taip, kaip visa Prūsija.

5. Politikos žvilgsniu 
priešistoriniais laikais 
Prūsija ir Lietuva buvo 
greičiausiai kaipo vienas 
kraštas. Kviečiami 13-me

Lietuvos sūnūs Zigmantas kiek vė- 
daugiausia Jlau.lr vlslskal Panaikino

Jung. Valstybių į artimą legalizuoti. jų būvi-
šalį, jeigu ne j Europą, kur 
jis gali prašyti reguliariš- 
kos imigracijos vizos.

FLIS.

jmą. Ar yra toks įstaty
mas?

Atsakymas — Buvo toks 
bilius 75-tame Kongrese. 
76-tame nebuvo. Tamstą 
ir žmoną galima išdepor- 
tuoti, bet gali legalizuoti 
savo stovį, išvažiuodamas 

su savo žmona į Jung. Vai-j iš Jung. Valstybių liuosno- 
aš prašiau pilietybės stybes legaliai rugpiūčio

P-LE A. M. ROACH
Š. m., birželio 9 d., Bostono 

Universitete, p-lė A. M. Roach, 
ponų Juozo - Margaretos Roach

Legalizuojant Stovį Svečio

Klausimas — Atvykau

Klausimas — Aš prašiau 
•ir gavau ‘antras Popieras’ į 1935 m. Tuo laiku buvau 
ištekėjusi, bet mano vyras 
atvyko į Jung. Valstybes 
nelegaliai. Bijodama, jog 
jeigu kas sužinotų apie 

4 tai,
popierų po tėvo vardu, slė- mėn. 1925 m. su svečio vi- 
piau faktą, jog buvau iš- za ant šešių mėnesių. Dėlei 
tekėjus. Bet “mano gerieji 
draugai” tuoj pranešė tei
sybę natūralizacijos tar-

I
visokių aplinkybių mano 
šalyje Europoje aš čionais 
pasilikau. Aš galiu save ir

iš Stoughton, Mass., duktė bai- nybos darbininkams. Ką! visą šeimą gražiai užlaiky- 
gė Muzikos Kolegiją ir gavo su manim gali daryti ir ką! T * ’ ’ ” ’

11*71 V* r* o r* r4* i A O irtlrill •

riai ir atvykti vėl su regu- 
liariška imigracijos viza. 
Kongresas pravedė įstaty
mą, kuris liečia ateivius 
svečius atvykusius prieš 
liepos 1 d., 1924 m., ir ku
rie pasiliko po išsibaigimu 
vizos laiko. FLIS.6. Visą tą suėmus krūvon , 

reikia prieiti prie išvados, ‘muzikos laipsnį. Ba- aš turiu daryti? Aš jokiu 
i pasižymėjo būdu nenoriu apleisti šitą 

, dideliu veiklumu; priklausė prie šalį.! siais yra prūsai, kad prie daugelio klūbų kaip ui> priei
(atstatymo Lietuvos reikia aub Newman Club ir Ali Atsakymas— Tamstos
Įeiti.per Prūsiją.ir Ameri-Club Neuwman Club ir Ali atsitikimas tik vėl parodo 
Iko j reikėtų ieškoti tarp university Chorus. Taip pat bu- kaip pavojinga ir kvaila y- 
išeivių iš Prūsijos tokių vo išrinkta vedėja komiteto ves- ra duoti neteisingų infor- 
asmenų, kuriems bendra- yįsus Senior Week activities. > macijų po prisiegą. Ka- 

' 1 m _A_ _ •___•__ •
I
I

vietoj įsteigė jam priklau-įkad lietuviams kaip seno- dama universitete 
somą Prūsų kunigaikštys- Į v®j» dabar artimiau-
tę. Tada santykiai tarp 
Prūsijos ir Lietuvos viso
kiais žvilgsniais pasidarė 
dar artimesni. Vėliau su
tartinai su Prūsų valdo- 

šimtmetyje kryžiuočiai at- vais švedais užėmė Lietu- 
vyksta su užsimojimu su-

Įimtom Kadncky
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Piaza 8595 
Llmotinai dėl visokių reikalų.

vą ir vėl prie vienybė trau
kė. Prie paskutinio dalini
mo Jogailaičių palikimo 
1795 m. Prūsija tarp kitų* 
žemių pasisavino Suvalki
ją, bet 1806, Napoleono 

i liepiama ją atidavė: to 
trumpo laiko užteko jiems,
kad paliktų daug savo vai-, 
dymo pėdsakų, vienijan
čių tą kraštą su Prūsija.

1915 m. Prūsai vėl užima ti savo liežuvį.

darbiavimas su lietuviais 
būtų pagal širdies. Prūsų- 
lietuvių draugija Ameri
koj galėtų labai daug pa- 

! gelbėti lietuviams Euro- 
• poj, ir dabar ir ateityje.

_
Patyrimas perdaug daž

nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy-

Roach buvo vedėja orkestros ir dangi Tamsta prigavingai 
mokė skambinti pianu. Be to ji gavai 
yra narys Federation of College 
Glee Clubs, narys Lietuvių cho
ro, narys New Hampshire Uni- 
versity Festival Chorus ir narys 
Boston Universitety Light 
Opera Co.

High School baigusi Stough- 
ton’e. Linkime p-lei Roach gra
žiausių pasekmių meno srityje, 
neužmirštantį ir linksmų lietu
viškų dainų.

- . -Į -U • • ♦ — —

ti, niekad nereikalavau pa-

antras popieras”, 
jas nuo atmstos gali atim
ti. Geriaus tamstai prašy
ti sunaikinimą savo certi- 
fikato, ir tikėti, jog natū
ralizacijos autoritetai su 
tamsta elgsis žmoniškai ir 
nebandys kaltinti už krei
vą prisiegą. Kas link tavo 
žmogaus, patartina jam i 
kuogreičiausiai išvykti iš,

Visaip ■ Pasirinkimas yra

PICKWICK

mėgstamu yra
«CKWICK^

Patenkina kiekvieną - laikyk ant ranku 
keletą butelių kiekvienos rūšies—abu yra 

“ALE kuris yra ALE”

Mes našume 
>yCKW10K

i p r* g . * '

BUTELIUOSE ir K KRANO
J

A CO, Im., BmfMt, •alWI
i i p - *

n
:1F
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THE REYMOND BAKING COMPANY 
“Įstaiga Connecticut Valstybėj” 

į: 2457 East Main St. Tel. 5-1114 Waterbury, Ct.

GARDNERCOALCO.

(Heat Headąuarters)*
Coke, Anthracite and Bitumious Coal, 

j Range and Fuel Oil
Phone129-W • Gardnėr, Mass.

DAVIS HARDVVARE CO.

Phillips Shoe Manuf acturing Co.

306 River St. Tel. 1501 Haverhill, Mass.

KAY’S JEVVELRY COMPANY

1509 Hancock St. GRAnite 5094 Quincy, Mass.

JBtMMX30«MXXXXXKS6JSSa«3£«XX»£XKSSSWW»KXMS«aW^^

J. J. Duane

Building Wreckers and Lumber Materials

600 Southern Artery Quincy, Mass. 
e •

C. E. WHITTEN AND SONS
40 Centrai Avenue Lynn, Mass.

Buick Agency New and Used Cars

Merrimack Co-Operative Bank
264 Essex Street Lawrence, Mass.

Lawrence Co-Operative Bank
21 Lawrence Street Lawrence, Mass. 

Members Home Loan Bank System

BESSE BAKER’S STORE

Brockton, Mass.

į BEST WISHES

Citizen’s Savings Bank
5 i i i r') t

65 Bank St. cor. Atlantic St. Tel. 3<i3151 * ’

Stamford, Connecticut ,.3VA



WHIST and DANCE

ZINUTĖS

Shea

birželioTrečiadienio vakare,

Katalikų Benų LenktynėsDAKTARAI l

Į

nuo

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

J. A.

I

GRABORIAI
Le

SUGRfžO

Dalyvaukime

Susirinkimas

r' O >
Tą pačią dieną Šv. Vyrų Drau

gijos baseballio naujas ratelis

Kai prasidėjo kova už 
Kretos salą ir kai į tą salą

Su atlygini- 
Atsišaukite: 
sekančiu a- 

Lavering

kos parapijos rateliu, 
dienio vakare.

Penktadienio vakarą, po pa-lP33 savo 
maldų, bažnytinėje salėje, bus 
susirinkimas parapijos veikimo 
komisijos.

SV. JONO EV. BU PA8ALPINS8 
DRAUGUOS VALDYBA

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūties 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

S. Barasevifius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BAL8AMUOTOJA8 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

VARGONININKAS paieško 
vietos. Esu baigęs J. Naujalio 
konservatoriją Kaune ir turiu 
patyrimą muzikoje. Gerus liudi
jimus turiu iš visų klebonų, pas 
kuriuos tarnavau. Atsišaukite į 
“Darbininką”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Birželio 8 d., Jokūbas Harvey 
apsivedė su Veronika Kisliaus- 
kaite. Liudijo Richard Harvey 
ir Alena Pečiukaityte.

Taipgi apsivedė Jonas 
su Bronislava Dapšyte.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Hgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

tačiau, ben- 
kad St. 

Rita’s Senior kadetai iš

pamaldos įvyks kiek anksčiau, 
apie 7:20 valandą.

Nes tą vakarą, 8 valandą pra
sidės Šv. Vardo Draugijos 
Whist Party, 492 E. 7th St.

Draugijų Valdybų Adresai

: mes dedame savo penktukus ir berniukų ir mergaičių švil- 
Į centus parapijos naudai. Vaka- pūkų grupės iš Norwood 
rą baigėm, pamatę gražius ju- parsivežė dvi trofėjas.

“LAWN PARTY” 
. BAZARĖLIS

oktavą bus laikomos 
|Kūno šventės pamaldos, 
rais.

lynu? Kaip galima labiau 
kaltinti Prancūziją, negu 
Vokietiją?

už dažną parvežimą į Bostoną 
!___ ----- > tėvelius. Parapijos
■ choras ir L. Vyčių kuopa yra jo 
: mieliausi draugai. Linkime lie
tuvių jaunimui siekti kuo aukš
čiausio mokslo.

REIKALINGAS apysenis dar
bininkas, dirbti ant mažos ūkės. 
Darbas pastovus — galės dirbti 
žiemą ir vasarą, 
mu, susitarsime, 
laišku ar asmeniai
dresu: VI. Šemeklis, 
St., W. Medway, Mass. (10-13)

Šv. Vardo Draugija ir Sporti
ninkai rengia Whist ir Šokių va
karėlį trečiadienį, birželio 11. 
Rengėjai užtikrina, kad atsilan
kę nesigailėsite. Bus įvairi ir 
linksma programa. Kviečiame 
visus atsilankyti. Kvieslys.

dė.
Šv. Katrinos parapijos

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mteą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

ekelblasl “Darbininke” apsimoka, nas Jie parduoda žvležius produktus ir ma
lintai patarnauja. Nuėj# | bllę kurių krautuvų pasakykite, kad Jų skelbimų 
msMts "Darbininke". -a u,

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočiusr

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
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. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Ketvirtadienį yra Dievo Kū
no šventė. Jos iškilmės yra ke
liamos į sekantį sekmadienį. Šv. 
Petro par. bažnyčioje tą dieną 
8 vai. ryte, bus giedamos šv. mi
šios už parapiją. Dievo Kūno 
_____________ j procesija įvyks 
sekmadienį, 4 vai. p. p. per visą 

Dievo 
vaka-

lietuvis Numeris
Stoamfittor, Gas Fitter, 

Stove A Furnace Repą irt 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS)

būdais stogų dengt jas
Sodevvall Stut MeUl 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 

Tol. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje, 330 E St., įvyks Lietuvių Dienos 
reikalu antras susirinkimas. Kviečiame visus Mariana
polio Kolegijos ir “Darbininko” prietelius skaitlingai 
susirinkti.

Prancūzų laikraštis 
Temps skelbia, kad Pran
cūzijoj nuo pat jos susmu
kimo žymiai ėmė didėti meius u nai į ui seuą 
girtybė. Ypatingai apgai-l vokiečiai išgalėjo iš oro iš-

p_____ ____________ .„

žaidė su šv. Augustino parapi-) metinė
jos veteranų rateliu. Mūsiškiai 
pralošė 2 prieš 4 įbėghnus. Lie
tuvis priešingame rately išmušė 
“home run”. Tuo laimėjo žaidi-' 
mą prie lietuvius.

Mūsų ratelis žais su Šv. Moni-'
penkta-!

i

prietelius, kurie liepia mums
žaisti ir dainuoti. Mes gauname LoWell geriausiai pasiro- 
įvairių dovanėlių: švilpukų,
balionų, saldainių ir kit. Ten ir

PStUŲMiKESS ~

MASKOLIJOS DIPLOMATIJA
—Iš neokupuotosios Pran
cūzijos dalies esame gavę 
tokį įdomų rašinį, vaizduo
jantį Maskolijos diploma
tus ir jų darbo metodus: 

“Iš neokupuotosios Pran
cūzijos dalies Lietuvos pi
liečių grįžti Lietuvon užsi
rašė visi žydai ir vienas 
lietuvis. Jei kas manytų, 
kad rusams rūpi Lietuvos 

J. Kumpa, Liet. Dienos, sekrJ PlUečll4 parsigabenimas,
tai labai klystų. Be to, jie 
ir paprastu šunuodegavi
mu nesusižavi, nes jiems 
ir čia reikia stachanoviško 
standarto: įskųsti, išduoti, 
o kitaip jųjų dėmesio į sa
ve nebepatrauksi.

Aš čia dažnai pasišneku 
su vienu jaunu žydeliu, 
kurs man viską išpasako- 
ja, kai esame du vienu. A- 
ną dieną jį sutikęs ir klau
siu, ko jis laukia negrįž
damas Lietuvon. Jis man 
nuoširdžiai nupasakojo vi
sus vargus, kuriuos teko 
tuo reikalu patirti ir kad

Lietuvių Dienos Reikalais 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 30—31 dienomis, Šv.
Petro lietuvių parapijos svetai-1

i nėję, 492 7th St., įvyko gražus 
j parapijos bazarėlis. Po pamal
dų visi skubėjo į svetainę, kad
• pagelbėjus rengėjams, pasima- 
■čius, pasikalbėjus, pažaidus ir
11.1. Ten skubėjome ir mes para-
j pijos vaikučiai, kad iš anksto Dalyvavo J. E. Kardino- 
į viską apžiūrėjus, susipažinus, ias O’Connell, pasakė tu- 
‘ pažaidus ir padainavus lietu- piningą kalbą ir įteikė tro- 
viškas, Seselių išmokytas daine- fėjas (trophies). Nors nei 
les. Ten sutinkame kleboną, viena grupė n ppri pažinta 
kunigą Virmauskį, muziką Ra- čampionatė, 
polą Jušką ir visus kitus vaikų <įraį pripažinta^

Sekmadienį, birželio 8 d., 
Bostono Kolegijos Alum
nų aikštėje įvyko Katali
kų Parapijų benų lenkty
nės, vadovybėje CYO. Da
lyvavo apie 50 iš įvairių 
parapijų benai mergaičių 
ir berniukų.

PARSIDUODA labai pigiai 2 
šeimynų namas Hyde Parke, po 
5 ir 4 kamb. Namas geras —tu- 

i visus įrengimus. Kas norite 
ikro bargeno, kreipkitės į ‘Dar- 
ininką’. (6-10-13)

darnus paveikslus. Antrą baza- 
rėlio dieną mūsų “žvirblių” jau 
didesnis skaičius susirinko. Mes 
labai džiaugėmės, kad mūsų 
amžiaus mergaitė, p-lė P. Pet- 
reikytė, laimėjo “kraitį”. Mes 
plojom visi ir džiaugėmės. Taip 
linksmai prabėgo tos dienos; 
dabar mes jau laukiame vasari
nės mokyklos— lietuvių kalbos.

Lietuvaite.

Kazimieras Karčiauskas, 19 
metų jaunuolis, baigęs mokslo 
metus Marianapalio Kolegijoje, 
sugrįžo pas savo tėvelius pra
leisti vasaros atostogas. “Pra
leistus mokslo metus nebus ga
lima pamiršti, nes ten darbuo
jas geraširdžiai auklėtojai ir ge
rosios seselės lietuvybės ir Lie
tuvos tėvynės gerovei”, sako 
moksleivis Kaziukas. Ta proga 
jis dėkoja Kun. Urbonavičiui

Užsisakykite Torte Pas Mus
Pristatėm geriausi tonikų Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kabos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., IsTmgtoi, Mass. TeL Bertam 1304-W 
PRANAS GERULSKIS,-Narnu TeLDedham 1304-R

Sudegė Motina Ir Du 
Vaikai

Anksti sekmadienio ry
tą, birželio 8 d. namuose 
110 Thornton St., Roxbu- 
ry, Mass., kilo gaisras, ku
rio liepsnos apsupo miega
mąjį kambarį. Tame kam
bary sudegė motina Mrs. 
Theresa Carrazza, 37 m. 
amžiaus, ir dvi dukteris — 
Sandra, 16 mėn. ir, Mary 
14 metų. Kiti trys* vaikai 
išsigelbėjo iššokdami pro 
langą.

rusais visi norį grįžti esą 
labai nusivylę.

Iš karto, sako, rusų di
plomatai buvo labai malo
nūs: su malonia šypsena 
suantspaudavo pasus, 
švelniais žodžiais pažadė
jo per porą savaičių visus 
namo parsigabenti. Po po
ros savaičių žydeliai vėl 
kreiptis ir skųstis, kad ne
turi iš ko pragyventi, bet 
tada jiems buvo pasakyta, 
kad sovietų valdžia atsisa
kiusi kelionę finansuoti, 
nes vienų “lietuvių” prisi
rinkę keletą tūkstančių, o 
rusai dabar stinga devizų. 
Žydeliai, žinoma, gvoltu 
rėkt. Tai jiems buvo patar
ta palūkėti kokį mėnesį, ir 
per tą laiką pažadėjo rei
kalą sutvarkyti. Bet praė
jo mėnuo — nieko. O žyde
liai pliki, basi. Tačiau ma
to, kad juo jie daugiau 
karščiuojasi, juo diploma
tai darosi abejingesni ir 
tik į apmokėtą telegramą 
teatsako. Gi telegrama rei
kalo nesutvarkysi, ypač 
kai dar taupai. Yra dar ki
tas susisiekimo būdas — 
telefonas, bet kai tik tele
fonas, tai ir bėda: prancū
zų paštas neleidžia sveti
ma kalba kalbėtis, o sovie
tiški diplomatai prancū
ziškai nemoka. Taip, iki 
juokingumo nemoka.

Taip tolydžio norinčiųjų 
grįžti ūpas pradėjo kristi. 
Pora ligotų, be to, neturė
dami iš ko pragyventi, su
sirado darbo, bet už tatai 
pakliuvo koncentracijos 
stovyklon ir dabar, sako, 

. beviltiškai serga ir visai
■ arti mirties. Draugai ko
■ nedarė, bet iš ambasados 
į nieko ir nieko, nors tu 
, jiems, sako, kuolą ant gal- 
. vos tašyk. Pradėjo telefo-

nuoti, bet iš telefonu pasi- 
į kalbėjimo štai kas išeina: 

paprastai, sako, ambasa
dą, tai atsiliepia tai viena, 

i tai kita žmogysta, kurios 
. it papūgos visada kartoja 
. vieną irtą patį: vous... pas- 

seport (Tamsta... pasas). 
Ir ko tu jų neklaustum, jie 
vis tą patį: “Tamsta... pa
sas”... 0 kai tik išsižioji 
rusiškai, tai paštas ima ir 
nutraukia pasikalbėjimą.

Žinoma, nelieka, kas da
ro, kaip tik važiuoti asme
niškai pasikalbėti. Visi su
meta gelionei ir siunčia “į- 
galiotinį”. Kalboje esą la
bai malonūs, net pažada, 
bet išvažiuoji ir vėl nieko; 
ar tu jiems kalbi, ar šuo 
loja — tas pats.

Užėjęs ambasadon, pa
sakoja man jis, radau visą 
raštinę ant stalo užgulusią 
prancūzišką laikraštį. Du, 
matyt daugiau už kitus 
nusimaną prancūziškai, 
žodyno pagalba vertė 
straipsnelį visai nemokan
tiems. Ir prakaitavo, pra
kaitavo... Vienas skaitė,' 
kitas žodyną vartė. Tas, 
kur skaitė, ko ne kiekvieno 
papraščiausio žodžio klau
sė: “Na, na, na— pažiūrėk, 
o ką tai galėtų reikšti?” 
(A nu ka pogliadi, čto eto 
značit — autentiški žo
džiai). Ir buvo taip įsi
traukę skaityman, jog ne
pastebėjo įėjusio intere
santo. Žydelis, nenorėda
mas viešpačių rūstinti, iš
laukė gerą pusvalandį, kol 
jie baigė skaityti paprastą 
žinutę. t?

Skaitytojas, manau, ne-

Many fine primes!
sponsored by

ST. PETER’S HOLY NAME SOCIETY 
for the benefit of

ST. PETER’SC. Y. O. BASEBALL TEAM

Wednesday, June II, 1941
PAR1SH HALL

492 E. Seventh St. So. Boston.
7:30 P. M. AdMISSION 35c.

mesti tiek parašiutininkų, 
kad jie tuoj galėjo įsistip
rinti ir sudaryti stambią 
jėgą, tai Anglijos vyriau
sybė išdalijo 14,000,000 
lapelių, kur aiškinama, 
kaip kovoti prieš tokią in
vaziją. Mat Anglijos vy
riausybė pamatė, kad kas 
atsitiko Kretos salai, tas 
gali atsitikti ir Anglijai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

WHIST ir ŠOKIAI
DAUG GRAŽIŲ DOVANŲ!

Rengia
ŠV. PETRO ŠV. VARDO DRAUGIJA 

dėl
ŠV. PETRO C. Y. O. BASEBALL RATELIO

Trečiadienį, Birželio 11, 1941
Parapij os Salėje

492 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
7:30 P. M. ĮŽANGA 35c.

Nuoširdžiai Kviečia visus RENGĖJAI.

kad rusai taip stigtų mo
kančių prancūziškai, ypač 
kad jie neturėtų tiek, kiek 
reikia vienai ambasadai. 
Ne, tik jie, matyti, stinga 
tokių prancūziškai mokan
čių, kuriais Kremliaus 
viešpačiai galėtų pasitikė
ti užsienyje. Taip sampro
tavęs ir juos matęs žyde
lis.

Nusivylę ir neturėdami 
lėšų nei telegramoms, nei 
kelionėms, žydeliai pasida
vė likimui ir pradėjo “kan
triai” laukti. Staiga, prieš 
porąjttvaičių, atvyksta du 
ambasados tarnautojai. 
Atvykę neva per klaidą, 
bet ta proga susikvietę 
grįžtančiuosius apklausi- 
nėjo, ką jiems tėvai bei gi
minės rašo laiškuose.

Klausiami dėl grįžimo 
kliūčių atsakė, jog per dvi 
dieni vizų reikalus sutvar
kytų, bet visas reikalas 
Maskvoje esąs užkliuvęs. 
Jie patys nieko nežino ir 
nieko negali padaryti. Žy
delio manymu, grįžimo rei
kalas dar gali taip užsitęs
ti porą metų.

lestaujama, kad ėmė gerti 
moterys ir jaunimas. Taip 
dalykams esant, prancūzų 
tautai bus sunku atsi
griebti. To neapsireiškė 
vokiečių tautoje po pralai
mėto Didžiojo karo. Todėl 
vokiečių atsigriebimas bu
vo greitas ir pilnas.

Notre Dame universite
to studentai pasiuntė prez. 
Rooseveltui peticiją, ku
rioj prašo laikytis duotų 
žmonėms prižadų rinkimų 
metu neįvelti Amerikos į 
užsieninius karus. Tą pe
ticiją pasirašė 90 nuoš. 
studentų. Tas katalikiškas 
universitetas randasi Fort 
Wayne, Ind. Chicagoj Lo- 
yolos universiteto 96 nuoš. 
studentų balsavo už tai, 
kad Amerika nesikištų į 
Europos karą.

DABARTIES 
BILDESIUOS

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

14 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.,
80. BOSTON, MASS.

Kai Prancūzijos vyriau
sybė sutiko kooperuoti su 
Berlyno vyriausybe, tai A- 
merikoj atsirado tokių, 
kurie ragina Washingtono 
vyriausybę pertraukti ry
šius su Prancūzija. Jei 
taip, tai kodėl pirmiau ne
pertraukti ryšius su Ber-

Šv. Jono Ev. BĮ. paš. draugi
jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 15 d. š. m., 2 vai. 
po pietų, parapijos salėje, 492 
E. Seventh St. Visus narius ra
ginu pažiūrėti į mokesčių kny
gutes, ar neesat užsivilkę su 
mokesčiais, kad neliktumėte su
spenduoti. Ateikite ir užsimokė
kite. Mitingas prąsidės lygiai uorės pąUfcėti, 0 via dėlto 
2-rą vai. Rašt. J. Glineckis. tai yra tikra. Nemanau,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVG.

MrminlaM — Kva MarfcMenl,
625 E. 8th St, So. Boston, Mama 

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

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot RaSt. — Ona Ivaškienė,

440 K. 8ixth SL, So. Boston, Mase. 
Fin. Rait — Marijona Markonlut*, 

4115 Washington St, Roslindale, 
TeL Parkvvay 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St, So. Boston, Mate 

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

Kasom Gl-Marijona AUMtfkaMteai,
111 H St, So. Boston, Masa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarainką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitte 
pas protokolu raitininke.

Pirmininkas, Juozas Svagtdys, 
601 «th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Plrm. Albinas P. Nevieta, 
18 WinfieM St, So. Boston, Masa

Prot Rait Jonas GUneckia,
5 Thomas Fk., So. Boston, Mase

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfieki St, So. Boston, Mate.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldien} kiekvieno mteesta 
2 vai. po pietų. Parapijos aaHj, 491 
F.. 7th Rt.. So. Bostou. Mass

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. BOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Tslephone COLumbla 8708 

29 SAVIN HTMTRTENUE, 
DORCHESTER, MASE.

Peridns Matėt
R. BattruMūnas Ir p. Klinga, Sav. 
7SB Broartaay, Tai. ŠOU 

80. BOSTON, MASS.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktj 
Koplyčia te

NOTARY PU
Tol. ŠOU
Tel. ŠOU Bo?fWTTO9
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WATERBURY, CONN.

Pavyzdingas Suvažiavimas

mą. Plačiai kalbėta apie 
kenčiamą dabartinę padėtį ko
munistų užgrobtoje Lietuvoje. 
Kadangi jau metai artinasi, 
kaip mūsų brolius, visokiais bū
dais be jokio pasigailėjimo kan
kina, viską, kas mūs tautai be 
galo brangu, naikina, tai jau 
kaikuriose kolonijose yra ren
giama tam tikslui prakalbos, 
išnešamos rezoliucijos prieš tą 
baisų terorą. Taigi, kiekvienai 
progai pasitaikius, ir LDS kps. 
rems tuos dalykus.

I Baigiant sesijas, sumanios 
šeimininkės delegatus ir sve
čius pakvietė vakarienei. Čia 
pasakyta ir vėl daugybė gra
žiausių pareiškimų. Įdomias 
kalbas pasakė: kun. J. Kripas, 
komp. A. Aleksis, kons. A. Si
mutis, p. Yčaitė, M. Yčas, A. 
Petrauskaitė, A. Krikščiūnas, 
A. Kaunietis, D. Matas, V. Nor
kūnas, A. Pateckis, B. Nekro
šius, B. Mičiūnienė, J. Bernotą, 
M. Digimienė, A. Kanapkienė, 
P. Gluodenienė, O. Žemaičiūtė, 
M. E. Zailskienė. Vakaro vedė
jas buvo Dr. M. J. Colney. Nors 
buvo daug kalbų, bet buvo įdo- 

' mu, ypatingai jaunuoliai Yčai 
aiškiai ir gražiai, malonia lie
tuviška kalba nupasakojo nuo- 

komunis- 
tams jų pačių gyvenimą, bėgi
mą iš savo numylėtos Tėvynės. 
Iš tikrųjų buvo įdomu ir net 
graudu klausytis. Pačios vaišės' 
tai ką ir kalbėti. Labai skanius 
valgius pagamino ponia Digi- 

imienė, jai pagelbėjo E. Jenkau- 
' skienė ir O. Šmotienė. Tai buvo 
I tikras bankietas. Svečiai ir de- 
: legatai pavaišinti, skirstėsi gra
žioje nuotaikoje.

M. E. Zailskienė, koresp.

LDS Conn. apskričio suvažia
vimas įvyko Šv. Juozapo para
pijos auditorium, gegužės 25 d. 
Sesijų vedimui vadovavo aps
kričio valdyba — pirm. Dr. M. 
J. Colney, vice-pirm. — J. Ber
notą, rašt. — B. Mičiūnienė, ižd. 
— K. Tamošiūnas. Mandatų ir 
Įnešimų kom. — A. Krikščiū
nas ir J. Bernotą. Tvarkd.— B. 
Šilkauskas, korespondentė — 
M. E. Zailskienė. Delegatų užsi
registravo 13 iš 4 kuopų: Wa- 
terbury, Hartford, New Britain, 
ir New Haven. Svečių atsilankė 
iš karto 6, bet truputį vėliau 
pribuvo visa eilė žymių inteli
gentų, kurie net delegatų skai
čių pralenkė. Suvažiavime pasa
kyta daug sveikinimų, linkėji
mų, gražių minčių ir patarimų. 
Tas visas suvažiavimui davė 
gyvumo, gražios nuotaikos. Su
važiavime matėsi: kleb. kun. J. 
Valantiejus, kun. B. Gaurons- 
kis, kun. J. Kripas, komp. A. A- 
leksis, vice-konsulas A. Simu- 
tis su žmona, Yčaitė, M. Yčas 
(tik atbėgęs iš pavergtos Lie
tuvos), muz. A. Nekrošius, A. 
Petrauskaitė, M. ! 
žurnalistė — O. Žemaičiūtė, P. 
Liubinas, p. Gluodenienė ir k.

Iš komisijų raportų paaiškė
jo graži apskričio darbuotė. 
Skaityti keli laiškai, būtent: 
padėka už aukas nuo Mariana
polio Kolegijos, nuo “Darbinin
ko” ir iš Argentinos. Kalbėta ir 
net, rodos, tam komisija įgalio
ta teirautis apie piknikams 
rengti vietą įsigyti. Pageidavi
mas, kad susidėtų su Mot. Są
junga, ALRK Susivienijimo 
apskričiais, nes tos trys orga
nizacijos visuomet savo išvažia
vimus bei pasilinksminimus 
kartu rengia. Ir dabar bendram 
išvažiavimui stropiai ruošiasi,1 
kuris įvyks birželio 22 d., Lin-i 
den parke, Union City, Conn.

Toliaus sekė 
tolimesniam veikimui.

1. Apskritys padarys bilietu-'jos iškilmingai pasibaigė.
kus ir leis $5.00 išlaimėjimui ir! Nuo tos Pat dienos, prasidėjo 
pasiųs kuopoms. Kuopos pasi- j antroji misijų savaitė vyrams, 
darbavę turės lėšų kitam hi
tui padengti išlaidas busams į 
išvažiavimus.

2. Kreiptis į “Darbininką”, 
kad daugiau žinių ir raštų tilp-i 
tu “Darbininke” aoie sveikata' 
bei gydytojų patarimų.

3. Kiekvienai kuopai duos' Pranciškono 
$5.00, kuri siųs delegatą į sei- seniai

ZatokienėJtykius' gobiant

NEVARI, H. J.

25 Park St. Rockville, Conn
SWITCHNOWT0

SURE! YOU CAN AFFORD TO
t

ELECTRIC COOKING!
e

The Savings Bank of Rockville
Incorporated 1858 

Member Mutual Savings Bank 
Centrai Fund, Ine., of Connecticut

n * Panešamas, taipgi. Virk 
valgį elektriškai. Valgyk 
tyrame ore.

* Tobula* Bufeto Vakarienei

* Permatomas dangtis

* Tinkamas Kenuoti 
Vaisiams.

Lengva įsigyti... Lengva vartoti!
< IŠVERDA VISUS VALGIUS VIENU SYKIU

* Verda Automatiškai
* Sutaupo Laiką
* Ht'**-*1 yra Skanesnis
* Galima Spirginti, Kepti. 

Virti. Rostinti
* Sutaupo Darbą prie Pus

ryčių, Užkandžių ir Pietų.
* Nustatyk termostatą — ir 

užmiršk!

LIBERAL TERMS

NAUJAS WESTINGHOUSE ELECTRIKINIS

Waterbury, Conn

GRIEVE BISSET & HOLLAND, INC.

;VXXX3(SSXKXSXXSKSX3H(KKXXXSSX«X3(30(St^^

Middlesex Supply Co.

104 Middlesex Street, 534 Merrimack Street

Tel. 7050-6039 Lowell, Mass.
<«We«XX3S»M««3£«X««W»'*5HSM3»3SSS3HHWJMMX3SJ£»SKX3CW3£«X»P

KINDLER’S HARDVVARE STORE
Paints & Hardwares 

Webster, Mass.

Greetings of

Blake-Curtis Co.

262WinterSt. Tel. 108 Haverhill, Mass.
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BUY NOW W«1L6
PRIC65 ARE U>W/

e

FITCHBURG SAVINGS BANK 
A Mutual Savings Bank 

745 Main St. Fitchburg, Mass.

Šv. Trejybės parap. bažnyčio- 
Ije, gegužės 18 d., prasidėjo mi
sijos, kurių pirmoji savaitė bu
vo paskirta moterims ir rnergi- 

. noms, sekmadienį, geg. 25 d., 
t žmonėms skaitlingai pripildžius 

vėl nutarimai bažnyčią, ir gausiai einant prie 
Šv. Komunijos moterims misi-

t.

A

BOSTON COMPANY

AT YOUR

?

Edison Shop 426 Adams St. Milton, Mass. Tel. BLUe Hill 9200

Woodward’s Chevrolet
CHEVROLET

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

kar- Moterims skirtos misijos užsi
baigė, palikdamos šio6 parapi
jos lietuvėms katalikėms dvasi
nį ir tautinį turtą, 

’, Dievui ir tėvynei Lietuvai.
Moterys ir merginos, kurios 

tų “Darbininke” apie sveikatą skaitlingai lankėsi vakarais, ir 
_- -- - -• Įklausė žymaus pamokslininko

Tėvo Vaškio, ne- 
atvykusio iš pavergtos

meilę,

1

!

!

!

;>*- r?*.-;

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 j'/ nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

h Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

. ...............................mi.—

PHONE
So. Boston

2271

!
!

! 
!
!

Lietuvos, pamokslų, stebėjosi jų 
turiningumu, ir paties atsidavi
mu nuoširdžiai maldai. Ta šven
tė ilgai bus neužmirštama šioje 
parapijoje.

Tėvas Vaškys, labai brangi' 
asmenybė lietuvių gyvenime A- 
merikoje. Moterys buvo pavyz
dys vyrams, kurių misijos pasi
baigė birželio 1 d.

šv. Trejybės parap. bažnyčio
je, birželio 1 d. prasidėjo 40 vai. 
atlaidai. Mišparų pradžia 7 vai. 
30 min. Kaip kas metas šioje 
bažnyčioje, ši nepaprasta šven
tė yra gausiai lankoma, taip 
pat šiais metais, ypatingai, pri-l 
simenant Lietuvoj prispaustus. 
gimines - artimuosius, dar dau-{ 
giau buvo garbinama per šiuos į 
atlaidus gerasis Ganytojas Jė
zus Kristus.

Tikrai mes išprašysime sau, 
ir artimiesiems Jo palaimos.

Atlaidai baigės birž. 3 d. 7 v.; 
30 min. vakare. Per šiuos atlai
dus dalyvavo daug kunigų sve
čių. Rap.

---------r — — - .. 
jaunuolių išvyko į kariuomenę, 
jų tarpe ir Zigmantas Kriaučiū
nas. Jis tarnauja oro laivyne, 
Denver, Colorado. Neseniai pa
rašė laišką, kviesdamas kitus 
savo draugus stoti kariuome
nėn savanoriais.

Washington’o lietuviai smar
kiai ruošiasi trilypėn geguži- 
nėn, kuri įvyks birželio mėn. 22 
d., Union City, Conn. Girdėjau, 
kad šiame išvažiavime bus vie-

na iš gražiausių programų, kiek 
jų tik yra buvę, ypač smarkiai 
ruošiasi jaunimas, nes jaunimas 
dabar visuomet programoje už
ima pirmas vietas. Waterburie- 
čiai su savo jaunimo vadu kom
pozitorium Aleksiu taip pat ne
paprastai smarkiai ruošiasi. Ki
tos kolonijos irgi neatsilieka, 
vadinasi bus laibai didelės var
žytinės. Vykime visi ton nepa- 
praston iškilmėn atsigaivinti.

A. P. K.

GOETLICH - BACON, INC. 
FURNITURE SHOP

31 Union St. Tel. 747-3 Willimantic. Conn.
*KSX30BB0S9B0B000«S0D00»9H0(3SKKSra«B0B^^
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Visit

The Bargain Center, Ine.

i
i

F

2—4 Washington St. Tel. GRAnite 1415 
Quincy, Massachusetts

F. M. and T. E. ANDREVVS

W8snmęioii vepoi. lonit
Mūsų kolonijoje ūkininkai la

bai laukė lietaus. Jų laukimas 
nebuvo veltui, nes pradėjo 
smarkiai džiūti visi augalai. Be
veik po poros mėnesių lietus pa
sirodė net su perkūnija ir žai
bais ir padarė daug nuostolių.' 
Uždegė bažnyčią ir keletą kitų 
namų, padaryta daug nuostolių.!

__ ._____ i
Darbai šiuo metu mūsų koIo-H 

i-joje eina" gerai. Iš čia ‘daug į

Insurance — real estate — Investments

Nonotuck Savings Bank Lawrence, Mass.

80 Main St. Tel. 1070

- Northampton, Mass.

Normand Brothers, Ine.
"Twist Loaf ’

Leonce Normand, Prez.; Leo J. Manseau, ižd.-ved 
Mrs. Geo, Normand, vice-prez.;

Rap^ael Normand, ižd.-pag.
25 Lavai SL^Tel. 1524 Manchester. N. H

5 a 2

SOUTHBRIDGE FINISHING 
COMPANY

i

SOUtTHBRIDGR, MASS. rjCAt|r

Finishers, Bleachers and Mercerizers

also
Dyeing and Printing




