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lietuvių kolonijose lietu-_________________
viai atžymėjo birželio 15, .
Lietuvos užgrobimo dieną. •
Ypatingai gražiai ir reikš- 
mingai pasirodė New Yor-{ 
ko lietuviai. Ten vieningai 
lietuviai, latviai ir estai 
suruošė pamaldas ir masi
nį susirinkimą. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Patriko 
katedroje New Yorke. Pa
maldoms vadovavo pats 
New Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman. Pa
mokslą pasakė vyskupas 
J. Francis A. Mclntyre. 
Mišparus atlaikė prel. Jo
nas Ambotas.

Pamaldas baigiant pra
bilo J. E. arkivyskupas 
Spellman. Jis pareiškė gi
lią užuojautą lietuviams, 
latviams ir estams. Jis 
sveikino atėjusius pasi
melsti už savo tėvų žemę, 
už sau artimus ir brangius 
asmenis. Arkivyskupas 
maloniai prisiminė buvęs 
prieš 10 metų Kauno ka
tedroje, matęs Lietuvą 
gražią ir laimingą.

Pamaldose dalyvavo vi
sų trijų Pabaltijo valsty
bių atstovai.

Pamaldoms baigiantis iš 
gilumos lietuvių krūtinių 
išsiveržė lietuviškos gies
mės: “Pulkim ant kelių” ir Į 
“Marija, Marija”.

6 vai. vakare, Town Hali 
įvyko masinis susirinki-I 
mas. Kalbėjo miesto atsto
vas, kun. J. Balkūnas ir 

.kitu Telegramomis sveiki
no Mrs. Roosevelt, gub. 
Lehman ir kiti valstybės o- 
ficialai. Programa užbaig
ta visų Pabaltijo valstybių; 
ir Amerikos himnais.

Priimta protesto rezo
liucija prieš Sovietų Rusi
ją, padėkota New Yorke 
gubernatoriui už Pabalti
jo Dienos proklemavimą 
užgirta Amerikos politika 
ir pareikšta pasiryžimas 
kovoti už Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę ir 
laisvę.

Kitose lietuvių kolonijo
se įvyko pamaldos bažny
čiose už pavergtą Lietuvą. 
Kaikuriose kolonijose dar 
atžymėtas Lietuvos paver
gimas įvairiuose parengi
muose.

Visa tai rodo, kad Ame
rikos lietuviai nuoširdžiai 
užjaučia savo pavergtiems T^sų karas. Bet po karo su
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Vokiečiai sako, kad jų ka
ro jėgos perkirto Sovietų 

I raudonąja armija, ir kai
kurie raudonarmiečių bū
riai yra izoliuoti nuo susi- 

; siekimo su karo vadovybe. I
Vokiečių bomberiai smar

kiai bombardavo Sovietų 
kariuomenę ir amunicijos 
traukinius, kurie važiavo 
į Balkanus, ir juos sulaikė.

Vokiečių oro laivynas vi
suose frontuose užėmė 

j pirmenybę. Sovietų raudo- 
• no ji armija, kuri parodo 
; didelį pasipriešinimą, bet 
niekur negali atlaikyti Vo- 

. kieti jos ofensyvos. Vokie
čiai visuose karo frontuo
se žygiuoją pirmyn.

Suomių - Rusų Karas
Suomija taip pat išėjo į 

i karą prieš Sovietų Rusiją. 
Raudonarmiečiai bombar
davo Suomijos aeredro- 

Į mus. Sakoma, kad sovietai 
nušovė vieną vokiečių lėk
tuvą.

Sovietų lakūnai išprovo
kavo Suomiją išeiti į karą. 
Suomiai yra pasiryžę ginti 
savo nepriklausomybę ir 
.savo žemes. Suomija karo 

i nepaskelbė, bet tik ginasi 
nuo užpuolikų Sovietų.

Trečiadienį, birželio 25 
d. suomiai nušovė 23 So-

Lietuvos Nepriklausomybės

Vėliausieji pranešimai

, *
’ M

Kauno miesto vaizdas ir Vytauto Didžiojo modernusis tiltas, kuris liko lie
tuvių sukilėlių prieš bolševikus apsaugotas.

------------- j rėjo Prancūzijos karo 
Paul, Minnesota, bir- frontuose, prieš Sovietus, 

Pranešama, kad kad kogreičiausia galėtų
St.

želio 26 — L_____  , _____ o________ o___
devintame tautiniame Eu- užbaigti karą su Rusija, 

į charistiniame Kongrese --------------
vien? karo ižktavus,‘kurte <ialfauJa ”aldi'i Paliuosavo Sovietij Rusijos

’ mnlzn ic Tricii L’^acrn QiQn_ f

Kreditusbombardavo industrijos 
centrą. Kotka mieste rusai 
bombardavo medžio ir ce-' 
lulozo dirbtuves. Padarė 
milijono dolerių nuostolių.

Suomiai sako, kad rusai 
i naudoja teroristinę takti- 
| ką. Bombarduoja miestus 
ir kaimus, kur nėra jokių 
karo sandėlių nei dirbtu
vių. Daug civilių žmonių 
užmušta.

ninkų iš visų kraštų. Šian-i 
. dien užsibaigia Eucharis-; 
itinis Kongresas iškilmin-i 

.'ga procesija, palaiminimu 
“į Švč. Sakramentu, pamoks- 
•'lais, r-

Gerb. Bendradarbių Ir 
Skaitytojų Dėmesiui

Ne Susprogdino?

kad vo- 
nusileidę

Berlynas, birželio 26 — sirėmimuose žuvę nemažai 
Kaip tiktai Lietuvos suki- raudonarmiečių ir žydų, o 
lėliai atsiėmė Kauną iš So- vienoje žinioje buvo pasa- 
vietų pavergėjų, tai per ra- kyta, kad žydai mušą lie- 
dio paskelbta Lietuvos ne- tuvius, 
priklausomybė.

Lietuvos nepriklausomy- paduoda, kad pulk. Kazys 
bės paskelbimas susidėjo Škirpa uždraudęs žydų 
iš dviejų punktų: persekiojimus Lietuvoje.

Pirmas punktas skelbia --------------
Lietuvą laisva ir nepri- Susprogdino Ar 
klausoma valstybe.

Antras punktas skeibia,
kad naujai atstatyta vals- Pirmomis Vokieti jos-Ru- 
tybė dedasi prie nacių sijos karo dienomis buvo 
skelbiamų principų apie žinių, kad Sovietų raudon- 
naująją tvarką Europoje, armiečiai besitraukdami iš 

Pakartotinai praneša, Kauno susprogdino tiltą 
kad naujos Lietuvos vai- per Nemuną. Bet vėliau 
džios premieru yra pulk, kitos žinios sako, 
Kazys Škirpa; apsaugos kiečių kareiviai
ministru — gen. S. Rasti- parašiutais, į Kauną rado 
kis. tiltus nesusprogdintus.

Kadangi pulk. Škirpa te- Kalbėjęs vokiečių karinin- 
bėra Berlyne, tai jo parei- kas iš Kauno radio dėkojo 

i gas Kaune einąs Prapuolė- lietuviams sukilėliams, 
nis. vienas katalikų vadų, kurie laiku suspėjo paimti

Kitą savaitę iš priežas- Nepriklausomybės pa- savo kontrolėn Nemuno ir 
ties Amerikos nepriklau- skelbimas padarytas lietu- Neries tiltus ir neleido 

įsomybės šventės, liepos 4, vių ir vokiečių kalbomis, raudonarmiečiams jų su- 
• išleisime tik antradienio Buvo žinių, kad lietuvių sprogdinti.
j “Darbininko” numerį, lie- sukilimai įvyko Mariam-1 Sakoma, kad sukilimą 
pos 1 d. Penktadienio nu- polėje ir kituose Lietuvos pravedė trys lietuvių ba- 
meris neišeis.

Washington, D. C., birže
lio 26 — Prez. Rooseveltas 

__ , ’š^Svo’Popižiaus Sovietų Rusi-' 
; Pijaus XII per radio iš Va- j°s įšaldytus kreditus su- 

l.-,_____________ ___ - mnip S4G (¥W) OOO Snviptm
i
I I

tikano kalba ir palaimini
mu.

I Iš Švedi jos praneša, kad^ 
komunistai sabotažninkai 

j sudegino vokiečių laivą 
Bremen.

kojų. Tą parodęs suomių

i

Milijonai Nacių Ir Lėktuvų 
Karo Frontuose

moję $40,000,000. Sovietų 
kreditai buvo įšaldyti bir
želio 14 d.

Tačiau prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybių pagalba Sovietų Ru
sijai priklausys nuo Britą-

Britų radio pakartojo nijos. Britanija bus pir- 
vokiečių spokesmano pa- miausia aprūpinta reika- 
reiškimą, kad Vokietija linga karo medžiaga, o So- 

i pastatė milijonus vyrų ir vietai tik likučiais galės 
daugiau lėktuvų, kaip tu- pasinaudoti.

i ' ~

ir beišsilaisvinantiems sa- i Suomija Stalinas būk įve- 
vo broliams ir prisideda dęs 1 rusų armiją daug pa- 
prie tos kovos už Lietuvos gerinimų. Be to, sakoma,! . .. . 6 ...
nepriklausomybę. • kad kare su Suomija Ru-| „?L°CJįholnį.Sv^

_________ sija nestačiusi
Viso pasaulio akys da-į riaušių jų jėgų 

bar nukreiptos į vokiečių-į Todėl karas su 
rusų karą. Rusų - vokiečių nebuvęs tikras Rusijos ka- 
susirėmimu pasaulis do- rinių jėgų išmėginimas, 
misi ne dėl vienodų prie-' Dabar susirėmimas su Vo- 
žasčių. Visi tikintieji tiki- kiečiais ir yra tikras Rusi- 
si, kad per tą susirėmimą jos karinių jėgų išmėgini- 
grius vyriausybė, kuri aiš- mas. 
kiai ir griežtai nusistačiu-, 
si išnaikinti visokią tiky-į 
bą. Visos rusų prispaustos 
tautos tikisi, kad per tą 
susirėmimą jos atgaus lai
svę. Darbininkai tikisi, 
kad per šį susirėmimą Ru
sijos darbininkijai suspin
dės geresnės ateities viltis.

Lietuvos Kam Vadu Pulk. Bobelis

Rusijos Laivai Išplaukia 
Iš Uostų

savo ge- 
į frontą. 
Suomija

va-. merikos pagalbos ir dar į 

sario 26 — Kauno miesto neatsakė į Prezidento pa-j 
karo vadas pulk. Bobelis žadėjimą teikti pagalbą 
paskelbė per Kauno radio Rusijai, 
įsakymą visiems suregis
truoti ginklus ir visiems 
Lietuvos pareigūnams, ku
rie buvo pareigose prieš

1 Sovietų užgrobimą Lietu
vos grįžti į savo vietas.

Anglai Bombarduoja 
Prancūziją

Apie Sovietų Rusijos ka
rines pajėgas įvairiai spė
liojama. Dauguma spėja, 
kad Sovietų1 Rusi jos armi
ja tai milžinas ant molinių

Amerikoj ir Anglijoj ne 
vienodai išvedžioja apie 
rusų - vokiečių susirėmi
mą. Vieni mano, kad vo
kiečių - rusų karas taip j 
vokiečius nusilpnins, kad 
alijantams lengva juos 
bus nugalėti. Kiti išvedžio
ja atbulai. Sako, kad vo
kiečiai greitai ir lengvai 
apsidirbs su rusais ir ta
da, Rusiją pasigrobę vo
kiečiai karą galėtų tęsti be 
galo.

Jung. Valstybių Laivai Lais
vai Plauks Rusijon

Ankara, Turkija, birž. 26, 
— Kada vokiečiai pradėjo 
smarkiai bombarduoti O- 
desą, sovietų Rusijos lai
vai apleido Juodosios jū
ros uostus ir išplaukė gi- 

[lyn į jūras. Vokiečių lakū
nai bombarduoja laivus. 
Pranešama, kad vokiečiai 
jau planuoja sudaryti 
prieš - komunistinę vy
riausybę Baltgudijoje ir 
Ukrainoje. Kaikurie karo 
žinovai spėja, kad vokie
čiai nugalės rusus i tris 
mėnesius laino. Jei vokie
čiams tai įiepasisektų, tai 
jie susilauktų didžių ne
laimių, nes užėjus rudens 
lietui, tankais nebūtų ga
lima Rusijoje pavažiuoti.I

Sovietai Sulaikę Nacius 
Ukrainoje

Londonas, birželio 26 — 
Britų žiniomis RAF smar
kiai bombarduoja Prancū
ziją. Vėl nušovė devynius 
vokiečių bombinius lėktu
vus.

Washington, D. C., birže
lio 26 — Prez. Roosevelt 
išsprendė netaikyti neitra- 
lumo įstatymą Vokietijos- 
Rusijos karui ir tokiu bū
du leidžia Amerikos lai
vams vežti įvairius karo ______ ,
ginklus į Sovietų Rusiją. į diktatorius Adolfas Hitle- 

Welles sako, kad Rusijos ris išvyko* ir dalyvauja Ry- 
valdžia dar nereikalavo A-'tiniame karo fronte.

Hitleris Vokietijos ■ Rusijos 
Karo Fronte

v • Berlynas, birželio 26 — 
Sakoma, kad Vokietijos

didesniuose miestuose. Su- talionai.
I

I
I

I

Tūkstančiai Lietuvių Išvežta 
Rusijon

Helsinki, birželio 26 — vo suorganizuoti 
Lietuvos kareiviai sukilę- gėlių Vokietijoje, 
liai užėmė Kauną. Sukilę-: Sakoma, kad 
liams padeda nusileidę pa- raudonarmiečiai 
rašiutais vokiečiai ir lie- tarasias 8 dienas
tuviai kareiviai, kurie bu- išvežė tarp 20,000 ir 40,000 

lietuvių, kurie tik buvo ak
tyvesni ir griežtesni prieš 
okupantus Sovietus.

iš pabė-

Sovietų 
per pas- 
į Rusiją

Maskva, birželio 26 — 
Praneša, kad Sovietų ka
riuomenė sulaikė vokie
čius, kurie bandė pereiti 
Prut upę, kuri skiria Ru
muniją ir Rusija.

Gen. Stasys Raštikis, 
Lietuvos Apsaugos Minis
tras naujoje valdžioje. Už
sienio žinios praneša, kad 
gen. Raštikis lėktuvu iš 
Berlyno nuvyko į Kauną.

Darbininkų Radio Programa

Vokiečiai Sutriuškino Sovie
tus Tarp Vilniaus Ir 

Ašmenos

Šeštadienį, birželio 28 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti yra pasi-j 
žadėję Brocktono lietuvių parapijos Radio Grupė, va
dovaujant varg. Jonui Vaičaičiui.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilo- 
cycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir 
pranešimų.

Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra
dio programoje.

Maskvos žiniomis, smar
kiausi mūšiai eina Vil
niaus apylinkėje. Tarp Vil
niaus ir Ašmenos Vokieti
jos kariuomenė sutriuški
no Sovietų raudonarmie
čių jėgas ir pralaužė jų 
karo frontą.

Vokiečiai žygiuoja į Ba
ranovičių, kuris yra apie 
110 mylių į pietus nuo Vil
niaus ir apie 125 mylios į 
šiaurytus nuo Lietuvių 
Brastos, kurį jau yra vo
kiečiai užėmę.

Išrodo, kad jau visa Lie
tuva išlaisvinta iš Sovietų 
vergijos. Dieve duok, kad 
Lietuva tos vergijos nie
kad nebesusilauktų.

Taip pat smarkūs mūšiai 
eina ir prie Būgos upės, 
Lenkijoj. Sovietai atsiė
mę miestą Przemysl, kuris 
yra apie 50 mylių į vaka
rus r.uo Lwowo.r.n



I

Penktadienis, Birželio 27, 1941
£

Helsinki, birž. 26 — Šuo- ti; rusų armijos pulkuose 
mijos laikraščiai praneša, kilo netvarka; kareiviai 
kad vokiečiai sutriuškino šoko nuo arklių ir pradėjo 
sovietų Rusijos svarbų ap- bėgti į visas puses, niekas 
sigynimo frontą. Paaiški
nimų nepaduoda.

Iš Ankara, Turkijos, pra
nešama, kad vokiečių ka
riuomenė įsiveržė 120 my
lių į Ukrainą per pirmas 
dvi karo dienas. Taip pat 
skelbia, kad vokiečių - ru
munų kariuomenės pasi
varė 80 mylių į Rusijos že
mę ir eina užimti Odesos.

Gražusis Marianapolio parkas, kuriame mes visi netrukus pasimatysime, 
tai yra Liepos 4 d. Čia skambės dainos, čia aidės kalbos, čia bus linksma ir 
smagu... Vakare įvyks puikiausi “fireworks”. Bus ir “surprizų”...

iš Rusijos kareivių nemė
gina šaudyti, ar gintis. So
vietų armijoje nėra jokios 
tvarkos ar vadovybės. Mū
sų lakūnai visur skrenda 
žemai ir lengvai viską su
bombarduoja... Mūsų ka
riuomenė iš rytų Prūsijos 
per Lietuvą žygiuoja gilyn 
į Rusiją; iš pietų Prūsijos 
į Grodno; per Lenkiją į 
Kievą; per Rumuniją į Uk-

Iš Berlyno pranešama, rainą. Baltijos jūrose nus- 
kad vokiečių lakūnai vi- kandinta sovietų Rusijos 
sur nugali Rusijos karines laivai, 
jėgas. Iš karo lauko vokie-j 
čių vadas praneša: “Mums 
tai tik futbolo žaidimas su 
sovietų Rusijos armija. 
Mes viską subombarduoja
me, suardome, išsklaido- 
me sovietų armijos pul
kus, sugriauname mies
tus, geležinkelius, laivų 
uostus ir visą, ką tik nori
me. Sovietų Rusijos armi
jos pulkus mes sutriuški
name, kaip kiaušinio keva
lą...”

Vokietijos laikraštis, Der 
Angriff, rašo: “Mūsų lakū
nai skrido virš Rusijos ar
mijos pulkų apie 60 pėdų
aukštumo. Lakūnai prade- kasdien užima naujas vie 
jo mesti bombas ir šaudy- i tas be didžių kovų.

Iš Maskvos pranešama: 
“Raudonoji Rusijos armi
ja visur atlaiko vokiečių 
puolimus. Paimta 5000 vo
kiečių į nelaisvę; sunai
kinta 300 vokiečių tankų 
ir nušauta 27 lėktuvai. So
vietų Rusijos kareiviai ko
voje “kaip liūtai”. Sovietų 
Rusijos vyriausybė pripa
žįsta, kad vokiečiai užėmė 
Brest - Litovsk, Kolno, 
Lomžą, ir įsiveržė giliai į 

; Lietuvą ir Lenkiją. Sovie- 
• tų Rusijos vyriausybė 
skelbia, kad jos kariuome
nė kovoja, ‘kaip liūtai’, bet 
pripažįsta, kad vokiečiai

HLaimėsime, Tik Ne Be Jo" Pataria Sudaryti Pokarinę 
Konusiję

3

Didelis Pasiruošimas Kolonijose.- 
Marianapolio Kolegijos Parke Ren-

gėjų Kruopštus Planavimas. - 

Vakare Įvyks “FIREIVORKS”

►

Lietuvoje Eina Baisūs Mūšiai
Visoje Lietuvoje 

smarkūs mūšiai vokiečių 
su raudonamiečiais. Smar
kiausi mūšiai yra apie 
Šiaulius, pietinėje Kauno 
pusėje, kur Sovietai turėjo 
pastatę naujas tvirtoves, 
Vilniuje ir Gardine. Gardi
ną vokiečiai buvo užėmę, 
bet Maskvos žinios sakė,
kad jų kariuomenei pavy-i 
ko tą miestą iš vokiečių a- 
timti.

Iš visų žinių galima su
prasti, kad Lietuva bus pa
versta į pelenus ir dulkes. 
Ji deginama ir mindžioja
ma.

Marianapolis, Thompson, Conn., birželio 26 d., — 
Gauta žinių, kad Lietuvių Dienoje, Liepos 4-tą, š. m., 
Kolegijos Rezidencijoj įvyks daug naujienybių, kurių 
dar ligi šiol Marianapolyj nėra buvę.

10 vai. (vasaros laiku), iškilmingas šv. mišias at
našaus J. M. Prelatas Jonas Ambotas iš Hartford, Ct.; 
pamokslą pasakys, svečias iš Lietuvos, kun. Baraus
kas. Po pamaldų bus pasakyta momentui pritaikintų 
kalbų. Kalbas pasakys žymūs svečiai — amerikiečiai 
ir lietuviai.

Apie pietūs vyks Meno Valandos numeriai. Šiuomi 
kviečiami visi muzikos mėgėjai užsiregistruoti pas 
tos valandos vedėjus — Br. J. Banį, MIC., Marianapo
lio Kolegijoj, pas p. Antaną Pažasį, 12 Althea St., Dor
chester, Mass., arba pas p. muz. J. Vaičaitį, 31 SterlingGerb. K. J. Š. teisingai 

priminė, kad “Lietuvos 
valdytojai laisvės dienose 
nebegirdėjo ir girdėti ne
norėjo tikrojo Viešpaties 
pasakymo: ‘Aš Viešpats’. 
Savo gyvenimu jie Jam 
atsakė: ‘Tik ne dabar, da
bar mes viešpačiai’.

Ir šiandien jei ne Viešpa- tovų komisiją^ 
ties ranka, f ' 
gynėjai nei tos nepriklau- didelio nedarbo, 
somytes _ kibirkštėlės ne- Išrodo. kad Kongresas y- fe“ nau^megsti.' hutu craloio na įmeti i _  .• __ _ t i___ ; v °

Birželio 15 d. proga, K. J. 
Š. rašė “Darbininke”, bir
želio 13 d. laidoje, kad 
“Laimėsime, Tik Ne Be 
Jo”. Gerb. Rašytojas nuo
širdžiai atsišaukė į visą 
mūsų tautą šiais žodžiais: 
“Sudarykime lietuviai vie
nybių Trejybę: 1) vienybę 
kiekvieno lietuvio su Lie
tuva, 2) vienybę visų lietu
vių savo tarpe, ir 3) vieny
bę Lietuvos ir lietuvių su 
Dievu. Nėra pajėgos, kuri 
pavergtų tą vienybių Tre
jybę”.

Patartina dar kartą per-, 
skaityti tilpusį straipsnį ir 
įsigilinti į patiektas min
tis, kad bekovodami ir iš
kovoję Lietuvai laisvę ir!
nepriklausomybę nebekar-; Popiežius Pijus XII sekma- 
totume tų klaidų, kurias' dienį, birželio 29 d. kalbės 
esame padarę nepriklauso-' į visą pasaulį. Spėjama, 
mo Lietuvos gyvenimo kad Jo Šventenybė kalbės 
metu. O jų būta labai. apie karą prieš Sovietų 
daug, ir tikrai skaudžių. I Rusiją.

VVashington, D. C., birže- Rd., Brockton, Mass. Galima bus registruotis net ir 
- — Jung. Valstybių vykstant programai prie mikrofono.

- Tuo jaus po pietų prasidės baseball žaidimas ir ki-
lio 26 — Jung. Valstybių vykstant programai prie mikrofono.
Kongreso darbo komisija Tuojaus po pietų prasidės baseball žaidimas ir ki- 
reikalauja paskirti tinka- ti sporto numeriai.
mas komisijas, kurios rū-. Sporto programai besibaigiant įvyks ir šakiai ir 
pintųsi darbo* santykiais, tęsis ligi vėlumos. Manoma, kad šokiai užsitęs ligi 11 
karui pasibaigus. j Val. vakaro.

Kongresmonas Voorhis Dienos judesiuose, prie didžiai nusikėtusių puoš- 
pataria sudaryti iš 12 ats- niųjų medžių, pavėsyje, vaišingos šeimininkės nuošir- 

- ~ kuri suda- džiai patarnaus su skaniais valgiais ir gėrimais.
t31 įe^uvos rytų planus, kad išvengus Suvažiavę svečiai ir viešnios turės puikiausios 

-------------------- j progos pasivaišinti, pasišnekėti, ir pažintis sustiprinti
būtų galėję paleisti į pa
saulį.

Jo Šventenybė Pijus XII 
Kalbės Per Radio Sekma

dienį

ra įsitikinęs, kad karas \ 
greit pasibaigs. I

Ispanai Nori Vokiečiams 
Padėti

Bus ir “surprizų”.
Vakare, įvyks labai gražios ir kombinuotos, lie

pos 4-sios minėjimo, FIREWORKS”. Tai bus ko pasi
žiūrėti.

Rengėjai, nuo pelno 10G skiria Lietuvos vadavi
mo reikalams.

Kviečiami visi lietuviai ir lietuvaitės, seni ir jau
ni, suaugę ir maži, atvykti Liepos 4-tą į Marianapolio 
Kolegijos parką ir praleisti dieną tikrai lietuviškoje 
aplinkumoje.

Madridas, birž. 26 — Is
panijos uniformuoti karei
viai, kurie gynė savo šalį 
nuo Sovietų remiamų už
puolikų triukšmauja ir 
reikalauja, kad valdžia 
leistų juos į karą prieš So
vietus. Ispanijos užsienio 
ministeris pareiškė, kad 
Sovietų rėžimas turi būti 
sunaikintas.

Vatikanas, birželio 26 —eina rė, kad po karo sovietų 
Rusija sugrąžins Lenkijai 
visas jos žemes, kaip buvo 
pagal Rygos sutartį, 1920 
metais. Lenkijos kareiviai 

'kovos drauge su Rusijos; 
bolševikais prieš Vokie- 
čius. Kaikurie lenkai sta- 

jčiai priešinasi tokiai su
tarčiai, kiti tam pritaria. 
Taigi ir kritiškame mo
mente lenkai patys tarp 
savęs nesusikalba. Kaip jie: 
dabar gali tikėti bolševikų 
pažadams, kada nepuolimo 
sutartį‘sovietų Rusija su
laužė, pavergė dalį Lenki
jos, išžudė jos gyventojus, 
išvokė visus turtus?

į

iždo ir teisingumo depart-

Įšaldė Suomijos Turtą

Vokiečiai Užėmė Lietuvių 
Brastų

Londonas, birželio 26 — 
Vokietijos nacių karo jė
gos visiškai sunaikino So
vietų Rusijos tvirtoves ir 
užėmė Lietuvių Brastą. 
Vokiečiai žygiuoja į Mins
ką. i

Rusija Atstatys Lenkiją?
VVashington, birž. 26 — 

Lenkijos ištremtoji val
džia Londone ir sovietų 
Rusijos atstovybė susita-

GERIAUSIUS -
• PERMANENT VVAVE
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
! PINIGUS

iCASPER'S BEAUTY SALOM
Į Tel. ŠOU 4645
! 83 L ST., SO. 0OSTON.

Turkijos Seimas Patvirtino 
Hadą Paktą

Londonas, birželio 26— 
Turkijos seimas patvirtino 
Turkijos - Vokietijos ne
puolimo sutartį.

Ankara, birželio 26 — Iš 
patikimų šaltinių praneša, 
kad Britanija įteikė Tur
kijos vyriausybei protestą 
dėl paskelbimo neitralite- 
to Vokietijos-Rusijos kare 
todėl, kad Turkija, kaip tik 
Vokietija pradėjo karą su 
Rusija, pasirodžiusi prita
rianti Vokietijai.

Švedija Saukia Tarnybon 
Atsarginius

I

VVashington, D. C., bir
želio 26 — PrezidentasNew York, birželio 26 —j _ _ _____ ____

Italijos radio vakar prane-| mentai įsakė stropiai pri- pvOOSeVeltas įšaldė Suomi-
šė, kad Vokietijos kariuo- žiūrėti, kad italai nepilie- jos fondus sumoje $5,000,- 
mene jau perėjo Lietuvą ir čiai neišvyktų iš šios ša- qqq įr fcreditus sumoje 
Latviją ir pasiekė Rusijos lies. Kiek laiko atgal toks ego qqq qqq
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Kaip žinoma kiek ankš
čiau Anglija paskelbė Suo
mijai blokadą už tai, kad 
ji leidžia savo žemėj kon
centruoti Vokietijos karo 
jėgas.

rubežių. Tokios tai žinios pat draudimas buvo pada- 
esą gauta iš Helsinki. rytas vokiečiams, kurie

Jeigu šios žinios teisin- į neturi pilietybės, 
gos, tai Vokietijos - Rusi-i 
jos karas jau persikėlė į 
Rusijos žemę.

Ulmanis Sudarė Latvijos 
Vyriausybę I

I

Helsinki, birž. 26 — Vo
kiečių radio praneša, kad 
Kari Ulmanis, Latvijos 
prezidentas, sudarė naują 
Latvijos vyriausybę Ber
lyne.

Sovietams užėmus Pa
baltijo valstybes buvo 
gandų, kad Ulmanis bol
ševikų buvo nužudytas, 
bet matyt, kad jis laimin
gai paspruko į Vokietiją.

Vokietija ir Italija už
draudė Amerikos pilie
čiams išvažiuoti iš tų ša
lių.

Kerenskį Netiki Sovietų 
Galybe

Senatorius Wheeler Prieš 
Teikimą Pagalbos 

Sovietams

Bandymai nuspėti politi
nius ateities įvykius yra 
veik tas pat, kaip ir bandy
mai nuspėti orą. Ir gabiau
si oro spėjikai neretai ap
sirinka. Lygiai apsirinka ir

New York, birž. 26 — A- 
leksander Kerensky, bu- 
vęs Rusijos premieras, pa
tenkintas Churchill kalba. 
Tačiau jis netiki, kad Sta
lino vadovaujama armija 
atsispirs prieš Vokietijos 
jėgas.

Washington, D. C., birže
lio 26 — Senatorius Bur- 
ton Wheeler griežtai pasi
sakė prieš teikimą Sovietų 
Rusijai pagalbos.

Stockholm, Švedija, bir- 
. želio 26 — Švedijos laivy
no, oro ir kariuomenės at- 

Į sarginiai šaukiami tarny- 
[ bon. Tai esą daroma, kad 
i apsaugoti savo šalį nuo 
visokių netikėtumų.

Švedijos vyriaustbė su
tiko leisti Vokietijos ka
reiviams pereiti jos žemę 
iš Norvegijos į Suomiją. 
Sakoma, kad tik vienai di
vizijai (apie 15,000 karei
vių) duotas leidimas pe
reiti.

Tačiau ^vedija yža nusi- 
teikusjiąįkytis nevalumo.

Italai Perėmė Aibėmis
Roma, birželio 26 — Va

kar Italijos karo vadovy
bė perėmė Graikijos sosti
nę iš vokiečių paprastomis 
karo ceremonijomis. Vo
kiečiai palinkėjo italams 
“geriausių sėkmių”.

Uždraudė Italams Išvažiuoti 
Iš Amerikos

VVashington. D. C., birže
lio 26 — Jung. Valstybių

Sovietai Bombardavo 
Bucharestą

Budapeštas, birželio 26— 
Sovietų bomberiai bom
bardavo Rumunijos sosti
nę Bucharestą. Iš tų pačių 
šaltinių praneša, kad Ru
munijos uostas Constanza, 
kurį rusai iš lėktuvų su
griovė ir padegė, tebede
ga.

“Naujienos” rašo:
“Demokratijų kova turi 

eiti nevienu, o dviem fron
tais: ne tiktai prieš hitle- 
rizmą, bet ir prieš bolše
vizmą". J;.

DABARTIES 
BILDESIUOS

kare Indija anglikui nepa- už juos atsako vyriausybė, 
deda. Be to, dabar indėnų Tai nuopelnas prez. Roose- 
vadas Gandi pareiškė, kad velto administracijos, 
netolimoj ateity Indijoj 
ims didėti pasipriešinimas 
Anglijai. Daugiau rūpes
čio Anglijai.

Anglija tikisi šį karą lai
mėti vokiečių nualsinimu,
t. y. taip, kaip per praėjusį apdairiausi politikos žino- 
karą. Ir per praėjusį karą vai. 
alijantai į Vokietiją nebu-! Amerikos korespondentų 
vo įsiveržę. Anglai tikisi, komunistų - nacių karo iš- 
kad ir dabar galų gale vo- vakarėse tvirtino, kad to 
kiečiai nuils ir pasiduos, karo nebus. Sakė, kad ir 
nors anglai ir nebus įsi- šiuo sykiu Stalinas nusi

leis Hitleriui. Tokių apsi
rikusių garsių korespon - 
dentų tarpe yra ir Von 
Wiegand, kurs dabar savo 
žinias ir išvedžiojimus 
siunčia iš šanhajaus mies- 

jto.

! Kas iš nacių - komunistų 
tų, o su Amerikos talka!^aro išeis? Apie tai visi 
gali ilgai laikytis. [įdomauja ir visi turi savo-

--------- — įtiškas išvadas. Bet ar tik 
Pernai Amerikoje ban- nepasikartos čia istorija? 

krutavo 22 bankai. Šiemet Kaip per Didįjį Karą iš 
.per pirmuosius keturis 
[mėnesius bankrutavo pen- 
'Iki bankai. Šių metų ban-i 
krutavusieji bankai depo-i 
zitų turėjo $2,436,000. Tie 
bankų bankrutai nebuvo 
skaudūs dėlto, kad jų de
pozitai buvo apdrausti ir

Daugelis žymiausių

briovę į Vokietiją.

Vokiečiai tikisi šį karą 
laimėti sumušant Angliją 
ankščiau, negu Amerikos 
žymesnė karinė talka sus-! 
pės ateiti. Vokiečiai ir kai
kurie kiti žino, kad be A- 
merikos talkos Anglija žū-

v •

Amerikos laivyno sekre-, 
torius Knox buvo nuvykęs 
į Kanadą ir Montrealio 
mieste pasakė prakalbą. 
Be kito ko jis pasakė, kad 
jei Amerika nepagelbėtų 
Anglijai dabartinėj jos ko
voje, tai amerikietis ang
lui iš gėdos nei į akis nega
lėtų pažvelgti.

Indija yra viena iš bran
giausių Anglijos kolonijų. 
Per pereitą karą Indija ko
operavo su Anglija ir jai 
padėjo. Kadangi Indijai 
duotų prižadų Anglija ta
da neištęsūjo, tai šiame

pradžios griuvo Rusijos 
carizmas, o po to Vokieti
jos kaizerizmas, tai pana
šiai gali atsitikti ir šiuo 
sykiu, tai yra pradžioj 
grius Stalinas su savo ko
munizmu, o vėliau Hitleris 
su savo nacizmu.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos,

j Myopia Club Beverage Co. 
: Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
l PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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Raudonasis Teroras •
Kada Jis Baigsis?

Bolševikai Lietuvoj vis daugiau ir daugiau at- 1 
skleidžia tikrą savo veidą. Jie ten rado nepalankią sau 
dirvą ir sumanė paleisti į darbą raudonąjį terorą. Skai
tant apie jų terorą Rusijoj civilinio karo metu, tiesiog 
nesinori tikėti, kad žmonės, tegu ir patys žiauriausi 
barbarai, galėtų iki tokio laipsnio sužvėrėti. Sušaudy
mas tai gailestingiausias Čekos komisarų darbas. Bet 
kai skaitai apie kankynes bei torturas, kuriomis jie 
vaišino “baltagvardiečius”, t. y. sukilėlius prieš komu
nizmą, tai žmogaus prigimtis šaukte šaukia: ne, taip 
žmonės negali elgtis! Jau net žvėrys yra gailestinges
ni. Deja, pačios Čekos užrašai dokumentaliai parodo, 
kad ten būta pasibaisėtinų faktų. Apšviestesnieji so
vietų rašytojai, susigėdyję dėl tokio bolševikų barba
riškumo, nori tai užglostyti ir sako, kad kariškasis ko
munizmas bei raudonasis civilinio karo teroras iš tie
sų buvo baisus. Bet tai, girdi, buvęs desperatiškas į- 
karštis žūt-būt išlaikyti “revoliucijos laimėjimams”. 
Dabar esą visai kas kita. Normaliam sovietų gyveni
me nesą jokio teroro. Kad tai taip būtų. Deja, taip nėr. 
Čeką neva tai likviduota. Dabar veikia GPU. Vardas, 
tiesa, kitas, bet esmė ta pati. Raudonasis teroras bu
vo, yra ir bus. Jis gal kiek slaptesnis, tiksliau organi
zuotas ir turi bent kiek juridinio padažo. Bet jis prak
tikuojamas Rusijoj ir dabar pradėjo veikti Lietuvoj. 
Areštai, kankynės, kalėjimas, ištrėmimai, sušaudy
mai. Tai normalus Lietuvos piliečio gyvenimas. Šiur
pas ima tai prisiminus.

Lietuviai iš prigimties ramūs ir taikūs. Už ką gi 
juos kankyti? Taip, mūsų broliai ramūs, kantrūs ir 
niekam į kelią nepareina, bet bėda tame, kad jiems ko
munizmas nepriimtinas, daugiausiai dėl šių priežaš- 
čių: dėl nuosavybės ir tikėjimo.

Lietuviai labai prisirišę prie savo žemės. Tiek su 
ja susiję, kad neturėti nėkiek žemės tai didžiausia lie
tuviui nelaimė. Nors mažą sklypelį bakūžei pastatyti, 
karvutei išlaikyti. Tos žemės jis nori daugiau ir vargs
ta, ir skursta, ir nedavalgo, kol sklypelį, kitą nedasi- 
perka. Įsigijęs daugiau, nori dar daugiau. Gal kas sa
kys, kad tai gobšumas. Ne. Tai tik kažkokia įgimta 
lietuviui sąvoką, kad ta žemė, kur jo tauta nuo amžių 
gyveno, yra didžiausia lietuvio brangenybė. Dabar 
jam tą žemę atima. Ir kas ją atima? Komunistas. Ko
kia teise? Teisės čia nėr. tik komunisto noras. Vadina
si, lygiai kaip vagis ir plėšikas. Kas aršiausia, kad ko
munistas nebe lietuvis, o maskolis. Lietuvis čia tik 
bernauja. Ar gali būti didesnė skriauda, skaudesnis 
tautos pažeminimas?

Lietuvis myli tikėjimą. Gi prieš tikėjimą komu
nizmas kaip tik žiauriausiai yra nusistatęs. Komuniz
mas tai atvirai kovojanti bedievybė, kuri nepakenčia 
nė šešėlio bet kokios religijos. Lietuva jau pilnai tai 
patyrė. Bedievybės vajus jau įsisiūbavo. Panaikinti 
vienuolynai, katalikų įstaigos, spauda, procesijos, su
sirinkimai. Nevalia nė ligonių aptarnauti. Areštuoja
mi patys uoliausieji vyskupai, kunigai ir katalikų va
dai - inteligentai. Einama prie to, kad visi geriausi pi
liečiai būtų likviduoti, t. y. ištremti, sušaudyti ar ka
lėjimuose numarinti. Toks teroras jau užsiliepsnojo 
visoj Lietuvoj. Kas ir kada nuo barbarų ją išgelbės? K.

Kaip tik prasidėjo Vokie
tijos - Rusijos karas, tai 
Anglijos premieras Chur
chill pasakė kalbą, kurioj 
pažadėjo duoti pagalbą 
Rusijai. Tarp kitko jis pa
reiškė, kad toji pagalba 
nėra tai gelbėti komuniz
mą. Anglija kaip buvo, 
taip ir pasilieka prieš ko
munizmą. Tą patį pasakė 
ir Amerikos valdžia. Rusi
ja su džiaugsmu priėmė 
Anglijos ir Amerikos žada
mą pagalbą. Sovietų Rusi-

jos laikraščiai spausdino 
Anglijos premiero Chur
chill kalbą, o tik nubraukė 
tą vietą, kur buvo pasaky
ta prieš komunizmą, kad 
skaitytojai nesužinotų ci
vilizuoto pasaulio nusitei
kimą prieš barbarišką ko
munizmą.

Sovietų komisarai ir ben
drai visi komunistai, prisi
imdami Anglijos ir Ameri
kos pagalbą, patys išeina į 
kovą, kad ir netiesioginiai 
prieš komunizmą. Anglija

ir Amerika pažadėjo pa
galbą kovai prieš Hitlerį, 
bet tuo pačiu ir prieš ko
munizmą.

Dabar apie teikimą pa
galbos Rusijai kovoje 
prieš Vokietiją.

Boston Post trečiadienio, 
birželio 25 d. laidoje rašo:
“PAGALBA RUSIJAI

“Jeigu mūsų lėktuvai, mūsų 
tankai ir mūsų amunicija būtų 
siunčiama bedieviškai Rusijos 
valdžiai, tada Prezidentas turi 
padaryti tikrai taip, kad toji į- 
vykstančioji pasekmė nebūtų 
tojo žmonijos vėžio išplėtimu.

“Pagal ‘lend-lease’ įstatymą 
Prezidentas gali sudaryti kokią 
tik jis nori sutartį amunicijos 
sunaudojimo reikalu, kuri yra 
apmokėta Amer ikos respublikos 
piliečių darbu.

“Pirmiausia, jis gali pareika
lauti, kad Rusija tuojau iš
trauktų iš Jungtinių Valstybių 
savo pražūtingus (subversive) 
legionus.

“Jis gali pareikalauti Rusijos 
žmonėms keturių laisvių, kurias 
jis gina dėl žmonijos bendrai, ir 
dėl kurių mes esame kare neka
riaujančių rolėje.

“Jis gali pareikalauti, kad Ru- 
. sija sugriautų fortifikacijas, o- 
. ro bazes ir submarinų bazes ties 
. Alaska ir tarp mūsų pozicijų ir 

Sovietų salų.
“Jis gali reikalauti padidintos 

pagalbos mušamai Kinijai, net 
ir technikų.

“Daugiau negu tai, jis gali 
reikalauti Lenkijai laisvės.

“Jis gali reikalauti grąžinti 
Suomijai jos užgrobtas žemes, 
ir jis gali įsakyti duoti laisvę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai mū
šiams pasibaigus.

“Yra tai Jungtinių Valstybių 
Prezidento galėję pareikalauti, 
pirm negu nors vienas lėktuvas 
arba tankas bus pasiųstas per 
Pacifiką. grąžinti Rusijos žmo
nėms laisvę melstis, kuri nuo jų 
buvo atimta begailestingos 
Raudonosios valdžios.

“Jeigu tas nebus padaryta, ir 
Rusija laimi šį karą, tai mes 
tikrai galime tikėtis, kad Ang
lijos ir Jungtinių Valstybių de
mokratinės valdžios bus bai
siausiai komunistų puolamos, 
kokio pasaulis nėra matęs.

"Laimėjusioji Rusija yra taip 
pat pilnai pavojinga ir niekšiš
ka, kaip ir laimėjusioji Vokieti
ja-

“Jei Rusija laimi mūsų gink
lais. tai mes turime užsitikrinti, 
kad Bolševikų gengsteriai jų 
niekad neatsuks prieš mus.

“Jeigu ji nori niekinamos de
mokratijos pagalbos jos reika
lo valandoje, tada ji turi tuo
jau padaryti išpažintį ir įrodyti, 
kad ji yra- tinkama bendradar
biauti su pasaulio garbingomis 
tautomis.

“Jos pačios išdavystė ir išda
vikiškos klastos užtraukė ant 
jos žmonių kitos nekenčiamos 
jėgos kerštą.

“Jai neturėtų būti leista iš
likti tokiame stovyj, kad ji ga
lėtų tęsti Dievo ir šio amžiaus 
žmogaus kūrinių griovimo dar
bą.

“Prezidentas Rooseveltas da
bar turi progą stipriai pabrėžti 
padorumą ir moralybę valdžio
je-

“Taip padarydamas jis sus
tiprintų savo žmonių ištikimy
bę ir viso pasaulio žmonių mūši, 
didingoje byloje”.

s

Laisves Ragavę, Vergais Nebūsime!”
Šiomis dienomis gavome 

žinių, kad Lietuvos kariuo
menė, kuri buvo išsklaidy
ta Sovietų raudonoje ar
mijoje, ir liaudis sukilo 
prieš Sovietus — pavergė-; 
jus bolševikus ir paskelbė 
pasauliui, kad Lietuva ne
priklausoma. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mas padarytas birelio 23 d. 
vidudienį. Kaune ir kitose 
vietose vėl plevėsuoja Lie
tuvos trispalvė vėliava.

Pavergtieji lietuviai įro
dė pasauliui, kad jie užsi
tarnauja laisvės ir nepri
klausomybės. Nei barbarų 
bolševikų teroras neužslo-

kybinės dvasios, valios ir 
pasiryžimo nusikratyti 
kruvinojo rėžimo.

Tačiau vien Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi- 

; mas neužtikrina tąją ne
priklausomybę 

j Dar bus daug pareikalauta 
j aukų dėl Lietuvos. Visa 
tauta turi būti vieninga ir 

j pasiryžusi ginti visišką 
Lietuvos nepriklausomybę 
be jokios svetimųjų glo
bos.

išlaikyti.

Jei Kiaulė Turėtų Ragus...

Kun. Dr. V. Martusevičius,
naujas Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas, iki 
šiol buvęs Šv. Kazimiero lietuvių par. vikaras, Phi
ladelphia, Pa. Jis paskirtas į velionio kun. I. Zimblio 
vietą.

Sveikiname kun. dr. V. Martusevičių ir linkime 
Dievo palaimos.

Hitlerio • Stalino Karas Ir

kurie pa-pinčių apsiginti nuo barba- ^eni ir šeštadienį rašė.

Lietuviškai kalbanti ko
munistai šiomis dienomis 

pino lietuvių tautinės ir ti- baisiai nervingi. Jie negali 
i suprasti kaip Hitleris ga- 

birželio. Ant galo paskelbė, kad ,ėjo už ]u jų ..matušką” 
jau Hitlerio armija įsiveržė | Rusiją kada dar tas -buč. 
Sovietų žemę net 15-koj punktų. kis„ Hitkrio su StaIinu ne. 
Viskas tas buvo melas tam. kad, 
paslėpus pačios Turkijos pate
kimą j Hitlerio kaliošą.

“Anglijos karo reikalai blogi. 
Balkanuose ji pralaimėjo. Kre
toj jai ir jos karo laivynui už
duotas smūgis. Libijoj dalykai 
nėra geri. Ethiopijoj dar vis 
priešinasi Mussolini likučiai. Ji 
užpuolė Siriją su dideliu pasi
didžiavimu, kad į kelias dienas 
ją paims, o tikrumoj ir ten ka
ras neina, kaip manė. Na, ir 
prakiuro jos korespondentai ir 
agentai.”

Kitas lietuviškų komna
cių laikraštis Chicagoje 
pereitos savaitės penkta-

Valstybės teiktų 
pagalbą Sovietų

Valstybių valdžia

buvo atšauktas. Dabar- dėl 
to karo komunistai la
biausia kaltina Smetoną ir 
tuos pabėgėlius lietuvius, 
kurie iš Sovietų vergijos 
paspruko į Vokietiją.

Komunistai šaukia ma
sinius mitingus ir priima 
rezoliucijas, kuriomis rei
kalauja, kad

“Jungtinės 
visokiariopą 
Sąjungai...

“Jungtinių
išvytų iš mūsų (Nuo kada jūsų. 
Red.) demokratinės šalies An
taną Smetoną, tą Hitlerio agen
tą ir Amerikos lietuvių vieny
bės skaldytoją”.

Visas pasaulis žino, kad 
iki Vokietijos - Rusijos ka
ro Hitlerio - Stalino agen
tai buvo komunistai. Jie į- 
vairiais būdais trukdė 
Jungtinių Valstybių apsi
gynimo darbus: sabotaža- 
vo, kurstė darbininkus su
kilti, siuntė delegacijas į 
Washingtoną protestuoti 
prieš Roosevelto politiką.

Amerikos lietuviai, įi- 
mant ir pabėgėlius iš So
vietų vergijos, buvo ir yra 
ištikimi šio krašto val
džiai su prez. Rooseveltu 
priešaky. Jie besisieloda
mi savo senosios tėvynės 
Lietuvos išsilaisvinimu 
lankėsi pas Prezidentą ir 
jam dėkojo už nepripažini
mą Sovietams Lietuvos 
užgrobimo. Prezidentas y- 
ra pasakęs, kad Lietuva 
vėl bus nepriklausoma.

Taigi Lietuvos ir išeivi- 
jos lietuvių kova dėl Lietu- 

į vos nepriklausomybės ir

rų Sovietų.
Komunistai niekad 

kėjo, kad Hitleris 
nors atsisuks prieš 
pagelbininką Staliną. Pa-Į žymėję gandų prieš 

skleidimu, paleido 
Vokietijos vyriausybė pasiun-1 
tus ‘Maskvai ultimatumą’ ir vo
kiečių armija ‘maršuoja į SS
SR’.

“Maršavimas tačiau buvo tik 
radio stotyse ir kai kuriose re
dakcijose”.

“Berlynas oficialiai praneša 
nieko nesąs girdėjęs apie ko
kius bent vokiečių susirėmimus

Komunistai, 
kartotinai keikė ir šmeižė 
Angliją, Ameriką ir kitas 
šalis, kurios kariauja ar 
teikia pagalbą kariaujan
čioms valstybėms prieš
! Hitlerį, šiandien šaukiasi sirašyta sutartis 1939 m. 
Anglijos, Amerikos ir kitų; tikrino Stalinui ir Hitle- 
šalių pagalbos Sovietų riui saugumą, viens kito 

Toks tikri
nimas padrąsino Staliną ir

pagalbos Sovietų riui saugumą, 
kruvinam diktatoriui Sta- nepuolimą, 
inui.

“SSSR priešai ir šiaip įbau- 
neti- ginti bolševizmu ir vėl, rodos, 
kada veltui pasidžiaugė. Londono ko- 
savo Į respondentai Ankaroj, jau pasi- 

Sovietus
‘žinią’, jog

Amerikoje komunistai J18 8robe svetlmas 
sabotažavo, organizavo svetimą turtą ir veze J Ru- 
streikus, kad tik sutruk- s‘«: kad 8aletV n“° ,bado 
džius apsigynimui darbus; 
siuntė delegacijas į _ 
shingtoną pareikšti pro- . .............. -
testus Amerikos valdžiai 
už teikimą pagalbos Ang-

sabotažavo, 
streikus, 1

organizavo svetimą turtą ir vežė į Ru-

kus. Pabaltijo valstybės y- 
ra geriausias įrodymas 
Stalino barbariško rėžimo Į su Raudonąja armija. Bet švei- 

! niekšiškumą,
Ii jai, o šiandien jau šaukia, 
kad Amerika pagelbėtų su
mušti nacius.

Kada Vokietijos naciai

plėšikišku-1 carijos ir Švedijos sostinės ‘ge
riau žino’. Ten sėdi labai gud- 

Pereitą savaitę, kada jau rus žmonės, kurie detališkai ap- 
buvo žinių iš Europos, kad rašo susirėmimų vietas, kur jie 
Hitleris su Stalinu susi- nebuvo ir kurių jie nematė. Tai 

baigė užkariauti Lenkiją i kaus, tai komunistai visus kokia tai nauja televizija... 
tai kruvinasis Stalinas pa^ I laikraščius ir radio prane- "1'-’.........-j- _tai kruvinasis Stalinas pa-| laikraščius ir radio prane-1 “Maskvos radijas visiškai ig- 
siuntė raudonarmiečius į še jus apšaukė ‘melagiais’, noruoja tuos gandus apie karą. 
Lenkiją ją pribaigti. Po to ‘darbininkų šalies prie- Maskvos radijas praneša apie 
su Hitleriu pasidalino Len- šais’ ir tt. Lietuviškas atostogas, apie ekskursijas, 
kiją. Hitleris užkariavo O- komnacius Bimba ir kom- fie milijonus vasarotojų, 
landi ją, Daniją, Belgiją, nacius chicagietis visus Į “*
Luxemburgą, Prancūziją lietuviškus laikraščius riauti, kad Anglijos karaliui 
ir Balkanų valstybes. Sta- Prakeiįė už talpinimą Eu-|būtų geriau?”

Taip, šiandien Sovietai 
“kad Anglijos 

karaliui būtų geriau”.
Komnaciai norėjo pasi

rodyti “viską žinančiais” 
galvočiais, bet taip apsi
melavo kitus bešmeižda- 
mi, kad dabar nei nebežino 
kur akių dėti. Ne kas ki
tas, kaip tik Stalinas kal
tas už tai, kad Brooklyno 
ir Chicagos komnaciams 
nepranešė apie tikrą daly
kų stovį. Komnaciai dabar 
turėtų pasiųsti Stalinui 
protestą. <

linas tą grobį Hitleriui pri- žinių apie karą Vo-
pažino ir su pavergtųjų 
valstybių atstovais nebe- 
siskaitė, jų nepripažino. 
Stalinas tuo pačiu laiku 
pradėjo karą su Suomija, 
dalis jos užkariavo, klas
tingu būdu užgrobė Pabal
tijo valstybes. Hitleris tą 
grobį pripažino Stalinui.

Tai buvo dviejų diktato
rių sutartinas pasidalini
mas.

Komunistai abiejų dikta
torių plėšikiškus darbus ir 
žygius užgyrė. Siuntė svei
kinimus Stalinui už paver- 
girną mažųjų tautų, nega

Tai yra rimti pageidavi
mai. Prezidentas Roose- 
veltas yra daug kartų pa
sisakęs prieš diktatorius, 
už mažųjų tautų laisvę ir 
nepriklausomybę, už tikė
jimo, spaudos ir žodžio lai
svę. Jis ir jo pareigūnai ir 
dabar, kalbėdami apie tei-

kimą pagalbos Rusijai, 
griežtai pasisakė prieš 
raudonąjį komunizmą. 
Taigi besąlyginis teikimas 
pagalbos bedieviškai ir ti
roniškai bolševikų valdžiai 
gali būti didžiausių pavo
jumi Amerikos laisvei ir 
nepriklausomybei.

v •

a-

Ar tai Sovietai turėtų ka- laisvės neorieštarau ia išti-

kietijos su Rusija. Tai esą
Wall Streeto išmislas, ku-Į kariauja, 
rio tikslas esąs sulaužyti 
“Amerikos liaudies prieš
karinį nusistatymą”.

Brooklyno komnacių lie
tuvių kalba leidžiamas or
ganas birželio 21 d. laidoje 
rašė:

kimybei šiai šaliai, bet tik 
dar labiau sugretina su 
šios šalies valdžios nusi
statymu ginti šią šalį nuo 
svetimųjų izmų ir gelbėti 
mažasias tautas.

‘‘MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

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

i
Joje yra nevien Mišių maldos 

už mirusius, bet ir bendros tai- 
Girdėjome, kad syklės laidotuvių, mėnesinių bei

“Darbininkų priešų spauda 
tartum prieš savo galą prakiu
ro Sovietų Sąjungos reikalais. 
Iš Helsinkų, Londono, Ankaros, 
Lisbono ir Berno tik ir verčiasi 
visoki paskalai apie karą tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, j komnaciai ruošiasi Šaukti metinių sukaktuvių metu. Yra 
Tiems paskalams signalą davę mitingus ir juose viešai at- maldos išlydint numirėlį iš na- 
Londonas. Matyt, kad Anglijos į šaukti savo melus, atsipra- mų, prie Katafalio, maldos ly- 
imperialistai mano, kad paska- syti Anglijos ir kitų vals- dint iš bažnyčios į kapus ir ki
lų bangoj jie galės paslėpti tie- tybių ir laikraščių, ir pra- tos. Knygutė kainuoja tik 20c. 
są ir išgelbėti savo kailį. Į syti, kad tos visą laiką Norintieji užsisakyti šią knygu- 

“Paškudniausiai apsimelavo šmeižiamos valstybės ge1- tę, kreipkitės į “Darbininko” 
tai Ankara, Turkijos sostinė. Ji betų Sovietų Rusiją nuo administraciją, 366 W. Broad- 
skelbė svietui, kad Vokietijos “juodojo fašizmo, smaugė- way, So. Boston, Mass. Su už- 
fašistų armija užpuls Sovietus jo mažųjų tautų, persekio- sakymu prašome prisiųsti į kon- 
15 d. birželio, paskui 20 dieną*tojo, anti-semito ir tt.”. |vertą ir 20c.



Penktadienis, Birželio 27, 1941

Pennsylvanijos Žinios
Pirmas Mokslo Metų 

Užbaigimas
MAHANOY CITY, PA.

GIRARDVILLE, PA. —
Birželio 15 dieną. 7:30

! Ten kur linksma, ten kur gera...
I Pastaruoju laiku turėjau pro-
! gos aplankyti suvirs trisdešimts 

vak lietuviškų kolonijų įvairiuose
vakare. Švento Vincento parapi- Amerikos miestuose. Vienur 
jos auditorijoje įvyko iškilmin- lietuviai gyvena labai pasiturin- 
gas mokslo metų užbaigimas, čiai, kitur vargingesnėse sąly- 
Šiose iškilmėse dalyvavo netik gOSe, bet visur pastebėjau ben- 
parapijiečiai, bet ir apylinkės 
kunigai, klierikai, seselės ir kiti 
garbingi svečiai. Tarpe atsilan- 
kusių buvo: kun. S. Norbutas, 
kun. P. Laumakis, kun. V. Ve- 
zis, kun. P. Česna, kun. J. Šu
kevičius, klierikai iš Mahanoy 
City, ir Nukryžiuoto Jėzaus Se
selių Vienuolyno viršininkė mo
tina Bonaventūra iš Elmhurst. 
Mes Girardvilliečiai džiaugia
mės jų atsilankymu ir reiškia
me jiems gilią padėką.

Programa buvo įvairi ir turi
ninga, padalinta į dvi dali. Pir
moji dalis, kuri buvo atlikta 
berniukų ir mergaičių iš žemes
nių skyrių, susidėjo iš šokių ir 
vaidinimų.

Antroje šios programos daly
je buvo suvaidintas neužmirš
tantis vaizdas, būtent, gradu- 
antų paskutinis bendras atsi
sveikinimas kalbomis ir daino
mis.

drą norą vadintis lietuviais, ir 
aukotis mūsų Tėvynės išlaisvi
nimo idėjai.

Lietuviškiausios kolonijos ma
no supratimu, tai Chicaga, De
troitas, Rochesteris, Amsterda
mas, Brooklynas, Baltimore ir 
Pittsburghas. Apie šių kolonijų 
veiklą dažnai matome straips
nius laikraščių skiltyse, tat iš 
eilės šiandien tenka papasakoti 
šį tą apie tą mažą, su vos 15,000 
gyventojų miestą, įsiskverbusį 
Pennsylvanijos aukštuose kal
nuose — tai Mahanoy City, Pa. 
Šiame miestelyje pabaigoj de
vyniolikto šimtmečio apsigyve
no daug lietuvių, kurie atvykę 
iš Rusų pavergtos Lietuvos ti-
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Vaizdelis iš operetės “Našlaitė Julytė”, kuri buvo vaidinama birželio 8 d., Šv. Juozapo parapijos mokyklos 

mokinių, Mahanoy City, Pa.

I

kėjosi čia laisvai gyventi ir an
glių kasyklose bedirbant greitu 
laiku tapti turtuoliais. Ir jie ne
buvo apvilti. Sunkiu darbu jie 
susitaupė pakankamai pinigų, 
kad galėjo įsigyti savo nuosa
vus namus ir iš Lietuvos parsi
kviesti visą savo šeimą ir čia 
laisvės šalyje ramiai sau gy
venti. Bet kas gražiausiai, kad 
jie neužmiršo būt dėkingais šių 
žemiškų gerybių Teikėjui — 
Dievui Jie Jo garbei prieš pen
kiasdešimts metų pastatė pui
kią gotiško stiliaus bažnyčią,

s
sveikimą užimant klebono vietą 
Šv. Jurgio parapijoje. Kaip mes 
kazimieriečiai didžiavomės, taip 
ir Jurgiečiai susilauks malonaus 
būdo kunigo, kurį visi seni ir 
jauni mylės ir gerbs. Linkime 
kun. Dr. Vitui Martusevičiui ge
riausio pasisekimo apaštalavi
mo darbe.

Šioje dalyje programos kalbė
jo Tamaąua lietuvių parapijos 
klebenąs kun. J. Šukevičius. Jis 
pareiškė savo nusistebėjimą dėl 
didelės pažangos, padarytos 
mokyKloję tokiame trumpame 
laike.

Į

5 vertos žinoti priežastys, kurios 

Labai Padaugino Fordų 
Pardavimų 1941 Metais!

d. Šį įspūdingiausia 
šventė prasidėjo 8 

kada visi parapijoj 
bei kokią aukštesnią 
susirinko studentiš-

mo eilę) :— Ūkininkai ir ūki
ninkaitės — 5-6 skyrius; Miran- 
da, p.p. Railų dukrelė — J. 
Klucinskiūtėų ponas Raila, ū- 
kininkas — W. Wahalec; Luel- 
la, kaimo mergelė — K. Marčiu- 
lioniūtė; P-nia Railienė, pasitu
rinti ūkininkė, kurios darželyje 
vyksta konkursas — I. Bubny- 
tė; Evalina, p. p. Krioklių duk
relė — L. Šetavičiūtė; Mikutis 
Baravykas, šerifas — J. Pollių 
P-nia Pakštienė, konkurso ve
dėja — J. Melusky; Birutė, jos 
duktė — E. Mažeikiūtė; Vytu
kas, Algirdo draugas — E. Dee- 
sing; Julytė Juraitė — R. Ida- 
son: P-nia Krioklienė, jos glo
bėja — E. Matalevičiūtė; Ponas 
Krioklys, jos vyras — B. Va
lentą; Stasė, kaimo mergelė — 
J. Klučinskiūtė; Balerinos — 7 
Skyrius: Valso Šokėjai — 3 
skyrius.

tai jiems sudarytų. Taip pat su 
pasigerėjimu priminė, kad Šv. 
Juozapo mokyklos mokiniai yra 
visuose aukštesniuose šio mies
to mokyklose labai pageidauja
mi, nes jie atsižymi aukščiau
siais laipsniais visose mokslo 
srityse.

Valio! Dirbkit ir toliau tą gra
žų darbą. Žemaitukas.

PHUADELPHIA, PA.
Šv. Jurgio liet, parapijos 

Naujas Klebonas
Jau iš tikrų žinių sužinota, 

kad Šv. Kazimiero parapijos vi
karas kun. Dr. Vitas Martusevi- 
čius paskyrtas Šv. Jurgio para
pijos klebonu, vietoj mirusio 
a. a. kun. Ig. Zimblio. Visi kazi
mieriečiai apgailestauja malo
naus kunigo dr. V. Martusevi- 
čiaus, bet tuo pačiu linksmai

Birželio 19 d. Dievo Kūno 
šventėje, po iškilmingų pamal
dų, žinodami, kad kun. dr. V. 
Martusevičius jau apleis kazi- 
mieriečius, išvažiuos į paskirtą 
vietą, Šv. Jurgio parapiją, kle
bonu, nesuskaitoma minia žmo
nių susirinko prie klebonijos, 
kad su juo atsisveikinus. Seselė 
Uršulė su savo mokiniais prieša
kyje pasitiko išeinant kun. dr. 
V. Martusevičių ir gyvomis gė
lėmis bėrė ant kun. dr. V. Mar- 
tusevičiaus, reikšdami savo at
sisveikinimą, kuris taip labai 
mylėjo mažyčius. Ponas Valai
tis savo puikiam automobilyje 
nuvežė kun. dr. V. Martusevi
čių, lydint jaunimui ir kaiku- 
riems parapijiečiams, viso apie 
15 automobilių, į Šv. Jurgio pa
rapiją.

Nuvažiavus į Šv. Jurgio para
piją, buvo pasakyta atsisveiki
nimo kalbų, padainuota atsi

sveikinimo daina. Naujasis kle
bonas kun. Dr. V. Martusevi
čius buvo sujaudintas, ir atsi
sveikindamas tik pratarė: “At
siprašau visų, gal kam nusidė
jau”. Taip ir atsisveikinom su 
savo mylimu vikaru. K. D.

Po įspūdingos kun. Šukevi- 
čiaus kalbos, kun. M. Dauman
tas, vietinis klebonas, išdalino 
graduantams diplomus, ir dova
nas už pasižymėjimą pamokose. 
Kun. Norbuto, Frackville’s kle
bono, dovanas (du auksiniu 
medaliku) už atsižymėjimą lie
tuvių kalboje ir religijoje gavo 
Leoną Drulytė ir Marytė Bur- 
kevičiūtė.

Programa baigėsi, graduan- 
tams sudainavus jausmingą, bet 
ir liūdną “Sudiev”. Šio užbaigi
mo įspūdžiai ilgai pasiliks visų 
atsilankiusiųjų širdyse.

Nors tik du metai praėjo nuo 
to laiko, kai mokykla buvo ati
daryta, tačiau daug pažangos 
yra padaryta. Klebonas kun. M. 
Daumantas ir jo asistentas kun. 
A. Neverauskas nenuilstančiai 
darbuojasi mokyklos labui. Jų 
pastangos nepasiliko be vaisių. 
Mokykloje šį metą buvo 155 
mokiniai. Jie buvo mokomi ne 
tik valstybės nustatytų dalykų, 
bet kartu buvo skiepijama tikė
jimo ir lietuvybės dvasia.

Ši vadovavimo ir mokymo pa
reiga pavesta Nukryžiuoto Jė
zaus Seselėms iš Elmhurst. Pa. 
Jų sunkus darbas, lietuviška 
dvasia, ir pasiaukojimas para
pijos labui buvo visų pastebė
tas. Visi parapijiečiai yra joms 
dėkingi už jų pasidarbavimą 
mūsų vaikučių naudai. SI.

T/^ODEL šiemet Fordų pardavimas pasiekė di- 
-^■^-džiausį padidėjimą, palyginus su pirmesniais 
metais, visoje Fordo istorijoje? Kodėl jo parda
vimai šiais metais pradėjo kilti taip žymiai ankš
čiau paprasto pavasarinio automobilių pirkimo 
sezono? Atsakymai sekanti: tik dėlto, kad geros 
žinios skleidžiasi greitai, kad pirkėjai atranda 
naujus 1941 metų patogumus tiktai Forde už to
kią kainą, kad pirkėjai pasirenka puikiausi 
Fordą kokis bent kuomet buvo padarytas tikslu 
gauti visa tai, ką jis suteikia.
PATIKRINKITE RUIMINGUMĄ! Daugiau aktualės pa- 
sažieriams vietos, negu bent kuriame kitame tos pačios 
rūšies automobiliuje šiais metais! Sėdynės neabejotinai 
platesnės, negu tūluose aukščiausios kainos 1941 m. auto
mobiliuose !

IŠBANDYKITE VAŽIAVIMĄ! Tai yra naujas Fordo va
žiavimas šiais metais, kuris yra tikru pasisekimu — va
žiavimas perdėm pagerintas... pradedant minkštesniais, 
lėčiau besilankstančiais springssais ir baigiant naujais ir 
daug stipresniais rėmais.

JAUSKITE JĖGĄ! Štai 90 arklių jėga su 8 cilinderių 
švelnumu ir didžiausia geso ekonomija jo klasėje, įrody
ta ofocialiame Gilmore-Grand Canyon Važiavime.

PAMATYKITE IŠVAIZDĄ! Štai vienas iš kelių bile kai
nos automobilių, kuris yra visiškai naujas 1941 m. iš
vaizdos... naujas viduje ir naujas iš lauko nuo priešakio 
iki užpakalio... naujausios mados ilgam laikui!

PASINAUDOKITE PROGA! Persitikrinkite patys, ko
kiomis geromis sąlygomis Fordo Pardavėjai šiais metais 
iškeičia visų išdirbysčių automobilius. Sužinokite kaip 
mažai, pridedant jūsų karą, naujas Fordas jums kainuos!

I
kuri savo aukštais bokštais pa
sižymi kaipo- aukščiausias pa- 
statas visame Mahanojaus mies
te. 1907 m. jie pasistatė ir savo 
parapijinę mokyklą, kad jų vai
kai būtų auklėjami katalikiš
koje lietuviškoje dvasioje. Nors 
šios kolonijos istorija, kai ku
riais laikotarpiais buvo gan au
dringa, bet pradėjus jai vado
vauti dabartiniam klebonui kun. 
P. C. Česnai, ji pasidarė pavyz
dingiausia parapija tvarkos ir 
sugyvenimo atžvilgiu.

; Šios parapijos gražų sugyve
nimą ir vieningumą galima y- 
pač spręsti iš neseniai apvaikš- 

! čiotos “parapijos šventės” — 
į mokslo metų užbaigimo dienos, 
birželio 8 
visų metų 

į vai. ryte,
baigusieji 
mokyklą
kai apsirengę su savo “caps and 
gowns” į bažnyčią šventoms mi
šioms, padėkoti Augščiausiajam 
už suteiktą jiems ypatingą glo
bą sėkmingai baigti mokslus, ir 
pasiprašyti palaimos tolimes
nei gyvenimo eigai. Labai jau
dinantis pavyzdys buvo šių jau
nuolių dievotas priėmimas Šv. 
Komunijos “in corpore”. 9 vai. 
profesoriui J. Služaliui grojant 
iškilmingą maršą, parapijinės 
mokyklos baigusieji, palydovais 
lydimi, labai tvarkingai suė
jo į bažnyčią išklausyti Šv. Mi- 
žių jų intencijai užsakytų. Tvar
ka ir skoningas apsirengimas 
padarė visiems jaudinantį įspū
dį — tai buvo grožis kurį sun
ku aprašyti.

7.30 valandą vakare, parapi
jos salėje, įvyko iškilmingas 
mokslo metų baigimo aktas. 
Publikos susirinko arti penkių
šimtų. Šiuo savo skaitlingu at- klėjami katalikiškoj 
silankymu parapijiečiai įrodė, viškoj dvasioj. Taip pat pagir- 
kad puikiai supranta šio mo- tinas gražus mokytojų ir moki- 
mento svarbą — juk čia pasiro-. nių susiklausymas. Tik turint 
dys viešumoj parapijos prieaug-! tokią pavyzdingą tvarką galima j 
lis — mūsų jaunesnioji karta, pasiekti tokią aukštumą vaikų

kalba; 11. Vėliavos

6. Plastika, “Pas Močiutę Au
gau” — 4 skyrius; 7. Komiška 
dainelė, “Ak! Tas Mano Rūma- 
tizmas!” — 6 skyrius; 8. Bai
giančiųjų Maršas ir atsisveiki
nimas; 9. Diplomų ir premijų 
įteikimas; 10. Klebono, kun. P. 
C. Česnos
pagerbimas ir Lietuvos himnas.

Spektaklis. “Našlaitė Julytė”! 
visus sužavėjo. Stebėtina, kaip 
šie mokyklos vaikučiai neprity
rę vaidybos srityje galėjo taip 
realiai įsigyventi ir taip gyvai 
perduoti savo vaidinamąją rolę. 
Kostiumai ir scenos papuoši
mai buvo begalo gražūs. Vien 
kostiumų vertė galėjo atsieiti 
apie tris šimtus dolerių ar dau
giau. Čia priklauso didelė gar
bė vaikučių tėvams, kurie taip 
domisi savo vaikų gerove, kad 
nesiskaito su didelėm išlaidom, 
kad tik jų vaikai galėtų būt au- 

bei lietu-

Lietuvių Diena - Idealų Diena
Kiekvienas gerai žino ir su

pranta, kad žmogus be idealo y- 
ra miręs. Jo gyvenimas yra tuš
čias, be tikslo dėl jo paties ir 
dėl visuomenės. Žmogus be ide
alo negali padaryti jokio prog
reso. Jam darbas nesiseka, biz
nio bijosi, nesupranta linksmu
mo nepripažįsta, užsiganėdini- 
mo neturi. Pavyzdin: Ar darbi
ninkas ant ūkės ar dirbtuvėj, 
arba kasyklose dirbs, tiktai už 
dolerį ir dėl dolerio.

Kas išmokys tikrą Dievo mei
lę pažinti. Vien tik katalikiškos 
mokyklos. Kas rūpinas tautos 
gerove ir žmonijos laime, jeigu 
ne katalikiškos mokyklos. Kas 
uždegs tikrą meilę tėvynės ir 
jos pagarbą žmonių širdyse, jei 
ne katalikiškos mokyklos, ku
rios tikslas yra mokyti meilėje, 
vienybėje, doroje.

Kadangi Šv. Pranciškaus Se- 
. sutės rūpinos pastatyti naują

nemasty- mokyklą, ne dėl užmokesnio, ne 
damas, kaip pagerinti savo gy- dėl garbės, bet vien tik idealų 
venimąf kaip padaryti laimingą siekimų, kad galėtų šviesti jau- 
savo ateitį. Jei taip, toks žmo-! kurti jaunimo širdyse
eus vra be idealo be tikslo ir'Dievo meilę’ ir toutos pa' 

7 . ’ . . garbą ir doro gyvenimo sėklą
nelaimingas. Idealistas darbi- j padėti jaunų lietuvaičių širdyse, 
ninkas, visuomet atliks kaip sa-i Vienok yra tokių pat idealis- 
vo taip ir kito darbą tobulai. I tų žmonių, pasišventusių rėmė- 
tvarkingai. Jam rūpi ateitis, jis’**- nenuilstančių darbininkų ir 

... „ neapribotų geraširdžių, kurietun centą dėl tamsių dienų , neg^una jokio užmokesčio liši. 
turi centą dėl sr,vęs ir dėl arti-' mant Dievo užmokestį);
m T i c- ivit’li o rOTYl 1 o ' t

Pirkite Naują Automobilį Pasiremiant 
1941 m. Faktais ir Jūs Pirksite 1941 m, 

Fordą!

.. Ml Ifli1U’llllllllll'

■s

kuriai teks eiti tėvų pėdomis,1 teatralinėje vaidyboje. Garbė 
vadovaujant ir palaikant para- i Seselės Pranciškietėms, kurios 

t piją. Programa buvo viena iš 
meniškiausių ir turtingiausių

: kostiumų ir valdybos atžvilgiu. 
I Programa buvo sekanti.

1. Klebono įžanginė kalba. 2.
Mažųjų operetė, “Gėlių Darže
lyje” — 1, 2, 3, 4 Skyrius; 3.
Žirgeliai Joja — 4 skyrius; 4. 

i Dainelė, “Drabužiai Žmogaus
Nepadaro” — 7 Skyrius; 5. O- 
peretė, “Našlaitė Julytė”.

Veikiantieji (pagal pasirody-

šiai mokyklai vadovauja ir jos 
direktorei Seselei Augustinai, 
kuri savo ilgamečiu pedagogiš
ku prityrimu taip puikiai suge- 
be ją vesti. Dievui ir Tėvynei 
šūkis šioj mokyklyoj leidžia pa
tvariausias šaknis.

Kun. P. C. Čėsna savo įspū
dingoj kalboj labai įvertino tė
vus. kurie savo vaikų katalikiš
ką auklėjimą deda pirmoj vie
toj, nežiūrint kokių sunkenybių

negauna jokio užmokesčio (iši- 
; ne

gauna tuščių pagyrimų, neturi 
užuojautos, bet dirba, rūpinas, 
aukoja vien tik Dievo garbei, 
tautos labui, ir visuomenės ge
rovei. Todėl tie žmonės tie dar
bininkai, tie geraširdžiai yra 
aukšto idealo žmonės ir jų 
šventas tikslas yra Dievo gar
bė, Tėvynės meilė 
siekimas.

Tadgi Pittsburgh o 
Diena yra graži ir 
pramoga sužadinti aukšto idea
lo siekius, paremti savo katali
kiškas įstaigas, iš kurių plaukia 

į šviesos, doros ir tiesos šaltiniai, 
i kuriais žmonės naudojasi ir gė-

mo. Jis myli mokslą, jis remia 
Bažnyčias, draugystes, katali
kiškas mokyklas, jis mokina sa
vo vaikus, jeigu savo neturi,: 
kitus gelbsti; jam rūpi kultūra,! 
jam rūpi apšvieta. Tadgi idea
listo žmogaus pasidaro gyveni
mas pilnas užsiganėdinimo, ; 
laimės ir ištekliaus.

Labai aukštas ir tobulas idea
las apsireiškia tarpe Pittsbur- 
ghiečių Lietuvių, kurie taip rū
pestingai laukia rengiasi, ir uo
liai dirba dėl Lietuvių Dienos. 
Tokių idealistų žmonių yra tiks- j rėjasi. 
las šventas ir prakilnus. Jiems; Lietuvių Diena įvyks liepos 4 
rūpi Dievo garbė; Tėvynės ge-j dieną ant Sesučių Pranciškiečių 
rovė, ir tautos meilė. i farmos. Kun. J. V. Skripkus.

ir mokslo

Lietuvių 
garbinga
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4. Teisingas Gerybių Paskirstymas
Kuomet šiandie yra toks palinkimas spręsti žmo

nių turtus ir neturtus knygų sąskaitomis, tat reika
linga yra Mums nurodyti pagrindinius turtų ir netur
tų dėsnius. Jei tautinė ekonomija bus teisingai ir tik
rai suprasta, tai bus tada nurodyta valstybės vadams 
ir žmonėms eiti keliu, kuris nereikalauja visuomet a- 
tidavimo gerybių ir kraujo, bet duoda taikos vaisius 
ir visuomeninę gerovę.

Darbas

LDS STUDIJŲ RATELIAMS gai. seselės, mokines ir svečiai. 
Laike procesijos iš visų šiidžių 
kilo džiaugsmo giesmės Marijos 

jgarbei. Suėjus į koplyčią, įvyko 
graži vainikavimo iškiln.č El- 
sie Kairytė. “Vainiko Karalie- 

I nė” gražiais baltais rūbais pa
sipuošusi uždėjo vainiką ant 
Marijos statulos. Jos palydo
vės, Leoną Miernicki. Alicija 
Alinskaitė, Marijona Bigenytė 
ir Nancy Miller. šviesių spalvų i 
ilgose suknelėse, sudarė lyg 
vainiką, aplink altorių ir kartu 
atkalbėjo Marijos garbei mal
das. Po to visos sodalietės drau
ge atkalbėjo Pasiaukojimo Ak
tą. Sekė litanija ir palaimini
mas Švč. Sakramentu. Sodalie
tės ilgai neužmirš šios šventės, 
nes ji paliko jų širdyse neišdil
domą įspūdį.

M

Dalyvauja Septyni Chorai. - Sporti 
ninkai Jau Ruošiasi

Ona Ivaskienė Ruošia Vaikučius
Visu Atsidėjimu

I 
I

Jūs patys, brangieji vaikeliai, matote kaip naudo
jimas medžiaginių gerybių yra sujungtas su darbu. 
Enciklika Rerum Novarum nurodo dvi darbo ypaty
bes; darbas yra asmeninis ir būtinas. Asmeninis, nes 
jis atliekamas žmogaus ypatingomis jėgomis; jis yra 
būtinas, nes be darbo žmogus negali įsigyti tai, kas 
yra būtinai reikalinga jo pragyvenimui; o žmogus tu
ri svarbią prigimties teisę palaikyti savo gyvybę.

Pati prigimtis uždėjo žmogui pareigą dirbti ir iš 
to seka kiekvieno asmens prigimties teisė darbu išlai
kyti savo ir savo vaikų gyvybę; pati prigimtis reika
lauja žmogui palaikyti savo gyvybę.

Teise Organizuotis
Bet reikia žinoti ir atminti, kad tokia pareiga ir 

teisė dirbti kiekvienam žmogui yra uždėta prigimties, 
o ne bendruomenės, kad žmogus, berods, būtų vergas 
ar bendruomenės valdomas. Ir už tai pareiga ir teisė 
suorganizuoti žmonių darbą priklauso, visų pirmą, tie
sioginiai patiems žmonėms, būtent, darbdaviams ir 
darbininkams.

Jei jie savo pareigų neišpildo, arba dėl ypatingų 
aplinkybių jų negali, ar nepajėgia išpildyti, tada vy
riausybės yra pareiga įsikišti į darbo sritį, į išdalini
mą ir darbo paskirstymą pagal įstatymus, kokių vi
suomenės gerovė, teisingai suprasta, reikalauja.

Tačiau, darbo srityje, vyriausybės teisėtas ir nau
dingas tarpininkavimas turi būti toks, kad apsaugoti 
ir palaikyti jo asmeninį pobūdį, plačioje darbo pras
mėje ir, ant kiek yra galima, jo atlikimą; visa tai bus 
gerai atlikta, jei vyriausybės įstatai nesuvaržys, arba 
neatims kitų žmogaus asmeninių teisių ir pareigų, 
kaip tai, teisių garbinti Dievą; teisių sueiti į Moterys
tės gyvenimą; vyro ir žmonos, tėvo ir motinos teisių 
vesti šeimyninį gyvenimą; teisių laisvai pasirinkti gy
venimo luomą ir sekti savo pašaukimą; asmeninę tei
sę, ši pastaroji priklauso žmogaus dvasiai, liečią Die
vo ir Bažnyčios teisės, tai yra pasirinkimas ir sekimas 
Kunigystės ar vienuolijos gyvenimo.

Šeima

pp. Vincas ir Viktorija Tamulioniai, 
gyv. 84 Temple St., Nashua, N. H., birželio 
nėjo savo vedybinio gyvenimo jubiliejų, 
lioniai yra ilgamečiai LDS organizacijos nariai ir 
nuoširdūs laikraščio “Darbininko” rėmėjai. Jubilie
jaus proga sveikiname pp. Tamulionius ir linkime s 
veikiem sulaukti deimantinio jubiliejaus.

15 d. mi- 
pp. Tamu- 
nariai

Lietuvių Darbininkų Dienoje, kuri įvyks liepos 27 
d., Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass. yra pasi
žadėję dalyvauti 7 chorai, būtent: Šv. Kazimiero par., 
VVorcester, Mass., Aušros Vartų, VVorcester, Mass., 
Šv. Pranciškaus par., Latvrence, Mass., Nekalto Pras. 
P. Šv. par., Cambridge, Mass., Šv. Jurgio par., Nor- 
wood, Mass., Šv. Kazimiero par., Providence, Mass. ir 

Emilija Ražu kaitei šv. Roko par., Montello, Mass. Šie septyni chorai su- 
--------- darys vieną bendrą chorą, kuriam vadovaus muzikas 

Antanas Giedraitis iš Providence, Mass.
Sporto komisija, kurios pirmininku yra F. Dūkš

tą iš Brockton, Mass. smarkiai dirba, kad sutraukus 
garsiausius Amerikoje lietuvius sportininkus. Jau 
sporto komisija yra gavusi sutikimą iš Boston College 
lietuvių sportininkų dalyvauti tą dieną.

P-nia Ona Ivaškienė, įžymi meno mėgėja ruošia 
savo grupę prie naujų, lietuviškų patrijotiškų šokių. 
Repeticijos vyksta keletą sykių į savaitę.

Lietuvių Darbininkų Dienos rėmėjai auga kasdie
ną. Atrodo, kad jau iš anksto kaip jaunimas, taip ir 
suaugusieji ruošiasi vykti liepos 27 d. į Brockton Fair 
Grounds. Pereitą savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekan
tieji: 
Mr. C. Andrey, Roxbury, Mass..........
J. B. Gailius, So. Boston, Mass. ......
A. Dėdinas, Greenfield, Mass. 
J. Radinis, Johnson City, N. Y............
O. Vaitienė, Phila. Pa.........................
J. Lukaševičius, Gardner, Mass. ......
A. Šcensas, Barre Plains, Mass..........
Šv. K. S., Chicago, III..........................
C. Poškevičius, Nashua, N. H............
V. Urbonas, VVaterbury, Conn...........
Šv. Pr. S., Detroit, Mich......................
Šv. Pr. S., Pittsburgh. Pa...................
Mrs. J. Navakas, Mahanoy City, Pa.
O. Jakubauskas, Lawrence, Mass.....
J. Jeskelevičius, Haverhill, Mass........
J. Buikus, Glastonbury, Conn............
M. Karčiauskienė, Dorchester, Mass. 
Anne Navickienė, Dorchester, Mass.
J. Rašytinis, Nashua, N. H...............
Kun. Pr. Garmus, Easton, Pa............
K. Rusteika, So. Boston, Mass..........
Al. Leonienė, Avon, Mass. ................
St. Palūkas, Cambridge, Mass...........
A. Brežinskas, Orange, Mass............
Mr. E. Kaunelis, Roxbury, Mass........
St. Mockus, So. Boston, Mass............
Šv. K. S., Providence, R. I..................
M. P. Somerset, Ohio.........................
Šv. K .S., E. St. Louis, III...................
Mrs. M. Candies, Rosebank, N. J. ... 
Mrs. Al. Dargis, Pittsburgh, Pa........

j A. Akstinas, Nashua. N. H...............
Mrs. F. Yaras, Noristown, Pa............
Uršulė Gudienė, Chicago, III............
V. Kiela. VVorcester, Mass.................

I J. -Šlapelis, Easton, Pa.......................
P. VValiackas, Bridgewater, Mass.
S. Sviokla, Brockton, Mass. ............
Em. Poškienė, So. Boston, Mass. 
Tadas Špelis, Hartford, Conn...........
Kun. A. Tamoliūnas, Peosta, Iowa 
Mary Marcin, Manchester, Conn. 
Šv. Pr. S., Kansas City, Kansas 
Esther Druytis, So. Boston, Mass. . 
A. Vaičikauskas, Phila. Pa...............
Joana Monkevicz, Montello, Mass. ..
F. Minkus, VVestfield, Mass..............
P. Balčiūnienė, Montello, Mass.......
Julius Baronas, Montello, Mass.......
J. Ekelevičius. Harrison, M. J...........
Mr. A. Tuykus, VVaterbury, Conn. .. 
V. Liutkienė, VVorcester, Mass.......
G. Glebus. VValpole, Mass..................
G. Baranauskas. Cambridge. Mass. . 
Paul Kupenus, Cambridge, Mass......
J. Petrauskas, Dorchester, Mass......
Joana Dalelienė, Cambridge. Mass. .
L. Kniupienė, So. Boston. Mass......
Ig. Kodis, Nantasket Beach. Mass. . 
P. Noreika, VVorcester. Mass...........
P. Janiūnas. Cambridge, Mass.........
A. Musick, Haverhill, Mass..............
Z. Bandokas, Newark, N. J. ...........
M. Kasper, Hudson. N. H.................
O. Bacienė. Hartford, Conn....... ......

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

•?

Sekmadienį, gegužės 25 die
ną. muzikos klasės mokinės su
ruošė “Muzikos Valandą”. Pa-į 
sirodė, kad mūsų tarpe yra la
bai gabių studenčių, tik kažin 
kodėl, jos slėpdavo savo talen
tus, nes tai pirmas toks suren
gimas mūsų mokykloje, 
studentės išpildė sunkius kūri
nius : Elena Adomaitytė. 
Rupšytė, Nancy Miller. Frances 
Sedlik, Marija Rožė Baginskai- 
tė. Smuiką labai gražiai griežė. 
Emilija Valavičiūtė, o baletą 
pašoko Ann Neville.

Jane Rupšytė.

Šios

auksiniai kryželiai. Žmonių bu
vo prisirinkę pilna bažnyčia.

Po šv. mišių bažnytinėje 
svetainėje įvyko bankietas. 
Žmonių dalyvavo apie trys šim
tai, kurių tarpe buvo daug gimi
nių. Bankieto vedėjas buvo adv. 
L. Velička. Laike bankieto ju- 
biliejatams pasakyta daug gra
žių kalbų, sveikinimų ir linkėji
mų, ir įteikta piniginė dovana. 
Pasveikinimą telegrama, gavo 
taip pat nuo kongresmano A. 
Stern iš Washington. D. C. ir 

l nuo Councilor W. Molley su do
vana. Tarp sveikinimų padai
nuota ir keletas dainelių ir mu

zikos kūrinėlių. kuriuos Pildė ■’......
jubiliejatų artimieji draugai ir pie 3 vieningai laikosi, 

•jpažįstami. Ponai Tamulioniai y- 
• ra turėję 15 vaikų, kurių 9 mi- 

šv. mišios,Irę, o likusieji yra gražiai išau- 
kurias atnašavo kleb. kun. Liut- ginti ir išmokyti. Patys jubi- 

liejatai yra geri katalikai ir
, LDS nariai. Linkime jiems ge
riausios Dievo palaimos.

1 Dzūkelis.

Birželio 22 d. įvyko LDS 651 
kp. susirinkimas. Buvo daug 
kalbėta apie išvažiavimą, kuris 
įvyks birželio 29 d. į Sakalo ūkį. 
Nutarta apie tai paskelbti ir per 
“Darbininko” radio.

Susirinkime paskirta 
Lietuvių Dienai, kuri 
Thompson, Conn., liepos

auka 
įvyks 

4 d.

Parapijos išvažiavimas buvo 
visais atžvilgiais pasekmingas. 
Jam vadovavo Moterų Sąjungos 
vietinės kuopos narės ir parapi
jos kunigai. Dzūkelis.

Birželio 15 d. Vincas ir Vik- 
toria Tamulioniai, gyv. 84 
Temple St., minėjo savo vedy
binio gyvenimo auksinį jubilie
jų. Ta proga jųjų intencijai 10 
vai. buvo laikomos

kus, asistavo kun. Bružas ir 
kun. Bucevičius. Šv. mišių metu 
buvo atnaujinti moterystės pri
žadai ir įteikta “jauniesiems”

Pagal Rerum Novarum nurodymų, pati prigimtis 
glaudžiai sujungė privatinę nuosavybę su bendruome
nės būviu, o ypatingai su šeimos gyvenimu ir jos to
bulėjimu. Šitas sąryšys yra visiems labai aiškus. Ar 
privatinė nuosavybė neturėtų užtikrinti šeimos tėvui 
tikrąją laisvę, kad jis galėtų atlikti jam Kūrėjo uždė
tas pareigas, būtent, aprūpinti šeimą medžiaginiai, 
dvasiniai ir tikybiniai ?

Šeimoje tauta turi savo didybės ir galybės vaisin
gas šaknis. Kad privatinė nuosavybė tarnautų šeimos 
gerovei, vyriausybės patvarkymai ir valstybės įstatai 
turi ne tik žiūrėti, kad žmonės galėtų įsigyti nuosavy
bes ir jas išlaikyti, nes tai yra jų prigimties svarbiau
sioji teisė, bet taip pat dėti pastangas, kad nuosavybės 
įsigijimas būtų palengvintas.

Nuosavybes Svarba
Taip vadinama civilinė pažanga būtų nenatura- 

liška, kuri — tiek per uždėtus įvairius apsunkinimus, 
tiek per perdėtą tiesioginį įsikišimą, — padarytų pri
vatinę nuosavybę bereikšmę, atimtų šeimai ir jos gal
vai laisvę sekti Dievo nustatytą tvarką, šeimos gyveni
mo ištobulėjimui.

Iš visų privatinės nuosavybės gerybių niekas taip 
neatitinka prigimčiai, kaip nurodo enciklika Rerum 
Novarum, kaip žemė, kurioje šeima gyvena ir iš jos 
gauna visą ar dalį savo pragyvenimo.

Ir kaip enciklika Rerum Novarum sako, tik tas 
pastovumas, kuris yra įsišaknijęs į nuosavybę, suda
ro iš šeimos svarbiausią ir tobuliausią bendruomenės 
dalį, sujungdama stebėtinu būdu dabarties ir ateities 
kartas.

Jei šiandie socialiniai ir politiniai siekiai yra su
darymui gyvenimo vietos, tai visų pirmą, ar nereikėtų 
pasirūpinti šeimos gyvenimu ir išlaisvinti ją iš aplin
kybių grandinių, kurios neleidžia žmonėms sudaryti 
laisvai šeimos gyvenimo?

Mūsų žemė, su daugybe jūsų, vandenynų ir ežerų, 
kalnais ir slėniais apdengtais amžinu sniegu, su dau
gybe tyrlaukių ir nedirbamų laukų, jau ne ta pati, jei 
ji neapgyventa, nedirbama ir apleista, o galėtų būti 
gerai išdirbta ir taip žmonėms duotų pragyvenimui 
reikalingus daiktus ir pakeltų bendruomenės gerovę;

NEWT0WN, PA
Vila Juozapo Marijos 

Sodaliečių Šventė

Žmogus, gyvendamas šiame 
pasaulyje, turi dirbti ir ko nors 
siekti. Siekti jis turi vieno ar 
kito idealo. Kaip skiriasi žmo
nės, taip skiriasi ir jų įsitikini
mą. Kas vienam atrodo kilnu ir 
brangu, kitam nepakenčiama. 
Bet žmogus stengiasi siekti to
kio idealo, kuris jam atrodo 
brangus ir kilnus.

Moksleiviai ir moksleivės taip 
pat ne visi yra vienos idėjos ir 
ne vieno to paties idealo siekia. 
Moksleiviai-ės lanką katalikiš
kas mokyklas turi progos pa
žinti tikrą idealą, nes jie yra 
auklėjami Kristaus dvasioje.

Jane

PHUADELPHIA, PA.
Streikas Trijų Cukernių

Birželio 16 d., Pennsylvanijos 
I ir McCahan kompanijų cukraus 
! darbininkai išėjo į streiką, rei- 
' kalaudami pakelti atlyginimą. 
Birželio 19 d. išėjo į streiką 
Franklino cukraus dirbtuvė.

kurių yra a-

K.D.

Redakcijos Atsakymai

K. D. korespondentui. Tams
tos korespondencijas gavome, 
ačiū, tačiau pastabą iš “Lais
vės” Nr. 107. ‘Ko jie bėga’ ne
talpinsime. nes pastaba labai 
suvėluota ir antra komunistų 
žinios, kaip ir visuomet, labai 
iškraipytos.

studentės

Be religijos pamokų dar yra 
idealinės draugijos, kuriose na
riai lavinasi ir tobulinasi siekti 
aukščiausių idealų.

Visa Juozapo Marijos Aukš
toje Mokykloje,
džiaugiasi, kad turi sutverusios 
garbingą Marijos Sodaliciją. 
Sodalės stengiasi geriau pažin
ti Marijos dorybes. Marijos kil
numą, ir įgyvendinti tą visą sa
vo gyvenime. Nėra tos dienos? 
kad sodalė neatliktų ką nors 
Marijos garbei.

Gegužės 25 diena tikrai buvo 
sodaliečių džiaugsmo švente. 
Nuo pat ryto sodalietės džiu
giai ruošėsi ir nekantriai laukė 
“Vainikavimo Valandos”. 3-čią 
valandą po pietų prasidėjo pro
cesija. kurioje dalyvavo kuni-

1

MEASURINC
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STRAIGHT-JACKETS

I

naują gyvenimui 
būtų plačiau ap-

būtų užtikrinta 
būtų tinkamiau

I

neretai atsitinka, kad šeimos yra priverstos persikelti 
iš vienos vietos į kitą, kad surasti 
vietą. Reikia sutvarkyti, kad žemė 
gyventa.

Taigi reikalinga, kad šeimoms 
gyvenimui vieta; reikia, kad žmonės
paskirstyti žemėje, kur jie galėtų pastoviai gyventi. 
Dievas sukūrė žemę ir ją prirengė visų žmonių naudai.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar žmogui darbas yra reikalingas? Iš kur žmogus

gauna sau pragyvenimą?
2. Kas žmonėms davė teisę organizuotis i draugijas, ar

unijas?
3. Kokią svarbą bendruomenės ir tautos gyvenime už

ima šeima?
4. Kas turi teisę turėti privatinę nuosavybę?

Atsimink saulės taškus, 
kurie siunčia elektros srovę 
čia. te ir kitur, kuri trūkto 
oile kokiai komunikacijai? 
Nežiūrint j šias kliūtis, mū
sų įstaiga visoje Naujoje 
Anglijoje daro visas moks
liškas pastnagas, kad tele
fono patarnavimas būtų kaip 
reikiant.

Kad prašalinus šių saulės 
taškų kliudimo, New Eng
land Telephone vyrai dau
giau dirba negu Tamstos iš
sivaizduojate. šis kliūčių 
prašalinimo darbas pasidarė 
kaipo pagrindinis Bell Tele
phone Labaratorijose... jų 
darbo pastangos išvystė kaip 
vadinamą “straight-jacket”, 
kuris prašalnio telefono dra- 
tų trugdymą.

Tik vieną iš daugelio dar
bų. kurios telefono darbinin
kai turi žiūrėti... tai. kad vi
sas telefono patarnavimas 
būtų be pertraukos kuoge- 
riausias.

NEW EHbLAIū TELEPHOdE & TELEG«*?h 03

I

$1.00 
$1.00 
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$1.00 
$1.00 
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$1.00 
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$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$4.00 
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$1.00 
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$1.00 
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. $1.00 

$1.00 
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. $1.00 

.. $1.00 
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.. $2.00
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bridge N. P. parapijos geguži- 
nė. Gegužinė bus linksma ir 

į marga, bet apie jos margumy- 
| nūs bus vėliau plačiau pranešta.
Tai iš anksto visi būkime prisi
rengę tą dieną vykti į Kęstučio 
daržą, kur įvyks mūsų parapijos 
gegužinė.

I

i
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tikro kinuko 
Poy Lung 

lietuviškai re- 
lietuvišką sa- L' '•■

ĮSPŪDINGAS VAKARAS ir žurnalai buvo tinkamai iš
garsinti. Visi buvo tikrai suža
vėti tarme mūsų 
mokinio, Juozo 
Quoork, kaip jis 
klamavo vieną
vaitraštį. Edvardas Būda atsi
žymėjo savo skardžiu balseliu 
dainavime. Šis numeris buvo iš
pildytas 5-to ir 6-to skyriaus 
berniukų. Šokiai “Linksmutės”, 
6, 7, ir 8-to skyriaus mergaičių 
ir “Kareiviškis” 3, 4 ir 5-to 
skyriaus mergaičių padarė tin
kamą įžangą į iškilmingąją va
karo dalį.

*

■*

*
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Sekmadienį, birželio 22 d., 
Cambridge Alumniečiai per sa
vo bendras mišias, labai gra- 

I žiai pasirodė. Po mišių visi ben
drai nusifotografavo, ir vakare 
turėjo puikų bankietą. Bankie- 
tan alumnai skaitlingai atsilan
kė. Neužilgo viešumoje pasiro
dys Cambridge alumnų 10 metų 
jų biografijos knyga. Knygoje 

i yra plačiai aprašyta apie Cam
bridge alumnų nuveiktus dar
bus, ir jų siekiamus tikslus. Iš
ėjus knygai iš spaudos, 
mums pašaliečiams bus 
ją įsigyti, nes tai bus 
knyga.

gal ir 
progos 
įdomi 
A. D.

9

Kunigams užėjus ant scenos,

Penktadienį, birželio 13 d. 
Šv. Antano iškilmėje parapijos 
svetainėje, įvyko vienas iš gra
žiausių vakarų mūsų kolonijos 
parengimų sąraše, būtent, už
baigimas parapijinės mokyklos 
metų darbo. Vakaro programa 
buvo įvairi ir įdomi. Visi moky
klos skyriai dalyvavo. Visų pir
miausia mokyklos choras sudai
navo Maironio “Milžinų Kapai”, 
J. Tallot Kelpšos, “Ei Strazde
li”, ir Young - Bali “Mano Mo
čiutė”. Visiems begalo patiko 
“Kalionijališkas šokis”, išpildy
tas Vaikų Darželio Mažyčių.
“Rašysiu Laiškelį”, sudainuota 8-to skyriaus mokiniai sudaina- 
1-o ir 2-o skyriaus mokinių, bu-* vo savo klasės dainą, o Amal- 
vo ypač skiriama kun. Antanui Jas Pečiulis pasakė klasės var- 
Dubinskui priminimui jo varda-'du atsisveikinimo kalbą. Svar- 
dienio, kurį minėjo penktadie
nį. “Ugniagesių drilius”, 2-o, 
3-čio, 4-to ir 5-to skyriaus ber
niukų, veikalas “Aukšta Skry
bėlė”, 7-to ir 8-to skyriaus mo-1 Washingtone. Pasveikinęs 
nių, buvo meningai atlikta. Vai
kų Darželio šokis “Matom Jus” 
ir 1-o ir 2-o skyriaus mergai
čių “Kinderpolka” užbaigė pir
mą pusę vakaro programos.

SVENTO ALFONSO 
MOKYKLA

A
s

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

PO PERTRAUKOS
Užsibaigus 10 minučių per

traukai, mūsų jaunos muzikan
tės Jacąueline Kašinskaitė, Ma
rijona Želinskaitė, Regina Jon- 
čiūtė, Teresė Keidošiūtė ir Edvi
nas iGedraitis susirinkusius pa
linksmino savo priruoštais pia
no solo. “Spaudos Platintojų” 
numery katalikiški laikraščiai

blausias vakaro kalbėtojas tai 
buvo svečias kun. K. Širvaitis.' 
tęsiąs aukštesnius kunigiškus 
mokslus Katalikų Univers’tete, 

i vvasningtone. rasveiainęs gia- 
duantus, jisai jausming i pa-' 
reiškė savo didelį džiaugsmą 
rasti čia Amerikoje tą gražią 
lietuvių kalbą ir dainą tarp jau
nųjų, kurie apie Lietuvą težino 
tik iš knygų. Skatino visus lai
kytis tos lietuviškos dvasios, tų 
lietuviškų įpročių, kurie daro 
mūsų tėvynę mums taip bran-

i 
gia, ir ragino visus melstis už 
greitą išlaisvinimą to mūsų tė
vų nelaimingai pavergto kraš
to. Kun. dr. Mendelis perstatė 
graduantus. o kun. Klebonas į- 
teikė visiems diplomus.

> 1

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal dil visokių reikalų.

BALTIMORE, MARYLAND
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X 
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ras, ir Valčeskų Vytautas. Kla-Jmėjo Liliana Lekavičiūtė. 4-tam 
sės Globėja tai Marija, Motina skyriuje už mokslą apdovanotas 

t Gerosios Patarties. Klasės obal-
sis: “Daryti ‘viską didesnei 
Dievo Garbei’, spalvos, Auksi
nė ir Mėlyna, o klasės gėlė tai 
Rožė.

Ričardas Glaveckas, 3-čiam — 
Dolores Bagdonaitė, 2-am — 
Jonas Jončius, 1-am, Antanėta 
Minkevičiūtė, o Mažyčių Vaikų 
Darželyje atsižymėjo Rosemary 
Hali.

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

i

GRADUANTAI
1941 m. sekantieji baigė 

Alfonso 8 skyrių parapijinę 
mokyklą: Antoszevvskių Juoza
pas. Bučių Mauricijus. Čučulių 
Jonas. Kavaselių Marijona. Ka- 
vaselių Steponas, Lietuvnikų 
Agatonas, Miliauskų Genovaitė, 
Paulonių Pranciška, Pečiulių 
Arnaldas, Pugevičių Kazimie-

Šv.
I

ĮVAIRIOS MOKSLO 
DOVANOS

CAMBRIDGE, MASS
IŠTIKIMIEJI

ištarime
$5.00 dovaną.

I

Už aukščiausius pažimius 8- 
tam skyriuje: moksle ir už lie
tuvių kalbą gavo dovanas Kazi
mieras Pugevičius, Tikyboje — 
Arnaldas Pečiulis, aritmetikoje 
— Mauricijus Bučys, 
(spelling)
kas metą teikiamą kun. Dubins- 
ko, laimėjo Juozas Antoszews- 
kis. 7-tam skyriuje už mokslą 
ir lietuvių kalbą abi dovanos te
ko Marijonai Stalionytei. 6-tam 
skyriuje už mokslą medalį gavo 
Dolores Pečiulis, o 5-tam už 
mokslą ir ištarmę premiją lai-

Per visus mokslo metus šie 
neapleido nei vienos dienos mo
kyklos: 8-tam skyriuje — Juo
zas Antoszevskis, Marijona Ka- 
vaselytė. Arnaldas Pečiulis, Ka
zimieras Pugevičius, ir Vytau
tas Valčeskis. 7-tam skyriuje— 
tik William Brown, 6-tam — 
Eugenija Adomaitytė, Stanislo
vas Antoszevski, Stanislovas 
Boguža, Edvinas Giedraitis, 
Dolores Pečiulytė ir Leoną Šim- 
kevičiūtė. 5-tam — Marija Te
resė Keidošiųtė, Liliana Leka
vičiūtė ir Dolores Vyšniauskai-1 pijai $150.00.

Kun. Antano Baltrušiūno pa
stangomis atgaivinta Cambrid
ge Vyčių 18 kp. Iki šiol kuopa 
nors ir buvo, bet jokios veiklos 
nedarė. Trečiadienio vakare į- 
vyko pirmas vyčių susirinki
mas, kuriame išrinkta valdyba 
ir aptarta pirmieji darbai. Svei
kiname Cambridžiaus vyčius!

Ketvirtadienio vakare, birželio 
26 d. parapijos svetainėje, buvo 
rodomi judamieji paveikslai. 
Paveikslai buvo iš sporto gyve
nimo. Pelnas paskirtas naujai 
suorganizuotam parapijos base- 
ball skvadui.

tė, 3-čiam — Birutė Razauskai- 
tė. Vakaro iškilmės užbaigtos 
giedojimu Lietuvos himno. Gir
dėjau sekmadienį kunigus dėko
jant Sesutėms ir pareiškiant, 
kad vakaras atnešė pelno para-

para- 
turė- 

“Blue 
pond.

Antradienį, Cambridge 
pijos mokyklos vaikučiai 
jo linksmą išvažiavimą į 
Hills”, prie Houtings
Kleb. kun. P. J. Juškaitis pavai
šino vaikučius ice cream ir soda. 
Visi vaikučiai turėjo linksmą 
laiką.

Liepos 29 d., Kęstučio darže,
Dedham, Mass., įvyksta Cam-

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

F?/CKWfCK

PICKWICK “LIGHT” Ale

PICKWICK
- - - - ______ .

Naujai Supažindintas

PICKWICK
ALE

Pagarsėjęs

PICKVVICK
"REGULAR'Ale

Tie, kurie mėgsta 
lengvesnį, šviesesnį Ale, 

ras tinkamiausiu

Senai mėgstamas tų, ku
rie reikalauja stipresnio 
Ale, kaip skoniu, taip 
pat ir pačiu alumi.

"ALE that is ALE"
nADCMAK KGISTHtro

MIWED BY HAmNREFFtt B CO^ Ine., M«m., BREWfRS SINCI 1870

ICKWIC
ALE

33 FEDERACIJOS SKYRIAUS 
VEIKLA SO. WORCESTERY

Federacijos skyriaus susirin
kimas įvyko birž. 17, 1941, ku
riame pasirodė, kad Valdyba y- 
ra daug nuveikus, prisirengiant 
prie Lietuvių Dienos, Mariana- 
polyj. Iš įvairių draugijų yra 24 
darbininkai apsiėmę dirbti Lie
tuvių Dienoje, yra taipgi daug 
daiktų suaukUota, bet svarbiau
sia, padaryta sutartis su busais, 
nes norima, kad daugiausia 
Worcesteriečių ten dalyvautų. 
Norintieji važiuoti į Lietuvių 
Dieną, liepos 4, gali pasipirkti 
bilietus Aušros Vartų parapijos 
klebonijoje ir pas Federacijos 
valdybos narius: Juozą Glavic- 
ką, Petrą Kasulį ir Liudviką 
Volungį. Kainos į abi pusi 75 
centai, labai prieinama kaina. 
Tikiuos, kad skaitlingas būrys 
pasinaudos Federacijos kvieti
mu, ir dainuodami nuvyks į 
Thompson, Conn.

Koresp. M.

Geri). Klebonų Dėmesiui!
Kun. Jonas KIDYKAS, S. J., 

nuo 20 d. šio mėnesio persikėlė 
gyventi į Philadelphia, Pa. To
dėl gerbiamieji Kunigai prašo
mi pakvietimus su misijomis ir 
kitais dvasiniais patarnavimais 
siųsti nebe į Chicagą, o pagal 
naująjį adresą:

Rev. J. Kidykas, S. J.
St. Joseph’s Church
321 Willings Alley

Philadelphia, Pa.

: William J. Chishohn :
j GRABORIUS
i “Asmeniškas Patarnavimas” Į

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Matt.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

: 331 Smith St, i
Į PROVIDENCE, R. L
1 Telephone: ]
Į Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 J
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< i L. Švelnis atliko dfdelį darbą. 

Taipgi Joana Lengvinaitė, ir 
į Marijona Masonytė.

H
chester gatvių So. Bostone, vie- 
na gatvė bus pavadinta garsaus 

The National Youth Adminis- lietuvio lakūno vardu, būtent, 
tration Park Sąuare Building, Stepono Dariaus vardu. Tai tik-

{VIETINES ŽINIOS
i

KIBIRKŠTYS "Biznis jį Politika"
I

na® s«a®»i

rv.

ŽINUTĖS

Tikimės, kad dabar Vyčių na
riai yra patenkinti pasilinksmi-

I *nimu, ir kad rudenį ruošis prie 
darbo ir nuveiks ką nors pelnin
gą. kad ir ateinančią vasarą ga-. 
lėtų pasilinksminti. . A.E.L.

Chicagos lietuvių komu
nistų laikraštis rašo: ‘USA 
PASMERKĖ UŽPUOLI
MĄ ANT NAZIŲ’.

_______

Boston, Mass. kv^ia visus vai: r* y™ Paskirstymas 1 Laipsnius
kinus nuo 17 iki 25 metų am- vykis, kuris pirmu kartu Bos- 
žiaus eiti užsiregistruoti dirbti, tone įvyksta. Šio garsaus lie- 

________ tuvio vardu gatvės pavadinimu 
iškeliama viešumon lietuvių 
vardas, kurio lietuviai tikrai už-

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis rašo:

“Lietuvos žmonės šau
kia: ‘Sutriuškint Nazius’!” 
Ne Lietuvos žmonės šau
kia, bet Maskvos agentai Tas pats laikraštis rašo: 
komunistai, prieš kuriuos

Kun. Andrius Naudžiūnas,
MIC., kuris vieši pas savo ma
mytę, išvažiavo su vizitu į Chi- sipelnė, nes pats miesto mayo- 
cago, III. Už savaitės grįš So. ras- Maurice J. Tobin, išsireiš- 
Bostonan. kęs, kad lietuviai yra geri žmo

nės ir piliečiai.
Šiuo reikalu daugiausia rūpi

nosi profesionalai adv. J. Gri
galus ir A. Legiono lietuvių Ste
pono Dariaus Posto komandie 

. rius J. Romanas.

Trumpam laikui, parvažiavo 
South Bostonan pas tėvus pa
viešėti klierikai Bernatonis ir 
Janušonis. Jie dalyvaus iškil
mingose Šv. Mišiose, sekmadie
nį, 11 vai. ryte.

Kunigai prašė, kad visi para
pijiečiai eitų prie sakramentų,: 
apvaikščiodami Šv. Petro didelę’ 
šventę, šios parapijos patrono “Darbininke” lankėsi p. 
dieną.

LANKĖSI
Pirmadienį, birželio

Rap

d.

Trečiadienio vakare, birželio 
25 d., Vyčių kambariuose, se
kantiems Vyčių nariams paskir
ta laipsniai: p. Pr. Razvadaus- 
kienė. p-lės A. Vallis, M. Klepo- 
nytė, M. Masonytė, E. Westfiel-! 
daitė, H. Ulčinskaitė, Petras 
Kupraitis, J. Pasakarnis, P. Ge- 
nevičius, A. Brasas, B. 
viteh, A. Strazdauskas, 
neckaitė, A. Norviliūtė, 

A. Brazauskas,

Yusca-
R.
V.

Gli-
An-

W.

“Šiomis dienomis negarbingai 
sukilo Lietuvos žmonės ir palaidotas ir užkastas giliam 
net be vokiečių pagalbos" mėšlyne tas šlykštus žodis — 
atsiėmė Kauną ir kitus " 
miestus ir miestelius ir pa
skelbė pasauliui, kad Lie
tuva vėl nepriklausoma.

Lietuvos žmonės kovoja 
prieš pavergėjus kas jie 
nebūtų. Jie buvo pavergti 
Sovietų Rusijos. Pavergė
jams nepasidavė. Sovietų 
raudonieji tūkstančius ge
riausių Lietuvos sūnų iš
trėmė į Sibirą, nužudė ar-

į čukaitis,
Brazauskas, A. Grenis, Petronė
lė Žibutis ir Jonas Petkus. Svei- ba sukišo į kalėjimus. Pa- 
kiname. I šalintųjų lietuvių kovotojų

Prirengimo Komitete daug eiles užėmė kiti tūkstan-

‘komunaciai’.”
Dabar komunistai turėtų 

paskelbti aukų rinkimą 
pastatymui paminklo ant 
komnacių kapo. Žodis ko
munaciai atsirado nuo tos 
dienos, kada Hitleris su 
Stalinu “broliškai” pasi
bučiavo ir tą bučkį atžy- 

; mėjo parašais ir antspau- 
domis, būtent, 1939 m.

J

p. S. Bugnaitis, parašęs tokią j 
antraštę ‘A. L.', piktai atsako j 
tūlo Jurgio jam ir jo bendradar-' 
biui “kultūrininkui” p. Kybaii 
padarytas pastabas, tilpusias 
“Darbininko" 43 numeryj. Jis 
abejojąs "ar Worcestery rast u-l 
si tokis Jurgis", kuris drįstų 
kritikuoti S. Bugnaičio straips-Į 
nius. Tokiu pareiškimu autorius1 
tų "kultūringų" straipsnių nori, 
visiems įkalti į galvas, kad jis 
savo straipsnius labai vertina 
ir laiko nesukritikuojančiais.

Jis smarkiai puola “Darbinin
ko” redakciją, ir sako, kad joje 
"sėdi nekultūringas Jurgis, ku
rį matyt ima pavydas kam Bug
naitis susidraugavo su Kybą ir 
bendradarbiauja jo leidžiamam 

■ laikraščiui”.

-.■au-— ii''"-
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumHvre Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstance 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass. 6

23 
Jurgis darbavosi panelė Ona Razva-įčiai, ir jie stojo į kovą su 

Stačiokas, Atholio lietuvių pa-! 
rapijos vargonininkas, p. Sta-

Pamaldos įvyks šį šeštadienį čiokas per keturius mėnesius 
ir kito penktadienio ir šeštadie- gulėjo ligoninėje su sulaužyta 
nio vakarais. koja. Dabar jau pasiramstyda-

Penktadienį, po pamaldų, Mal- mas lazdelę gali vaikščioti. Lin-
dos Apaštalystės draugija turės
savo mėnesinį susirinkimą.

le gali vaikščioti. Lin
kime p. Stačiokui. nuoširdžiam 
“Darbininko” rėmėjui, 
pasveikti.

I raudonaisiais.
i

Per pastarąsias 8 dienas, 
kaip Europos korespon
dentai praneša. Sovietų 
raudonieji išvežė iš Lietu
vos tarp 20,000 ir 40,000 
lietuvių, kurie tik pasirodė

GATVĖ STEPONO DA
RIAUS VARDU

Šiomis dienomis adv. J. Gri
galus, kuris yra Legalaus De
partamento narys Bostono 
miesto, yra gavęs atsakymą iš 
Bostono Housing AuthoritT, 
kad pastatytame naujame na
mų projekte, tarp’Eight ir Dor-

i

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Tel. TR0wbridge 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.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD„ 
(Lietuvė gydytoja) 

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

" Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS 

(47 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

dauskaitė; kvotimų komitete — 
F. Grendelytė, o religinėje sri
tyje Dvasios Vadas kun. K. Jen- 
kus, kuris taipgi pasakė gražią 
kalbą po įteikimo antrojo laips
nio. Ceremonijas vedė pirminin- 

Į kas Pranas Razvadauskas.
Pranešta, kad už poros savai- aktyvesni kovoje dėl Lie

čiu kitos ceremonijos įvyks dėl tuvos laisvės ir nepriklau- 
tų narių, kurie yra užsipelnę 

lankėsi la-ipsniu.s. Malonėkite tėmyti 
iš Law- pranešimus laiškais ir “Darbi-

I . 2.. S _ 99 • • • •’ ...

visiškai
I

Pereitą trečiadienį
muzikas Povilas Sakas
rence, Mass. ir p-lė mokytoja L.ininke” kaiP tik bus nustatyta 
Šukytė iš Brockton, Mass. P-lė diena. A.E.L.
L. šukytė atsilankymo proga 
užsiprenumeravo laikraštį ‘Dar-i 
bininką’.

ĮVAfftOS SKELBIMAI

somybės.
Lietuviai, kur jie nebūtų 

ir kas juos nepavergtų, sa
kė, sako ir sakys: “Laisvės 
ragavę, vergais nebūsi
me!”

PADIDĖJO ŠEIMA

pp. Jonas ir E. Prall, gyv. 714 
Randolph Avė., Milton, Mass. 
susilaukė sūnaus. Sveikiname Į 
pp. Prall su šeimos padidėjimu 
ir linkime visus sveikus lietu
viškoje dvasioje išauklėti. Rap.

Į
REIKALINGA patyrusių “Sti- 

i tehers” - siuvėjų siūti valdiš
kus švarkus. Nuolatinis darbas. 
Gera Alga. Atsišaukite: Best 

j Coat Company, 8 Williams St.,
Roxbury, Mass. (27-1-7)

Vyčių Veikimas

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

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

X-Ray ir PerSVtetimo aparatai.
Vai. 2-4-7-8. Tai. Šou 2712.r\

Mes tikrinam, kad visai nėra - 
pavydo, o tik apgailestavimas, 
kad patekai į tokio laikraščio I 
bendradarbius, kurio skiltis at- 
daros ir pasikoliojimui, ir tautos Į 
veikėjų šmeižimui, ir istorinių! 
faktų iškraipymui, ir tt.

S. Bugnaitis rašo, kad “Kiek-j 
I vienas laikraštis yra lyg vieša į 
tribūna, viešas kelias, kuriuomi I 
žmonės važinėja prie kultūros.' 
prie progreso... Gali tais keliais 
važinėti pasikinkęs kumeliuką; 

įgali važiuoti ir senu ugnia 
Į spjaudančiu, barškančiu fordu- 
ku”.

Ne, taip nėra. Šiais laikais ir į 
kultūringi laikraščiai, ir kultu-į 

ringų miestų ir valstybių val
džios turi nustatytą tvarką. 
Laikraštis, kuris leidžia ir ku
meliukais, ir fordukais, ir ožiu
kais važinėti po savo skiltis, 
skaitomas nuo kultūros ir nuo 
progreso atsilikusiu, skaitomas I 
dolergaudžiu. Toks laikraštis 
negali būti vadas, kelrodis.

Ar galima vadinti kultūra ar-Į 
ba progresu, kada laikraštyj 

I telpa kolionės, pravardžiavimai į 
. . . _ , , I “Jurgiais” ir kt., kada rašytojasMes visada sakeme, kaa i .. * uždeda paantraštę, kuri griežtai' 

priešinasi straipsnio turiniui, 
kaip pavyzdžiui Kristaus prisi
kėlimą pavadinti 
genda".
“A. L.”, autorium buvo 
rininkas” S. Bugnaitis.

S. Bugnaitis sako, kad 
mokaitis turi “prastą 
automobilį". Mes dėl Simokaičio 
“automobilio” nesipe.šime, nes 
tamsta gal ji geriau pažįstate. 
Bet kaip su tuo “kumeliuku”, 
kurį tamsta sau pasirinkai ir 
juo važinėji? Iš tamstos straip
snio suprantama, kad tas “ku
meliukas” yra pargaišęs ir ne
bepavelka “kultūros’* vežimo, ir 
savo valdovą nuvelka į pelkes, 

į kur bebraidžiodamas apsipran- 
' ta ir nebepakenčia “Darbinin- 
| ko” kelio, jo išsižada, išsižada 
, ir savo mokytojų, kurie “ku- 
1 meliuko” valdovą palaikė ant 
j tiesiojo kelio — kelio šviesos.

Todėl nesistebėk, p. Bugnaiti, 
dėlko daugelis tamstos buvusių 
prietelių klausinėja “kodėl”? Ir 
Kristus, palikęs 99 aveles, ėjo 
ieškoti vienos paklydusios.

Komnacių Veidmainystė Ir 
Melai

Brooklyno ir Chicagos 
lietuviškai kalbantieji ko
munistai redaktoriai bai
siai veidmainiauja ir me
luoja, kada jie ką nors ra
šo apie Sovietų Sąjungą 
(Rusiją). Jie dedasi lais
vės ir demokratijos šali
ninkais, bet aklai užgiria 
Stalino ir Hitlerio mažųjų 
tautų pavergimą; jie smer
kia visus, kurie nurodinė
ja, kad Stalinas ir Hitleris 
pasibučiavo,
dalinasi grobiais.

Štai šiomis dienomis pa
sklydo gandai, kad Hitle
ris ir Stalinas prie rubežių 
sutraukė 

į kariuomenių, 1- - - - —. -

ir susitarę

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

IS Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

. 432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

i

Nei vienas kultūringas 
žmogus už tai negali pa
smerkti lietuvių. Lietuviai 
dedasi j kovą ir už kitų 
tautų laisvę ir nepriklau
somybę.

ŠOU 0346

šimtus divizijų 
kad santy

kiai tarp Stalino ir Hitle
rio blogėja.

Brooklyno komnacių or
ganas savo redakcijiniame 
rašo:

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Bostono Diecezijos Katalikų 
DėmesiuiREIKALINGA TIKTAI patyrę 

stitehers-siuvėjai, dirbti valdiš
kiems drabužiams, nuolatinis 
darbas, gera alga. Atsišaukite: 
Colonial Coat Company, 60 K 
St., So. Boston, Mass. (27-1-7)

I

Pereitą sekmadienį, tuoj po 
šv. mišių 10:00 vai. ryte. Vy
čiai pripildė tris busus ir išvy
ko į Nabnassett Country Club, 
Westford, Mass. Važiuodami 
linksminosi ir dainavo lietuviš
kas dainas.

Apie pirmą valandą pribuvo
me į Westford’ą, ir ten pasiskir
stė — vieni maudėsi, kiti “gol-! 
fino”, kiti “tennis” žaidė, kiti 
“bowlino”, kurie “pool” grojo, 
ir t. t. Diena buvo labai karšta 
Boston’e, bet Westford’e buvo 
pakenčiama.

Apie šeštą valandą vakare, vi
si susirinko vakarienei, kuri bu
vo skaniai suruošta “catereriu”. 
Taipgi buvo malonu matyti ir 
mūsų Dvasios Vadą, kun. K. 
Jenkų, kuris buvo su mumis per 
porą valandų, nors turėjo vykti 
j Lawrence, į kun. P. Jurą pa
gerbti bankietą.

DĖL VAKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kamba
riai. Prieinama kaina. Praleis
kite savo vakacijas su lietuviais 
per Stellą Kodienę, 365 Nantas- 
ket Avenue arba 10 Whitehead 
Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. (23-23)

J. E. Kardinolas O’Con- 
nell, Bostono arkivysku
pas, suteikia visiems tos j 
diecezijos katalikams dis-l 
pensaciją (leidimą) penk
tadienį, liepos 4 d. (Ameri
kos nepriklausomybės 
šventėje) valgyti su mėsa.

Nuoširdi Užuojauta Ir
Linkėjimai

1 
! 1 

______________ f

Po vakarienės saulelė pradėjo' 
leistis ir oras atšalti, ir po pasi- 

1 vaikštinėjimo, pasilinksminimo,} 
prasidėjo šokiai. Kitais žo-t 
džiais, diena buvo pilna links
mumo dėl virš 130 jaunimo, 

i Jaunimas buvo labai patenkin- j 
tas, tiktai laukiant važiuoti na
mo, busai pasivėlino ir nepri- 

, buvo laiku — dėl kokio ten ne- 
! susipratimo. Apart to, viskas 
buvo puiku.

Bevaikštinėjant. pastebėta ir 
mūsų kaip kurie veteranai, ket
virto laipsnio nariai: Pirm. Pr. 
Razvadauskas su žmona, p. A. I j Neviera su žmona ir vaikučiais, 

j Jonas Petrauskas. Taipgi pp. 
i Bukotai, p. Miškinis, ir klieri
kai — J. Bernatonis ir J. Janu- 
soms.

Šio “private” išvažiavimo ko
misijos nariai — Anelė Mark- 
saitė ir josios pagelbiaiakai —

VELDERIAI
reikalingi industrijoms.
CERTIFlKUOTUS VELDERIUS 

paruošia Nevv England’s Geriausia 
Velding mokykla. įsirašyk dabar į 

saugumo darbų klases —
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 
Dienoms ir Vakarais klasės-pamokos 

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories,

Ine.

Birželio 24 d.. Šv. Jono dieno
je, p. Jonas Čižauskas, Aušros 
Vartų (Worcester, Mass.) par. 
vargonininkas, pasidavė opera
cijai Šv. Vincento ligoninėje, 
pp. Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai yra nuoširdūs “Darbininko” 
bendradarbiai ir rėmėjai. Taigi 
sunkios ligos proga nuoširdžiai 
užjaučiame pp. Čižauskam 
linkime, Dievuliui padedant. 
Jonui pasveikti.

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką-
Savininkai.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

BUŠŲ BILIETUS

Į Lietuvių Dieną, Liepos 
4, Marianapolį. Thompson, 
Conn., busų bilietus prašo-

“Naujienų”, “Keleivio” ir 
jiems panašios spaudos' 
prasimanymai, būk tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos yra vienybė, yra me
las, piktos valios liežuviai. 
Taip pat jų išmislai apie 
‘komnacius’, tai yra pro
duktas jų nesveikos fanta
zijos ir biauri veidmainys
tė. Kiekvienas sąmoningas 
žmogus žino, mato ir jau
čia, kad ne tarpe komunis
tų ir fašistų yra vienybe, 
bet tarpe fašistų ir socia
listų”.

Bet štai tas pats komna
cių laikraštis tame pačia
me numeryj įsidėjo Sovie
tų “Tass” žinias, kuriose 
užginčija gandus apie ‘blo
gėjimą santykių su Vokie- 

pr!tija’
Toje žinioje paduoda 

tarp kitko štai ką: “Kiek 
Sovietų Sąjunga turi ži
nių, tai Vokietija nesiren
gia sulaužyti padarytą ne
puolimo sutartį.

‘‘Taipgi gandai apie tai,

“istoriška le-
To straipsnio, tilpusio

“kultū-

inž. Si- 
protinį

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

i 541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Ttotaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

Į.

me įsigyli pas pardavėjus: kad Sovietų Sąjunga tesi:
M. Kilmonytę. p. Nanarta- 
vičienę, p. Slatkevičienę, p. 
Brazauską, p. Sandą, p. 
Rusteiką, p. Barauskienę, 
p. Vaišnorą, p. Vosylienę ir 
“Darbininko” administra
cijoje. Bušai išeis nuo Šv. 
Petro lietuvių par. bažny
čios 8 vai. ryte ir grįš iš 
Marianapolio 8 vai. vak. 
Bilieto kaina ten ir atgal— 
$1.85.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ

“Darbininko" adresu atėjo 
laiškas iš Lietuvos Jonui Ginke- 
vičiui. Siuntėjas — K. Ginkevi- 
„čius, Ukmęęgės apskr.

Pernai, kai vokiečiai len
gvai įkėlė koją į Norvegiją 
ir ją greit užkariavo, tai iš 
to stebėjosi visas pasaulis. 
Neilgai truko iki paslaptis 
išėjo aikštėn. Pasirodė, 
kad Norvegijoj vokiečiai 

____ > šalininkų, ku- 
ir melavo savo rių buvo aukštose valdis-, 

Komna- koše vietose. Tų tai išdavi-Į 
kų dėka vokiečiai lengvai, 
apsidirbo su Norvegija.} 
Norvegų nacių šalininkų} 
vadas buvo Quisling.

rengianti karui su Vokie
tija, yra klaidingi ir pro- 
vokatoriški”.

Iš to ką Brooklyno kom- 
naciai parašė galima aiš
kiai suprasti, kad jie veid- turėjo savo 
mainiavo 
skaitytojams.

’ciams sarmata buvo prisi
pažinti nacių sąjunginin
kais. Stalinas su Hitleriu 
yra pasirašęs vieningumo 

j sutartį, “broliškai” dalino- 
, si grobiais, ar tai ne vieny
bė? Tiesa, šiandien tie dik
tatoriai susikovė. Todėl 
komunistai dar labiau kra
tosi vardo rr komnaciai.

i

Gerai daro, kai Amerikos 
vyriausybė ima nagan na
cius, komunistus ir fašis
tus, kurie kerta šio krašto 

‘pagrindų^

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY- PUBLIC 
jei. ŠOU Boston 0815 
Tfe!. SOL’ Boston 2S09 .
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KUNIGO IGNOTO JUOZO KELMELIO 
KUNIGYSTĖS SIDABRINIS JUBILIEJUS

vių ir Lietuvos Vyčių, pagelbė
damas taip klebonams organi
zaciniame darbe.

Birželio 24 d., 1916 m. klieri-

Šiemet, birželio 22 dieną, New- jos ir mokino lietuvių kalbą — 
ark, N. J. Šv. Trejybės parap.1 Plymouthe, Pa., Newarke, N. J., 
klebonas kunigas Ignotas Kel- ir New Philadelphia, Pa. Prisi- 
melis šventė savo kunigystės1 dėjo prie organizavimo mokslei- 
25 metų jubiliejų.

Kunigas Ignotas Kelmelis gi
mė Lietuvoje, Kapčiamiesčio pa
rapijoje, Navikų kaime, 1882
metais, liepos 30 d. Kunigo Ig- kas Ignotas buvo įšventintas į 
noto Kelmelio tėveliai, Kazys ’—:— A” A 
Kelmelis ir Elena Bcliavičiūtė, 
buvo geri ir dievoti katalikai, 
labai gerai susipratę lietuviai. 
Ignotas, augdamas religinėje ir 
tautinėje šeimos atmosferoje, 
išmoko mylėti Bažnyčią ir savo 
tėvynę Lietuvą. Tautinė ir reli
ginė jo tėvelių dvasia įkvėpė Ig
notui pasiryžimą save visiškai 
paaukoti Dievo garbei ir Lietu
vos labui.

Kunigas Ignotas pradinę mo
kyklą (rusų kalba) baigė savo 
parapijoj, Kapčiamiestyje. Auk
štesnę mokyklą privačiai ėjo 
Seinuose ir kitur. Kun. Ignotas 
įdavė savo prašymą Suvalkų 
gubernatoriui, kad valdžios lė
šomis būtų jam leista studijuoti 
ruošiantis į karo kapelionus, 
bet šitas jo žygis nepavyko. Ig
noto sesuo Marijona pakvietė jį 
į Ameriką 1901 m. Atvykęs A- 
merikon, jo vienintelis tikslas 
buvo, nežiūrint įvairių kliūčių 
tapti kunigu, dėlto jis savo ge
ležine valia kibo į darbą ir mok
slą. Tuoj ėmė lankyti kursus, 
vasarinius ir vakarinius, viešoje 
mokykloje Nanticoke, Pa., kas 
jam davė gerą pamatą įstoti į 
aukštesnę mokyklą. Kunigas 
Ignotas tada nuvyko į Valpa- 
raiso (Indiana) Universiteto 
kolegiją, kur studijavo kaip 
klasiškus taip ir praktiškus 
mokslus, k. t., statybą, elektro
techniką. Ignotas, tapęs kuni
gu, manė panaudoti šitas mok
slo žinias, nes žinojo, kad šie 
dalykai bus jam gan reikalingi. 
Vėliau persikėlė į Šv. Marijos 
kolegiją. Orchard Lake, Mich., 
kur baigė kolegijos kursus bir
želio 11 d. 1911 m. ir gavo di
plomą “magna eum Įaudė”.

Baigęs kolegiją. 1916 m. Igno
tas įstojo Kunigų Seminarijon, 
Šv. Cyriliaus ir Metodijaus, Or
chard Lake, Mich., kurią tais 
pačiais metais ir baigė birželio 
mėnesyje. Būdamas klieriku. 
Ignotas nesėdėdavo be darbo, ir 
kviečiamas klebonų lietuviško
se parapijose, priruošdinėjo 
vaikus prie pirmos Šv. Komuni-

A! Tokia tai iškaba! Jie ką tai naujo pridėjo

k

■ B *1 ■

sivėliwi>xVietos >iž»ijąakyti. Bu
sai išeis nuo Šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčios, 7 vai. ryte. 
Bušų kaina taip kaip pereitais 
metais. Bušų vietas užsisakyti 
kreipkitės pas O. Radzevičienę 
ir B. Mičiūnienę. Nepamirškim 
tik paprašyt Dievulio gražaus 
oro, ir vykim visi, seni ir jauni 
į mūsų gražiąją įstaigą, Maria- 
napolį, kur turėsime progos lin
ksmai praleisti laiką, pamatyti 
savo draugus, bei gimines, gy
venančius toliau nuo mūsų. T.M.

AUE MAR4AA/ALANDA
-

Z?

■
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kunigus Šv. Andriejaus Kated
roje. Grand Rapids, Mich., kur 
Jo Malonybė Vyskupas M. J. 
Gallagher suteikė jam kunigys
tės Sakramentą. Pirmąsias iš
kilmingas šv. Mišias laikė savo 
parapijoje, Plymouthe, Pa., lie
pos 2 d. ir antras New Philadel- 
phijoje. Kunigo Ignoto pirmi, 
darbai kunigu tapus buvo 
Grand Rapids vyskupijoje, kur 
buvo paskirtas į lenkų parapiją, j 
Menesttee, Mich. Kaipo visos 
vyskupijos misijonierius turėjo 
organizuoti europiečius kolonis
tus ir aprūpinti juos dvasiniais 
dalykais. Vėliau buvo paskirtas 
į airių parapiją Saginaw, Mich., i 
tokiam pačiam darbui. Paskui 
buvo vikaru vokiečių parapijoje: 
Grand Rapids, Mich., lietuvių 
reikalams. Išbuvęs tenai vos 10I 
mėnesių, buvo vėl paskirtas į i 
Bay City, Mich., nes tenai lenkų 
parapijoje kilo nesusipratimai., 1922 m. ir pats beveik nusigan- 
Pavyko tenai numalšinti lenkus1 do, pamatęs mirštančią parapi- 
ir įvesti tvarką parapijoje. ją. Bet nenustojęs vilties ir su 

Newarko Vyskupas J. J. O’- pagalba gerų žmonių išgelbėjo 
Connor pakvietė kunigą Ignotą parapiją nuo likvidacijos. Skolų 
atvažiuoti į rytus, ir 1920 m. rado naujasis klebonas virš 
buvo paskirtas vikaru pas kun. šimto tūkstančių dolerių, o ka- 
B. žindžių Elizabethe, 1 
sėkmingai darbavosi.

Tuo tarpu Newarko Šv. Trejy-1 mi____ _____ __ ______
bes parapija atsidūrė sunkioje rinko pinigų atmokėti 
padėtyje, gręsė visiškas pavojus čiams ir užvilktas bilas, 
kį atrodė, kad parapija bus ■”..............
pražuvusi iš priežasties didelės čioje ir klebonijoje. Taip buvo ^a^ne^a’s> 1*®* gamtos išpuoštus 
skolos. Kun. P. Saurusaitis, kle- pataisytas 
bonas Newarke tais laikais, ma- sienos, langai, įdėtos grindys, 
nydamas. kad viskas jau baigta, naujos grotelės, sutvarkyti al- 
atsisakė nuo klebono pareigų.j toriai, įvestas šildymas (alieji- 
Pagaliau net ir pats “Vyskupas njs), įdėti nauji gražūs vargo- 

jvos tik nenuėmė paskolos už-i nai. naujos stacijos, suolai ir re- 
j stato, atrodė gi, kad nebėra vii- montuota parapijos salė. Ir taip 
ties parapijai išgelbėti. Bet matome, kad visiems remon- 
vyskupas, pasigailėdamas gerų tams per 20 savo klebonavimo 
žmonių, ir pažindamas gerai metų kun. Kelmelis išleido virš 
kunigą Ignotą, tuojau pasiuntė 50,000 dolerių, ir skola suma- 
jį į Newarką su įsakymu: “Go žinta iki 82,000 dol. Nuošim- 
and put things in order. This is čiams išmokėta suma perviršina 
your authority” (“Eik ir pada- vjsą buvusią skolą, 
ryk tvarką, štai tavo įgalioji-; 
mas!”)

Vyskupo paskirtas klebonu, 
kun. I. Kelmelis atvažiavo į 
Newarko parapiją vasario 1 d.,

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
LATAK/A

(Ištariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas ūpo pridėtas prie Old 
Gold. Jo delikatni lapai sutei
kia naują skonį ir kvapumą 
šiai ui mėgiamai jy sudėčiai.

Te* pat paž/staaa* pakeli* —bet NAUJI 
Old Goldsl

t. Lorillord Company, Įsteigia 1740 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George Wa*hington‘o laiky.

kur pa- j soje buvo tik 7 centeliai. Bet ne
ilgai trukus ir parapijiečių re- 

„ miamas, kun. I. Kelmelis su- 
nuošim- 

suma- 
žinti skolą, remontams bažny-i

•t t *•«** **««(■( (•**(••■ *!•(•’Mlil

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

i

Rpmkitp *nn<s profesio
nalus ir biznierius, kuri? 
svo sk^’^mais remia 

rhininka”

I

Sekmadienį, birželio 29 d., A- 
ve Maria radio valandos metu 
bus transliuojama apie heroišką 
labdarį St. John of God, kuris 
visą savo gyvenimą pašventė 
vargstančiųjų ir neturtėlių gel
bėjimui ir jų globojimui. Jis y- 
patingai pasižymėjo ligoninių 
ir prieglaudų parūpinimu ir 
statymu dėl vargšų ligonių, dėl 
kurių jis gyveno ir mirė. Avė 
Maria radio valanda transliuo
jama kiekvieną sekmadienį 6:30 
vai. vakare, iš stoties WMEX 
Boston ir pertransliuojama per 
virš 140 kitų miestų stočių.

BUSTER CRAFFORD, Ine.
Chevrolet — Parduoda ir Patarnauja

64 Pleasant St. Tel. 272 Attleboro, Mass.

5 Malden Lane

LEAVITT BROS.

»XXXXXXXXX

|0HN W. MONEY

Laidotuvėms Patarnautojai
160 Park St. Tel. 450 Attleboro, Mass.

• Ą
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Attleboro, Mass.

Enamuliuojame antsjaudos, ženklus ir kitus 
reikmenis

NE* BRITA1N, CONN.
Atsilankius į Trilypę Gegužinę

Pereitą sekmadienį, birželio 
22 d., New Britainiečiai, esant 
gražiam orui, skaitlingai atsi
lankė į Trilypę Gegužinę, kuri 
įvyko Union City, Linden Par- 

' ke. Vieni iš jų vyko automobi
liais, kiti autobusais, bet visi 
'turėjo daug malonumo.

Didžiuliui busui riedant pa-

bažnyčios stogas,'laukus’ darėsi nepaprastai ma
lonu ir kiekvienam nei nejučio
mis iš krūtinių veržėsi lietuviš
kos dainos. Atvykę į parką, be
rods, patys buvom pirmieji iš 
atvykusių svečių. Vaišingi Wa- 
terburiečiai mus sutikę nepagai
lėjo mums įvairių užkandžių bei 
gėrimų. Besivaišinant, žiūrim 
atpleška ir Hartfordiečiai, New 
Haveniečiai, tolimieji Bridge
portiečiai ir garsieji Washing- 
toniečiai. Na ir pačių Water- 
buriečių pradėjo daugėti. Pasi
teiravus pas dirbančiuosius, pa
sirodė, kad tūkstantinė minia 
jau knibždėjo parke. Apie 3 va
landą p.p. atmaršavo ir Water- 
burio švilpukų benas su savo 
dirigentu, ir žaviai palinksmino 
publiką. Po to, užgrojo garsusis 
Digimo orkestras ir paviliojo 
jaunimą įvairiems suktiniams,

Kun. I. Kelmelio sumanumu 
i Newarko lietuvių parapija buvo 

.' I išgelbėta, metų bėgyje sustiprė
jo ir gražiai išvystė savo veiki- 

’j mą. Taip matome, kad kun. Ig. 
Į Kelmelis nesigaili nei savo jė- 

£ gų. sveikatos, nei savo lėšų pa- 
3 rapijos labui.
3 Kunigas Kelmelis yra didelis 
i! patriotas. Jis nuoširdžiai myli 
j' Lietuvą ir visada sielojasi jos 

i savo lietu
vius. kalbą ir lietuviškus papro
čius. Prie Lietuvos atstatymo I
kun. Kelmelis yra daug prisidė
jęs savo darbu ir lėšomis. Šian
dien kun. Kelmelio tvarkoma•
Newarko parapija yra viena iš 
lietuviškiausių Amerikoje, ir 
parapijos jaunimas puikiai kal
ba lietuviškai. Kunigas Kelme
lis jau seniai dėjo pastangas į- 
kurti parapijoje lietuvišką mo
kyklą, bet šiam užsimojimui 
vykdyti sutiko daug kliūčių, 

i kurios jo planus sugriovė. Lie
tuvybės reikalai kun. Kelmeliui 
buvo visada arti širdies ir šian
dien pavergtos Lietuvos kančias 

j jis giliai pergyvena.
Švenčiant Kunigui Ignotui 

Kelmeliui kunigystes 25 metų 
j jubiliejų, visi jo prieteliai ir pa
rapijiečiai linki Jubiliatui il
giausių metų ir gausiausios De- 
vo palamos sunkiame kunigavi
mo darbe.
AD MULTOS ANNOS! Rap.l

j ■ reikalais. Jis myli
i !l 
i! 
i! 
i!
i:
i!
i!
i!
i!

i

nepaisant, kad ir prakaitas lie
josi per skruostus.

i 
i

Apie 5 valandą pasigirsta per 
garsiakalbį, skambi žavi kalba 
kompozitoriaus A. Aleksio, ku
ris paskelbia dienos programą, 

i Programoje dalyvauja Bridge- 
1 porto choras, vadovaujant mu
zikui A. Stanišauskui; Hartfor
do choras, vadovaujant J. Bal
siui; New Haven choras, vado
vaujant A. Kripienei ir Water- 
burio choras, vadovaujant A. 
Aleksiui. Šiuo kartu New Bri
tainiečiai, pasijunta nesmagiai, 
nes jų choro nėra.

I
Po to, pasigirdo kalbos, ku

rias pasakė kun. J. J. Kripas,' 
kun. J. Čebatorius ir panelė M. 
Jokubaitė. Gražiai solo padaina
vo ponas Kripas, o jauna šoki-' 
kė, (neteko nugirst pavardės),; 
gražiai pašoko klasišką šokį. 
Gaila tik, kad kažkodėl Sąjun-i 
gietės nepasirodė programoje > 
su savo žadėtoms lenktynėms. 
Apie devintą valandą vakaro 
jau mes buvome namie ir mas
tėme apie patirtus įspūdžius.

I

------------------------ it

M. F. ASHLEY&CO.

Statybai medžiaga — Mūrinimui reikmenys ir 
geležies dalykai

75 Hollman St. Tel. 687 Attleboro, Mass.

I
JENSEN MOTOR CO.

DeSOTO — PLYMOUTH

41 Richards Avė. Tel. 896

No. Attleboro, Mass. į

I

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4VC
“lrmlninkė — Eva Markstenė.

625 E 8th SL.'So. Boston. Maaa 
Tel. So Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. Galliūnienė,
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Slxth SL, So. Boston, Maaa. 

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutA
4115 Washington St.. Roaiindale 

Tel. Parkwąy 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston. Maaa 
rvarkdarė — Ona Mizgtrdlenė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos GI—Marijona Aukitikalnlenė

111 H St.. So. Boston. Maaa 
draugija savo sssirinklmua laiko kas 

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažaytinėj svetainėj.

'■’Uaia draugijos reikalais krei©kltA« 
-mus

»V. JONO EV. B L. PA&ALPINE6 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys. 
601 6th SL. So. Boston. Mass.

Vtce-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 VVinfield SL, So. Boston. Mass

Prot. Rašt. Jonas Gllneckls.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass

Fin Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL. So. Boston. Mase

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield SL. So. Boston. Mass

Oraugija laiko susirinkimus kas tre 
čtą nedėldienj kiekvieno mėnesi* 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj «*• 
O* Qf R/w*n»i Mite*

VAL60M0JŲ DAIKTU KRAUTUVES
Riekti pas Mznleriut mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kur*- 

■kelblasl "Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma 
•olai patarnauja. NutJt J bilą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
natbte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 8708 

29 8AVTN HHX AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. BaltruilOnas Ir p. Kllnga, Sav
798 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I 
iI

ACHIN’S GARAGE
Dodge Luxury Liner
Dodge — Plymouth

Parduoda ir Patarnauja
321 No. Washington St. No. Attleboro, Mass.

i AMERICAN METAL CRAFTS CO., Ine.

RENKIMĖS Į MARIANAPOLĮ

Liepos 4 d. čia pat, ar visi jau 
pagalvojom vykti į Marianapolį.' 
Jei ne, tai jau laikas. Manantie-: 
ji vykti busais, malonėkite ne-

49 So. Main Street Attleboro, Mass.

SAYLES DAIRY FARMS

Grietininei ledai ir užkandžiai

Kampas High ir Ellis Rd. Tel. 1180 
, Parduoda: So. VVashington St. No. Attleboro

| PLASTIC CRAFT

Išdirbėjai visokių puošos dalykų
12 Dunham St. Tel. 1486 Attleboro, Mass.

(KXKXX30SXXXXMXXXX3«7

i

Malkos kurui ir Koksai
1 No. Main St. Tel. 165—402 Attleboro, Mass.
102 No. Washington St. Tel. 78 No. Attleboro

W. H. RILEY &SON

XX3SM3WMXXXXMSX3kX3SXXMMXXXXXSXXMMXXMM3SXSW3«XXXX3WXX»SX

BABCOCK BOX CO.

Lygūs ir pagražinti baksiukai popieriniai ir 
susidėjimui brangumynų» e

43 So. Main Street Attleboro, Mass.€ "




