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American Friends
oi Lithuania
Šiomis dienomis Chicagoje
susiorganizavo
“American
Friends of Lithuania”. Organi
zacijos priešakyj yra Jung.
Valstybių ministeris Lietuvai
p. Owen J. C. Norem.
* Jau seniai buvo numatyta
tokią organizaciją įkurti, bet
neatsirado vado, kuris tą darbą
pradėtų ir vadovautų.
Dabar galima pilnai pasitikė
ti, kad J. V. ministeris Lietu
vai p. Norem įtrauks į tą orga
nizaciją visus įžymiausius Amerikos asmenis, kurie remia
Lietuvą, jos kovoje dėl nepri
klausomybės ir laisvės.
Sveikiname “American
Friends of Lithuania” organi
zatorius, ypač p. Norem, ir lin
kime geriausių sėkmių kilnioje
darbuotėje.
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00 Žmonių Lietuvoje

Naciai
“Įšaldytos" Nuomos 20 i
Apsigynimo Srityse

Šis Teroras Surištas Su Nužudymu
Dviejų Vokiečių

Washington, D. C., bir
želio 1 — Šiandien įsiga
lioja parėdymas “įšaldyti”
nuomas 20 apsigynimo
srityse. Namų savininkai
ne tik negali kelti nuo
mos, bet taip pat jie turi
grąžinti gyventojams, gy
venantiems
apsigynimo
srityse, tas nuomas, ku
rios buvo balandžio 1, 1941
Lietuviai,
komunizmo metais.
vergai džiaugiasi, kad ir Šis nuomų patvarkymas
juokdariai užgiria Brow- neliečia komercijinių na
derio išlaisvinimą.
mų.

Pasipriešinimas Naciams Auga
Visoje Europoje

Brooklyno “Laisvė” ra
šo:
“Charlie Chaplinas už
giria paliuosavimą Earl
Browderio iš Kalėjimo”.
Kas svarbiausia komunis
tams, kad “Ch.. Chaplinas
nuoširdžiai sveikina Rau
donosios Armijos didvy
riškas kovas”.
Vadinasi ir komikai lo
šia svarbią rolę komunis
tų arenoje.

Londonas, birž. 1 — Pe- mo, kad kas nors teroru
reitą trečiadienį, geg. 27 numalšintų nepasitenkinid., kaip praneša iš Stock- mus ar neramumus. Neholmo, Vokietijos nacių numalšins jų ir naciai. Vokaro vadovybės įsakymu kietijos okupuotų kraštų
sušaudyta 400 žmonių gyventojai sukils prieš naLietuvoje. Naciai sušaudė cius, kaip Pabaltijo vals400 žmonių ne už kokį kri- tybių žmonės sukilo prieš
minališką
nusikaltimą, bolševikus, kurie savo
bet keršydami už nužudy- žiaurumais lenktyniuoja
tus du Vokietijos nacių su naciais.
pareigūnus.
į
-------------Lietuvai paskirtas nacių Sovietai Pramato,
valdžios komisaras von Japonų Įsitempimų
Renteln oficialiai skelbia,
Pacifike
jog sušaudyta po 200 žmo-----------nių už kiekvieną žuvusį Maskva, birželio 1 —
nacį. Von Renteln sako, Raudonosios armijos laikkad tai padaryta todėl, rastis rašo, kad Japonijos
kad nusikaltimai turėję karo vadovybė su naujais
nepaprastą pobūdį ir to- sunkumais kariauti, kada
dėl, kad jis norėjo “sulai- karo frontas Pacifike yra
kyti neatsakingus elemen- taip plačiai išplėstas.
tus nuo bandymo sudaryti Toks karo fronto išplėti
trynimąsi ir neramumus.” mas davė progą sąjungi
Sakoma, kad sušaudyti ninkams sustiprinti savo
asmenys buvę “sabotaž- karo jėgas, kad dabar ja
ponų karo veiksmai turi
ninkai ir komunistai”.
Kas tie sušaudyti asme sumažėti. Kita priežastis
nys Lietuvoje nebūtų bu dėl ko japonai nebegalės
vę, bet toks nacių žiau taip sėkmingai kariauti,
rumas yra griežtai smer tai tolumas Japonijos te
ritorijos nuo karo jėgų
kiamas.
Dar nėra buvę atstiki- veiksmo Pacifike.

Nuomas kontroliuos fe
deralės valdžios adminis
tracija. Namų savininkai,
kaip praneša, gaus tam ti
kras blankas, kurias turės
išpildyti ir grąžinti vai- į
džios ofisui.
Kol kas nėra tikrų žinių
kiek gyventojų palies šis
naujas federalės valdžios
patvarkymas, tačiau spė
jama, kad bus apie 9 mili
jonai žmonių.
Britų kariai nuolat daro karo pratybas. Štai šio vaizdo nariai su pil
Namų savininkai ne tik
Naujokai Gaus 14 Die negalės
na kariška manta, po penkių mylių žygio peržengia šiaurinės komandos
kelti
nuomų
nų Sutvarkyti Savo
(rents), bet taip pat nega
sritį. Šie kariai yra buvę Prancūzijoj kautynėse naciais ir matę Dunkirk.
Reikalas
lės iškraustyti gyventojo
tik dėl to,‘ kad jo sutartis!
Js V. Kare Jėgos Pasi
Lt. Pulk. Ralph M. Smith, išsibaigė.
ruošusios Puolimui
Selective Service Asisten
Europoje
tas Valstybės Direktorius, Kiniečiai Puolė Japo
praneša viešai apie naujus
nus Anhwei Miestuose
patvarkymus naujokams,
Londonas, birželio 1 —
paimtiems karo tarnybon. Chungking, Kinija, bir
|Leit. gen. Brehon B. SoNauji patvarkymai pa želio 1 — Kiniečių vyriau
Numetė 3000 Tonų Bombų
! mervell pareiškė, kad
naikins dabartinę siste sioji vadovybė praneša,
Jung. Valstybių karo va
mą, pagal kurią naujokai, kad generalisimo Chiang
Miestas Liepsnose
dovybė pasiruošusi teikti
paimti
karo tarnybon, Kai-skeko
vadovaujama
“vyrų ir reikmenų plačiu
ČEKAI PAŠOVĖ AUKŠTĄ
gauna 10 dienų atostogų. armija smarkiai puolė ja
Londonas, birželio 1 — žygi, pareiškė, kad nuo mastu Europos kautynių
Pagal naują patvarkvma. ponus Anhwei provincijoj, Apie 1250 Britanijos lėk dabar “Vokietijos miestai frontui”, nežiūrint didelių
NACIŲ VALDININKĄ
kuris įsigalioja birželio 15 apie 200 mylių į vakarus tuvų puolė Prancūzijos bus vienas po kitam bom- pasižadėjimų Australijai
d. š. m., naujokai, paimti nuo Shanghai.
miestą Cologne, kuris ran- barduojami”.
’ir Indijai.
karo tamvbon, bus tuojau
Berlynas, birž. 1 — Vo- Kiekvienas asmuo pasiro
Tuo pačiu laiku japonai dasi Vokietijos okupaci- Britai prarado tik 44 i Qen Somervell pareiškė,
perkelti į Enlisted Reserve iškėlė savo jėgas Kanme- joje, numetė apie 3000 to- lėktuvus. Vokietijos — •.
.
,.
x., ,
kietijos radio skelbia, kad dęs gatvėje bus nušautas,
naiog
]o
svarbiausias
tikslas
»
1
1
•
1
•
•
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Corps ir galės sugrįžti į ne ant Yuhwan salos ir nų bombų ir miestą paliko ciai nors ir buvo gerai pa- ‘Londone yra subendrinti Į Rei™ard.H V ?ch’.
.ų jeigu jis nesustos sargy
namus valdžios išlaidomis ouolė tos salos gynėjus. liAennnsA
ivvkn špš
liespnose. Tai įvyko
šeš- siruošę gintis nuo užpuoli- Amerikos ir Anglijos karo Drotek^onus Bohemijai ir biniui įsakius.
ir būti 14 dienų. Per ta lai Kautynės tebevyksta.
tadienio naktį.
mų, tačiau Britų naujaįjggas įj^į aukščiausio laip- Moravijai tapo pašautas. Nacių slaptosios polici
ką jie galės sutvarkyti sa Kiniečiai sako, kad ja- Britų premieras Chur puolimo taktika nedavė
Nacių valdžia paskyrė 10 jos agentai vėl sušaudė 12
vo reikalus namuose. Bet oonai naudoja nuodingą chill, sveikindamas oro naciams progos nušauti smo.
milijonu
kronų (apie čekų, keturios iš jų mote
jeigu naujokas nenorės gasą.
$400,000)
premiją
už su rys, kaip tik pasklydo
maršalą Harris už tokį daugiau priešo lėktuvų.
Nacių
Puolimai
Buvę
grįžti į namus, Lai jis bus
radimą piktadariu.
randai, kad pašautas na
Naciai sako, kad jie nu
Sėkmingi
pasiųstas į Reception CenTuo po to įvykio Prago ciu pareigūnas Hevdrich
šovę 41 Britų lėktuvus, ir
ter.
ję paskelbtas apgulos sto- (kitaip vadinamas “Korikad tik 70 Britų lėktuvų
Berlynas, birželio 1 — vis. Gvventojams uždrau- kas”) miręs. Šimtai čekų
Keturiolikai dienų praė
pasirodę virš miesto. Ta- Vokiečių aukštoji vadovy
jus, naujokas bus pašauk
(čiau pripažįsta, jog pada bė praneša, kad nacių sta išeiti iš namu nuo 9 v.1 areštuota. Jiems gresia
tas aktyviai tarnybai. Ar
rė “didelius nuostolius”. puolimai rytiniame fron vakaro iki 9 vai. rvto. I mirtis.
mija duos transpostacija.
Vokiečiai, atsilygindariii te buvę sėkmingi. Vengrai
valgį ir nakvynę, kaip tik
Britams, bombardavo An nužudę bolševikų užnuga
Kharkovo Fronte Kautynės
jis sugrįš į savo vietini
glijos miestelį pietrytinia rių būrius po dviejų sa
boardą ir nuo to laiko į
me pakraštyje.
Susilpnėjo
vaičių kautynių. Tose
Reception Center.
kautynėse užmušta dau Washington, D. C., bir deportuojamas į Austra
Jokių permainų nebus
Kun. Barauskas
giau 4,300 raudonųjų, pa želio 1 — Jung. Valstybių lijądabartinėje procedūroje Maskva, birželio 1 —Ka provincija yra didelė. Vo
Worcestery
imta dvidešimt viena ka- vyriausis prokuroras Bid- Nužudė Du Policininku
pristatyti registrantą į da Kharkovo fronte rau kiečiai per pastarąsias
priėmimo stotį arba nepri donųjų su naciais kauty dienas parodė daug veik t Sekmadienį, geg. 31 d. nuolė ir daug kitokių karo dle įsakęs pradėti depor
Paryžiaus Maisto
taciją Harrv R. Bridges
imtųjų gražinimo į vietinį nės sumažėjo, tai jos padi lumo toje provincijoje. kun.
, Kazvs
.w
.Barauskas, at- pabūklų.
Riaušėse
Kaip matoma, naciai įr.vakarų pajūrio CIO orga1S Chicagos, pasakė
boardą iš priėmimo sto dėjo Kalinino fronte. Na Bet dabar rusai, kaip praraudonieji giriasi laimėji-1 nizatorių. kuris savo ko- Vichy, Prancūzija, birž.
ties.
ciai ir raudonieji turi su neša Maskvos žinios, paė- Pam°kslĄ kun- B. Mažuk- maįs<
jmunistinio pobūdžio veik
mė iniciatyvą ir užėmė no? primicijose.___________________________
Tokiu būdu nereikės jo traukę stiprias jėgas.
la davė pagrindą jį depor 1 — Minios puolė maisto
kių rekomendacijų iš vie Kaip žinoma, Kalinino
krautuves Paryžiuje. Po
tuoti.
jtomos svarbiomis ateities AMERIKIEČIAI RUOŠIASI
tinio boardo dėl gavimo
licija bandė minią sulaiatostogų.
Prokuroras Biddle savo | kyti. Įvyko riaušės. Du poJonas Pilipauskas, “Drau- akcijai.
BOMBARDUOTI VOKIETJĄ nuosprendį remia dviem licininkus užmušė ir tris
Išleistuves naujokui ga go" redakcijos narys, šio Naciai palikę 1,100 nu
lės ruošti tik tada, kada mis dienomis labai užim žudytų ir sužeistų savo
jo? sužeidė. Taipgi sužeidė
nuostatais, būtent,
žinos tikrai, kad išvyksta tas; ruošiasi vestuvėms. kareivių Kalinino fronte.
Pranešėjas
pareiškė, komunistų partija remia nemažai žmonių.
Londonas, birželio 1 —
aktyviai tarnybai.
Birželio 14 d. susituoks su Raudonieji taip pat giria Britų Broadcasting kor kad nors Amerikos lėktų- nuvertimą t jėga ir ginklu
Riaušės prasidėjo, kada
K''
j• . .
p. Betty • P^ekavičiūte. si laimėjimais Leningrado poracijos pranešėjas įspė vai - nedalyvavo Cologne !’’“nStini'į Va>st5'bi’> val' žmonės suėję į krautuvės
Redaktorius
Ruošiasi
Jungtuvės 'įvykk
Visų fronte.
,
,
, .
,u-/dziąir, jog Bridges esąs pradėjo .grpbtjr ,m.ąį§U.
jo Vokietiją, kad .greitu
J7 Vestiems •
bet L
šventųjų parapijos bažnyKharkovo fronte katy- laiku ^Amerikos n lakūnai miesto vbombardavime,
. .
komunistų J>ąrtno^-nariu. Krautuvininkai, pašaukė
2Uatvykus,
čiojg,£'dbicago,! 'llL ’Sveiki- nes brangiai kainavo a-, bombarduos josios, mies- jie ruošiasi boųabarduoti^ ..Bridge^yra Austyalijos policija,
"j
su biem pusėm? nnafrieP >!
“Draugas” praneša,
Vokietiją vieni.(„0<t- insijp^tis. Todėl jis ir bus prasidėjo riaušes.
> Nirto <ltus.

1250 Britų Lėktuvų
Cologne

Raudonieji Pradėjo Smarkų
Puolimą Kalinino Fronte

Harry Bridges Deportuojamas
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LDS. CONN. APSKRIČIO
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Mirė Artistas
Barrymore
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Parašė dabar Prancūzijoj
gyvenąs žymus mūsu poetas.
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Hollywood, California,
birž. 1 — Pereitą penkta
dienį mirė John Barrymo
re ,kino ir radio veteranas
artistas. Tik jo brolis, Lio
nei buvo prie jo, kada jis
mirė.
Artistas John Barrymo
re per ilgą laiką buvo atkritęs nuo Katalikų Baž
nyčios. Tačiau prieš mirtį
jis apgailojo savo praeitį
ir susitaikė su Dievu, tar
pininkaujant kun. O’Donnell, priimdamas paskuti
nius Sakramentus.
Art. John Barrymore se
suo Ethel, kuri vaidina
Bostone, neturėjo progos
paskutinį kartą atsisvei
kinti su savo broliu.

mosis Kryžius
Gavo Iš Užsienio
16,000 Laiškų

Per Dvi Savaites
.

VVashington, D. C. —Per
Netrukus bus išspausdinta J. dvi savaįtes iki gegužės 9
Aisčio - Aleksandravičiaus ei- d g m Amerikos Raudolių knyga “Be Tėvynės Bran- nasig Kryžius

»1OS •

gavo dau.

i giau kaip 16,000 laiškų iš

Tos knygos autorius dabar Europos ir kitų karo pa
Sekmadienį, gegužės 31 narės pavaišino visus ska
gyvena Prancūzijoj, Grenoblio lįestų šalių, adresuotų gld., Šv. Kazimiero lietuvių niais užkandžiais ir gėri
mieste, ir yra laikomas vienu mįnėms ir draugams, gyv.
parapijoj, New Haven, Ct. mais. Visi skirstėsi pasi
iš geriausių jaunosios lietuvių Jung. Valstybėse,
įvyko LDS Conn. apskri ryžę daugiau dirbti šios
kartos poetų. Visi kritikai pri-į Laiškai rašyti įvairiose
čio suvažiavimas. Suva šalies gynimo ir organizapažino nepaprastą jo lyrikos kalbose. Amerikos Raudožiavo iš visų tame apskri-į ei jos darbuose,
formos gražumą, jausmų gilu- nasįs Kryžius parūpina
tyj gyvuojančių kuopų at
mą ir nuoširdumą. Pasirodžius visų laiškų vertimus. Tą
stovai ir svečiai ir visi gy- Amatininkų Dėmesiui!
pirmiesiems jo veikalams, kai darbą atlieka savanoriai
vai-svarstė organizacijos
■.
..
reikalus.
Darbininko redakcija
kurie laikraščiai sakė, kad jo vertėjai, svetimų valstySvečių tarpe buvo Lietu- dažnai Sauna iš valdžios
eilės esančios krauju rašytos— bių atstovybių arba ambavių Katalikų Susivienymo ištaigų pareikalavimus Į
taip galingai jos buvo iš poeto gadų pareigūnai Washingvairių
amatininkų
ir
pai sielos ištryškusios. Tad visai: tone
arba Amerikiečiai
organizatorius p. Pranas
gelbininkų.
Dėl
stokos
nenuostabu, kad už vieną savo mokanti įvairias kalbas,
Katilius ir vietinė visuo
vietos
negalima
išvardyti
knygų poetas laimėjo valstybi-; Laiškai iŠ ir į karo pamenės veikėja p. Marijona
•; ■/"
kokių
amatininkų
ir
ko

nę literatūros premiją. Pasku- liestas Šalis siunčiami per
Jokūbai tė, kurie pasižadė
kiems
darbams
reikalau

tinis jo veikalas (“Poezija”) a- Tarptautinio
Raudonojo
jo įsirašyti į LDS Organi
jama,
bet
pareiškiame,
pėmė visas ankstesnes jo eiles Kryžiaus Komitetą Genezaciją.
kad
reikalauja
įvairių.
No

ir turėjo apie 400 puslapių.
; Voje. Amerikai įstojus į
LDS Centro Sekretorius
rintieji
gauti
darbus,
turi
A. F. Kneižys padarė pra
Būdamas toli nuo tėvynės, karą, laiškų siuntimas per
M
pirmiausia išpildyti apli
nešimą iš Centro.
poetas skaudžiai pergyveno vi- Atlantiką yra' labai su
Raudonieji Nuskandi
Apskritis ir jo kuopos kacijas ir paskui išlaikyti
sas gimtosios žemės nelaimes. trukdytas.
nę Nacių Laivus
kvotimus.
Aplikacijų
ir
Šio
automobilio
vairuotojas,
kuris
stačiai
įvažiavo
pasižadėjo ruošti gausius
Tie jo paskutinių metų pergyAmerikos
Raudonojo
informacijų
galite
gauti
į
pakrantę,
sakosi,
tai
įvykę
po
automobiliaus
“
blowsusirinkimus - konferencivenimai išsilieja jo naujoje Kryžiaus Klausimų SkyMaskva, birželio 1 —Ru
jas lietuvių kolonijose, Jung.
. . Valstybių paštuose, sų komunikacija paduoda, out”.
knygoje — “Be Tėvynės Bran- rius nuo rugsėjo, 1939 m.,
United
kaip yra numatęs LDS j kimiausiame
gios”, kurioje regime ne tik yra gavęs 274,069 paklauSer kad Suomijos įlankoj nu
Centras ir nutaręs Naujo- .^tes„
Lietuvą ištikusias priespaudos simų, laiškų ir pranešimų
skandino nacių du trans
vice
ofise,
Laivyno
sios Anglijos apskritis.
vilnis, bet ir geresnės ateities apie gimines ir draugus,
portinius laivus ir vieną
Organui “Darbininkui” partmente ir kitose
aušrą, o drauge ir kovos bai- gyv. užsienio Šalyse. Dau8,000 tonų transportinį
paremti paskyrė ir prida džios įstaigose.
sus, raginančius drąsiai stoti guma jų yra apie asmenis
laivą Juodosiose jūrose
vė Centro
Sekretoriui
prieš visus priešus. Todėl šiais vėliausiu laiku žinomus įAmerikos Submarinai Taip pat giriasi, kad penk
$10.00.
laikais labai svarbu kiekvienam vairiose Europos Šalyse,
tadienį nušovė 143 nacių
Nuskandino Du
p. Norkūnas ir kiti na
turėti tokios dvasios veikalą. Laiškai arba užklausimai
lėktuvus, išmušė iš veiki Rugsėjo mėnesį sueis metai, vaikučius gražiai auklėti.
riai pageidavo, kad LDS
Japonų Laivus
mo 11 tankų, sutriuškino kai mirė didžios atminties vy Mūsų lietuvių šeimose yra kuriame gali sau stiprybės ir apie gyvenančius priešo
Centro ir “Darbininko”
aštuonias priešo pėstinin ras, kun. a. a. J. Navickas. Per daug gabių, bet neturtingų vai prislėgtos tėvynės prisiminimų arba priešo okupuotoje
naudai būtų suruoštas iš-i Washington, D. C.—Lai- kų kompanijas ir sunaiki šį laiką vis labiau ryškėja, ko kų. Iš jų visuomenė susilauktų rasti.
šalyje gali būti siunčiami
važiavimas New Havene vyno Departmentas pra- no 32 geležinkelio vago kių stambių darbų jis yra atli ateityje šaunių katalikybės ir Visi tautiečiai prašomi nepa- per bile kurį Amerikos
ir kitose kolonijose. Visi neša, kad Jung. Valstybių nus, 70 motorinius veži kęs kaip Bažnyčios kunigas, lietuvybės darbininkų, jei tik miršti įsigyti šią knygą. Ją iš- Raudonojo Kryžiaus skynuoširdžiai pasižadėjo pa- submarinai
Tolimuose mus su kareiviais ir 45 a- kaip vienuolis, kaip lietuvis ir dabar jiems būtų ištiesta pa leidžia Marianapolio Kolegija rių. Laiškai gali būti iki
sidarbuoti, kad LDS orga- Rytuose nuskandino ar municijos vežimus.
kaip auklėtojas. t Drauge visoje galbos ranka. Kaip skruzdės (Marianapolis College, Thomp- 25 žodžių ir turi būti paranizacija augtų nariais ir sužalojo vieną japonų j>aSmarkios kautynės vyk katalikų visuomenėje vis labiau šapelį po šapelio, suneškime son, Conn.). Kaina 40 centų, o syti ant triplikato formos,
stiprėtų finansais.
įgalbinį laivą ir vieną pre- sta Sevastopolio apylinkė jaučiamas reikalas, kad tie a.a. tąjį skruzdyną — Fondą, kuris užsimokėjusieji už “Studentų gaunamos
Raudonojo
Pažymėtina, kad Conn. kybinį laivą. Taipgi tor- jePakun. J. Navicko platūs darbai virstų paramos šaltiniu studen žodį” gaus dovanai. Jei visuo-; Kryžiaus skyriuje.
apskrityj veikia veteranai pėda sužalojo didelį šarbūtų toliau palaikomi ir kad jo tui ir skaisčia viltimi katalikų menė plačiau paremtų šią kny-! klausimus apie gimines ir
LDS nariai.
Ypatingai vuotlaivį.
gą, būtų didelė paguoda poetui, j draugus taip pat galima
Atkaklios Kautynės atminimui būtų pastatytas pat visuomenei.
daug darbuojasi to ap
kuris šiandien gyvena sunkiose paduoti
per Raudonąjį
varus gyvų darbų paminklas.
Libijoj
Toji parama lietuvių studen
Gali Būti "įšaldyti"
skričio raštininkė p. B.
1 Kryžių.
Didžiausius rūpesčius a. a. tui bus jūsų auka, kuri eis švie sąlygose.
Mičiūnienė, LDS Garbės
Darbininkai
----------------Britų karo jėgos smar kun. J. Navickas buvo sudėjęs sesniam lietuvių katalikų vi Dabar jau kreipkitės į Maria-’
narė. Ji jau dvylika metų
-----------Mirė Stikliorius
kiai puolė Ašies karo jė į lietuvių berniukų auklėjimą ir suomenės rytojui, didesnei Die napolį, užsisakydami “Be Tėkaip yra to apskričio raš- Washington, D. C., birž.
lietuviškos
kolegijos
išlaikymą.
vynės
Brangios
”
po
vieną
ar
i
gas Libijoj. Britai yra pa
vo garbei ir kilnaus mūsų ve
tininkė.
1 — Paul McNutt, Darbo
i • Kauno laikraščiuose įsiryžę išmušti Ašies jėgas Šios minties skatinamas, kun. lionies kun. Jono Navicko pa daugiau egzempliorių.
Klebonas kun. E. Gra- jėgos tvarkytojas, tvirti- iš Tobruko. Sakoma, kad Jonas Vaitekūnas, Šv. Kazimie
. „ ... . ...
Įdėtas
skelbimas kad
mirė
tvariam atminimui.
A. Vaičiulaitis,
».
T
,
deckis, kuris maloniai pri- na, kad valdžia gali būti Britai laimi.
į žinomas Prūsų Lietuvos
ro parapijos. Providence, R. I.,
Fondo Komisija:—
ėmė suvažiavimą, nuošir- priversta išleisti patvar‘Stud. žodžio” redakt. ir
i lietuvių nusipelnęs veikėklebonas. 1941 m., spalių 26 d.
Prel. J. Ambotas
džiai sveikino suvažiavi- kymą, kad darbininkai,
Marianapolio Spaudos Vedėjas.i jas Jokūbas Stikliorius.
dešimtajame Marianapolio Ko
Kun. Dr. K. Urbonavičius
i Jis yra miręs Tilžėje, kur
mą ir linkėjo gražiausių dilbą karo pramonėje ir Meksika Skelbia Karę legijos Rėmėjų Seime iškėlė
Kun.
J.
Vaitekūnas
Aliai
mirusius Fondo narius.
sėkmių organizacijai ir industrijoje, negalėtų pasumanymą įsteigti Fondą, kuris
ir palaidotas vasario 23 d.
Kun.
J.
Švagždys
6.
Fondo
RĖMĖJAIS
skaito----------------mesti darbą vienoje dirb“Darbininkui”.
įamžintų a. a. kun. Jono Navic
Meksikos
Miestas
—
Kun.
J.
Vaškas,
M.I.C.
mi tie, kurie aukoja į Fondą i • Joniškyje
sudarytas
Taipgi nuoširdžiai svei- tuvėje ir eiti į kitą be vai
ko vardą. To Fondo tikslas —
Meksikos
senatas
nutarė
bent
$5.00.
.komitetas
nužudytiems
kino suvažiavimą p. Mari- džios leidimo.
Sakoma,
remti lietuviškąjį auklėjimą. FONDO STATUTAS
joną Jokubaitė, p. Pranas kad
dabar darbininkai, skelbti karą Ašiai. Kaip Norima, kad iš Fondo nuošim 1. Fondo tikslas yra įamžinti 7. Fondo rėmėjai dalyvauja kun. P. Racevičiui ir VI.
Katilius, pasižadėdami įsi- gavę geresnį darbą ar at žinoma, Ašies povandeni čių būtų galima Marianapolio a. a. kun. Jono Navicko atmini bendrose TT. Marijonų atlieka-! Kaseliui paminklui pastauž geradarius ir, tyti. Aukos jau renkamos.
rašyti į LDS ir linkėdami lyginimą, palieka darbą, niai laivai nuskandino du Kolegijoje nuolatos išlaikyti mą. -iš Fondo nuošimčių nuola ; mose maldose
.
į
Meksikos
laivus.
Meksi

i gauna paveiksluotą TT. Marijo- ■
geriausių sėkmių apskri- Dirbtuvės pasilieka be
bent vieną studentą.
tos išlaikant bent vieną studen
Didelėmis Raidėmis
nų veiklos Amerikoje bendrai,
čiui.
'specialistų darbininkų ir kos valdžia reikalavo, kad Sumanymui Seimas karštai tą Marianapolio Kolegijoje.
Ašis
atlygintų
už
padary

o ypatingai kun. J. Navicko
Maldaknygė
Po suvažiavimo posė- tas labai trukdo išpildyti
pritarė ir išrinko Fondo Komi
2. Užsibrėžiama Fondui su
tus
nuostolius,
bet
negavo
darbo
aprašymą.
‘Darbininke’ galite gauti ką
džių vietiniai LDS nariai- valdžios užsakymus.
pasitenkinančio
atsaky siją iš penkių asmenų, būtent: kelti sumą mažiausia $10,000.- 8. Fondo pinigai laikomi TT. tik išėjusią iš spaudos didelčsumos metinių;
mo, todėl ir paskelbė karą. prel. J. Amboto, kun. Dr. K. 00, kad iš šitos
/ i. •». u. or-» v-* i Marijonų Provincijos ižde.
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio
THE MODERN MINUTE MAN
Urbonavičiaus, kun. J. Vaite nuošimčių (skaitant 3%) butų' _
,, ,
galima sudaryti bent S300.00
9 ->Iar.anapoI.o Kolegijos Va- geistą maldaknygę - Maldų
kūno,
kun.
J.
švagždžio
ir
kun.
Naciai Nužudė 81 Čekę
...
į dovybės yra teisė pasirinkti,; Šaltinis”. Ši maldaknygė yra
metinę stipendiją bent vienam.
i
.
jo
j
J. Vaško. MIC.
. kuris studentas yra vertas a.a. paranki kaip vyrams, taip ir
Iš Pragos praneša, kad Šiam kilniam tikslui įvykdyti studentui.
kun. J. Navicko vardo stipendi- moterims, nes ji yra nedidelio
iki šiol Vokietijos Gestapo reikia stambių pajėgų. Tokio 3. Reikiama minimalinė suma jos.
i formato — 5!4 x 314 colių.
agentai nužudė 81 čeką, plataus darbo negalės pakelti $10,000.00 sukeliama Fondo na 10. TT. Marijonų Provincijos; Storumo apie pusę colio, odos
atkeršydami už peršovimą nei vieni Kolegijos Rėmėjai, nei rių ir rėmėjų aukomis.
j Vadovybė užgiria
Kolegijos apdarai, ant kurių įspaustas
4. Aukojusieji bent $100.00
Tai
Bohemijai ir Muravijai išrinktoji Fondo Komisija.
katalikų | skaitomi Fondš NARIAIS. JaišJ Vadovybfe ParinktaJi kandida-' gražus auksinis simbolis nacių komisaro Reinhard padaryti gali tik visa
tą ir skiria jam išlaikyti metinę ! kryžius karūnoje. Kaina tik
gali būti ne tik paskiri asme
Heydrich. Sakoma, kad visuomenė.
stipendiją.
į $2.50.
Tad a. a. kun. Jono Navicko nys, bet ir asmenų grupės
Heydrich mirsiąs.
Kolegisto Fondo vardu ir krei draugijos, parapijos ir tt.
5. Fondo NARIAI:
piamės
į jus. brangūs tautiečiai
Nušautas Lietuvos
Užsisakykite Toniko Pas Mus
a)
kaip
pažymį
gauna
didelį
katalikai.
Lakūnas
gražų a. a. kun. Jono Navic
Šia proga mes pabrėžiam da
ko atvaizdą su tam tikru na
bartinės
valandos
rimtumą
tiek
• Dabar patirta apie Lie
tuvos karo lakūno, kapito lietuvybei, tiek katalikybei. Pa riui skirtu užrašu;
no Albino Bulvičiaus tra čioje tėvynėje Lietuvoje ir vie b) Narių vardai, amžinam
gišką mirtį. Kuomet laike nas ir antras okupantas slėgė atminimui, bus išbrėžti meta
Kainos prieinamos.
pirmos okupacijos tapo a- ir slegia lietuviškąjį ir katali linėje lentoje, kuri bus įtai
reštuotas jo brolis, gene kiškąjį auklėjimą. Todėl mūsų. syta prie a. a. kun. J. Navic
ko kapo Marianapolyje.
ralinio štabo majoras Vy kurie esame laisvėje, yra kilni
c)
Kasmet, rugsėjo 8 dieną,
ir
šventa
pareiga
remti
tą
lietu

tautas Bulvičius, jis su
Ji
w
' fr
a. a. kun. J. Navicko palaido
žmona draugų perspėtas višką ir katalikišką auklėjimą
į Grafton AveM Isiington, Mass. Tel. Uedham I304-W a
thtėjo pasislėpti. Po ku šiame krašte, kur šikVidien mū jimo metinėje dienoje, lalkbl
f,7
rio laiko jis visgi buvo už sų nieksi^ 9teU>ržo. J*iieftraudžia nfns. kiek galhna iškilmin
giau, Šv. Mišios už gyvus ir »_ _ _—_ _ _ _
- ------------ ---- fr
—Co*tribntftt bu Orto* Loteell. X«r RocKtUe. Ji. 7.
melstis, lietuviškai kalbėti ir
kluptas ir nušautas.

Katalikų Visuomenei
Dėl A. A. KUN. J. NAVICKO
Kolegisto Fondo

Į
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Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.

Į PRANAS GERULSKIS, Namu Te1. Dedham 1304-R
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DARBININKAS
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DARBININKAS
■»

■’jūli'i'®

(THE WORKER)
,
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------- by----------

1942, gegužės 22. sės į Vilnių esančios nepagrystos pretenzijos, — tai
lietuviai galėtų tai gerbia
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Lietuva Ir Jos Didžiųjų Kaimynu Siekiai
mai Radai pastebėti, kad
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
3. Vilniaus Klausimas j proga irgi nurodė į Vilnių, jos pačios pastaba lietu
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
kaipo į vieną lenkų kariš viams taikoma yra be jo
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
Dar Gyvas
kio tikro pagrindo. Vil
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
kų siekinių.
Lenkų
Tautinė
Taryba
niaus “klausimo” išspren
$4.00
Domestic yearly
............. .......... $4.00 Amerikoje metams .....
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
(Rada Narodowa) Londo- Visi tie pasisakymai, dimas glūdi pripažinime
Foreign yearly ___ ____________ $5.00 Užsieny metams .......................... $5.00
ne paskelbė rezoliuciją
---------. **abeJo ’feLskia1 *e,nkų
. su paprasto fakto, kad VilForeign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
kovo mėn. 17 d. 1942 ,ku- der‘nt« ak“»- J*1 Jos ?.’,a
a nius buvo
______
ir pasilieka
H,
LieDARBININKAS
rioje pasisakoma, kad a- stebėtina kad lietuvių su-1 tuvos centra'
South Boston, Mass.
366 West Broadway,
teities Lenkija respektuo- Pratamu’ Vilnius gali būti
Telephone SOUth Boston 2680
sianti teise
pagrista su- ikaras brangus kaipo jų 4) Išvadoje norėtųsi pateisę pagristą
tartimis bei susitarimais. ekspansijos simbolis, bet ! brėžti, kad Lietuva daug
Lietuvių tautos teisės į kad Vilnius būtų grynai, o i kentėjo ir dabar dar perVilnių toje rezoliucijoje ne paviršutiniai, lenkiš- blokšta kenčia dėl savo
apibudintos kaip nepa kas, — neatatinka tikro- kaimynų jėga ir grąsinigrįstos pretenzijos. Reiš vei: jei imti vien tik kai-: niais paremtos politikos:
kiama ten viltis, kad išsi bos požymį tai yra negin-' ir vokiečiai ir rusai ir net
čiamas faktas, kad didžiu-' lenkai siekia Lietuvos kalaisvinusi
lietuvių
tauta
Nieks neginčys, kad mūsų ateiviai atsinešė giliai
mokėdamiį tras sau nors nevienodais
sugrišianti į Vakarų civi- ma Vilniečių
.
lenkiškai,
balt-! sumetimais. Bet Lietuvai
jiems įskiepytą katalikybės ir lietuvybės dvasią, ku
lizacijos kelią ir bendra- pakalbėti
rios neišblaškė nė gyvenimo sūkuriai, nė sunkių dar
darbiausianti su Centrali- ^adiskai, moka ir lietu-[nėra priimtina nei viena
tai jie parodė J tų “piršlybų”; yra betgi
viskai
bų našta, nė patrauklūs materializmo blizgesiai. Stip
nės Europos tautomis.
kiekviena karta kai o tik iš, neabejotina, kad Lietuva
resnioji išeivijos dalis atsilaikė prieš aplinkos pagunBusimieji ganytojai, ištikimi šios šalies piliečiai,
das, rimtai įsižiūrėjo į Amerikos gyvenimą ir ryžosi stui^kli^ikir^itaT^Dakaitomis per* 24 vai’
lenku valdžios trūkdavo, yra Vakarų Europos krašnasisavinti Ui kas iame atrodė srera m-ažu irnaudin- 2 CKlierike jėzuitai pakaitomis per m vai. minti, Kad yra grynas „e- Tat lietuviai norėtų, kad tas ir jokiu budu nėra paP v . •, . *.
\
£
stebi SanU Clara Valley, Kalifornijos apylinkėse, ga- susipratimas kalbėti apie įr lenkai suprastu kas v- linkusi į rytus, ar į sovielimus priešo puolimus. Ir jie dirba karo svarbų darbą, kokį tai “grįžimą” į Vaka- ra Vilnius Lietuvai. Jau tinę sistemą. Lietuviai
vienuolių vadovybėje. Pažingsniui jie pradėjo plačiau įr jįe sįekįa Pergalės ir pastovios Taikos,
rų civilizacijos kelią, kada nekalbant apie praeities kaip pačioje Lietuvoje
dairytis ir pastebėjo aukštesniųjų mokyklų naudingą
Lietuva niekad iš to kelio laikus, — ir Vasario 16, taip svetur nėra ir negali
veiklą. Jie suprato, kad mūsų išeivijai verkiant reikia
nebuvo išsisukusi ir yra i9i§t
nepriklausomybės būti pro-vokiški, pro-sovadų. Bet be tinkamo išmokslinimo vadų iš niekur ne
kaip ir buvo palinkusi ne- paskelbimo akte ir Lietu- vietiški, pro-lenkiški. Liesusilauksi. Tiesa, Amerikos kolegijos ir universitetai
____________
tik į Centro, bet ir į Vaka- Vos konstitucijoje Vilnius tuviai tiki j savo tautos
daug vadų išauklėja, bet ne mums. Labai skaudu, kad
Karo metu inicijatyva bei vedamoji rolė yra pats
Šiaurės Europą.
lyra Lietuvos sostinė, atgi-■ atgimimo idealą. į atstamūsų pačių tautos atžala - jaunimas ne mums prin"es jį diktuoja kautyniį eigą ir Lenk^ oficiozas Ameri- musios lietuvių tautos kū- tymą suvereninės ir nepriklauso. Lietuvių išeivija jau suprato; kad reikia gelbėt turi
laimėjimo požymį Be jnicijatyvos nėra k°3e: “The Polish Re- rybinis centras. Lietuvos klausomos lietuvių demokas gelbėtina, bet kaip? Per savąsias aukštesnio mok- ]aįmejimo, nes ją turįs visuomet puola, o jos pristigęs v^ew pastaruoju metu ateitis be Vilniaus neima- kratines valstybės etnovaldo
Vilnių,
grafinėse ribose su Vilniuslo įstaigas. Bet jos savaime neišdygsta. Jos reikia įsi- tiktai gintis tegali, gi vienu apsigynimu nelaimėsi. ;pakartotinai
ri . , . T prisimena noma.
M TKas
•
t •
• ri-vmi United Nations nero-a
kurti — mūsų pačių lėšomis.
Turis iniciiatVvk nuola kada nori ir kur casirenka ei Vllmų’ kaip ^^J08 mie’, valdo Lietuvą. Jei vis dėl, mi. United Nations perga„
„
ilurųs inicijatyvą puola kada nori ir kur pasirenka, gi gtą įr pagaliaus> gen gi-to lenkų liaudies Taryba les pasėkoje visos mazoPermazos atrodė musų darbininkiškos jėgos to- silpnesnysis jo oponentas neisdrjsta to daryti, nes jau- korskis savo įsakyme len-'Londone šiuo laiku randa sios tautos atgims; atgakiam didingam tikslui atsiekti. Tam juk prireiks mil- čiasi persilpnas. žodžiu, turėt inicijatyvą reiškia tą pa- kų karįUomenei geg. mėn.! galimu taikinti lietuviams vusios laisvę ir suverenužiniškų lėšų. Iš kur jos imti? Bet norinčiam viskas ga- tį, ką būt ant laimėjimo kelio.
3 d. ienkų tautinės šventės ■ pastabą, kad Lietuvos tei-’ mą jos, taigi ir Lietuva,
Įima. Kliūtys atrodė pernelyg didelės, bet suburtos
Kuomet generolai Sausis ir Vasaris sovietų fron- -------------------------------------------------------------------- tik tuomet galės pasisakyvieningos pastangos jas nugalėjo. Įsikūrė puošni Ma- te vadovavo, raudonosios armijos štabas pasiskelbė dėlto kyšo faktas, kad Timošenko žygis ir šiuo kartu ti į kokią tautų sąjungą,
rianapolio Kolegija. Tai grynas darbininkų nuopelnas, turįs inicijatyvą ir jos iš savo rankų nebepaleisiąs. Ir nepavyko. Ir vėl inicijatyvą iš sovietų rankų išslydo.; ar federaciją, panorės, ar
Pūslėtos rankos, našlių skatikai kolegiją įkūrė. Bet iš tiesų žiemos metu sovietai turėjo kiek inicijatyvos, Kiek jos vokiečiai pasigriebė, taip pat neaišku. Abi, nepanorės, dėtis.
kolegija ne tam, kad ji gražiai atrodytų. Ji turi nešti nes vokiečių frontą nuo Maskvos gerokai atstūmė, pusi savo nuostolius gudriai užglosto, kamoflažuoja, !
-------------T
.
., ,
apčiuopiamą naudą, skleisti šviesą, dorai auklėti. Ją Bet atėjo pavasaris, nutirpo sniegas, nudžiūvo keliai, o oponento pralaimėjimus pernelyg išpučia.
T?
4.
•
S-,4.
4
1
•
4-1
S
•
4
•
J
Ir
pranašas
paklydo
per.
Bet Vis dėlto tenka pripažinti, kad sovietai daug sti ius gėrimus: jis iškly
tuščią negalima laikyti, ji reikia užpildyti, duoti jai Sausis su Vasariu atsistatydino, ir varžytinės už inikeĮįo; jįs kiaj.
auklėtinių, mokinių.
1 cijatyvą iš naujo prasidėjo. Sovietai sakėsi ją laikysią ko pasimokino. Jų dvasia gerokai atsigriebė vien jau do
Marianapolio Kolegija dideliausiu ryžtingumu ir kaip ir žiemos metu, tačiau jų pasižadėjimai, deja, ne- dėlto, kad jiems tik vieniems pavyko Hitlerio blitz- džį0jo įsivaizdavime ir atpasišventimu savo dalį atlieka. Ji norėtų visus mūsų pasitvirtino. Vokiečiai staiga paėmė Kerčių ir okupa kriegą sulaikyti ir ištisus metus pratęsti karą. Dabar sidūrė teisme.
biednuomenės trokštančius mokytis vaikus katalikiš vo ištisą Krymo pusiasalį, išskyrus Sevastopolį. Reiš Hitlerio žygiavimo tvarkraštis visiškai suyra. Reikia
kai ir lietuviškai išauklėti. Ir auklėti iki paskutinės kia, pietuose iniciatyva netikėtai išslydo iš sovietų išdirbinėti nauji planai; ieškoti kitų būdų, kitų prie
galimybės. Tėvai Marijonai veda ar verčiau stumia rankų. Sovietams nepavyko Kryme, tai reikia kur ki monių karui laimėti; daryti spaudimo ir statyti dau
Kolegijos veiklą pirmyn su dideliais asmeniniais nuo tur ką pradėti. Pulta Kharkovas ir smarkiai pulta. giau reikalavimų pavergtiesiems; eikvoti iki paskutistoliais, nes dauguma neturtingų studentų tėvų ne Rodėsi jau, jau bus paimtas. Deja, iki šiol dar nepaim numo Vokietijos žmones, pramonę maistą ir finansus;
įstengia reikiamų lėšų sukelti. Tad mėginama nors tas. Ir ne tik kad nepaimtas, bet jo apylinkėj kažkas ir greta to visko tramdyti pavergtųjų tautų pasiryži
UNITED
STATES
dalinai ateiti jiems pagalbon. Sumanyta sudaryti neaiškaus įvyko. Iš pietų raudonajai armijai suteikta mus išsilaisvinti iš po nacių jungo. Sovietai gali netek
10,000 dol. fondą, kurio nuošimčiais būtų galima iš toks skaudus netikėtas smūgis, kad kairysis Timo ti inicijatyvos. Šią vasarą gali susilaukti dar daugiau
mokslinti vieną neturtingą, bet vertingą studentą. Tai šenko sparnas atsidūrė spąstuose. Vokiečiai sako, kad pralaimėjimų, bet jie bus atlikę patį stambiausią už
BONDS
visa armija suardyta ir vien belaisvių esą paimta pus davinį: bus sudavę Hitleriui gal ir lemiantį smūgį.
vadintųsi kun. Dr. Jono Navicko stipendija.
AND
Savo romane “Voina i Mir” (Karas ir Taika) Tol
Prisiminęs šviesią, didingą to heroiško pasišven trečio šimto tūkstančių. Rusai gi skelbia, kad priešo
STAMPS
tėlio, kun. Navicko asmenybę, kuris lietuvis katalikas atakas atrėmę ir toliau puolą ar pulsią visai iš kitos stojus, apibūdinęs mūšį ties Borodino, dėl Napoleono
atsisakytų prisidėti prie to labdaringo fondo — kun. pusės — iš šiaurės. Padėtis neaiški. Iš priešginingų laimėjimo padprė tokią pastabą: “bet žvėris jau buvo,
K.
Navicko atminčiai įamžinti.
K. pranešimų, kuriuose sunku tiksliai susigaudyti, vis mirtinai sužeistas”. Ar istorija pasikartos?
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K. Pakštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra | Lietuvą).
Lietuviškos Pastabos
Gerų žodžių ir prieteliškų jausmų, kuriuos
reiškia mums teisingesni lenkai, mums ne
pridera atmesti. Tarpusavio ginčai ir pasita
rimai turi įeiti į švelnesnes, džentelmeniškas
formas. Koliojimais, niekinimais, iškreipta
propaganda joks svarbus klausimas neišri
šamas. Visuose svarbiuose reikaluose reikia
rimtų studijų ir kiek galima šaltesnio pro
tavimo. Ir nesutikdamas su Lietuvių teze p.
Leskowiec prabilo žmoniška, mandagia kal
ba. Panašaus humaniškumo vyrai iš abiejų
tautų turėtų nevengti progų pasikalbėti, pa
sitarti, net derėtis, kai bus tam tinkamų są
lygų. Abi tautos apsigyveno prie Baltijos
jūrų, artimoje kaimynystėje, šitos padėties
niekas nepakeis. Ir todėl reikia daryti aiš
kias ir protingas išvadas.' Abi tautos turi
tartis ir susitarti, kad platesnis Centro Eu
ropos regionas būtų ilgam laikui nuramin- *
tas, kad ateity žmones galėtų nad armotų Arfiot
šautuvų grįžti ramiai prie arklų/ prie dirb
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tuvių, kurti laimingesnį gyvenimą.
Didelės ekskursijos į seną praeitį, kuo
met bebalses mases valdė mūsų garbinami
karaliai ir didikai, šių laikų problemoms ma
ža tepadės. Šių laikų dvasioje ir aplinkumo
je tinka spręsti moderniuosius tautinius
klausimus ir nesutarimus.
Vilnijos tautinė sudėtis

Visas Vilniaus kraštas, tarp demarklinijos ir Rusijos ribų, tarp Dauguvos ir Nemu
no turi 42,244 kv. km. ploto ir prieš šį karą
turėjo apie 1,800,000 gyventojų. Lenkų sta
tistika kai kur net iš pravoslavų mokėdama
padaryti lenkus, sugeba šioje srity sudaryti
silpną lenkišką daugumą. Bet ir lenkai beša
liški stebėtojai šitos stebuklingos statistikos
nepripažįsta. Vilniuje jų vadai man daug
kartų tvirtino, kad Vilniaus krašte gudai su
daro daugumą, bet ne lenkai. Gudus jie lai
ko tautiškai nesusipratusius, bet iš kito šono
lenkų politikai dažnai rodydavo susirūpini
mo, kad gudiškai kalbanti Vilniaus krašto
dauguma dar rodo gyvybės ženklų ir gali
eventualiai atsigauti. Bijodama tautinio gu
dų atsigavimo, Lenkijos valdžia neleisdavo
gudams steigti draugijų, mokyklų ir laikraš
čių. Mano kelios asmeniškos kelionės (daž
nai arkliais) po tą platų kraštą mane visiš

kai įtikino, kad rytiniai apskričiai (Dysnos,
Pastovių, Vileikos, Voložino, Molodečnos ir
Stolbcų) turi nemažiau kaip 80% gudų, gal
iki 10% žydų, apie 5-6% lenkų ir apie 2-3%
rusų. Du trečdaliu gudų yra pravoslavai,
vienas trečdalis — katalikai. Ši labai gudiš
ka rytinė zona apima apie 15,000 kv. km. ir
turi 500,000 gyventojų.
Šita zona į Lietuvos ribas pagal Maskvos
sutartį 1920 m. neįeina. Lietuva į ją nepre
tenduoja. Tačiau Lietuva neatsisakytų šį
kraštą į savo valstybę priimti, jeigu vietos
žmonės per plebisicitą tai pareikštų. Iš poli
tinio krašto ūpo galima spręsti, kad ir silp
nai tautiškai nusiteikę, vietos gyventojai
labiausia balsuotų už nepriklausomą ar bent
autonominę Gudiją; antroje vietoje jie sta
tytų prisidėjimą prie Lietuvos. Daugumas jų
labai nemėgsta Lenkijos ir bijosi Sovietų Ru
sijos. Šitas kraštas įeina į senovines tikro
sios Lietuvos (Lithuania Propria) ribas, per
tūkstantį metų ir iki pat 1793 m. priklausė
Lietuvai ir turi jai bent teoretinių simpatijų.
Nemažiau gudiški yra pietinio Nemuno
aukštupio apskričiai: Naugarduko, Nesvy
žiaus, BaranaviČių, Slonimo ir Kossovo aps
kričiai. Bet jie neįeina į aukščiau apribotą
Vilniaus kraštą ir Lietuva į juos nępretendųoja....
v ,"

Žymiai mišresnę zoną sudaro Breslaujos,
Švenčionių, Ašmenos, Lydos, Ščučino ir Gar
dino apskričiai. Lietuviai apima vakarinį
trečdalį Breslaujos apskričio, kurio rytinė
dalis yra beveik vienų gudų gyvenama, bet
yra stiproka ir lenkų mažuma, ypač arti
Latvijos ribų, arčiau Daugpilio. Švenčionių
apskrity silpną daugumą sudaro lietuviai,
lenkų ten yra 20% ir apie tiek gudų. Ašme
nos apskrity daugumas priklauso gudams;
prieš 1914 m. lenkų čia buvo apie 20%, dabar
jų skaičius yra šiek tiek padidėjęs nutauti
nus gerą dalį gudų katalikų. Ašmenos aps
krity tėra tik viena grynai lietuviška parapi
ja: Dieveniškis, bet yra dar paskirų išbars
tytų lietuviškų kaimų. Lydos apskričio šiau
rinė pusė turi silpną lietuvišką daugumą,
pietinė gi pusė labai gudiška. Lydos miestas
(20,000) pusiau lenkiškas, pusiau žydiškas.
Lenkų mažuma prieš 1914 m. siekė 23,5%.
Dabar lenkų procentas jau yra šiek tiek pa
didintas sulenkintais gudais katalikais.
Ščučino apskritys yra iki 70% gudiškas.
Gardino apskritys, per kurį Vilnius susisie
kia geležinkeliu su Varšuva, turi apie 60%
Igudų, 20% žydų, 15% lenkų ir 3% lietuvių,
kurie gyvena keturiose šiaurinėse parapijo
se: Ratnyčios, Kabelių, Marcinkonių ir Berštų.
(Bus daugiau)
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LIETUVOS' TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie 2009. Dabrovska, Stefa, 29, Adolfą, 30, ūkininkė, gyv. vie-\
tuvos išvežtų gyventojų tarnautoja, gyv. vieta Varėna. ta Atlažžai.
Sibiran sąrašą, kurį su 2010. Dailydė, Adolfas, 35, 2037. Daleckaitė, Genė (Ni
rinko ir sutvarkė Lietuvos prekybininkas, Gražiškiai, Vil kodemas), 8 metų.
2038. Daleckaitė, Irena (NiRaudonasis Kryžius. Šis kaviškis.
sąrašas yra labai svarbus, 2011. Dailidienė, Anelė (Juo- Modemas), 7 metų.
nes iš jo Amerikoje gyve zas), 27, mokytoja, gyv. vieta 2039. Dalmontas, Pranas, 32,
mokytojas, gyv. v. Ignalina.
nanti giminės ar pažįsta- Gražiškiai,
mi galės sužinoti apie sa-i 2012. Dailidė, Andrius (Jur-j 2040. Dalmontienė, Zofija!
vuosius, nuo kurių dabar gis), 40, tarnautojas, gyv. vie-! (Jonas), 30, mokytoja, gyv. v
Ignalinas.
negauna jokių žinių.
u šilinikai, Kiduliai.
Sąrašas sunumeruotas ir; 2013. Dailidienė, Emilija 2041. Dalmontas, Pranas, 30,
alfabetiškai
sudarytasJ (Antanas), 37, šeimininkė, gyv. • mokytojas, gyv. vieU Utena.
Pirmiausia paduoda išvež- vieta Šilininkai.
2042. Damarodienė,
Vanda
tojo pavardę, vardą, O
2014. Dailidaitė, Zosė, (An- (Adolfas), 42, šeimininkė, gyv.j
skliauteliuose tėvo vardą, drius), 16 metų.
vieta Marijampolė
išvežtojo amžius ir gyve 2015. Dailidė, Algimantas 2043. Damarodaitė, Danutė
(Jurgis), 18, mokinė.
namoji vieta Lietuvoje.
(Andrius), 10 metų.
(Tąsa)
2016. Dailidė, Antanas (Jo 2044. Damarodaitė, Gražina
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Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.
2176. Daukša,
Liucijonas
(Bronius), 12 metų.
2177.
Daukšaitė,
(Bronius), 10 metų.

Aldona

2178. Daukša, Alfredas (Bro
nius), 9 metų.
2179. Daukša, Ivoldas, 6 met.
2180. Daukša, Liudas, 4 met.
2181.
Daukša,
Leopoldas
(Pranas), gimęs 1914, virėjas,
gyvš vieta Kaunas.

1989.
Dabrišius,
Bronius nas), 40, Raudonojo Kryžiaus (Jurgis), 14, mokinė.
2045. Damarodas, Vytautas
Povandeniniai karo pratimai. Parodo, kaip Lafayette Kolegijos stu
(Juozas), gimęs 1902, tarnau Ūmautojas, gyv. v. Kaunas.
(Jurgis)
,
19.
2017. Dailidienė - Statkevitojas, gyv. vieta Alvitas.
dentai ištiria būdus savisaugos prieš vandens minas.
2046.
Damašas,
Adomas
(Jo

1990. Dabrys - Dabrašauskas, čiūtė, Marija (Juozas), 29,
2182. Daunoras, Adolfas, 34,
nas), 20, ūkininkas, gyv. vieta
2079. Danilevičienė, Julija,1 Jadvyga (Domas), 32, šeimi kolas), 27, gydytojas, gyv. v. tarnautojas, gyv. vieU Kaunas.
Leonas (Julius), gimęs 1893, dantistė, gyv. vieU Kaunas,
ninkė, gyv. vieta Tauragė.
Vilnius.
šeimininkė, gyv. vieU Sėda.
knygvedys, gyv. vieU Kaunas.
2018. Dailidė, Pranas (Pra- Skamaičiai, Gudžiūnai.
2183. Daunoravičienė, Janina,
2047.
Damašius,
Klemensas
2143.
Daugys,
Petras
(Mar-!
1991. Dabrys, Vilius (Leo- nas), gimęs 1896, ūkininkas,
2112. Dapkutė, Auda-Jadvy65, ūkininkė, gyv. vieU Pagi
Nijolė
2080. Danilevičiūtė,
(Domas), 33, mokytojas, gyv.
tynas), 65, ūkininkas, Broziš- rys, Anelizna.
Keturkaimis, Kybartai.
nas), 5 metų.
ga
(Justas),
8
metų.
(Teofilis), 6 metų.
kiai, Subačius.
2019. Dailidienė, Marija (Jo- vieU Vilnius.
1992. Dabravoskis, Jonas (Ju2184. Dausa, Juozas (Moti'
2113. Dapkaitė, Ona, 9 metų.
2081.
Danilevičienė,
Nadiež2048.
Damašienė,
Valerija,
gi

2144. Daugienė, Alvina, 65.;
' „ flkininkas; gyv. viet..
lius), Urnautojas, gyv. vieU nas), 32, ūkininkė, Keturkai2114. Dargis, Jonas, 30, mo
da,
70,
ūkininkė,
gyv.
vieta
mus
1910,
stenografistė.
mis.
SeimininWi Kazimieravas, Utena.
Kaunas.
kytojas, gyv. vieU Runikiai,
Slavėnai,
Švenčionėliai.
2049.
Damaševičius,
Kazys
2145.
Daugys,
Teodoras
(Pe21g5 Dausien5
M Q.
2020. Dailidė, Algirdas (Pra1993. Dabraviskis, Jurgis
2082.
Danilevičiūtė,
Julija,
Radviliškis.
(Vincas), 34, darbininkas, gyv.
traa), 27. gyv. vieU Brožiikiai. kininks Kazimierava.
(Vincas), 40, teisėjas, gyv. vie- nas), 11 metų.
45, Slavėnai.
j 2215- Dargis, VyUutas (JuovieU
Šančiai.
2146. Daugytė, Alvina (Pet21g6 Dausa Kazys (Motje.
2021. Dailidė, Kęstutis (Pra
U Daugeliškiai, Šakiai.
2083.
Danilovič,
Algirdas,
53,
zas),
23,
studentas,
gyv.
vieU
2050.
Dambrava,
Silvestras,
ras), 50. šeimininkė.
, jus), 30> mokytojaa> gyv. vleta
1994. Dabrukas, Juozas (Jo nas), 7 metų.
advokatas,
gyv.
vieU
Betygala,
Šiauliai.
55,
tarnautojas,
gyv.
v.
Utena.
2147.
Daugulienė,
Genė
(VIaVilnjlla
2022.
Dailidė,
Juozas
(Juo

nas), gimęs 1917, Urnautojas,
Raseiniai.
į
2116.
Daraškevičius,
Zigmas
2051. Dambravienė, Marija,
mas das), 28, šeimininkė, gyv. vieta, Q1C7
zas), gimęs 1895, mokytojas,
gyv. vieU Kaunas.
2084.
Danilovič,
Vera,
gimus
(Jonas),
technikas,
gyv.
vieta
Šiauliai.
į
on - - • • u40,
šeimininkė,
gyv.
v.
Utena.
1995. Dabulevičius, Albinas gyv. vieta Marijampolė.
°
Qiauia1'
įsys), 30, seimininke, gyv. vieU
Užlaikis, Radviliškis.
2052. Dambravaitė, ViUlija 1894, šeimininkė.
2148. Daujotas, Mykolas (A- Atuniai> Tryškiai
(Pijus), 60, ūkininkas, gyv. v.
2023. Dailidienė, Koste, 35,
2117.
Dalgis,
Jonas,
33,
mo

2085. D>anilovič, Ona gimus
leksandras), 32, tarnautojas, g.
Pašeimeniai, Bartininkai.
mokytoja, gyv. v. Marijampolė. (Silvestras), 15, mokinė.
2188. DauU, Edmundas (Kle
kytojas,
gyv.
v.
N.
Radviliškis.
vieU Raseiniai.
1996. Dabulevičienė, Elena
2024. Dailidė,
Algimantas 2053. Dambrava, Stasys (Sil 1920.
mensas), 7 metų.
2118. Dargienė - Rukinskaitė,
2086. Daniliauskas, AnUnas
2149. Daujotienė, Pranė (Le
(Petras), 40, ūkininkė, Pašei- (Juozas), gimęs 1926, moki- vestras ), 13, mokinys.
2189. DauUitė, Gailutė (Kle
65,
mokytojas,
gyv.
vieU
MaMilda,
27,
šeimininkė,
gyv.
vie2054.
Dambrava,
Keistutis
onas),
22, šeimininkė.
meniai.
nys.
mensas ), 4 metų.
ta Radviliškis, Biržai.
rijampolė.
2150. Daukantas, Jonas, 33, 2190. DauUitė, Audrutė (Kle
1997. Dabulevičiūtė, Albina
2025. Dailidė, Juozas (Izido- (Silvestras), 10, mokinys.
2119. Dargytė, Birutė (Jo mokytojas, gyv. vieU Panote
2055. Dambrava, Gediminas
2087. Daniliauskienė, Marija,
(Albinas), 22, studentė, Dotnu- rius), 37, inspektorius, gyv. v.
mensas) V/2 metų.
(Silvestras), 8, mokinys.
38, mokytoja, gyv. vieU Mari nas), 7 metų.
riai, Ukmergė.
va, Akademija.
j Kaunas.
2191. Davalga, Juozas (Bene
2120. Dargys, Jonas (Jonas),
2056. Dambrauskas, Bronius jampolė.
2151. Daukantienė, Monika diktas), 35, tarnautojas, gyv.
1998. Dabulevičiūtė, Aldona
2026. Dailidienė - OrinUitė,
(Juozas), 33, mokytoja.
(Albinas), 17, studentė.
Antanina (Jonas), 35, mokyto- (Edmundas), gimęs 1901, gy 2088. Daniliauskas, AnUnas 5 metų.
v. Pužiškės, Tauragė.
2121.
Dargytė,
Laimutė
(Jodytojas,
gyv.
vieU
Vilnius.
(Antanas),
15.
mokinys.
2152. Daukantas, Vytytis-Jo
1999. Dabulevičius, Gedimi- ja, gyv. vieU Kaunas.
2192. Davidavičius,
Julius
2089.
Daniliūnas,
SUsys nas), 3 metų.
nutis (Jonas), gimęs 1934, mo2027. Dailidė, Sigitas - Ed 2057. Dambrauskas, Juozas
nas (Albinas), 12, mokinė.
(Aleksandras), gimęs
1912,
2122. Dargužienė - Gaisytė, Į kinys.
2000. Dacevičienė, Elzbieta, vardas (Juozas), 9, mokinys, (Ignas), 39, inžinierius, gyv. v. (Juozas), gimęs 1906, karinin
tarnautojas, gyv. v. ŠvenčionėLyda (Petras), 27, Umautoja,
Vilnius.
kas, gyv. vieta Vilnius.
2153. Daukšienė, Adelė (Ka- , liai.
58, šeimininkė, gyv. v. Vilnius, gyv. vieU Kaunas
2090. Danisevičius, Mykolas gyv. vieta Kaunas.
zys), 33, ūkininkė, Griniškis.
2028. Damauskas,
Stasys 2058. Dambrauskas, Stasys
> 2001. Dacevičius, Vacius, 32,
2193. Davidavičienė - Mikne2123.
Dasevskis,
Juozas
(Juo

(Mykolas),
60,
tarnautojas,
g.
2154. Dausa, Evaldas (Juo(Vincas),
43,
policininkas,
gyv.Į
(Julius),
40,
Urnautojas,
gyv.
miškininkas, gyvenamoji vieta
vičiūtė, Irena (Julius), gim.
zas), gimęs 1909, siuvėjas, gyv. zas), 6 metų.
vieU Marijampolė.
vieU Kėdainiai.
I111912, tarnautoja.
vieta Vilnius.
Vilnius.
2091. Danisevičienė, Katari- vieta Vilnius.
2059. Dambrauskienė, Geno
2155. Dauša, Liudas (Juozas)
2029. Dainovski, Vincas (Da
2002. Dacevičius, Bladas, gi
2194. Davidavičius, Aleksan
2124.
Daškevičius,
Viktoras
na,
45,
šeimininkė.
vaitė,
40,
šeimininkė,
gyv.
vie5 metų.
męs 1898, kepėjas, gyvenamoji nas), 34, ūkininkas, gyv. vieta
dras (Julius).
2092. Daiševičius, Mikas (Mi (Maksimilijonas), 27, darbi
U Marijampolė.
2156. Daukša, Andrius, 60, g.
Raudiškiai, Olona.
vieta Kaunas.
2195. Davidavičiūtė, Veroni
2060. Dambrauskas, Henrikas kas), 25, tarnautojas, gyv. vie- ninkas, Kaunas.
vieta Surgučiai, Sasnava.
2030. Dakinevičius,
Balys
2003. Dackevičienė, Juozapika, gimus ,1914, gyv. v. Skaud
2125. Daškevičienė, Marija,
U Kaunas.
2157. Daukšienė, Katarina,
na (Simas), gimus 1900, šeimi- (Jonas), 37, šoferis, gyv. vieta (Stasys), 10, mokinys.
vilė.
82,
šeimininkė,
gyv.
v.
Vilnius.
2061.
Dambrauskaitė,
Regina
2093.
Daiševičius,
Emilija
88,
ūkininkė, gyv. v. Surgučiai.
Viliškavas, Trakai.
ninkė.
2196.
Davidžionek,
Ignas
2126. Daškus, Vincas (Ju
(Mikas), 20, studentė.
2158. Daukšienė,
Petronėlė,
2031. Dakinevičius,
Stasys (Stasys), 15, mokinė.
2004. Dackevičiūtė,
Janina
(Jurgis), 65, ūkininkas, gyv. v.
2062. Dambrauskaitė, Geno- 2094. Daniulis, Viktoras (Bal- lius), gimęs 1917, darbininkas, 30, ūkininkė.
(Vladas), gimus 1926, mokinė. (Vladas), 37, tarnautojas, gyv.
Mėginai, Kamajai, Švenčionys.
vaitė (Stasys), 5 metų.
Į trus), 21, darbininkas, gyv. v. ’ Rimučiai, Žarėnai
2159. Daukšienė,
Elzbieta
2005. Dagelis, Jonas (Jur vieU Mažeikiai.
2197. Debaila, Kostas (Ado
2127. Daubarienė, Monika, (Andrius), 50, ūkininkė.
2063. Dambrauskas, Kazys, Budriai.
2032. Dakinevičienė - Beresgis), gimęs vas. 20, 1898, laik
mas), 44, tarnautojas, gyv. v.
2095. Dankbaras, Jonas (Fri- 41, ūkininkė, gyv. vieta Bugai2160. Daukša, Andrius, 40,
raštininkas, gyv. vieU Kaunas. nevičiūtė .Marija (Zigmas), 30, 32, gyv. vieU Vilnius.
Šiauliai.
2064. Dambravičienė, Teklė cas), 67, ūkininkas, gyv. vieta! liškiai, Kuktiškiai.
ūkininkas.
2006. Dagilis, Jurgis (Jo šeimininkė, gyv. v. Mažeikiai.
2198. Debailienė, Teklė (Jo
2128. Daubaras, Vladas, 16
2161. Daukšienė, Petronėlė,
2033. Dakinevičiūtė,
Ona! (Alfredas), 70, ūkininkė, gyv. Jackoniai, Pabiržė.
nas), gimęs 1903, advokatas,
nas), 45, tarnautpja.
2096. Dankbarienė, Liucija metų.
39, ūkininkė.
(Stasys), gimęs 1908, mokyto- vieU Kačerginė, Kaunas.
gyv. v. Kaunas.
2199. Debaila, Žibutis (Kos
2129. Daubaras, Mečys, 14 m.
2162. Daukša, Petras (And
2007. Dagys, Kazys (Balt jas, gyv. v. Joniškis, Adoliškis.' 2065. Dambrovska, Stefanija, (Gedertas), 56, ūkininkė.
tas), 10 metų.
2097. Dankbaras, Haroldas
2130. Daugėlienė - Skipitytė, rius), 4 metų.
2035. Daleckas, Nikodemas 52, ūkininkė, gyv. v. Orveda,
rus), gimęs 1916, leitenantas,
2200. Dedelė, Antanas (Jur
(Jonas), 19, mokinys.
i Ramulė, gimus 1918, mokinė,
2163. Daukšas, Jonas (And- į
(Juozas), 43, ūkininkas, gyv. Bezdoniai.
Varėna.
gis) 45, tarnautojas, gyv. vie
2098. Danulienė, Julija, 67, gyv. vieta Dotnuva.
rius), 40, gyv. vieta Kalvarija.
2066. Dambrovska, Stefanija,
2008. Daikovska, Bronė 56, v. Atlaužai, Plateliai.
ta Kaunas.
į 2123. Daugelis, Andrius (Juo2164. Daukšienė, Aleksandra,
2036.
Daleckienė - Ročaitė, 24 • ūkininkė, Orveda, Bezdo gyv. vieta Vainutas.
gyv. vieta Varėna.
(Bus daugiau)
2099. Dapkevičius, Vladas zas), 37, karininkas, gyv. vieta 23, mokytoja, gyv. v. Kalvarija.
niai.
2067. Damijonaitis, Juozas, (Jonas), 36, darbininkas, gyv. Trakai.
2165. Daukšytė, Aldona (Jo
2132. Daugėla. Julius (Jur- nas), 5 metų.
39, mokytojas, gyv. v. Lekėčiai. vieta Kaunas.
SMAGU MELSTIS
Whai1įou.RmfWiUt
2100.
Dapkus,
Povilas,
40,
gis),
40, mokytojas, gyv. vieta 2166. Daukšytė, Giedrutė (Jo
2068. Darnijonaitienė, Marija,
Iš Geros Maldaknyges
32, Lekėčiai.
mokytojas, gyv. vieta Žaiginys. Būdviečiai, Rudamina.
nas), 2 metų.
"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
2133. Daugėlienė - Bielytė,
2069. Damijonaitis, Algiman 2101. Dapkienė, Katarina, 32,
2167. Daukša, Antanas (An
už labai nupigintą kainą:
Teklė
(Juozas),
40,
šeiminin

šeimininkė, gyv. vieta Žaiginys.
tas (Juozas), 9.
tanas), darbininkas, gyv. vieta
These huge 60-ton heavy tankb
cost $120,000, and America's auto“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
2070. Damijonaitis, Domas
2102. Dapkus, Povilas (Povi kė, gyv. v. Būdviečiai, Rudami Seda.
motive and locomotive plants are
apdarais, auksiniais krabtais, 432 puslapių
$2.50
las), 9 metų.
(Juozas), 2 metų.
na.
2168. Daukša, Antanas (Si
turning them out on a never-ending
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
assembly line. Our army uses light
2134. Daugėlaitė, Milda (Ju mas), 70, darbininkas, gyv. v.
2103. Dapkutė, Dalia (Povi
2071. Damne, Juozas (Anta
liai, 192 pusi____________________ 1.__ _____________
35c.
tanks, u-eighing 14 tons, and melius), 19, mokinė.
nas), gimęs 1892, ūkininkas, las)^ metų.
dium tanks of 28 tons also, būt we
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odoe
Stakiai, Raseiniai.
ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai .......... ........ $1.25
favor the medium tank over the
gyv. v. Rokiškis.
2104. Dapkus, Antanas, 40, 2135. Daugėlaitė, Danutė
2109. Daukša, Antanas An
other two.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti cetuloidiniai virbeliai
$1.00
2073. Damušienė, Antanina karininkas, gyv. v. A. Panemu (Julius), 16, mokinė.
tanas), 44, gyv. vieta Stakiai,
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial virbeliai
2136.
Daugėla,
Vytas
(Ju

(Baltrus), 48, šeimininkė, gyv. nė.
Raudonė.
su kabike ..... ....... .......i__ ____ __________„__________ $1.50
2105.
Dapkus,
Antanas
(Liu

lius)
10
metų.
vieta
Rokiškis.
2170. Daukšienė - LaurynaiPULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odoe apdarai,
555 pusi.................... ............. ........................... .. ...................... $2.75
2137. Daugėla, Vincas (Jo tytė, Sofija, 35, mokytoja, gyv.
2074.
Darnusis,
Algirdas das), 60. gyv. vieta Seda.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virbeliai,
2106. Dapkienė, Julija, 65, nas), gimęs 1907, darbininkas, vieta Stakiai.
(Pranas), gimęs 1925, moki
raudoni kraital, 3S4 pusi........................ ......... ...........
65c.
gyv. vieta Kaunas.
nys,
gyv.
vieta
Rokiškis.
šeimininkė,
gyv. vieta Seda.
2171. Daukšaitė, Nijolė (An
VYRAI BROLIAI, spcelalė vyrams maldaknygė,
parinktos gražiausios maldos, iilkinė labai plo
2138. Daugirdas, Tomas, 42, tanas), 12.
2107.
Dapkutė,
Zofija
(Anta

2075.
Dangutis,
Jonas,
39,
na popiera, juodi kolenkoro virbeliai...................... $2.50
advokatas, gyv. v. Marijampo 2172. Daukša, Sigitas (Anta
tarnautojas, gyv. vieta Kaunas. nas), 21, gyv. vieta Seda.
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ....... ................... 2Oc.
These heavy tanks are needed for
certain phases of modern warfare,
2076. Danilevičius, Antanas
2108. Dapkus, Liudas (Anta lė.
nas), 8, gyv. v. Stakiai, Raudo
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
md with their thick armor and
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ....................... -$1-50
2139. Daugirdienė, Sofija nė.
(Antanas), 29, darbininkas, nas), 25, tarnautojas, gyv. vie
įeavy-gauge guns they are almost
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
mstoppablc. They are considered ..
gyv.
vieta
Kalvarija.
(Pranas),
30,
tarnautoja,
gyv.
ta
Seda.
2173.
Daukša,
Bronius
(Liu

krabtai. 288 puslapiai. Kaina
J$t.5O
3uperior in gun power, in maneuver- ’
2077. Danftevičius,
Juozas
2109. Dapkienė - Dudaitė, Jo vieta Marijampolė.
das), 43, gyv. v. Dirgaičiai,
ibilitv and in the power of their^
«
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro virbeliai,
luge iractor motors to Axis tankst,*
2140.
Daugirdas.
Romas
(To

(
Romualdas
)
r
41,
tarnautojas,
ana,
23,
tarnautoja,
gyv.
v.
Se

Grinkiškis.
328 puslapiai. Kaina .................................. ............................ 65c.
Americans everywhere are helpln® #
vieta Kaunas.
mas), 7 metų.
lo pay for these moosters of warX
da.
2174. Daukšienė, Liucija (Ka
"DARBININKAS" i -nuX
Ulrough their purchase of War’
2078. Danilevičius,
Teofilis 2110. Dapkus, Justas, 37, tar 2141. Daugirdas, Algutis (To zys), 42, šeimininkė. .
Bonds. Invest at least ten percent
366 W. Broadwoy,'
So. Boston. Mass.
bradas), 33, dirbininkas. gyv. nautojas. gyv. vieta Tauragė.
mas), 4 metų.
2175. Daukšienė, Anelė (Kaof your Income in War Bonds every
pay day.
t7. y. Trtanry Department
2142. Daugirdas. Tadas (My- zys), 34. ūkininkė.
vieta Sėda.
2111. Dapkienė - Peldavičiūtė.
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/. Butkevičius.
taus žodžiais: “ką išrisite žemėje, bus išrišta danguje,'
ką sulaikysite žemėje, bus sulaikyta danguje”. Vai-1
džią išrišti ir suturėti gavo ir kiti Apaštalai, bet Pet-!
Rašo San Francisco Arkivyskupas Jon J. Mitty. rui Ji buv° suteikta ypatingu būdu. Jam vienam buvo i
(Santrauka)
pasakyta, kad jis uola, ant kurios bus pastatyta Baž- Toli nuo kraštų. Pietiniame Begalinė mūsų Brangiausio sios duonos ir nukreipti prie
Paprasčiausia logika nurodo, kad Kristus, nore- 'T‘a: *“» '?enam. buV° įteikti dan.gaUS karalystės, Pacifiko vandenyne, ant aštrių, Išganytojaus Jėzaus Kristaus Viršgamtinės Duonos, kurią Jis
®
’
vairiai K'iti Anoėfaloi mm -in to iralriiia orontio
>__ — ______________________ i___
_i_» i___ -i- •
-i
__________ ______ -i.
2:____ .....
-i.,.:
raktai. Kiti Apaštalai nuo jo tą valdžią gauna
suteikti.
į uolėtų, iš jūrių vandens aukšmeilė ir gailestingumas
nusidė- troško jiems
damas išlaikyti Bažnyčios vienybę, turėjo pavesti jos
valdymą tik vienai galvai Tuo klausimu šv Tomas
Tik P°
atsikėlimo Kristus išpildė pirmiau' tai į orą iškilusių kalnų viršū- jusiai pasaulio žmonijai, — nuo — “Darbuokitės pelnyti ne tą
Akvinietis taip pasisako: ‘'-Bažnyčios vieningumas rei- duotus Padėjimus. Kuomet Petras tris kartus pa- «tal. peliakonas susikrauna sau Sv. Sakramento įstatymo va-j maistą, koris pražudo, bet tą.
v
am įsakė:
įsakė: ganyk
panvk lizdą- ir sudėjęs į jį kiaušinė- landos, iki šių dienų, t. y. veik kuris palaiko jūsų gyvybę į
kalau ja, kad visi jos nariai turėtų vieną tikėjimą. Juk reiške Kristui savo meilę, Viešpats
jam
liūs, — pagaliau išperi mažuo- per du tūkstančius metų, nė amžinąjį gyvenimą... Duona,
natūraliai kyla visokių klausimų apie tikėjimo daly- mano ave^e®- Tai reiškia, ganyk visos Bažnyčios tikinsius savo vaikelius. Po įvairias per vieną plauką dar nesuma- kurią Aš jums duosiu, yra Makus; tad Bažnyčia būtų susiskaldžius-dėl daugelio apie čiuosius, būtent, tuos, kuriuos Bažnyčia Tikinčiais plyšių ir tuščių kalnų viršūnes, žėjo. Ji pasiliko ta pati. kaip ir no Kūnas, už pasaulio gyvenitikėjimą nuomonių, jei nebūtų vienos vyriausios gal- pripažįsta. Anot Boussueto, Petrui įsakyta ganyt ir jis rūpestingai ir energingai buvusi.Šv. Komunijos pavida-.mą” (Jono VI. 27, 52).
vos tiems klausimams teisingai ir vienodai išspręsti, j
visus> aveles ir avinėlius, mažyčius ir jų moti- ieško jiems maisto. Tačiau vis- le. Dieviškasis Peliakonas, JėTodėl, vienybei apsaugoti, Kristus pastatė vieną vir- ^as» *r net Pačius ganytojus; jie ganytojai avelių at- kas veltui... — Jokio maisto žus Kristus, maitina mylimuo- Nors Išganytojas aiškiausiai
žinojo, kad tų Jo žodžių jie aiš
šininką Bažnyčiai valdyti. Kristus Bažnyčią myli ir žvilgiii, bet Petro atžvilgiu jie yra avelės S. čia ne kas. mažutėliams savo vaikučiams, sius Savo vaikelius. Tikruoju
kiai nesuprato, ir jais labai ste
jis negali surasti... Mažutėliai Savo Kūnu, ir girdo Tikruoju ! bėjosi, tačiau Jis nė vieną žodį
trokšta jai viso gero. Jis net apie sinagogą yra pasa kita, tik Šv. Petro pirmenybė.
Nėra reikalo smulkmeniškai to įrodinėti, nes tai jo vaikučiai, plačiai ir rūpestin- Savo Krauju. Jis yra “Tikroji neatšaukė - tos Savo pažadgji.
kęs: “ką daugiau savo vynuogynui galėjau padaryti, o
nebūčiau padaręs?” Tad nėra abejonės, kad Kristus aišku iš Bažnyčios istorijos. Apaštalų Darbai nupasa- gai atidaro savo snapelius... — Gyvenimo Duona, Iš Dangaus ; mo kalbos, bet visa tai dar daupatvirtino satiksliai davė savo Bažnyčiai tik vieną galvą”. (Contra koja> kad nuo Pat krikščionijos pradžios Petras žo- Juk jie alksta. - badą kenčia; Nužengusioji”. Visagalis ir gjaQ
Gent 2* cap 76).
džiais ir darbais tą pirmenybę reiškė. Apologetas o jis nelaimingas, nebeturi ką Amžinasis V. Dievas, nužengia kydamaaTuo pačiu klausimu Kardinolas Newman štai ką Schanz sako: Petras priėmė į Bažnyčią pirmuosius jiems į snapelius dėti! Susirū- iš dangaus ir laisvai iš begaliIštikrųjų. ištikrųjų sakau
saj£0.
[atsivertėlius iš žydų ir stabmeldžių tarpo; jis padare pinęs jis perplėšia savo krūtinę, nės Savo meilės, Šv. Euchariskad šiltu, beplūstančiu iš jo tijoje mums atsiduoda. Jėzus J111118’ Je*gu jūs nevalgysite
“Absoliučiai reikalinga, kad Bažnyčia turėtų mo- pirrn43l stebuklą, jis pirmas nubaudė nusikaltėlius ir krūtinės krauju, jie maitintųsi iškilmingas, nuostabusis darbi- j žmogaus Sūnaus Kūno ir nenarchinę valdžią. Juo didesnis kūnas, juo sudėtinges- nekiusnuosius; jis išmetė iš Bažnyčios pirmuosius ir patenkintų savo alkį ,— kad ninkas, pašvęstasis Dievo Avi- £ersite Jo Kraujo,
jūs netunis jo valdymas. Visa Krikščionija sudaro vieną kūną eretikus; jis atliko pirmąjį apaštališką bažnyčių ap„e nepražūtų, Jig išstato j nėlis> garbingiausias ir geriau-!rėsite gyvenimo savyje. Kiek
ir turi vieną galvą. Taip ir turi būti. Tai bent įrodė lankymą, jis pirmsedziavo pirmojoj Bažnyčios San-;^ gyvybę mirčiai kad tik jo sias už visus žmonių vaikus. ’vienas kurs valS° Mano Kūn*>
18-kos šimtmečių praktika. Kada tik buvo mėginta tarYb°3 lr paskelbė pirmuosius dogmatinius nuost^'; vaikučiai išliktų gyvi!
Numylėtasis Dangiškojo Dievo ,ir šeria Mano KrauJ^. apturės
nuo Popiežiaus atsipalaidoti, visuomet kildavo įvairių ^us* Priras buvo visos apaštališkos veiklos galva: jis
-pėVO gQnus duoua mumii Tik-; amžin4ji gyvenimą, ir Aš pn- j Krėtimų ir netvarkos... Bažnyčia be Popiežiaus ne- • b»»o centrinė žvaigždė, apie kurią visi sukosi ir kuriopj
“"P"
““P1"Savo Kū
ir Krauj kai.[kelsiu jį paskutinėje dienoje"
5;
visi
krypo.
Visiems
jis
buvo
švyturys
ir
vadovas.
O
J
1
kal
P
«*>*"
dldells
Eucha
i
„„
,
T
„
p.,u. laisvai
„.„„i (Jono’ VI, 54).
■ristijos mylėtojas ir garbinto-' P° maist4! Ta Jo Paties
Aii gyvuoti’
ov Transe Akvinirti* ftūJ
mums beatsiduodami
beatsiduodantį Šv.
Jo! Ir kai nusiab
Tad aišku, kad Bažnyčia vienos galvos tereikalin- kaipjziksliai Petras aiškino Evangelijos žodžius .
-1-šv. Jo! Ir kai nusistebėjimą, tais Jo
ga. Kristus labai rūpinosi Bažnyčios vieningumu ir
Bet ta Petro pirmenybe nebuvo vien asmenine, sena legenda būdavo sujaudi- K™° ir Krau*> dovan^ teip i žodžiais sinagogoje vis didinoJ° AT
pats žadėjo jį prižiūrėti. Dar Sename Įstatyme per Kristus prižadėjo Bažnyčiai, kad ji gyvuos iki amžių namas kai jis su didž ausiu i dideliai yra bran^ ir svarbi’
,
rii. turi tokią begalinę vertybę. -įtalai, kraipė savo galvas, nebePranašus apie tai kalbėjo. “Nes Viešpaties yra kara- pabaigai. Gi Petras mirtingas žmogus. Jei su juo iš- maldin’
suprasti tos nuostalystė ir Jis viešpataus ant visų tautų”. (Ps. 51, 71). inyktų ir duota jam Bažnyčioj pirmenybė, tai Bažny- džiausia V. Dievo meile ir dė-1,kad * vienu akymirksniu mūsų galėdami
biosios
pirmu
kartu iš Jo lupų
mums -primena musų
‘Dievas iš dangaus įsteigs karalystę, kuri niekados eia P° 3° mirties nebebūtų ant uolos pastai; ta. Tad kingumu,
skelbdavo žmonėms t mintyse,
Eucharistinį mūsų Išganytoją, nevertuma- » sav0 lūP°mis pa''S^TvI i:
I i, i.iliT"
nebus sunaikinta. Ji gyvuos per amžius”. (Dan. 2, 44). kiekvienam aišku, kad Petrui duotąją privilegiją pa - ..... - T .
i lytėti. Juo
arčiau mes prie V. J38 dave Jiem‘s Pasinnktl vien^
įpėdiniai — Popiežiai.
“Nesakyk
ir didžiausią Jo uz nusidėjėlius ■ J.
. _.
P
iš dviejų; _ Ar įtikgti į Jį( ir
“Viešpats bus visos žemės Karalius; toj dienoj bus veldžia «jo M
X
- ir nemanyk
, ,
I
’
"
Inipvn nrinrtpiamp
ilin aiš- 18 UViejų: — Ar jukcli f Jf. ir
garsusis ±pamokslininkas Bossuet — kad toji ,į pasiaukavimo meilę,
dažnai, kian me<;
P Rlin
^nt;mp ir
jį sekti, - ar traukties nuo Jo
tik
ir ju
Jo vardas
(Zach — sako o
LIK. vienas
Vlcild-b Viešpats
v lV»p<±Lb ii
vdiuab vienas
viciinb tebus
įcuua ”.. įAiavu.
snnrantame ir narna14. 9). “Aš pastatysiu ant jų vienų Ganytoją”. Ez. 34, Petro ministerija - tarnyba su juo parbaigs Tai, kas Rukdamas: _ P.e Mhcane.
_
. šalin...

Sv. Tėvo Jubiliejau^ Proga

Jėzus Kristus - Dieviškasis Meilės Peliakonas!

23)

turi paremt amžinąją bažnyčią, niekad negali baigtis. iJezu

nai Bar-Joną... ir Aš tau sakau, kad tu esi uola (Pet
rą), ir ant tos uolos pastatysiu savo Bažnyčią, ir pra
garo vartai jos nenugalės”. Be to, Kristus įteikė Pet
rui dangaus karalystės raktus, t. y. suteikė jam vy
riausią Bažnyčioj valdžią. Tuo būdu Petrui buvo pa
žadėta nenugalima Bažnyčios stiprybė, nuolatinė Dan
gaus globa bei vadovybė ir vyriausioji dvasinė val
džia. Tos valdžios pilnybe ir galia patikrinta Kris-

nasi, kokia tu esi asmenybė, kuri laikinai valdo Baž
nyčią? Kas gi tu esi? Didis Kunigas, Aukščiausias
Vyskupas. Tu visų Vyskupų Viršininkas, Apaštalų Įpėdinis. Pirmenybe tu esi Abelis, valdžia — Noah, pa
triarchatu Abraomas, Dievo tarnyba — Melchisedekas, aukštenybe Aaronas, autoritetu Moize, taryba
Samuelius, įgaliojimu Petras, patepimu — Kristus.
Tu esi tas, kuriam atiduoti raktai. Yra tokių, kurie

Sv-L g kjtag daugiaU(
kaip vien
Čia Išganytojas Savo apaštaKada Kristus apsigyveno mūsų tarpe, jis tuojau Petras savo įpėdiniuose. Petras visados kalbės iš savo I Eucharistijoje, begaliniame Sa I
vargšai, žemės nusidėjėliai! lams davė »ana toli siekiantį
pasiėmė Bažnyčios valdžią ir nusakė bei apibūdino jos sosto. Tai pasakė ir sutvirtino šeši šimtai trisdešimta : d?ia^^^*5
1 ---Savo PazadeJim4- T‘k šv. Apasiaukavime į Tačiau neveizint į visą tai,- paštalai, vis nebegalėjo suypatumus. Ji bus visuresanti — katalikiška. “Moky- j Vyskupų Chalcedono Santaryboje .
ir didžiausiame Savęs išsįžade-: Jėzus mūs nori ir trokšta, kad pragti to> kaip Jo žodžiai ga}ės
kitę visas tautas”. (Mat. 26, 19). Ji bus nesugriauna-'
Bet kas yra Petro įpėdiniai; kur jo sostas? Į tai
jime, toli perėjo visus rubežius,; tik mes kuodaugiausiai pas Jį vįrgtį realybe. Taip. Tačiau tie
ma. “Pragaro vartai jos nenugalės”. (Mat. 16, 19). Ji atsako Kardinolas Wiseman.
virš normos perpildė visus gali ateitume,
kad Šv. Jo Kūną išganytojaus žodžiai .netrukus
bus visados paties Kristaus globojama. “Aš esu su ju“Netenka nė argumentuoti, kad Šv. Petras buvo mybių saikus, ir toli užpakaly ir Kraują. - kuotankiausiai į virg realyb<?( gana keistu ir
mis visomis dienomis iki pasaulio pabaigos”. (Mat. pirmasai Romos Vyskupas. Dar iki šiol užsilikusieji savęs paliko, kiekvienos gali- savo širdis priimtume! Šiame 1 nuostabiu< vienam v. Dievui te28, 20). Ji bu viena avidė, į kurią ir kitos avys bus at- Romoje paminklai ir bažnytinių rašytojų paliūdymai mybės liniją, šv. Augustinas dalyke, Jis nepaliko mus abe- bežinomu ir galimu būdu. Ir
vestos. (Jon. 10, 16). Jis meldėsi, kad “jie visi būtų be mažiausios abejonės tą faktą įrodo. Joks bent kiek visai teisingai tame dalyke taip jonėse. Vieną dieną vėliau po kokį nuostabų. Visagalis V.
kaip vienas, kaip Tu, Tėve, esi Manyje ir Aš Tavyje; plačiau žinomas, rašytojas to fakto neginčyja. “Petro išsireiškia:
tam, kai Jėzus stebuklingu bū- Dievas, Amžinasis Dangaus ir
tažomis duonos
Sutvėrėjas, tame men
kad ir jie būtų vieni Mumyse”. (Jon. 17, 21). Jis pers- įpėdinis buvo Linus — sako šv. Irenėjus — paskui A-i _ »Nors v Dievas yra pati'du’ pėdomis mažomis
sutvėrėjas,
ir
septyniomis kame vabalėly — žmoguje, papėjo, kad “kiekviena karalystė, savy padalyta, bus su nakletus, po jo Klemensas”. O paskui sekė nenutrau- Aukščiausioji Išmintis, tačiau bandelėmis ir
kito, kilnesnio už Šv. Eucharis smulkiomis žuvytėmis, papenė-j darys Sau gyvenimą!?’—Visanaikinta ir namai ant namų sugrius”. (Mat. 22, 25). kiama Popiežių eilė iki mūsų dienų”.
Šv. Petro pirmenybę turėjo ir tebeturi visi Ro tiją daikto, Ji nesumanė žmo jo penkis tūkstančius alkanų galig Amžinasis V. Dievas, paTad Kristus ,dar vos bedėdamas Bažnyčios pamatus,
jau iš pat pradžių.paskyrė jai vieną galvą: patį Save mos Vyskupai. Tai patvirtina istorija, kuriai dėstyti nėms duoti; nors V. Dievas yra žmonių, V. Jėzus kaip papras-1 tilps menkoje žmogaU3 širdy!?
mokino žmones vienoje Ka-1 Tą menką nusidėjėlį žmogų ir
danguje ir Savo vietininką ant žemės.
nėra čia vietos. Pagaliau Vatikano Santaryba paskel- Amžinoji Visagalybė, tačiau Ji tai,
pernaumo sinagogoje. Žmonės jo suterštą nuodėmėmis širdį.
Iš visų savo mokinių Kristus išsirinko dvylika ir bė sekamą tikėjimo dogmą: “Kas tampa Šv. Petro Įpė- kito kilnesnio ir naudingesnio dar vis niekaip nebegalėjo su
apaštalais juos paskyrė. Jiems įsakė mokyti visas diniu ,tas paties Kristaus įsteigtąją galia, įsigyja Pet už Šv. Eucharistiją, neįstengė prasti kaip Jis įstengė papenė V. Dievas pagerbs ir išaukštins
daugiau, už visus šventus dan
žmonėms patiekti;
pagaliau
tautas. Jų pareigos buvo trejopos: skelbti Dievo žodį ro viršininkystę ant visos Bažnyčios.
ti
penkis
tūkstančius
žmonių,
gaus
Kerubinus ir Serafinus,
valdyti tikinčiuosius ir administruoti jiems sakra
Dabar Šv. Petro Įpėdiniu yra šventasai mūsų Tė nors V. Dievas yra Begalinis su penkiomis duonos bandelė
Amžinųjų Turtų Lobynas, ta
Tęsinys 8-tame pusi.
mentus. Bet iš tos dvylikos išrinko tik vieną, kad bū vas Pijus XII. Jo jubiliejui pagerbti panaudosiu šiuos čiau
didesnio ir brangesnio tur mis ir septyniomis žuvytėmis.
tų vyriausiu jų tvarkytoju ir vadovu, ir jo vardą Si šv. Bernardo žodžius:
to už Šv. Eucharistiją, — Jis Čia V. Jėzus pasistengė jų
visgi žmonėms pavesti visiškai
moną pakeitė Petru, t. y. uola. “Palaimintas esi Simo
“Dabar atydžiai pasiteiraukime: kas tu esi? Vadi nebeturėjo
mintis atitraukti nuo žemiško”.
Juozas Kasinskas
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Jėzus

Ine.

dangaus vartus atidaro; yra gerų ganytojų, bet tu ne
šioji abu vardu aukščiau už kitus — kitokiu, daug
garbingesnių būdu. Jie turi kiekvienas atskirai sau
kaimenę, bet tu valdai visas aveles, ir ne tik aveles,
bet ir jų ganytojus, nes visų ganytojų esi vyriausias.
Paklausk, kaip aš tai įrodžiau? Viešpaties žodžiais”.
(De Consid. L. 2, C. 8).

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimaa Dieną ir Nakt)

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.
Telephone Plaza 8595
Llmosinal dCI visokių reikalų.

Liepos 4 d. LIETUVIŲ DIENA Narianapoly
Rengėjai: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR PRIETELIAI
PELNAS: MARIANAPOLIO KOLEGIJAI
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10% Savo Pelno Marianapolio Kolegijos Vadovybė Skiria Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

11:00 vai. ryto Iškilmingas Šv. Mišias aukos po atviru dangum ko
legijos parke IO PRAKILNYBĖ. DIDŽIAI GERBIAMAS KUNIGAS
PRELATAS I. AMBOTAS už visus lietuvius jaunuolius Amerikos
kariuomenėje ir laivyne, gyvus ir mirusius, kurie garbingai žuvo, ar dar tebekovoja su savo gimtojo
krašto priešais visose pasaulio dalyse; už visus lietuvius, žuvusius ir dar tebekenčiančius tėvynėje
Lietuvoj ir ištrėmime Rusijos platybėse. Pritaikytą pamokslą pasakys IO MALONĖ, DIDŽIAI GER
BIAMAS KUNIGAS JONAS ŠVAGŽDYS. 3:30 vai. po piet — Patriotinę ir iškilmėms pritaikytą kal
bą pasakys pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos Prezidento sūnus ir Lietuvos Piliečių S-s Pirmininkas.
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau. <
.
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LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI lr Kun. A. MūNlūnas. IHAG*
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Marianapolio Kolegijos Rūmai.
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, Marianapolio Kolegijos VąCfcvybės paskirtas organizatoftus;
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Domine...

Antradienis, Birželio 2, 1942
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DARBININKAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadieni, Liepos - July 4 dieną, 1942
Romuvos Parke, Montello, Mass.
Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.
Kviečiame visus prie tos dienos rengtis RENGĖJAI.

30 Metų Parapijos Sukaktis ir
25 Metų Kunigystės Jubiliejus,
COALDALE, PA.

galutinai klebonauti Šv. Jono
parapijoje, Coaldale, Pa.; ka
me šįmet susilaukė Sidabrinio
Jubiliejaus kunigystės luome.

Pamaldos
Bažnyčioje

RYTIMU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Šv. Jono parapija 17 dieną ge
gužės mėn. turėjo iškilmingas
nėjų motinas pagerbti kainuos
tuomet
į
Coaldale
paskiriamas
nesidaužys
ant
gatvių
kampų,
Parapijos
CBROOKLYN.N.Y.
apeigas. Bažnyčios altoriai bu
CAMBRIDGE, MASS.
tik 75c. Bus duodami užkan
kun. Jeronimas Tiškus.
jis bus namuose, studijuos ar Jsforija
vo
papuošti
sidabrine
spalva
ir
PAGERBIMAS KARIŲ
džiai. Pritaikinta programėlė
skaitys naudingą knygą, ar bus
pjnn“i lietuviai
1927 metais kun. Tiškus iške gėlėmis. Prieš Šv. mišias įvyk- ]
Lietuvių N. P. parapijoje or
atvyko iš
MOTINOMS
laike
užkandžių. Pakviesti yra
pagalbos Lietuvos į Coaldale, Pa. 1893 liamas į naujai sutvertą para sta procesija iš klebonijos į
ganizuojami Skautai.
Jauni tėveliams pirmoji
įžymūs kalbėtojai, kurie nu
berniukai Skautų organizacija ranka. Tėvams reikėtų raginti metais; kadangi jų buvo vos piją Maizville: jo vietą užima bažnyčią, dalyvaujant berniu-i Pats antgalvis pasako reikš
švies plačiau ir aiškiau, kokią
yra labai susidomėję ir, pra- savo vaikus priklausyti prie keletą šeimynų ir keletą pavie kun. Pranas Mockus, kuris jau kams ir mergaitėms su balto mę šio tikslo. Ištikrųjų, tai pra-,
džioje organizavimo prisirašė. skautų,
bet
nesulaikyti jų. nių asmenų, tad neįstengė or klebonauja Šv. Jono parapijoje mis drapanėlėmis, lydint alto-į?kilnus ir garbingas parengimas j°s šiandien svarbią rolę lošia,
ir tai bus pirmas šios rūšies
Gal ne vienam mintis ateis
30 jaunų berniukų. Bet šian- į Skautas savo darbu įsigyja sau ganizuoti nei draugijos nei pa Coaldale 15 metų.
riaus berniukams. Iš kunigų
parengimas
Brooklyno
ir
New
“
kokios
čia bus pagerbtuvės,
dien šis skaičius yra per pus uniformą, tėvams jos pirkti ne- rapijos. Tuo pačiu laiku užėjo Šv. Jono parapija nėra didelė, procesijoje dalyvauja: kun. Ka
sumažėjęs, mat kai kuriems reikia. Skautams nereikalinga depresija anglių kasyklose, tad turi vos 80 šeimynų ir nėra vil ralius iš Shenandoah ,kun. Šu- Yorko apylinkėje. Kaip žinome, kad tikietas tik 75c.” Tame ir
berniukams tėvai neleidžia prie materijalė pagalba, tik moralė, ir tie patys lietuviai apleido ties, kad kuomet padidėtų, nes kevičius iš Tamaqua, dijakonu, kiekvienoj kolonijoj yra karių svarba, kad čia norima duoti
Skautų organizacijos priklau- materijališkai jie apsirūpina Coaldale ir išvažinėjo į kitus darbas kietųjų anglių kasyklo kun. Venslauskas iš Mahanoyį sąrašas išėjusių į kariuomenę. Pr°g4 visiems sueiti - susipase nesiplečia; nesant kitų indu City, subdiakonu ir jubiliatas Mūsų kolonijoj, Šv. Jurgio pa- žinti ir bendrai tarpe savųjų
syti. Skautų organizacija kaip save kuopuikiausiai. Taigi leis- bestus ieškoti darbo,
rapijoj, tas sąrašas dar nepa- pasidalinti šių dienų įspūdžiais,
tik yra viena iš geriausių orga- kime ir lietuviai savo vaikučius, Nuq 1900 Hg. 1910 metų kag strijos šakų šiame miestelyje, kun. Mockus.
siekė nei 100, ne dėito, kad ne- Mokėdamos už tikietą $3.00 —
nizacijų jauniems berniukams parodyti ką jie gali savo gabu- met atvažiavo vig daugiau lie. jaunimas bėga į miestus darbo
Laike šv. mišių kun. Karalius
'
. , , .
.
. ! butų tiek kanų išėjusių, bet $5.00 ir laikyt šį parengimą
ieškoti.
auklėti. Jie mokomi drausmės, ma*s nuveikti.
tuvių iš Lietuvos taip, kad 1910
P
e i tnypei progai Pn‘ dėltQ kad daugeiis žmonių ne- aukštos kliasos Hotelyj ne viŠiaip žmonės yra duosnūs ir
savytarpės pagarbos, pagarbos
-------------- m. jau susirūpinta įsteigti savo
į intą pamo s ą.
įsu pirma priduoda gav(> sQnaus vardo siems būtų prieinama ir pačios
rūpestingi bažnyčios ir tautos pažymėjo, kaip lietuviai, aplei
suaugusiems, apsirūpinti save
Sekminių dienoje mokyklos parapiją Šv. Jono vardu. Pirdei apsileidimo.
šios motinėlės, kurių veideliai
be suaugusių pagalbos, gimnas jaunamečiai vaikučiai priėmė mu kunigu buvo paskirtas kun. reikalais. Užlaikymui parapijos dę savo samanotas bakužęs, iš
Gal teks vėliau sužinoti, pas Jau vargo raukšlėmis išvagoti
tikos, taupymo ir tt. Vakaro pirmąją Šv. Komuniją. Šiais M. Durickas, bet jam teko būti jie moka po $3.00 kas mėnuo, visų Lietuvos kampų, vyko į
ką ši mintis kilo, bet ji tapo į- *r plaukeliai padabinti sidabro
metu Skautas jaunas berniukas metaįs Seselės mokytojos pri- vos keletą mėnesių, buvo iškel- neskaitant įvairių kolektų ir nežinomą kraštą laimės ieškoti. nešta neseniai suorganizuotoj spalvomis, ne kaip jaustųsi,
parengimų. Kun. Mockui užė Atvykę į Coaldale, Pa., sukūrė
j rengė prie pirmosios Komuni- tas į kitą parapiją. Po kun. Du
mus šią parapiją skolos turėjo šeimynas ir sunkiai dirbdami jaunų moterų d-jos posėdyj ir; Tad reikia tik sveikinti šių
jos 8 berniukus ir 12 mergai- ricko užima klebono vietą kun.
...
,,
...
vienbalsiai tapo priimta. Tad rengėjų sugalvojimą ir reikia
20,850 dol. Šiandie yra dar anglių
kasyklose rūpinosi savo ..
čių. Seselės mokytojos vaiku- Petras Gudaitis, kuris 1911 m.,
ši dr-ja ir rengia šį parengimą, tikėtis, kad į šį pirmą šios rū
14,100 dol.; taipgi jam klebo sielos reikalais ir tautos gero- .
.................. „
„
čius prirengia prie pirmosios įkuria naują parapiją Šv. Jono
.. j kuris įvyks birželio 14 d., 6 v. šies parengimą atsilankys šim
naujant uždėti nauji stogai baž ve. Sukure Šv. Jono parapiją,
i
,
'
tai žmonių. Tikietus reikia už, Komunijos netik Cambridge, vardu.
.
i vakaro, 1942 m. Šv. Jurgio par.
nyčiai ir klebonijai ir daug ki ,kurios 30 metų gyvavimo
sisakyt iš anksto, kad rengėjos
sū

i bet ir kitose kolonijose, k. t. So.1 1914 m. pastatyta nauja bažtų smulkių pataisymų įvykdy kaktį šiandie minėjame. To svetainėj, 207 York St., Broofc- žinotų kokiam skaitliu paruošBostone, Montello, Nonvoode ir nyčia. Klebonijos nestatyta,
jti. Tikietus galima gauti pas
ta.
liau apibudino kunigystės luo lyn, N. Y.
A.D. nes kun. Gudaitis tuo laiku jau
kitur.
Prasidės su pamaldomis, Šv. draugijos nares ir klebonijoj,
Štai trumpa Šv. Jono parapi mo priedermes ir sunkumus, su
--------------------------------------------------------------- — ------- - ——— apsigyveno Tamaqua, Pa., kej
i
Mišiomis
11 vai. ryte (laike su-' Prašoma tuoj užsiregistruoti
jos istorija. Coaldale, Pa.
kuriais tenka kunigui susidurti
mos), kurių intencijai ir bus klebonijoj arba pas rengėjas,
ATLIEKA SAVO DALĮ TAUTOSturios
my,ios nuo Coaldale ka
savo gyvenime. Jau sukako 25 atlaikytos šv. mišios.
me irgi buvo organizuojama Sidabrinis
į“* ,sanl1 .<*" nžra 3*raSe
metai
kunigystės
klebonui
kun.
_
_.
,
,
•
bažnyčios prieangyje.
nauja
parapija.
Tuo
būdu
kun.
Kan. Prano Mockaus
SVEIKATOS PALAIKYMUI
Rengėjų noras yra, kad visos
Pagerbkime šias maniytes
Pranui
Mockui,
kuris
per
15
Gudaitis turėjo prižiūrėti dvi Jubiliejus
metų darbuojasi Šv. Jono para tos garbingos motinos sueitų į gavo skaitlingu atsilankymu, o
parapijas. Jam į pagalbą buvo
Šiais metais sukako 25 metai
svetainę 10:30 v. ryte ir ten rengėjoms priduosime drąsos ir
paskirtas naujai įšventintas kunigystės kun. Pranui- Moc pijoje nešdamas šviesą ir tiesą bus išdalinama tam tikri ženk- ateityje ką nors išgalvoti, jeikun. P .Čėsna, bet jam neilgai kui, kuris buvo įšventintas į numylėtiems savo žmonėms.
lai — papuošalai ir organizuo- &u Jos žinos mūsų prielankumą,
teko būti pas kun. Gudaitį, per kunigus arkivyskupo Ciepliako
į tai, visos bendrai atžygiuos į
Bankietas
keliamas į kitą parapiją.
1917 metais Petrapilyje. Kun.
Tą pačią dieną, vakare 7 vai.,! bažnyčią, nešant Amerikos vė[*
★
1920 metais įvyksta nelaimė. Mockus gimė 1894 m. Tryškių įvyko bankietas paminėjimui liavą ir vargonais grojant AVelykų rytą laike procesijos parapijoje, Šiaulių apskr.
30 metų, sukakties parapijos merikos himną.
liepsna pasirodo už didžiojo al
Baigęs mokslą
Šiauliuose, gyvavimo ir sidabrinio jubilie
Laike mišių eis visos bendrai
toriaus ir bažnyčia sunaikina 1912 metais išvyko į Petrapilio jaus kun. Mockaus. Žmonių su prie Komunijos. Muzika, ant
★
★
ma ugnies, vos spėta išgelbėti dvasinę seminariją, kurią baigė sirinko ai>ie keturis šimtus, kiek bus galima, taip pat bus
The Aerial Camera for ūse on
Scout and Observation and Reconkeletą bažnytinių daiktų. Bet 1917 metais. Po įšventinimo į kaip lietuvių, taip ir kitatau pritaikinta šiai nuotaikai. Pa
naisance planes is essential to both
parapijonys ir kun. Gudaitis kunigus buvo paskirtas vikaru
the Army and Navy air forces in
mokslas irgi bus surištas su
čių.
planning battle formations and in obnenuleidžia rankų, tuoj renka į Omsko parapiją, Sibire; kame
Vakaro vedėju buvo kun. šiomis apeigomis.
taining Information on enemy fortimos aukos ir bėgyje vienų metų jam teko per 4 metus lankyti Juozas Šukevičius iš Tamaųua.
fleations and movements. They look
Vakare, kaip jau minėta, bus
something likę a cannon, and cost
vėl pastatyta nauja bažnyčia. lietuvių, lenkų, latvių ir vokie
Sveikinimus nuo parapijos ir bendras - viešas šių garbingų
about $3,400 apiece.
1921 metais į Coaldale paski čių kaimus išmėtytus po Sibiro vaikučių pareiškė jauna mer motinų pagerbimas. Šiomis mo
Neirark, N. J. — Prisidedant procesų, kurj turi pereiti gami riamas klebonu kun. Juozas plotus, suteikiant dvasinę pa gaitė, Frances Ruslavage, įteik tinoms įžanga — gėlės ar kas
Karalius; kun. Gudaičiui palie galbą tiems apleistiems ir var dama taipgi dovanas savo kle pinėliai bus teikiama nemokasavo dalimi palaikymui ir su nant populiarišką kramtomą
kama rūpintis vien Tamaąua go nukamuotiems gyventojams. bonui.
stiprinimui tautos fiziškos ge liuosuojamą gumą. Tai yra tik
parapija reikalais, nes tuo lai
Trumpas kalbas pasakė nuo rims ir vyrams, kurie surengė
Įsigalėjus bolševikams Rusirovės standarto, mokslas krei viena manifestacija to, ką mok
ku jau kun. Gudaičio sveikata joje, kuomet kunigo darbuotė i parapijos jaunimo Leonardas minėtą bankietą. Bankiete da
pia savo rūpestingą akį į visus slas yra atsiekęs paskutiniais
pradėjo žymiai silpnėti.
buvo nebeįmanoma, kun. Moc- Pinkus ir nuo senosios kartos lyvauja apart minėtų kunigų
66 išmėginimus per kuriuos metais, ne tiktai apsaugojimui
Metams praslinkus, kun. Ka kus grįžta 1921 m. atgal į Lie Juozas Skinkis. Kunigai Čėsna, dar kun. V. Nanorta, Hazleton,
Feen-A-Mint turi pereiti pirma ir palaikymui sveikatos, bet ir
ralius iškeliamas iš Coaldale ir tuvą.
Klevinskas ir Karalius išreiškė vietiniai airiai kunigai Conway
negu būna perduodamas vais padarymui liuosuojamos gy
The aerial cameraman" can plot
į
jo vietą, atkeliamas kun. Ka
wide territories in bold relief so
Po dviejų metų, kviečiamas linkėjimus ir geros ateities pa ir Kelleher ir slovakų kunigas
tininkams nuo vieno šalies kra duolės malonesne vartojimui.
that Army or Navy InteUigence can
zimieras Klevinskas. Būdamas savo giminių, atvyksta į Ame rapijai ir klebonui Mockui. N. Terna. Apie 10 vai. vakaro
što iki kito; tuos išmėginimus Dienos, kuomet reikėjo vargti
make accurate measurements of en
Coaldale, kun. Klevinskas pa riką. Amerikoje jam teko vika Taipgi trumpai kalbėjo Chief programa baigiama malda ir
emy territory. We need many of
atlieka Feen-A-Mint laborato su stiklais, šaukštais ir misi- {
these cameras so necessary to the
stato naują kleboniją, nes pir rauti pas dabartinį prelatą Am- Burgess P. Shubeck.
daina K “God Bless America”. Įniais jau yra tolimos atminties
air arms of the Army and Navy.
rijos Newark, N. J.
miesiems klebonams tekdavo botą Hartford, Conn.; vėliau
You can help buy them with your
Jubiliatas padėkojo visiems plaukų nuo bankieto būta 645
L f f ' J $ -1* C '
dalykai, juos pakeitė skonin-I
purchases of War Bonds. Invest at
Aukščiau parodyta viena di gos. sniego baltumo, lengvai' K™"11 P“ ParaPy°nI3'
pas kun. Valantiejų, Waterbu- už nuoširdų prielankumą atsi- dolerių, gryno pelno lieka para
least ten percent of your income ev
ery
pay day, and help your county
ry,
Conn.
Taipgi
pas
kun.
Lieį
lankant
į
parengimą
taipgi
už
pijai 300 dolerių. P. Vaivoras,
delė sekcija moderniškos šva- vartojamos Feen-A-Mint plyte- kun Gudaitis ir kun. Klevinsgo over its War Bond Quota.
tuvninką,
Baltimore, Md.
ir įteiktas dovanas, ypač
mote- mai. Svečiams, kurie ateis gy--------- -------- __ U. S. Trtantry Dtfartmtnt
rios laboratorijos yra vienas iš lės.
qua
kas ga
ją;

|WAR BONDS

J

**

L

'X

Antradifenls,

VIETINES

re, 4>us klausomos išpažintysj
piratą {afc^sio penk^T
; dieni- 4:15 v. p$., Įvyks Mari*
į jos Vaikelių Draugijos pamal; dos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

by NEHER.

oud pashiomeo....

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA trijų šeimynų
PARSIDUODA 5 kamb. nau
medinis
namas ant pirmo aukš
V'
SAVINOS STAhAPM yZ'ZzZ'
jas namas su 1 akeriu žemės už
to 4 kamb. ant viršutinių po 5
$3000. Taipgi 4 kamb. namas
//.
)s
_____
kambarius. Parduosiu pigiai.
su 12 akerių, visi imprumentai
ma
ir
užkandžių.
Jis
įvyks
bire
Anele
Liutkus,
24
GreenvilAtsišaukite tuojau, 33 Mercer
ŽINUTĖS
— elektra, furnace, su screened
želio 15 d., 492 E. 7th St. Kvie- je gt, Roxbury, Mass. rašo, j
St., So. Boston. Mass. Savinin
porčiais. garadžius ir vištininGeg. 23 d., tapo pakrikštytas ciamos visos moter>’s lr mer’ kad ji labai dėkinga už knygų-į
kas ant 1-mo floro.
kas. Atvažiuoti į Bostoną ima
Pranas Galvin Daktaro Vincen- Įdlnostę “Pilietybės
Katekizmas“
tik pusė valandos, arti visko.
PIRKIT NAMUS
to ir Pranės (Galinauskaitės) i
.7
?
.. gautą iš “Darbininko” adminisKaina tik $2.500. Langley,
Duserick (Dusevičių). Kūmais Į Lietuvaitės labai yra patrijo- tracijos. Visi klausimai ir atsa- :
Dabar yra geriausias laikas
Rear 1 No. Main St.. Avon,
buvo Adomas Druzdis ir Ruta:tingOS‘ Štai’ -*U PriekeJe st°ja, kymaį knygutėje labai teisingi
pirkti namus ir farmas, kol dar
(2-5-9-12) į
Mass.
;
seniai
buvusi
So.
Bostomete,
ir
naudingi
.
Gerai
pavyko
josi
nėra pabrangę, ateity namai ir
Galinauskaitė.
j dabartinė Norwoodietė, Bronis-1 egZamįnaį
PARSIDUODA vieno pagyve J farmos bus brangesni, nes maGeg. 26 d., Šv. Petro parapi- j lava Paulauskaitė. Ji eina mer- ’
nimo 9 kambarių, medinis na- teriolas ir dubininkai eina
jos Moterų - Merginų Pagalbos ginų kariuomenėn tarnauti DėBoslOllietis
mas. aliejum apšildomas, bath I brangyn, tokiu būdu ir nuosaskyrius kareiviams laikė sek-' del Šamui. Patrijotinga panelė
su shower. visi imprumentai,!vybės eis brangyn. Aš tunu
{švęstos
mingą susirinkimą. Priėjo daug sako: mes visi turime savo šadidelis lotas, graži žolė apie na- dau° namų ant Parda'-‘m“ i'2’
Sub-Deakonu
naujų narių. Sunešta daugybė Hai padėti laimėti karą.
mą. vieta pasistatyti garadžiui.!3 ir 6
iS b“1411
ga!lt
Namas randasi W. Roxbury, I P^inkti ir už mažą kam,.
dovanų centukų
kermošiui,;
Gegužės 26 d., Washingtone,
kurs įvyks parapijos salės kie-j Geg. 30 d., tapo pakrikštytas Br Antanas jurgelaitis, domi
Mass. Namas vertas virš $13,- Nusipirkti, Dorchester, Qumcy,
me, 492 E. 7th St., birž. 17 d.,; Jonas Frederikas Jono ir Onos ninkonas> nuoširdus “Darbi000., dabar parduosiu už $5.500. i MattaPan- H-vde Park- Roslinnuo pirmos valandos po pietų. (Janulevičiūtės) Griciūnų. Kū- njnko” bendradarbis, įšvęstas
Pašaukite telefonu Mr Jim 1 da^e’ ^est Roxbury ir CamNutarė turėti Šv. Petro par. ■ mais buvo tėvo brolis \ incen- sub.jeakonu. Sveikiname ir lin• Atlankė “Darbininką“ kun. nuolis Petras Kupraitis ir fin. South Boston 3951.
12-5-91 i bridSe- ^as nord- nam3 ar far________
mą pirkti, kreipkitės pas mane.
bažnyčioje mišias kareivių gi-; tas ir sesuo Marijona.
kime Dievo palaimos.
J. Markūnas, MIC. ir kun. J. rašt. p-lė Ona Katiliūtė.
WILLIAM A. AMSIE
minių ir šio pagalbos skyriaus
---------------------------- j Vosylius, MIC. iš Thompson,
Susirinkime užsibriežta pagy
i
30 Carruth St., Dorchester,
gerovei, tą 17 birž. dieną. Kun.
T ą dieną Tėvas Pr. Aukšti-.
LANKĖSI
Conn. Atsilankymo proga atne- vinti veiklą įvairiais parengi
prie Ashmont Station
Virmauskis pažadėjo atlaikyti kalnis, S. J., atlaikė savo tėve-’
27 d. Darbi- šė Liepos 4 dienos skelbimą.
mais. Visas katalikiškas jauni
šv. mišias už mirusius karei-: lių intencijai šv. mišias jų 44
.’ .
.
!
Tel. GENeva 3719
—
mas kviečiamas prisirašyti prie
i
. .. .
.
mnke lankėsi Jonas ir Brone
Dabar dar yra laikas pasinau- i
vius, birž. 14 d. Pareikalauta metų vedybinio gyvenimo proSusivienymo 94 kuopos So.
Jaunimo Kuopos
Baranauskai ir p-nia M. Šim
ga.
Duktė
Alena
(Šiaulienė)
atspausdinti daugiau tikietų
Bostone.
Pr. doti perkant namus ar ūkį ir'
kienė iš Cambridge, Mass. Į
Susirink&nas
iškėlė
jiems
pietus.
trumpu laiku dvigubai padidin
leidiniams. Baigoje, moterysLankiusieji svečiai - viešnios
Tėvas Aukštikalnis taip pat
ti savo turtą. Nejudoma nuosa
merginos praktikavo dainuoti
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
LRK Susivienijimo Amerikovisi jauni ir prieš šį karą atvyvybė yra saugiausias investiniet kermošių kareiviams. Seka- ir sekmadienį laike Šv. Misiąs
.
LAIKRODININKAS
taigi jie papa- je 94 jaunimo kuopos susirinkiI .
. _
. _
Rę IS JLdGtUVOS ,
mas.
Nelaukite,
nes
bargenai
mame susirinkime bus teikia-! ir pasakė pamokslą.
Parduodu Įvairiausios rūšies
sakojo daug įdomių dalykų apie mas įvyko gegužės 27 d., susiretinasi. Turim pasirinkimui, auksinius ir sidabrinius daiktus.
Lietuvą. Atsilankymo proga, rinkime dalyvavo ‘didelis skaiSekmadienį, Šv. Petro par.
dar keletą žemoms, dipresijos
TAIPGI IR PATAISAU
DAKTARAI
pp. Baranauskai ir p-nia Šim- čius narių ir gražiai pasikalbėbažnyčioje ir klebonijoje lankė
kainoms. Pavyzdžiui:
366 VVest Broadvvay,
kienė pasipirko po glėbį lietu- ta Susivienymo reikalais. Kalsi dar kun. P. Lunskis, kun. M.
1. 6-ių šeimynų mūrinis namas
viškų plokštelių.
beta ir Seimo klausimu. Į Sei
So. Boston, Mass.
Smigelskis, MIC., kun. A. Mar
Lietuvis Dantistas
po 6 kambarius, ąžuolinės grin-:
mą išrinkta vykti dr. -Juozas
'
10 RACES NIGHTLY
kūnas, MIC., ir kun. Kuprevi- • Ketvirtadienį, geg. 28 d.,
dys, vonios, atskiri kiekvienam
' Čius MIC
“Darbininke” lankėsi kun. K.
Pr- Radauskas.
S7:15^i’,7:05 garo šildytuvai ir visi kiti mo- j
517 E. Broadvvay,
_________
Jenkaus lydimi svečiai iš Ka-! Susirinkime įvyks mažas vaiderniški parankumai. Labai pa-1
BRICK HOUSE
dybos pasikeitimas. Naujuoju
SOUTH BOSTON, MASS.
Tą
dieną
tapo
pakrikštyta
nados
—
kun.
A.
Miciūnas,
MIC.i
rankioj
vietoj.
Miesto
įvertin1
Tel. SOUth Boston 2660
Patricija Joana Jokūbo ir Pat-' ir kun. A. Sandys, MIC.
i Pirra' Piesta darbštus jauAnt Derry Road
tas $17,500, parsiduos tik už
f

cx>t<-r.ee

J TAkH VO-JR TtACH£S A

%%%%'

Įsigykite nuosavybes Tada,
Kada Jos Yra Pigios

t

Juozas M. Dilis

A. L. Kapočius

ĮWBI'įDEBĮANŪJ

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vai. dieną
(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

> ■k

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Oueen Ann Laundry

ricijos (Mikalkevičaitės) Ja- • Tą pačią dieną lankėsi LDS
cobs. Kūmai buvo Vladas Sa 1-mos kp. narė ir didelė “Dar
vickas ir Lucija Merrile.
bininko” prietelka ir rėmėja
ponia Elena Rusienė iš DorLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
Taip pat tą dien,, po Mišparų, chester
Atsilankym0
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
bažnytinėje salėje įvyko viešas _
dėfeojo uį jaj nusiųBtą Pirmininkė - Ev. Marksienė
Pirmininkas — Juozas Svagždys,
Mariionu Rėmėiu
E. 8tb St., So. Boston, Mass.
(i Tėvu
ievų Marijonų
nemejų susisusi , kaIendorių ir spaudos fondui;’ 625Tel.
So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
rinkimas, kuriam vadovavo M.
, .
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
Kilmoniūtė. Kalbėjo kun. drJ
* $
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
i Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
I
Ketvirtadienį lankėsi komp.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
K. Urbonavičius, kun. P. Vir
Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
mauskis, kun. A. Markūnas. muzikas Jonas Čižauskas iš Fin.
4115 Washington St., Roslindale,
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Tel. Parkway 2352-W.
Či
MIC., ir kun. Kuprevičius, MIC. Worcester, Mass. Muzikas či440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
i Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
Žmonių lankėsi apie porą šim žauskas ir jo žmona art. Mari 177 VVest 7th St., So. Boston, Mas3 Iždininkas — Vincas Zaleskas,
— Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
tų. Jie sudėjo Tėvams Marijo jona yra dideli “Darbininko” Tvarkdarė
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
nams virš šimtą dolerių aukų. prieteliai ir bendradarbiai. Po Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
110 H St., So. Boston, Mass.
Apart M. Kilmoniūtės uoliai nas J. Čižauskas atsilankymo Draugija savo susirinkimus laiko kas Į
laiko susirinkimus kas tre
pasidarbavo ponios: Šmigels- proga atnešė ir padovanojo į antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.' Draugija
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
kienė, Vosylienė, Karčiauskie- ‘ “Darbininkui” jo paties para Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
pas protokolų raštininkę.
nė, Barauskienė, ir k. Pagirtina šytą himną.
J gerų žmonių veikla.
• Lankėsi kun. Pr. Juškaitis,

Draugijų Valdybų Adresai

7-11 Ellery St.,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA
2
dideli
kambariai su baldais. Vienas
miegamasis kambaris ir kitas
“sun-perlor”. Bus galima var
toti virtuvę. Labai graži vieta.
Netoli jūrų. Atsišaukite telefo
nu ŠOU 2473.
(26-2)

317 E Street
South Boston, Mass. •

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

SVEIKATA-TURTAS

"

MEDUS
(V»% PŪKE HONEY)

Gamtos

Vaistams
Sveikatai
KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battrrv St.. No. Abington. Man.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė ------------ 85c. Į
5svarai ..... ...................... $1.251
Cįaįionas, 12 svarų T,..._r.. $3.001
: Persiuntimą- naes patys apnao-.
kame. Siunčiame irgi ,G.OiI>X
T7 Končiau^ Bitininkyste
57 Battery St.,
No. Abington, Mass.
-a-.

BOSTON REALTY TRUST

Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Remk šios šalies apsigynimą!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Maistui

Valgomų Daiktų Krautuves

LDS Centro kontrolės komisi
jos pirm. ir “Maldų Šaltinio”
leidėjas. “Darbininko” admi
nistratorius
atsilankiusiam
svečiui pranešė, kad į mėnesį
laiko jo išleistos maldaknygės
jau yra parduota virš 1,700 eg
zempliorių. Kadangi “Maldų
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
Telephone COLumbus 6702
Šaltinis” taip greitai išsipar753 Broachvay
duoda, tai kun. Pr. Juškaitis 29 Savin Hill Avenue
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981
Tą dieną, 4 vai. p. p. ir vaka- pažadėjo leisti antrą laidą.

Ketvirtadienį, prasideda Die
vo Kūno šventės oktava ir no
vena prie Švenčiausios Širdies
V. Jėzaus. Šv. Petro parapijos
bažnyčioje, iki birž. 12 d., bus
laikomos pamaldos ir sakomas
pamokslas. Daugumą pamokslų
pasakys Prelatas J. Maciejaus
kas.

Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

LIEPOS 21EDV. PIRMO KCOFIMO

$10,000.
Hudson, N. H. Route 102
2. 3-jų šeimynų mūras, 14 i
kambarių, vonios, baltos sinkos■ Tarpe Nashua ir Derry, N.H.
ir skalbynės, piazai ir kiti pato
Užkandžiai-—Pietūs
gumai. Arti Broadvvay, South
Bostone. Savininkė Kaliforni
Mes Darome Rezervacijas
joj — turim greitai parduoti.
Privačiams ir Parems.
Kaina $3600.
3. 2-jų šeimynų, 10 kambarių
medinis namas, vonios, baltos Kambariai dienai ar savaitei.
sinkos ir skalbynės, elektros
Telefonas Nashua, N.H.
šviesos ir kiti patogumai. Arti
prie pajūrio ir byčių. South
1566-VV4
Bostone. Labai žema kaina,
tik $3600.
4. 15 mylių nuo Bostono, 301
South Boston Garage
akrų farma, 6 kambarių vieno
aukšto namas, bamė, ir visti- { BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
AutomobiKsUi! Jei jūs norite,
ninkai. Prie gero kelio. Labai t
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
tinkamas bile Bostono biznie-1
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasoliną pas mus.
riui. Kaina tik $4500.
Nuvalom purvinus karus Ir
Taipgi, pilniausias kataliogas
Iftgrysuojame.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik Bankų ir H.O.L.C. forkliozuotų
Tel. ŠOU 9530
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda nuosavybių. Turime keletą na
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į biię kurią
541 Broadvvay
So. Boston, Mass.
mų mainymui. Platesnių infor
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
macijų klauskite advokato Gai
liaus ofise.
GRABORIAI
Perkins Markei
Povilas Bushmanas

1

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis aLsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
prižiūrėk ją.
Jausdamas skausmus,
kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų
gėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį,
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės
spinduliais,
sunaikina reumatiškus
skausmus ir palengvina žmogui. Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pinigus grąžinam.
Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN'S OINTMENT.
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN'S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
DEKEN'S OINTMENT. Ui tik Ūda
apląikysite tikrąją Deksnio Galingą
Ijj) Mdstį. Parsiduoda visur.
DEKEN’S OINTMENT CO.,
Hartford. Conn.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper

j

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt}
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.
D. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graborlal Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną lr naktį
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

■I-J

Antradiems Birželio 2 1942

DAR BININKAS
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Miaukęjįpatingąk^iįkščiau*
aią Dieviškąją Savo. meilę jums
parodžjąų! Aš. jums atiduodu
visa, ką |įk galai ir turiu; Aš
atiduodu.jums Save Patį! Po
Šv. Komunijos pavidalu, Aš atėjęs pas jumis, įžengsiu ir jū
sų širdis, ir glaudžiausios vie
nybės ryšiais su jumis susivie
nysiu. Vienintelis Mano noras
yra kuoilgiausiai po Šv. Komu
nijos puotos, su jumis pasilik
ti...”

'jrya E*
■

to

Nr. 6 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y. 1942 m. geguž. 15 d.

For Victory.
'S

M. SJ
BOND
STAMPS

ligonis? Tačiau, Tu, Jėzau, esi
geriausias mano sielos Gydyto
jas; tik ištarki vieną žodį, ir
Baltijos gyventojai
bus išgydyta mano siela!
— “Jėzau! — Aš esu didelis
bijo ir rusų ir vokiečių
Šia proga pastebėtina,
nusidėjėlis, — perdaug nuodė
okupacijos
kad gegužės 1 dienos “NoTurėdamas tokias sentimen- mių naštos prislėgtas? Tačiau
Bostone išeinantis armė wy Swiat” įsidėjo St. Cat-!
tales mintis ir intenciją, Bran aš žinau ,kad man kaltes atlei
nų “Hairenik Weekly” ko Mackiewicz‘iaus straipsnį
giausias mūsų Išganytojas lai- si, ir mano sielą palengvinsi,
vo 25 dienos numeryje ra 1 ‘ ‘Zarzuty’ ’ (Priekaištai),
; ke Paskutinės Vakarienės, pa- nes nė vieno atgailojančio, Tu,
šo:
atsispausdintą iš Londono
j ėmė duoną į Savo šventas ir Viešpatie, niekuomet nuo Sa
“Baltijos tautos, lietu- lenkų leidinio “Lwow į
vęs, šalin nepastūmi.
I garbingas rankas, laimino ir
viai, latviai ir estai šian Wilno” Tame straipsnyje
laužė kalbėdamas švenčiausius — “Jėzau! — Mane spaudžia
dien labai nenugąstautų, autorius daro visą eilę
ir gražiausius žodžius, kuriuos ir vargina didelė vienatvė, ir
jeigu jų vienintelė nelai- priekaištų Lenkijos vy<Jis tik kuomet nors šioje žemė- nykumas, šioje žemėje begyve
mė tebūtų nacių okupaci- riausybei ir jos pirminin! je kalbėjo, sakydamas:
nant? — Suraminki ir paguos
ja, nes nacių sumušimo kui generolui Sikorskiui.
— “Imkite ir valgykite, nes ki mane!
pakaktų atstatyti jų bu-1 Tarpe kitų dalykų generotai yra Mano Kūnas”. Tokiu — “Jėzau! — Aš esu skriau
vusiai laisvei. Jų baimė lui Sikorskiui išmetinėjapat pavyzdžiu, Jis taipgi paėmė džiamas ir nekaltai persekiojakyla iš Sovietų Vyriausy- ma
tai, kam jis iš Soir taurę su vynu ir pasakė: — nias? Tu, Viešpatie, geriausia
bės paskelbtos intencijos vietU Rusijos neišsiderė“Gerkite iš jas visi, nes ši tau negu kas nors kitas, žinai visas
aneksuoti tuos kraštus Ks Sovietų 1939 metų
padarytas ir daromas
rė yra ženklas Naujo Testa man
karui pasibaigus. Tokios spalių mėn. sutarties sų
mento, Mano Krau ju ie, kurs skriaudas, ir matai mano nekal
perspektyvos jie šlykštisi Lietuva panaikinimo, ku>us už jus ir visus išlietas, nuo tybė!...”
ir bijosi lygiai kaip nacių r^a Vilnius atiduodamas
Kaikuomet saulutė parodo di
dėmių atleidimui” (Luko XXI,
vergijos.
.Lietuvai. Girdi, tos sutarAmerikos kariai rykiuotėje su šoviniais dėl priešlėktuvinės armotos,
džiausią,
— nieku nebeaprube19, 20).
Baltijos tautų susirūpi- ties dėka Sovietai skaitą,
kur nors pakraščiuose vandenyno.
Įsteigęs Šv. Sakramentą, mū žiuotą savo žibėjimą, vien va
nimas yra pagrįstas, jame ; ka(l dabar Vilnius priklausų Išganytojas nepasakė, kad: kare, prieš pat savo nusileidi
atsispindi visų laisvę my-' sus sovietinei Lietuvai,
nos. Tatai reiškia, sako ;
“Imkite Mane, ir uždaryki mą. Tarsi su milijonais rankų,
linčių tautų susirūpini- • Balti ir raudoni Rusijos laikraštis, kad Rusijos ka-1 Jėzus Kristus - Dieviškasis Meiles
te Mane, į ankštą altorių ta- ji tuomet beria žemei turtingus
mas
ro
tikslai
toliau
rusiškųjų;
imperialistai sutaria^.
Peliakonas!
jemakulį; imkite Mane, ir tal- savo šrviesos ir žibėjimo spin
New
Yorke
leidžiamas
1941
metų
sienų
nesiekia.
IL LENKU. RUSŲ IR
jinkite Mane, į puošnias ir dulius ,o pastaroji saulutei at
Toks
esąs
Stalino
įsaky
rusų,
nekomunistų,
dien

UKRAINIEČIŲ
Pradžia 5-tame pusi.
gamta, visuomet teiriaujasi ir brangias monstrancijas; imki silygindama ,linksmai jos ap
mo
politiniai
karinis
turaštis “Novoye Russkoye
ieško V. Dievo, — savo Sutvė te Mane, ir nešiokite Mane, iš šviesta jei šypsosi, su tyliu sa
SPAUDA
Slovo” gegužės 2 dienos r^Ys» kur^s esąs visiškai už visus angelus, už visus nesu- rėjo. Žmogaus siela V. Dievo kilmingose procesijose, po gat vo dėkingumu, laukdama lai
Lenkai primygtinai
numeryje
pasisako dėl aiškus ir priimtinas kiek- skaitomus dangiškųjų dvasių sutverta, visuomet ilgisi, trok ves, miestelius ir kaimus”. Jis mingo dienos į nąktį pasikeiti
Stalino gegužes
gegužės 1 dienos vienam rusų patrijotui ir pulkus!? Ir kaip giliai ir galin- šta ir įgimta meile myli savo tik taip pasakė:
savinasi Vilnių
mo, kai nusileidusi saulutė,
neperžengiąs
gai
tas
V.
Dievo
pažadėjimas
ne
per
colį
New Yorke leidžiamas įsakymo raudonajai armiSutvėrėją, kaip mažas kūdikis — “Imkite Mane, ir valgykite nakties poilsiui, ramiai palieka
menkame
žmoguje
atsiliepė!?
26
Tautų
deklaracijos...
lenkų dienraštis “Nowy jai.
šią tylią, juodą žemę... Argi
visuomet myli ir ilgisi savo mo Mane!”
Swiat” gegužės 6 dienos Laikraštis Stalino įsa- Kaip matome, rusai, ar — Kokią didelę permainą jame tinos. Vienintelė tikroji žmo Jis trokšta, kad mes Jį kuo- mūsų Išganytojas, Jėzus Kris
numeryje patalpino veda- kymą vadina labai reikš- jie būtų bolševikai ar mo- padarė, ir kokią begalinę laimę gaus sielos laimė, — tai gyve dažniausia vertai į savo širdis tus, palikdamas mus, ir eida
mąjį “Wilno i Lwow”, ku- mingu, nes juo nustatomi narchistai, vienu punktu žmogui suteikė!? Pavesdamas nimas tvirtai susijungus su V. priimtume. Šis, tai yra vienin mas pas Amžinąjį ir Dangišką
riame reiškiamas didelis Sovietų Sąjungos karo visiškai sutaria, tai laikyti Šv. Savo Kūną ir Kraują, dva Dievu, — savo Sutvėrėju. Šven telis Jo noras, — vienintelis jį Savo Tėvą, pilnai nepavaiz
džiaugsmas dėl Lenkijos tikslai. Gi tie tikslai esą vergijoje svetimas tautas. į siniam menko žmogaus sielos į tieji danguje gyvendami glau karščiausias Jo troškimas! davo, vakare besileidžiančią
maistui, — tuo būdu Jėzus
ministro pirmininko gen. aiškūs. Būtent, išvadavidžiausioje vienybėje ir artume Nuolatinis Jo šioje žemėje gy saulutę, su palaimingu jos žibė
m.
Kristus
tiesiog
žmogų
sudievi

Sikorskio pareiškimo, kad mas rusiškųjų žemių iš
su V. Dievu, dėlei to ir didžiau venimas, pasislėpus po Šv. Ko jimu ? Pirma negu Jo žmogiško
esąs tik vienas kelias į vokiškojo
užkariautojo, KNYGŲ APŽVALGA no, ir iškėlė aukščiausiai už siąją dangiškąją laimę, visuo munijos pavidalu, yra ne tam, sios gyvybės saulė, nusileido
visus Savo tvarinius, kaip že
Lenkiją. Tas kelias, anot tai yra ne tik išvadavimas Audra per Europą
kad visuomet būtų tarsi kali ant medžio kryžiaus, Jis ūmai
mėje ,taip ir danguje! O bega met jaučia.
generolo Sikorskio, vedąs Rusijos (RSFSR) terito-J Neseniai išėjo Josef Hanys uždarytas nykiuose taber sukoncentravo visą begalinę
lini V. Dievo gailestingumo ir
Pirmutiniu
kartu
tikrąją
lai

Dieviškosios Savo Meilės Ugnį,
per nugalėtą Vokietiją į rijos, bet išvadavimas ir no knyga ‘Tornado Across
žmogui parodytos meilės stc- mę šioje žemėje teturėjo vien nakuliuose ,ir nuolatiniai ken kuri buvo milijonus kartų di
Poznanių, Katovicus, Gdy- Ukrainos, Gudijos, Latvi- Eastern Europe’.
Apie
.
.
. . būkle! Žmonija lygiagrečiai ei- pirmieji mūsų gimdytojai, — tėtų šaltą vienatvę; ne tam, desnė už neišmatuojamą saulę,
nę, Varšuvą, Vilnių, Lvo- jos,
Lietuvos, Estijos, Lietuvą ir
lietuvius
dama su pasauliu ir bendrai su Adomas ir Ieva. Antru kartu kad būtų talpinamas brangiose,
vą ir Krokuvą.
Moldavijos ir Karelijos.
auksiniai
spinduliuojamose ir jos šviesa uždegė ir apšvietė
pasakyta, kad jie skiriasi
panaši
laimė
žmonijai
atėjo
Tais žodžiais generolas Anot to dienraščio, tuo nuo kitų Baltijos tautų
monstrancijose; pagaliau ir ne visas pasaulio šalis, visus žmo
Sikorskis užbaigęs savo įsakymu Stalinas apibrė savo individualumu, kad dos Lietuva skaitė save kai Pats Švenčiausiasis Dan tam, kad iškilmingai su muzika nes ir visus žmonijos laikus.
gegužės 3 dienos įsakymą žęs Sovietų Sąjungos sie jie yra išlaikę nepaliestą karo stovyj su Lenkija. giškojo Dievo Tėvo Sūnus, — ir giesmėmis, būtų nešiojamas Tačiau tas paskutinis didžiau
lenkų kariuomenei. Lenkų nas ir davės pažadą jų ne- turtingą savo folklorą, Jos vyriausybės atsisa Jėzus Kristus mūsų Viešpats ir įvairiose procesijose. Jis apsi sias Dieviškosios Jo Meilės
laikraštis sako laukiąs, plėsti svetimon sąskaiton, papročius ir kad yra išlai kiusios atnaujinti istorinę Iąganytojas, nužengė iš dan gyveno čia, žemėje, vien tik žmonijai parodymas, Jam Pa
kad gen. Sikorskis aiškiai ko taip “biją” visokie sa- kę turtingą ir seną kalbą. uniją su lenkais ir reikala gaus, ir kaip Dievas, apsigyve tam, kad būti nuolatinėje vie čiam gana brangiai kainavo!
vusios pilnos politinės ne- no menkų žmonių tarpe. Gi tie
pasakysiąs visam pasau botažninkai ir penktakoSkyriuje apie Baltijos priklausomvbės. Autorius visi žmonės, kurie Jį priima, iš nybėje su mumis! Jis nori ap Apleisdamas ši pasaulį, ir eida
liui tai ką sakęs karei lumnistai. Girdi, tos sie- tautas pasakyta “kai Lieleisti šaltą ir nykų altorių ta mas pas Dangiškąjį Savo Tėvą,
viams, būtent, kad lenkai nos einančios Moldavijos, tuvos Kunigaikštija susi- sako, kad “Lietuvos laiky pažįsta ir pamyli, — pajunta bernakulį, kuogreičiausia persi Jis mums, čia, žemėje, gyve
kovo ją už Lvovo ir Vil Ukrainos, Gudijos, Lietu- jungė su Lenkija, jos teri- sena buvo didelis nuosto- i savy ir tokią laimę, kurios pa kelti ir apsigyventi mūsų šir nantiems, turėjo palikti Šven
niaus lenkiškumą, ir kad vos ir Karelijos sovietinių torįja buvo tris kartus di- lis Lenkijos prestyžui ir saulis su visu nebegali duoti dyse, kur Jam būtų patogiau čiausiąjį Savo Kūną ir Kraują,
Pamylėję V. Dievą visa savo
Suvienytų Tautų laimėji respublikų sienomis ,o tai jesnė už lenkų valdomas interesui”.
gyventi, nereikėtų kentėti šal po duonos ir vyno pavidalu!
Kiek tai liečia Sovietų širdimi ir siela, — jie ramiai tį, vienatvę ir nuobodulį. Nuo — “Pie Pellicane, Jesu Domimas bei Lenkijos laimėji- esą Rusijos 1941 metų šie-; žemes”.
žiūri į savo ateitį, pagaliau ir į
Toliau sakoma, kad po siekimus, autorius rašo: mirties valandą. Brangiausias latiniai gyvendamas mūsų šir ne...
Lenkijos - Lietuvos pada “Nei britai, nei prancūzai mūsų Išganytojas, V. Jėzus, dyse, Jėzus trokšta Savo Meilę,
gerbti turtin
linimo “buvusios Vilniaus nesutiko tokių koncesijų dar prieš Savo mirtį ant kry galutinai suvienyti su mūsų
menka meile, trokšta padaryti go. ir/miršuR mokytą ir
Kauno, Gardino ir Suval suteikti ir pačios Baltijos
žiaus,
aiškiai
pramatė,
kaip
kų gubernijos buvo di valstybės buvo priešingos mylimąjam Jo mokytinių būre nuolatinę mūsų širdyse Sau ♦■eisu beturti.
džiumoj lietuviškos savo tokiems siekimams. Baig liui, bus neapsakomai sunku Buveinę, ir mumis pačius ap
JAUČIATĖS BLOGAI?
sčiausiai apdovanoti didžiau
karakteriu”. Taip pat su damas autorius rašo:
skirties su savo mylimuoju Mo
TIKRAI
PALENGVINSITE SAU —
minėta, kad po carų Rusi “Jei du Atlanto Čarterio kytoju; koks baisus nuliūdimas siais, dieviškaisiais Savo tur ŠIUO MODERNIŠKU,
ŠVELNIU
ja Lietuva kentėjo dau punktai ką nors konkre spaus tuomet jų širdis. Tatai tais!
BODU
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
giau už lenkus, kad lietu taus reiškią, tai tautinė jau iš anksto Jis pasirūpino V. Jėzus labai gerai žino, su tėjimu
— žarnos neveiklios — skau
vių spauda buvo uždraus nepriklausomybė ir laisvė juos vienus nepalikti. Kai du kuo Jis pradeda Savo bendra da ęalva. nėra energjios. palengvin
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
sau Šiuo modernišku būdu —
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
ta 1863 metais. Taip pat pasirinkti savo vyriausy mylimieji draugai turi persi darbiavimo ir draugiškumo rei kite
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
kalą; Jis žino, kaip dideliai ninga vidurius liuosuojanti kramto
atpasakojamas ir Ameri bę turėtų būti atstatyta
skirti,
tai
jie
vienas
antram at
ma puma pagelbės švelniai. bet tik
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
žmonija yra pavargusi, nuskur rai, llvalyti vidurius. Milional žmo
kos lietuvių vaidmuo tau suomiams, estams, lat
minčiai palieka savo atvaizdus,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
dusi, ir nuodėmėsna iki kaklo nių naudojasi FEEN-A-MINT. Patiniam lietuvių judėjime viams, lietuviams...”
kramtykite FEEN-A-MINT
einant
BROCKERTS XXX ALE. kuriuo svečiai ir viešnios bus
ar ką nors kitą panašų, kas
nugrimzdusi; tačiau visa tai Jo gulti — sekant) rytų tikrai jausite
ir nepriklausomybės atga
labai patenkinti.
tarsi koks šešėlis, nuolatiniai Meilės mums nė truputėlį ne oalengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Lietuvio atsiliepimas
vime.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik
60 ELLSWORTH ST.,
Telefonas
Kalbėdamas apie nau apie "Bohdan-Hetman primintų, pirmo arba antro bu sumažina. Pavargėlių, nusidėjė
vimą, ir vienas antram turėtų
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
lių ir kenčiančiųjų, — Jis vi
jesnius laikus autorius sa of Ukraine"
meilę. Taigi ir V. Jėzus mirda
suomet
pasilieka didžiausiu
ko, kad Pilsudskio planas Jersey City, N. J., išei
mas
už
mūsų
kaltes
ant
medžio
draugu ir prieteliumi! Savo pa
buvęs atgaivinti Lenkijos- nantis ukrainiečių dien
kryžiaus, — Savo atminčiai pa
galbos ir patarnavimo, Jis
Lietuvos valstybę nuo raštis “Svoboda” gegužės
Baltijos iki Juodųjų jūrių 9 dienos numeryje persi liko mums visiems tikintie mums niekuomet neatsakys.
Phone 1181
su Ukraina. Ne tik Lietu spausdino iš “Garso” ad siems krikščionims, dovaną. Taigi visi ir bėkime prie Jo
va, bet ir Estija ir Latvija vokato K. Jurgėlos para Bet dar kokią dovaną!? — šv. maldaudami:
A. P. KARLONAS
Savo Kūną ir Kraują! Branges — Jėzau! — Tu matai, kad
šytą
profesoriaus
George
vengusios susirišti su len
Lietuvis Graborius
kais. Jos labiau linkusios Vernadsky knygos “Boh- nės ir vertesnės dovanos, —Jis aš esu didelis vargšas? Tačiau,
į kombinaciją su Skandi dan - Hatman of a Ukrai būdamas ir Visagalis, mums Tu, Viešpatie, jeigu tik norėsi,
NOTARY
A?
navija, bet švedai esą ne ne” “Khmenigsky”. Užde palikti nieku būdu jau nebega ūmai maoo sielą gali iki vir
PHONE
BOSTON BRANCH
lėjo!
šaus perpildyti, didžiausių, die
sutikę susirišti su naujo damas antraštę: “A Lith
So. Boston
New BritaizFfconn.
mis Rytų Baltijos valsty uanian Review of Vernad- — “Aš nebepaliksiu jūsų naš- viškųjų . Savo ,turtų mataoėmis.
laičiais
.
Dėlei
jūsų,
Aš
visa
pa-į
—
“
Jėzau!
—
Aš
es
u
d
idelis
_______
bėmis. Nuo Želigovskia sky.

L ANGLIŠKOJI
SPAUDA

i mas apima Lvovo ir Vii- į
Į niaus grąžinimą Lenkijai, j
Lenkų siekiai aiškūs ir
be komentarų...

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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