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Molotovui UžjauSa,
0 Stabui?

“Draugas” rašo:
“Kai ligšiolinis faktina- 

sis sovietų diktatorius Sta
linas užėmė komisarų ta
rybos pirmininko vietą, iš
stumdamas Molotovą, mū
sų lietuviai komnaciai tei
sino, girdi... Molotovas 
perdaug darbo turėjo.

“Drįstame paklausti, o 
Stalinui ar dabar nebus 
perdaug darbo, ar jo besi- 
gailėdamos “Vilnis” su 
“Laisve” nepatartų jam 
atsisakyti nuo vienos dik
tatūros: partijoje ar vals
tybėje?!”
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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) GEGUŽES (May) 20 D., 1941 M TEL SOUth Boston 2680 FTVECENTS

— Gauta tiesioginių au- 
tentinių žinių, kaip kai ku
riose vietose vyko rinki
mai š. m. sausio 12 d., kai 
iš okupuotosios Lietuvos 
buvo renkami deputatai į 
Maskolijos aukščiausiąjį 
sovietą, “demokratiškiau
sią parlamentą pasaulyje”. 
Pav., Vilkaviškio apskrity
je, Dambaukos apylinkėje, 
turėjo teisės balsuoti 90 
žmonių, tačiau balsavo tik 
du. Tos pat apskrities Sau
sininkų apylinkėje į rinki
kų sąrašus buvo įtraukta 
350 balsutojų, bet balsavo

Lietuvos Amerikos Eksporto - Importo bendrovės laivas “Denny-Lietįuva”, kurio siekia pasigrobti komu
nistų užgrobikų ranka, nurodydami, kad kaip visa Lietuva jų kontrdlėje, taip ir šis laivas privalo būti jų.

J. E. Kardinolas Pasmerkė 
Darbininkų Išnaudotojus

LGT. SUVAŽIAVIMAS
CHICAGO JE

Pereitą ketvirtadienį, ge- lin D. Rooseveltui, Jr. va
lužės 15 d., Morrison vieš- žiuojant Route One vieške- 
butyj įvyko Lietuvai Gel- liu trūko nusidėvėjusi pa
būti Tarybos suvažiavi- danga, ir dėl tos priežas- 
mas, kuriame dalyvavo šie ties jis neteko automobilio 
tarybos nariai: kun. Jonas kontrolės. Automobilius 

tiktai 40 žmonių. Tačiau Švagždys iš Brockton, nusirito nuo vieškelio į 
nežiūrint tokio demonstra- Mass.; Leonardas Šimutis, griovį. Rooseveltas tapo 
tyvaus ūkininkų sušilai- “Draugo” redaktorius, iš sužeistas.

žiniomis, užgrobikams laivą atiduo-

i priimtas tėvas buvo darbi
ninkas, ir savo darbu ir 

Į triūsu, kaipo dailidė, pelnė 
duoną.

“Kristus palaimino dar
bą ir jį išaukštino. Kiek
vienas, kuris dirba visa šir
dimi ir siela ir protu, kaip 
ir savo rankomis, žino kaip 
malonu yra dirbti, jaučia 
malonumą net ir sunkų 
darbą dirbti. Dievas palai
mino darbą. Visą ką gerą 
pasaulis gauna paeina iš 

■ darbo, per triūsą.
“Dievas palaimino darbi- 

Ininką. 
1 darbui.
tiems, 
darbą ir darbininkus. Per 
šimtmečius yra buvę to
kių, kurie, kaip pasirodė, 
rūpinosi tik savo gerove, 
tik savo pinigine, nematy
dami nusikaltimo darbi
ninkų išnaudojime. Pra
keikimas yra tokiems, o ne 
darbininkams”.

J. E. Kardinolas O’Con-

Boston, Mass. — Sekma-j 
dienį, gegužės 18 d. Šv. 

i Kryžiaus Katedroje įvyko I 
metinės šv. mišios Boston 
Elevated Railway kompa
nijos darbininkų intenci
jai. Dalyvavo apie 3000 
darbininkų. Laike šv. mi
šių beveik visi darbininkai 
priėmė Šv. Komuniją.

Šv. mišias atnašavo kun. 
iWilliam B. Foley. Turinin
gą pamokslą pasakė J. E. 
Kardinolas O’Connell, Bos
tono arkivyskupas. Tarp 
kitko pareiškė, kad “pra
keikimas yra tiems, kurie; 
išnaudoja darbą ir darbi
ninkus”.

“Mūsų Viešpats gyveno 
visą laiką tarp darbininkų. 
Jie buvo ūkio arba jūros 
darbininkai. Jie buvo ūki
ninkai ir jie buvo žuvinin
kai. Jis visą savo gyveni
mą praleido tarp darbinin-i 

į'įjs kų klasos. Jis žinojo jų gy-l 
, venimo triūsą ir sunkumus 
' darbo, i

jiems pasakęs: “Ateikite 
pas mane visi, kurie dirbą- 
te ir aš jus atgaivinsiu”.

, X. y

"Ir jūs, Kristaus vaikai, 
šį rytą atėjote, kad rasti 
tokį pat poilsį ir suramini
mą, kokį rado tie, kurie 
pas Jį atėjo ir buvo Jojo 
draugijoje. Yra tokių, ku
rie darbe neranda džiaugs
mo, palaimos. Yra tokių, 
kurie žiūri į darbą, kaipo 
prakeikimą, kurie žiūri į 
darbą, kaipo pažeminimą. 
Tai nėra

I

Prakeikimas ne 
Prakeikimas yra 
kurie išnaudoja

“Amerikos” ‘ ‘ ’ ___
ketvirtadienį, gegužės 22 ti, nurodydama, kad laivas 
d. federaliniame teisme priklauso lietuviams, 
bus sprendžiama svarbi pirktas jų pinigais, 
byla dėl Lietuvos laivo Sovietų Rusijos.
“Denny - Lietuva” nuosa-> Sovietų valdžia per savo 
vybės bei priklausomumo’atstovą Amerikai iškėlė 
teisių. * į bylą teisme, kur ir bus

Sovietų Rusijos valdžiau sprendžiama laivo likimas. 
Sakoma, kad Lietuvos 

vą perduoti jos kontrolėm Į įstaigų liudininkų terpe 
Bet Lietuvos Amerikos i būsiąs ir Jungtinių Valsty- 

Vrehyt Prancūzija, ^eg. Eksporto - Imjiteto ben- bių Atstovas .Lietuvai p. 
19Vokietija sutiko pa- drovė atsisakė Lietuvos* Norem.

kymo nuo dalyvavimo so- Chicago, III.; P, Pivariūnas
............................................iš Pittsburgh, Pa.; Juozas Hadai Išlaisvins Prancūliįos i-i-i

B. Laučka, "Amerikos" Į
vietiniuose “rinkimuose”, 
išvardintose apylinkėse 
buvo paskelbta, kad balsa
vę virš 90% turėjuąiųlfijsfi 
balsuoti. v

redaktorius, iš Brooklyn, 
N. Y.; K. Karpius, “Dir-

'vos” redaktorius, iš Cleve
land, Ohio; M. Vaidyla ir - - - t
P. Grigaitis, redaktoriaijleisti i laisvę 100,000 pran-j 
iš Chicagos. >cuzų kareivių, kurie buvo ;

J paimti nelaisvėn, kaipo! 
Negalėjusieji dalyvauti; pradėtų derybų pasekmėj 

suvažiavime, tarybos na-i Vokieti ja turi paėmusi I
riai įgaliojo šiuos atsto- 1,800,000 prancūzų nelais

vėn.
Kaip jau žinoma, Pran

cūzijos valdžia labiau įsi
jungia į ašį. Prancūzų va
das viešai pareiškė, kad 
kitos išeities nėra, kaip tik 
glaudžiau susidėti su Vo
kietija. Vokietija žada 
prancūzams priskirti Pa
ryžių prie neokupuotos 
zonos ir suteikti kitokių 
lengvatų, jeigu prancūzai 
sutinka netrukdyti jų ka
rinių veiksmų Prancūzijos 
kolonijose.

Dėl Prancūzijos valdžios 
krypties prie Vokietijos 
pablogėjo santykiai tarp 
Jung. Valstybių ir Prancū
zijos. Galima tikėtis, kad 
santykiai bus visiškai nu
traukti.

Tačiau, Prancūzijos val
džios sluoksniai apgailes
tauja, kad prezidentas 
Rooseveltas nesuprantąs 
jų tikros padėties.

— Maskolių ir mongolų 
okupantai jau spėjo pri
veisti visą okupuotąją Lie
tuvą utėlėmis. Ryšium su 
tuo faktu sveikatos apsau
gos komisariato priešepi- 
deminių įstaigų skyrius 
paskelbė ilgą atsišaukimą, 
kuriame nurodinėja, kaip 
reikia kovoti su maskolių 'p Pi’variūnas ; 
atneštomis utėlėmis. Pasi
rodo, kad okupantai užter
šė ir Lietuvos ūkininkų šu
linius, todėl įsakmiai nu
rodoma, kad reikią valyti 
ir šulinius. Taip pat par
duotuvės turinčios žiūrėti, 
kad parduodami maisto 
produktai būtų švarūs. 
Atsišaukimas baigiamas 
šiais skambiais žodžiais:—) 
“Tad visi, kaip vienas, kib- 
kime į sunkų, bet garbin
gą darbą ir, pasinaudoda
mi broliškų respublikų pa
tyrimu bei nurodymais, 
kovokime su apkrečiamo
mis ligomis taip, kad išei
tume nugalėtojai”. O “bro
liškų” respublikų mongo
lai ir maskoliai tų utėlių| Walpole, Mass. —Sek- 
kaip sykis priveisė. *

I

vus: kun. J. Albavičius, P. 
Mileris, dr. Montvydas ir 
K. Gugis. Svečiai: P. Dauž- 
vardis, Lietuvos konsulas;

; kun. J. 
Prunskis; adv. K. Česnulis.

Suvažiavimas pakeitė 
Tarybos vardą į Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Nutarė 
sudaryti Tarybos Vykdo
mąjį Komitetą iš trijų Chi- 
cagoje gyvenančių Tary
bos narių, kurie sudarys 
planus įvairiems veiks
mams. Vykdomąjį Komi
tetą sudaro šie: L. Šimutis, 
M. Vaidyla, P. CĮrigaitis.

Nutarta įsteigti in- 
būirą, kurio vedėju numa
tyta kviesti Dr. K. Pakštą, 

Priimta pora rezoliucijų.

Sužeistas Roosevelt o Sūnus

nes 
o ne

I I 
1

ir vtodėl nell užbaigė kalbą palaimi-

PAGERBĖ VYSKUPĄ SHEIL
Chicago, III. —Ketvirta

dienio vakare, geg. 15 d., 
Stevens viešbutyj visa 
Chicaga, Illinois valstybė 
ir bendrai visa šalis pager
bė J. E. vyskupą B. J. 
Sheil, kaipo atsidėkojimui 
už jo nuoširdų rūpinimąsi

nimu darbininkams, pa
reikšdamas: “Lai Dievas 
palaimina jps už viešą Ka
talikų tikėjimo išpažinimą 
ir lai jumyse būna meilė, 
taika, suraminimas ir stip
rybė, kuri paeina iš sielos 
vienybės su Sutvėrėju. Iš
mokite mylėti darbą, kaip 
Kristus mylėjo darbinin
kus”.

Po pamaldų darbinin
kai turėjo bendrus pusry
čius Mechanics Building 

joks pažemini-j svetainėje. Ten turininga

'raščio “Darbininko” rėmė-ibininko namuose, ir Jo’J. Ahern, S. J.

bėjo valstybės gubernato
rius Green, ir kiti.

Lietuviu Darbininkų Diena
Brockton, Mass. — Sek

madienį, geg. 18 d., Šv. Ro- 
|ko lietuvių parapijos sve-

šaunuoliu berniuku ateiti LDS ir laik* mas, nes Kristus gimė dar-J kalbą pasakė kun. Michaeljaunukų Dermuaų amiu-ig. -------- — Ak— ° T
mi. Vyskupas Sheil . .... ~ ,
prieš dešimtį metų yra į- •>” susirinkimas. Dalyvavo, 
kūręs CYO (Catholic!ne,"azas sk,alclus ,darb1’ 
Youth Organization). Jis nl"kų ,r P^ijonalų. 
yra šios organizacijos na-| . Susirinkimui vadovavo p. 
cionalis direktorius. An^nas F' K“^ raDst|'

Įnmkavo p. Antanas Pel-
Vakarienės metu kalbėjo'džius.

J. E. Chicagos Arkivysku-j Išrinkta vykdomasis ko
pas Samuel A. Stritch, ku- mitetas, kurio pirmininku 
ris nuoširdžiai įvertino yra adv. Jonas Grigalus. 
vyskupo Sheil darbus; kai- Plačiau kitame numeryj.

“ESU AMERIKIETIS” IŠKIL
MĖSE DALYVAVO IR 

LIETUVIAI

Darbininkai Laimėjo Algų

natūralizacijos depart- 
mento direktorius John F. 
Mulcahey.

New Yorke “I Am An 
American” iškilmėse daly
vavo 675,000 žmonių. Kal
bas pasakė Jung. Valsty
bių vidaus reikalų sekreto
rius Ickes ir kiti.

Sekmadienį, gegužės 18 
d. š. m. “I Am An Ameri
can” iškilmės ir pasireiški
mai įvyko svetainėse, tyra
me ore, per radio ir kito
kiu būdu. Tokios progra
mos įvyko visoje šalyje.

Bostoniečiai “Esu Ame
rikietis” prez. Roosevelto 
proklamuotą dieną minėjo 
Charles River Esplanado
je. Dalyvavo apie 12,000 
žmonių. Aikštėje plevėsa
vo Jung. Valstybių vėlia
vos ir taip pat įvairių tau
tų vėliavos, tarp kurių ir 
Lietuvos trispalvė vėliava, 
kuria atstovavo pp. Ona I- 
vaškienė ir Ona Petrušytė.

Programoje dalyvavo di
džiulis choras, Bostono landą. 
Simfonijos orkestras, Dr.Į Garvežys varomas 
Kousevitzkio vadovybėje, slaptingu kuru, kuris 

Principaliu kalbėtoju bu- 
i vo Senatorius David I. 
Walsh. Taipgi kalbėjo

i guberna
torius Saltonstall, Bostono

3000 Mylių Su 14 
Galionais

pakeliama po 10 centų į 
valandą.

2. Darbininkų unija ir 
General Motors korporaci
ja pasirašo sutartį vienų 
metų laikui, būtent, nuo 
balandžio 28 d., 1941 iki 
balandžio 28 d., 1942.

3. Perkeliant darbinin
kus turi būti prisilaikomai 
seniority (pirmenybės).

4. Korporacija neturi tei
sės skelbti lokauto, o dar
bininkai streiko kol sutar
tis galioja.

5. Neturi closed shop sis- Massachusetts
temos. ■< L

Kiti reikalavimai v pus. miesto jnayoras 
sprendžiami —-------

1 1. Visiems darbiniekams keliu.

Detroti, Mich., geg. 19— j 
General Motors 89 įstaigų 
darbininkai, kurių skaičius 
siekia apie 250,000, laimė
jo kovą su darbdaviais. 
Darbininkai iškovojo algų 
pakėlimą po 10 centų į va
landą, darbo sąlygų page
rinimą, ir tuo pačiu sustip
rino savo vieningumą.

Jeigu General Motors 
korporacijos viršininkai 
nebūtų priėmę darbininkų 
reikalavimų, tai tos kor
poracijos įstaigose būtų 
kilęs streikas, kuris būtų į 
suparaližavęs didelę dalį 

j apsigynimui darbų. -» r. ;
. ___ „________ , . w ____,___ _  -J Svarbiausi susitarimo
•rezidentas Antanas kut padarė daug medžiagi- j punktai yra šie: l tz > t. • ■ - 

nuostolių. Tu? . '

madienį, geg. 18 d., Frank-

Nuskendo Laivas Su 120

Alexandria, geg. 19 
Pranešama, kad Egiptiečių 
laivas “Zamzam”, kuriuo 
važiavę 201 žmogus, iš ku
rių 120 amerikiečių, nu
skendo Pietiniame Atlan- 
tike. Laivas “Zamzam” bu
vo 8299 tonų. Sakoma, nu
skendo kur nors tarp Peb 
nambucoir' _ ” '
tinės Afrikos Unijos. Nęra vos pi

— tas laivas nuskendo. Lai
vas plaukė iš New Yorko į 
Alexandrią.

Dalyvavo Lietuvos 
Prezidentas

Mirė Kun. White, S. J.
Boston, Mass. 

dienį, geg. 17 d. mirė kun. 
Thomas F. White, S. J., St. 
Mary’s parapijos (North 
End) klebonas, ir Šv. Kry- 
iaus Kolegijos dvasios va
das. Palaidotas pirmadie
nį, gegužės 19 d.

Britai Bombardavo Cologne
i Londonas, geg. 19 — Bri-

šešta-

Marseille, geg. 19* — Ni- 
cholas Levitch Kobvar, ru
sas inžinierius, pastatė lo
komotyvą (garvežį), ku
riuo, kaiD jis sako, gali va
žiuoti 350 kilometrų (217 
mylių) greitumo per va-

i
i

Chicągos “I Am An Ame-Į Londonas, geg. 19 — Bri- 
rican” dįetios minėjime da-'tų bomberiai bombardavo

Capetown, Pie- lyvavo. ir pavergtos Lietu-į Vokietijos miestą Cologned 
>š Unijos. Nėra vos prezidentas Antanas kut padarė daug medžiagi-1

žinių dėl kokios priežasties 'Smetona.

pa- 
su- 

sideda iš gyvsidabrio, alie
jaus ir vandens. Gyvsidab- • 
ras neišvartojamas, kada 
garvežys veikia, o aliejaus 
suvartojama kas 5000 kilo- °v 

‘ Gobini met^ų, (3000 mylių), kaifP^ 
( srusitąrįmo' valstybes Se n a to'.ri u s stkoįtik 10 litfų (2.6 ga- u 

u. i : >nc (įBlackman, imigračijoš ir tfonū^. ’ eoau: čsi
i f

_____ .sfiu
1 b pinit
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nusiteiki-

PRANEŠIMAS

įvyks sekmadienį, birželio-

dablrtnfu ^iku' mazil“ * *a*diiw aMldo- 
« ku^oT n£ėš toks ““ vUue- BenfėjM-kvie- 

<Wv*utt ««ne

Boston, Mass. — Perei
tos savaitės pabaigoje a- 
reštavo 39 svetimšalius,

7000 vyrų. Taigi Britai bai
gia užimti visą Ethiopiją.

Gen. Plutarco Gailės, pirmiau vadinamas "Iron 
Man", Meksikos buvęs prezidentas, kuris buvo išvykęs 
iš Meksikos ir apsigyvenęs Jung. Valstybėse, dabar, 
kai Meksikoje užėmė valdžią Camacho rėžimas, jis 
grįžtąs į namus.

Libijos - Egipto fronte 
Britai nušovė du priešo 
lėktuvus ir sunaikino 20 
motorinių vežimų.

M i »
vienai moterei ir m

videšįmtą nuošimtį yenti šioje šalyje. 
kiWegauna atlygini-’ Sakoma, kad jau yra pa-

Areštavo Šimtus Nacių

Streikas Kietųjų Anglių

Italijos Garizonas Pasidavė

Antradienis, Gegužės 20, 1941

Palaidotas A.A. Kun. Klebonas Igtiatas Zimblys
Visų lietuvių gedulas. Parapijiečių ašaros. Jautrios 
laidotuvės. Naujas kapas lietuvių kunigų kapyne.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Pareiškimas

Ir taip skausmo pilnas 
lietuvių širdis, gegužės 
mėn. 12 dieną, ' sujaudino 
netikėta ir staigi mirtis 
a. a. kun. Ignaco Zimblio, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
no Philadelphia, Pa. Tele
gramos, liūdni varpų aidai, 
laikraščių žinutės, skelbė 
visiems lietuviams naują 
mirties auką. Vėl atsisky
rė iš gyvųjų tarpo tikrai 
malonus žmogus, šventas 
kunigas, karštas lietuvis, į 
pasiaukojęs klebonas. Bu
vo ko liūdėti lietuviškai 
širdžiai, nes. a. a. kun. Ig
nacas Zimblys pats su lie
tuviais ir dėl lietuvių gyve-! 
nęs, dėl lietuvių sielų lai
mės savo gyvenimą paau
kavęs. Už lietuvybę kentė
jęs anais prieškariniais lai
kais, gyvai atjautė lietuvių 
nelaimes mūsų laikais. Ka
da reikėdavo lietuviams 
pagelbos rankos, jis mažai 
kalbėdamas, pats ją išties
davo. Ko vienas nepajėg
davo, prašydavo ’kicų pa
gelbos. Mačiau, kaip viena
me parengime kantriai 
maldavo aukų verkian
tiems ir skriaudžiamiems 
lietuviams. Bet kas įver
tins jo sielos skausmą lie
tuvių reikalais? Kiek lietu
vių yra sušelpęs, išgelbė
jęs. Dar pirmomis savo ku
nigystės dienomis aukojo
si dėl lietuvių; nukentėjo,

Hawks ir MeNally iš Phi- 
ladelphijos. Lietuviai kuni
gai: Karalius, Paukštys, 
Valančiūnas, Čepukaitis, 
šeštokas, Alaburda, Kle- 
vinakas, Vasiliauskas, 
Narbutas, Ažukas, Dau
mantas, Virbickas, Balkū- 

‘ naa, Simonaitis, Martuse- 
! vičius, Raila, Laumakis, 
Aląuskas, Degutis, šukevi- 
čius, Bagdonas, Mažeika,

mokymų, suraminimo žo
delių. Lankančių širdys 
skendo skausmuose, o a- 
kys plūdo ašaromis. Penk
tadienio vakare minios pa-; čius,
rapijiečių ir kitų lietuvių 
lankė jį karste, atsisveiki
no. Mačiau, kaip nuošir
džiai, liūdesio surakintom 
lūpom, pilnomis ašarų a- 
kimis, vyrai spaudė savo 
ranką prie jo rankų — su
sijaudinę sudiev šnibždėjo. 
Paskutinės maldos, gies
mės, ir jis žengė keliu, ku
riuo niekada nebegrįš... 
Nešant į bažnyčią ilgiau
sios eilės draugijų narių, 
vaikučių, parapijiečių ir 
kitų lietuvių ir nelietuvių 
praleido, lydėjo tą, kurs jų 
širdis atjautė. Beveik visi 
iš skausmo ašarojo. Jauni
mas, kurs greit viską per-

mylimą Tėvynę turėjo ap- gyyeno, neišsilaikė, verkė 
leisti. Bet ir Amerikoj iie- kūdikiai ’-----
tuviams pasišventė, dūbo Bažnyčios maldos?' į,l ” 
jų naudai lig savo mirties. mės> geduiingi šydai, visų 
Todėl galima sakyti, kad skausmingas nusiteiki- 

^’rties yisi lietuviai mas, pripildė bažnyčią vie- 
gedulu pridengti <tkudi nu skausmingu atsidusę-

Todėl galima sakyti,

netekę vieno savo veiklaus 
tautiečio, vado, kurs taip 
mums būtų reikalingas!

Visi lietuviai atjautė a.a. 
kun. Ignaco mirtį, bet ypač 
skaudžiai tai pergyveno 
parapijiečiai. Tie, tarp ku
rių gyveno ir veikė 23 m. 
Netikėta mylimo klebono 
mirtis pritrenkė juos, jau
dino. Vakar dar bažnyčioj 
Dievo žodį skelbė, moki
no... šiandien su vaikučiais 
šnekėjos, už kelių valandų 
jau užmigo Viešpatyje.

Per visas dienas parapi
jiečiai lankė, meldėsi, žiū
rėjo į jo užmerktas akis, 
baltą veidą. Netikėjo, kad 
nebegirdės jo žodžių, pa-

Juozu Kosinskds
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington BM.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 4 V C.

Pirmininkė — Eva Markrienč.
625 K. Sth St, So. Boston, Maaa. 

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

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

440 E. Siath St, So. Boeton, Maaa. 
•ta. Rašt. — Marijona Markoniutš, 

4115 Waahington St. Roslindale, 
Tel. Parkuay 2352-W. 

tMtnlnkė — Ona StaniuUatė.
105 Weat 6th St, So. Boston. Mass. 

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

Kmob GL—Marijona AukStikalnien*.
111 H at, 0o. Boston, Mase. 

Draugija savo susirinkimu* laiko kas 
•ava Vtaralnką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobatnytlnėj svetainėj.

kūdikiai. Liūdnos 
, gies-

ijimu. Parapijai buvo ko 
liūdėti savo mylimo klebo
no, kurs jiems visa savo 
siela buvo pasiaukavęs. 
Per 23 metus neapleido jų, 
nors buvo proga, būdamas 
silpnos sveikatos, visada 
dėl parapijiečių dirbo, sa
vęs nesigailėdamas. Jis bu
vo ne tik jų Vadas, bet ir 
tikras Tėvelis — Tėvas, 
meile ir globa lydėjęs juos 
lig mirties tiesos ir meilės 
keliu.

Jautrios laidotuvės įvyko 
gegužės mėn. 17 dieną. Vi
są rytą gausiai lankė baž
nyčią, ėjo Sakramentų, 
klausė šventų mišių, ku
rias aukavo už a. a, sielą iš 
visur suvažiavę lietuviai 
kunigai. Tyla, liūdnas su
sikaupimas, skaudi širdis, 
bažnyčioj gedulo kaspinai, 
sakyte sakė, kad labai ne
paprastos ir jautrios laido
tuvės. Laidotuvių pamal
dos prasidėjo 9:30. Pamal
dose dalyvavo J. E. vysku
pas L am b, prelatai Ambo- 
tas iš Hartford, Conn.,

Jankus, O.P., Vaikys,F.M., 
keliolika kitų tautybių ku
nigų, iš viso virš 40, Be to, 
keliolika seselių Praneli-; 
kiečių ir Kazimieriečių. 
šventas Mišias aukavo 

į kun. Paukštys, diakonu 
į buvo kun. Garmus, subdia- 
įkonu — kun. Martusevi- 
' čius, ceremonijaliu kun. 
Mažeika. Prie šalutinių al
torių mišias atnašavo Phi- 
ladelphijos klebonai kun. 
Valančiūnas ir kun. Čepu-I 
kaitis. Pritaikytą pamoks
lą ir atsisveikinimą pasa
kė kun. Ign. Valančiūnas, 
atvaizduodamas velionies 
gyvenimą— pasiaukavimą 
savo parapijai ir visiems 
žmonėms, darbštumą, 
kantrumą, kilniaširdišku
mą. "Jis buvo netik Jūsų 
klebonas ir vadas, bet ma
no Tėvas, kai aš dar buvau 
klieriku, kaip maloniai jis 
mane globojo per atosto
gas”, jautriai kalbėjo pa
mokslininkas. Ragino daž
nai atsiminti jį ne tik aša
romis ir dejavimais, bet ir 
karštomis maldomis.!

Absoliuciją atliko J. E, 
vysk. Lamb, Arkidiecezi- 
jos Sufraganas.

Po pamokslo dar kartą 
visi — kunigai, draugai, 
parapijiečiai, pasakė pas
kutinį sudiev. Pagaliau už
vožtas karstas ir a. a. išly
dėtas šv. Kryžiaus kapinė- 
sna. Virš šimto automobi
lių, tūkstantis lietuvių, at
lydėjo Anrrinan Gyveni- 
man. Visų didelis rimtu
mas ir pergyvenimas. 
Draugų giesmės tonams 
lydint a. a. kun. Ignacas 
Zimblys priglaustas žeme- 
lėn. Jis palaidotas nauja
me lietuvių kunigų kapy
ne, neseniai įsigytame, 
kur stovi pastatytas gra
žus, didingas akmens kry
žius. Šalyse yra angelų 
stovyiėlės, lyg meldžiasi 
už čia palaidotus lietuvius 
kunigus ir visus lietuvius.

Nenoromis skirstėsi lie
tuviai iš kapinių, dar ilgai 
būrys žmonių meldėsi ir 
žiūrėjo kur palaidotas jų 
mylimas klebonas. Visų 
atsisveikinimas buvo Re- 
ųuiescat in pace — Ilsėkis 
Ramybėje!!! K. SL Ra.

kurie nelegaliai yra įva
žiavę arba kurių įvažiavi
mo laikas išsibaigė ir ne
turi leidimo ilgiau gyventi. 
Dabar visoje šalyje veda
mas vajus prieš visus tuos, 
kuri neturi leidimo arba 
jų leidimas išsibaigė gy-

£J

Pittsburgh, Pa. — Devy
nios dešimts vienas tūks
tantis kietųjų anglių kasy
klose dirbančių darbininkų 
išėjo į streiką. Darbinin
kai reikalauja pakelti al
gas po vieiią dolerį į dieną 
dirbantiems nuo dienų ir 
pp dvi 
tiem, j 
mą nuo kiekio iškasamos ninšt^ sąrašas'tų, kurie 
anglies. būdami nepiliečiais dirba

priešvalstybinį darbą, kaip 
tai: komunistai, fašistai, 
nacistai ir kitoki. Kaip tik 
pasibaigsiąs nelegaliai gy
venančių vajus, tai bus 
pradėtas vajus prieš visus 
priešvalstybinius gaivalus.

Areštam 39 Svetimšalius
• * J* t

Londonas, geg. 19 — Ži
nios pasiekė Londoną, kad 
Vokietijoje gestapo agen
tai areštavo šimtus nacių, 
tarp kurių ir Hess žmoną, 
per pastarąsias tris die
nas. Sakoma, kad areštai 
įvyko dėl paslaptingo Hess 
išvykimo į Angliją.

Britai LaMftKtv) Irake
Cai ro, Egiptas, geg. 19— 

Britų karo jėgos Irake su- 
mušo priešo jėgas, sunai
kindami 22 priešo lėktu
vus. Prarado tik tris savo 
lėktuvus.

M--- 'IMU/ J a -iMi|as vyties seMiMs
Chicago, III. — Šiomis 

dienomis p. Antanas Ski
rtus, "Vyties", Lietuvos 
Vyčių organizacijos orga
no redaktorius, pasitrau
kė iš tų pareigų. Nauju re
daktorium paskirtas adv. 
K. Savickas, jau buvęs 
"Vyties” redaktorius kiek 
laiko atgal.

ŠV. JONO EV. SU. PA6ALPIN88 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juocm 8va<ždyn,
601 Sth St., So. Boston, Masą. 

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 Winf ieid BU, So. Boston, Mana 

Prot. Rašt Jonas Gliaeckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa. 

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, MM* 

Iždininkas Vincas Žale akas,
613 E. 5th St, So. Boston, Maaa. 

Maršalka. Jonas Zaikia,
7 Winfield SL, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko anaulnkUnus kM ttn 
Ci»; ftMfildirnj kiekvieno nšn—M 
2 vai. po pietų. Pampi jo* —Mj, 6K 
E- 7tb 8t. So. Boston; Ma—

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

Sesijos prasidės 1:00 vai. 
po pietų. Kadangi prieš 
šeiminis suvažiavimas 
svarbu, kad visos kuopos 
prisiųstų atstoves, kad bū
tų galima tinkamai ap
svarstyt organizacijos rei
kalus. Taipgi p. Ona Pakš
tienė, buvusi Sąjungiete 
prieš išvykimą į Lietuvą, 
skaitys paskaitą. Paskaita 
bus įdomi ir svarbi kiek-

Londbnas, geg. 19 — Ita
lijos kariuomenės įgula, 
kuri buvo Amba Alagi, 
paskutinioje ir stipriausio
je Ethiopijos stovykloje, 
pasidavė, priimdama Bri
tų karo vadovybės sąlygas. 
Italijos igulą sudarė apie june £ j7 Romuvos parke, 

Montello, Mass. Dainos,

W. A. 1JĮS *prtria»
IšvažMnn

Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių amerikiečių visuome
nės visų srovių, ištikimai stovinčių už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, savo posėdyje, įvykusiame 1941 m. 
gegužės 15 d. — Lietuvos Steigiamojo Seimo 21 metų 
sukakties dieną — Morrison viešbutyje, Chicago, IiL, 
nutarė šiaip pasisakyti:

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) reiškia vienin
gą Amerikos lietuvių visuomenes daugumos nepalau
žiamą pasiryžimą dirbti ir kovoti, kad Lietuva būtų iš
vaduota iš bolševikiškos Rusijos okupacijos ir būtų 
atsteigta kaip nepriklausoma, demokratinė valstybė 
jai priklausančiose ribose.

A. L. T. giliai tiki, kad Lietuvos išlaisvinimo dar
bas turi būti glaudžiai derinamas su demokratijų pa
stangomis kovoje prieš totalitarines diktatūras, nes tik 
demokratiniai dėsniai pripažįsta visoms tautoms sa
varankišką valstybinį gyvenimą.

Kovoje dM savo laisvės visos diktatoriškų agreso
rių paglemžtos tautos privalo eiti išvien, todėl A. L. T. 
^^rti 1^^su kitų tautų panašiomis įstai
gomis, kad demokratinės pajėgos dirbtų tampriausio
je vienybėje.

A. L. T. reiškia lietuvių visuotinį pasitenkinimą, 
kad Lietuva, nors ir okupuota, ir jos žmonių balsas 
žiauriai slopinamas teroristinės bolševikų diktatūros, 
susilaukė gilios demokratijų užuojautos, nes nri J. A. 
V., nei Anglija, neį kitos demokratinės šalys nėra pri- 
pažinusios Lietuvos okupacijos.

A. L. T. jaučia savo pareigą ginti Lietuvos žmonių 
reikalus, teikti visokią galimą pagalbą jų kovoje prieš 
bolševikiškus okupantus ir rūpintis, kad nebūtų pa
žeisti gyvybiniai Lietuvos valstybės interesai per tą 
laikotarpi# kurio metu ji bus nelaisvėje.

Juo daugiau pajėgų mes ir Lietuvos išeivija kitose 
šalyse įdėsime į dabartinę demokratijų kovą prieš to- 
talitaiines diktatūras, kurios kėsinasi pavergti visą 
pasaulį, juo daugiau svers lietuvių balsas būsimoje de
mokratijų konferencijoje, kuriai teks spręsti pokari
nio atstatymo klausimas.

Amerikos Lietuvių Taryba yra įsitikinusi, kad at- 
steigtos nepriklausomos Lietuvos valstybinė santvar
ka bus paremta tais demokratybės dėsniais, kurie bu
vo paskelbti 1918 m. vasario 16 deklaracijoje ir buvo 
inkorporuoti į Lietuvos Steigiamojo Seimo priimtą 
Respublikos Konstituci ją.

A. L. T. įsakmiai pabrėžia savo gilius siekimus, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje turės būti patikrintos 
visiems piliečiams asmens ir sąžinės laisvės ir lygios 
politinės bei pilietinės teisės, užtikrinant darbo žmo
nių gerovę socialinio teisingumo įstatymais.

Amerikos Lietuvių Taryba laiko reikalinga jungti 
į vienybę Lietuvos vadavimo darbui visas kūrybines 
mūsų visuomenės pajėgas, tačiau šį darbą pagrin
džiant aiškiais demokratiniais dėsniais.

American Lithuanian Council

WHEREAS the President of the United Statės, 
the Governor of the Statė et Blinois and the Mayor of 
the City of Chicago pMclaimed Sunday, May 18,1941, 
as

I AM AN AMERICAN DAY
WHEBEAS this day-is sėt apart to celebrąte the 

attąinment of citizenship by those either arriving at 
tbeir tvventyfirst birtbday or by being naturalized 
during the year, and

WHEREA3 this is a proper occaston to ezpress 
our pride and joy in being citizens of the greatest 
country on earth and an opportunįty to reassert our 
loysity to the United Staets; te mneiv our pledge of 
support et the ideals of American Democracy and te 
prbelaim our faith and confidence in the President of 
our country, and

WHEREAS the Americans of Lithuanian ancestry 
have at aU times been loyal citizens of the United 
Statės and faithfully support our demoeratie institu- 
tions,

N0W THEREFORE BE IT RESOLVED by the 
Executive Committee of the American Lithuanian 
Coųncil representing numerous fraternal, cultural and 
civic organizątions throughout the United Statės of 
America, in meeting assemHed this 15th day of May 
at Chicago, Ulincis, to heartily endorse

I AM AM AMERICAN DAY
and to stacereiy urge each and all to participate in 
this patriotic deznonstration sponsored by our patriotic

OJleaders and organizations. 
Dated t Chmago, ūlmoia, May 15, 1941.

(Mgitad) LBOMABP ŠIMUTIS 
ii cr. Ppaąidantjiū
-.McaMgibAKABFKM 

Secretaryio Pirm*
tradicijiniąjpp
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- BAINT JOtEPH'S LITHUANIAN R. C. AESOCIATION OF LABOR
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Naujo Blitzkriego Išvakarėse

SDARtfiNINfclŠ.

kitę linksmybės rožėmis,

I
I

Prisikėlusiojo 
keturesdešimt

Links- 
kaip ir.

tininką, ir dabar begrįžtąs 
pas Tėvą ir I 
Šventąją Dvasią, Jis ištie-............

mybės po karsto, 
minkitės čionai, 
mes ir būkite protingais.’ 
Tas jūsų dangus yra vien- 
tik spaudė jų pramanytas, 
kad užlaikius jus kantriais 
varguose ir kentėjimuose,! 
kad atėmus iš jūsų visas 
gyvenimo prabangas. Išsi-j 
liuosuokite iš to nudėvėto 
prietaro ir būkite žmonė-'. 
mis! Išnaudokite šias die-

Paten- 
širdžių geis-

Vargu betenka abejoti, kad sekamas vokiečių 
blitzkriegas bus nukreiptas prieš Suezo kanalą. Dabar
tiniai ore ir jūroje susirėmimai tai tik įvadas, maskuo
jąs milžiniškus prisiruošimus. Kaip ilgai jie tęsės, ne
galima tiksliai pasakyti — gal porą savaičių, gal kokį 
mėnesį. Dabar jau tiek numanu, kad tie didingi prisi
ruošimai palies, ar jau pakrypo vokiečių pusėn. Apie 
Rusiją netenka nė kalbėti, nes ji jau seniai tempia vo
kiečių jungą. Sakoma, kad sovietija knibžda Hitlerio 
agentais. Ar Turkija ir Prancūzija faktinai dalyvaus

Baigės 
Kristaus 
dienų pasilikimas draugų 
tarpe. Apaštalai, apleisda
mi savo tinklus, daugiau 
jų rankosna jau nebepaim- 
ti, sugrįžo į Šventąjį Mies
tą. Ir taip vieną ketvirta
dienį, gegužės mėnesio pa
baigoje, atsidūrė kartu su 
Viešpačiu Alyvų Kalne. 
Ant šio pat kalno Jis buvo
parodęs Savo Antrojo Atė- nas, kurias turite, 
jimo ženklus; čionai parei- kinkite savo 
škęs šventovės ir miesto mus. Kada keliausite ten, 

kur jūsų protėviai yra 
pirm jūsų nuėję, atminki
te, jog tada būsite vien 
dulkėmis bei šešėliais. Po 
mirties nieko nėra nei juo- 
kėsio, nei poilsio, nei link- 

Todel, gerkite

sunaikinimą; pakalnėje, po 
Getsamės medžiais, kentė
jęs dvasios nukryžiavimą, 
kad atlyginus už žmonių 
nuodėmes.

Atlikęs Tėvo Jam skirtą
darbą, įsteigęs Savo Baž- smy^s* nyčią paskos Savo Vie- kiek norite’ apsivainikuo- 

y p kitę linksmybės rožėmis,
besiusiąs kolei j°s nenuvytusios- ir

militariniuose Hitlerio žygiuose, kol kas dar neaišku. I^.s pankas paskutinį kartą 
Pagaliau jų tiesioginė pagalba vargu bebus vokiečiams! 
reikalinga. Hitleris tik iš jų reikalauja leidimo pereiti 
per jų teritoriją — išilgai per visą Turkijos žemę ir per j ** 
prancūzų koloniją — Syriją. Suprantama, kad jis nori ■' 
įsikurti militarines bazes Turkijoj, Irake ir f;-" j ”
ten į Palestiną ir Suezą tik ranka pasiekti. Hitleris[ 
taip pat reikalauja Ispanijos pagalbos Gibraltarui už- 
kariauti. Jeigu jis tai atsiektų ir sėkmingai kėsintųsi 
užkimšti abi Viduržemio jūros sąsmaugas, t. y. Suezą 
ir Gibraltarą, tai operuojąs toj jūroj britų laivynas 
būtų izoliuotas bei atkirstas nuo susisiekimo su na
mais. Tuomet Egiptui ir visoms anglų kolonijoms A- 
frikoj gręstų labai rimtas pavojus. Ir, suprantama, 
prarastosios italų kolonijos būtų atvaduotos.

Jei taip iš tiesų įvyktų, tai Hitlerio šansai karui

• jiems beregint Jis buvo pa- 
i keltas aukščiau ir aukš- 
i čiau, iki dangaus debesys 

Syriįj7lš nuo akių* Tuo_
— — - • - - I TT. r. rr. r. T. 4-

•į
•• • •<

A 1

šiame gyvenime yra miru
siojo žmogaus dalimis. Už- 

j tikrinimas, jog Danguje 
laukia beribinis užmokes- 

j nis, yra milijonams Kata
likų, nuo Kristaus iki mū
sų laikų, suteikęs galimy
bę padoriai ir šventai gy- 

j venti.I
Trisdešimt trijų metų 

bėgyje mokinęs mus, kaip 
i Dangų pasiekti, Kristus 
garbingai įžengdamas, at
sisėdo Dievo Tėvo dešinė- 

į je. Mes žinom, kur Jis yra 
[nuėjęs; žinom taip gi, ke
lią pas Jį, nes Jisai Pats 
yra mums nurodęs. Mūsų 
užduotis yra tuo keliu eiti, 
nešini savo kryžius, ir jei 
būtų reikalo, net iki Kalva
rijos Kalno viršūnių. Mū
sų kariuomenės pirmosios 
eilės, nugalėjusios priešus, 
stovi virš Amžinojo Mies
to; mūsų Viešpats yra 
Dangiškosios Jeruzalės 
Valdovas. Netrukus visi 
Jojo ištikimieji draugai 
susivienis su Juomi. Gyve
nimas labai trumpas! O 
mūsų dienos šioje ašarų 
pakalnėje suskaičiuotos. 
Netrukus — ir jau amži
nybė. Dar keli kovos ir 
darbo metai — kovos, kad

pasekdami senovės protin
gus Romėnus, nepraleiski
te lėbavimo progos!” Taip 
mokina bedieviškasis pa
saulis.

Imkite sau, jog šis pata
rimas ir būtų išmintingu, 
ir žodžiai teisingi, kiek y- 

: ra tokių, kurie galėtų jį į- 
gyvendinti — kiek tokių, 
kuriems įsitikinimas, jog 
po šio gyvenimo nėra lai
mės, galėtų padidinti lai
mę šiame gyvenime? Žmo
nės daug kuo skiriasi viens 
nuo kito: kilme, sudėjimu,

Kapitonas JIMMY Maniloje. Kelyje į Kiniją Prezi
dento sūnus kapitonas James Roosevelt, sustojo Mani
loje ir šnekučiuojasi su Jung. Valstybių kariais. • v •

met, jiems vis bežvelgiant 
į dangų, staiga pasirodė du 

j baltai apsirengusiu ange
lu, ir užklausė: “Ko jūs 
stovite, žiūrėdami į dan
gų?!”

Šį patį klausimą, nors 
visai kitais sumetimais 
negu angelai, šiandien pa
saulis Katalikams užduo- turtais, gabumais ir kitais 
da. “Ko jūs stovite, žiūrė- <

v •

laimėti atrodytų labai dideli, tiek dideli, kad ant žemės darni į dangų. Kokia nesą- 
ir ore jis būtų neginčyjamas laimėtojas. Tačiau pasi- monė! Jūsų dangus čionai! 
lieka dar trečioji sritis, ilgam kare pati svarbiausioji— ...................
tai jūra. Čia jau ne Hitlerio, bet anglų viršenybė, ypač į 
tuomi saugi, kad ant karo svarstyklių Amerika stato- 
savo laivyną, kurs dydžio atžvilgiu yra antras pasauly. 
Tad net užkimšus iš dviejų galų Viduržemio jūrą, vo
kiečių laimėjimas nebus užtikrintas, nes Atlantike ir 
Pacifike Anglijos ir Amerikos laivynai nekliudomai 
galės palaikyti blokadą, o ilgai užsitęsusiam kare, ne

Nėra geresnio už dabartinį 
gyvenimą, nėra šviesesnio 
už pasaulį, kurį regite. Jūs 
pamaldūs vargšai, sunkiai 
klystate tikėdamies links-

dalykais. Rožes, vynas ir 
lėbavimas, net ir “geriau
siame žemiškame pasau
lyje” nėra visiems skirta.

kiekvieno žmogaus dalimi. 
Jei skanumynais nukrauti 
stalai, pilni aruodai ir be- 
ribinės poilsio valandos 
galėtų žmones gerais ir lai
mingais padaryti, jog ne
reikėtų kitame gyvenime

sų linksmumų ir turtų, tol 
tikrosios laimės negali bū
ti. Vien tik tenai, kur nėra 
mirties, 1 
rasti.

tegalima laimę I paėmus medžiagos, iš ku
rios Dangaus laimė susi- 

Kad yra tokia vieta, Kri- deda; darbo gi, kad tinka- 
_____ ________ w______staus į Dangų Įžengimas! mai J4 sutaisius. Ir tie, ku- 

laimės laukti, tai mūsų lai- mums užtikrina. Bažnyčia rie išmintingai ieškojo to- 
priderėtų mus mokina, jog tą dieną J bulos laimės, ne čionai pa-kų turtuoliams

būti 'doriausiems ir dau-[Kristus apleisdamas šią 
giausiai patenkintiems.1 žemę ir įžengdamas į Dan-
Tačiau, ar jie ištikro pa- gų, visiems Savo ištiki-į —----------------------7--------
vyzdingi ? Paklausykite jų miems prieteliams atidarė neĮ sugadinta — visi bus 
priešų koliojimų. Ar jie vartus. Jis pažadėjo, jog 
laimingi? Visos jųjų nesą- Danguje jau nebebus nei 
monės ir savęs patenkini-; mirties, nei nakties, nei

saulyje, bet danguje —lai
mės, kuri negali būti nei 
sudrumsta, nei sumažinta,

paimti į Dangų ir pasodin
ti šalia Viešpaties ir Drau
go, amžinai su Juomi lai
mingai viešpatauti.

Dėl to stovime šiandien, 
žiūrėdami į dangų!

A. B. Mestis, S. J.

jv mv* ca. ▼ c x ' I

Didžiausia žmonių dalis mai paeina nuo jų bevilčio skausmo, nei ašarų. Tenai 
turi sau kasdieninę duoną! stiebimosi laimės link. Vi-i alkis, skurdas, liga, baimė 
savo prakaitu užsidirbti—sas jų gyvenimas yra pa-1 ir sunkus darbas bus neži- 
ir liūdesys ir vargai yra1 švęstas tik tam, kad sura- nomaisiais dalykais. Jų 
----------------------------------- 1 dus to kas užpildytų jų šir- vietoje bus gyvenimas ir 

! paprastas, tad ir pasipylė įvairiausių spėliojimų: ku-'džių tuštumus. Ar turtai šviesa, džiaugsmas ir link
iu.— ~ *------- i—X4... —.-^x— u.-.i.. iaįmė? Pažvelkite — koks smybė, sveikata ir ramy-

turtuolių gyvenimas. į be. Ir viskas amžinai!
Net ir J 

ant žemės gyvenime, kokį 
galėtum įsivaizduoti, ku
riame žmogus turėtų neiš
semiamų gerybių, praban
gų, ilgiausio poilsio, di
džiausios įtakos bei gar
bės — net ir tada ateis to-’ 
ji valanda, kurioje reikės jog už mirties slenkščio jų 
su visu kuo skirtis. Liga, laukia amžinas poilsis, lai- 
senatvė ir mirtis pagaliau mė ir džiaugsmas. Palai- 
pasirodys. Šis pasaulis nė- mintojo nemirtingumo vii- 
ra rojumi. Žmogui yra ne-Į tis taip paveikė į nesuskai- 
išvengiamai skirta jį ap-!tomas Krikščionių minias 
leisti. Pakol mirtis gali su-Į kiekviename amžiuje ir 
traukyti stipriausius ry- krašte, jog drąsiai ir link- 
šius, meilės ir draugystės smai nukentėjo tas skur- 
supintus, pakol mirtis ga- do, ligos ir liūdesio sunke
li pagriebti žmogų nuo vi- nybes, kurios visuomet

r_2___ 1__ 1___ ,_ > riuo tikslu Hessas, tas mirtims britų priešas, būtų
žemėje laimėtos pergalės, bet blokada oponentą pa-' skridęs tiesiog į neprietelių stovyklą. Gryna išdavystė, 
smaugia. Hitleris tai žino ir todėl būtinai užsispyrė į-j ar tik nepaprastai gudriai sugalvotas šnipinėjimas? 
velti į karą Japoniją, kurios laivynas užima trečią pa-Į Veikiausiai nė viena, nė kita. Hessas tiesiog gelbėjo 
šauly vietą. Japonija kol kas prie ašies prisideda, bet savo gyvastį nuo slaptosios Hitlerio policijos GESTA- 
ji varo savo politiką ir stos į karą tada, kada ne vokie- PO, kuri jau sekiojo jo pėdas. Mat, Hess, griežtas ko- 
čių, o jos interesai to reikalaus. Japonija tai vieninte- munistų ir žydų neprietelius, labai pasipiktino Hitlerio 
lė ašies “talkininkė”, kuri veikia savistoviai, būtent, su Stalinu susibroliavimu ir nemokėjo savo nepasiten- 
nevergauja Hitleriui. j kinimo paslėpti. Jo pabėgimas vargu beturės kiek įta-

To negalima apie Staliną pasakyti. Sovietų “vož- kos į karo eigą. Hessas tiesiog bus anglų belaisvis. Jo 
dius” visiškai įsikinkė į Hitlerio vežimą, ne kaip vežė- gyvastis saugi bent iki karo pabaigos. Kas bus toliau, 
jas, bet kaip paprastas darbinis arklys ir klusniai tem- tai priklausys nuo to, kuri pusė laimės. Jei karą laimės 
pia vokiečių ratus. Už tai gauna kiek nuotrupų nuo britai, tai Hesso gyvastis ir toliau bus saugi. Jei ne, 
pono stalo. Yra buvę gandų, kad Hitleris su* Stalinu tai — Hess geriau nuvokia, kas tokiam atsitikime ga- 
nori pasidalyti Turkiją. Jei toks sumanymas įvyktų, lėtų būti. Tad visai natūralu, kad jis nuoširdžiai gali 
tai sovietų diktatorius gautų kokį mizerną sklypelį į linkėt britams laimėjimo. Šalia to pageidavimo jis ki

tos pagalbos suteikti negali. Išduos anglams Hitlerio 
planus? Iš to jokios naudos, nes Hitlerio planai ir be 
to anglams gerai žinomi. Jiems tik viena terūpi: kas 
daryti, kad tie planai neįvyktų. Šiuo atveju Hessas vi
siškai bejėgis. K.-----------------------------------------------r 

sulankstei korteles, nes kitai balsas 
bus falšyvas.

“Gražūs” buvo “rinkimai”! Nieko 
sau. Po rinkimų buvo paskelbta, kad 
96% “balsavo”. Matyti, bolševikai 
silpnoki aritmetikoje, nes gerokai 
padidino balsuotojų skaičių, 
neveikė, kaip liepė Maskva, 
“suskaitė” Lietuvos žydeliai 
nistai balsus. Kaip Maskva 
savo, tokią komediją bolševikai ir 
sulošė.

turkų teritorijos, kur netoli Tifliso, Džiugašvilių tė
vynės. Ir tuomi turėtų pasitenkinti.

Šiame tarp didelių kovų protarpy didelę sensaciją 
sukėlė atlėkimas į Škotiją Rudolfo Hesso, kurs būk 
tai buvęs dešiniąją Hitlerio ranka. Įvykis iš tiesų ne

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku 
puotosiosLietuvos

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

seimo “rinkimai” 
(Tęsinys)

1940 metų liepos 14-15 d. buvo 
“renkamas” liaudies seimas, kur 
žmones negalėjo laisvai apsispręsti ir 
statyti kandidatų į rinkimų sąrašus; 
Ką Maskva numatė — Lietuvos ko
munistai įtraukė į sąrašus ir prievar
tos keliu liepė žmonėms rinkti. Visur 
buvo skelbiama: “kas nebalsuos^ tas 
liaudies priešas”. O seniūnai ėjo per 
ūkininkU tr&bas ragindami eiti bal- 

'šUoti ir gą&dibdŠTm sakė
— Jei neisite balsuoti, valdžia iš jū-

sų nepirks bekonų, o be to, galite at
sidurti kalėjime.

Po tokių grąsinimų ir bauginimų 
daug žmonių nėjo balsuoti, o jei ku
ris nuėjo prie balsavimo urnų — į- 
metė tuščius vokus arba prikimštus 
įvairiausių popiergalių,, o kiti ant po- 
pierio parašydavo: šalin bolševikai iš 
Lietuvos ir įdėję į voką įmesdavo į 
urnas, prie kurių daugiausia sėdėjo 
žydeliai, o kitur net stovėjo rusų bol
ševikų kareiviai, -atsibastę iš Mas
kvos ar Minsko. Kartais žydelis pa
imdavo iš balsuotoji voką, atidary
davo ir pažiūrėdavę sįikydanites:
— Ui, aš turiu pažiūrėti, ar tu gerai

1

Nieko 
taip ir 
komu- 
sureži-

4. Rankos išdavikiškai

1940 metų liepos 21 d. Kaune su
sirenka “liaudies seimas”, kuris turi 
nuspręsti Lietuvos likimą. Koks čia 
gali būti laisvas nusprendimas ir 
kam tos komedijos, juk Maskva bir
želio 15 d. nusprendė, kad reikia Lie
tuvą paglemžti ir tą pačią dieną įvyk
dė, kai pirmieji tankai pradėjo raižy
ti Kauno gatves.

' Iš seimo atrinktų” kandidatų bu-
,=>T

Viešas Pranešimas
laimingiausiame! Tikėjimas į Dangaus bu-' 

vimą, Krikščionybei davė 
galybę priešus nugalėti. 
Sunkiai dirbantiems, prie
spaudą bei dideles naštas 
kenčiantiems Bažnyčia y- 
ra suteikusi tą naują, ra
minantį mokslą, būtent,

vo ir tokių, kurie nenorėjo Lietuvos 
prijungimo prie sovietų Rusijos. Dr. 
Garmus ir rašytojas Dovydėnas 
spaudoje buvo pareiškę, kad Lietuva 
turi būti laisva ir nepriklausoma. 
Bolševikų pasiuntinybė Kaune pabū
go, kad gali kai kas iškrėsti šposą ir 
nebalsuoti už prisijungimą prie bol
ševikų Rusijos, todėl liepos 20 d. va
kare pakviečia Dr. Garmų, Dovydėną 
ir kitus įtariamus “seimo” asmenis į 
bolševikų pasiuntinybės rūmus Kau
ne ir pasiuntinys Pozdniakovas iš
drožia kalbą:

— Jei jūs susilaikytumėt nuo balsa
vimo, tai jūsų ir jūsų giminių laukia 
kalėjimas, Sibiras ar mirtis.

Ateina balsavimo valanda. Ir visų 
“seimo” narių išdavikiškai pakyla 
aukštyn rankos, kurios pasakė: “Mes 
išsižadame Lietuvos Nepriklauso
mybės”, nors daugeliui protas ir šir
dis kitaip kalbėjo. Taip Maskva įsa
kė, paklusnūs Stalino batų laižytojai 
šventai Įvykdė. Kažin kur dabar yra 
Dr. Garmų ir i-rašytojų Dovydėnų 
plunksnos, kuriomis taip gražiai mo-

LDS Connecticut Apskričio 
Kuopoms

Minėto apskričio pusmetinis 
susivažiavimas įvyks gegužės 
25 d., 1 vai. sekmadienį po pie
tų, Waterbury, Conn., Šv. Juo
zapo parapijos salėje. Malonė
kite visos kuopos, dalyvauti 
šiame susivažiavime ir aptarti 
bėgančius apskrities reikalus. 
Kviečiama paruošti naujų su
manymų tolesniam veikimui. 
Taip pat laikas prisiruošimui 
prie trilypės gegužinės, kuri į- 
vyks birželio 22 d., Waterburie- 
čių globoje.

Dr. M. J. Colney, pirm. 
B. Mičiūnienė, rašt.

kėjo rašyti apie Lietuvos Nepriklau
somybę, bet neturėjo drąsos savo 
rankų palaikyti pasuolėje, kai Vals
tybės teatre vyko išdavikiški tautos 
darbai.

“Seimo” nariai nubalsavo, kad jie 
išsižada Lietuvos Nepriklausomybės, 
bet beveik visi rinkėjai aiškiai sakė 
ir norėjo, kad Lietuva būtų Nepri
klausoma ir Laisva, žinoma, išsky
rus kai kuriuos žydelius ir keliasde
šimt lietuvių komunistų, kurie nau
dojos Lietuvos duona ir rengė Lietu
vos Nepriklausomybės laidotuves... 
Liaudies “seimo” nariai įžūliai ir iš
davikiškai atmetė balsuotojų troški
mus ir pageidavimus, o pasielgė taip, 
kaip Maskva buvo įsakiusi. Taigi, 
Liaudies “seimas” paneigė ir atmetė 
balsuotojų valią, kad Lietuva būtų 
Nepriklausoma. Tokie dalykai tik 
gali darytis bolševikų “rojuje”, kur 
su žmogumi visai nesiskaitoma, ir 
jis paverčiamas daiktu, su kuriuo 
Stalino pakalikai elgiasi taip, 
jiems patinka.

(Bus daugiau)

kaip
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kariąųtojgi ątengiaai uA 
gniąjųšti visą tikėjimą, ge
rai žinodami, kad taip da- 
rydami lengviau nuatellM 
ir išpaikina tautinį jąųa- 
mą. Jis jau neleido jūsų 
broliMM F— 
ir neleis švęati i 
kų Velykų. Jie gerai nuai- 
mano, kad iš Velykų dva
sios tikintieji aema sau ati- 
prybės į- pasitikėjimo rei- 
kaliągo šviesesnei ateičiai, 
iš Lietuvos jau gavome ži
nių, kad kaip tik tie žmo
nės, kurto nepripažino 
krikščioniškų Velykų, pe
rėjo į 
Girdėjome patikimai, kad 
didelio lietuvio patrioto 
d-ro 
laisvamanių draugija pasi- 
darė bolševikiška. Nesun
ku suprasti tokio atsiver
timo. Juk laisvamaniai ko
vojo prieš tikybą lygiai 
taip, kaip to Rusijos bedie
viai. Tai koks čia skirtu
mas? Laisvamanybės pa
sekėjai, pereidami į neti
kėlių atėjūnų eiles, buvo 
nuoseklūs. Kažin kaip gar
bingas senelis patriarchas 
dabar jaučiasi, kai mato 
savo mokytinius atsisukus 
nuo jo evangelijos ir jo tė
vynes? Jis karčias ašaras 
lieja, karčiausias ašaras 
dėl to, kad jo gyvenimo 
darbas ir tikslas yra su
naikintas ir net panaudo
tas prieš jo tėvynę.

Noroms nenorams per
šasi išvada, kad Lietuva 
vėl iškils kaip nepriklauso
ma valstybė tik ta sąlyga, 
kad išliks krikščioniška. 
Nepriklausomybės idėja ir 
Lietuvos meilė rusens kaip 
liepsnelė lietuvių širdyse 
tol, kol nauja aušra išauš, 
kol naujas šiltas pavasa
rio vėjelis atgaivins tą 
liepsnelę ir pakurstys į sti
prią liepsną, kuri išsiverš 
vėl į viršų ir nušvies jų gy
venimą. Aš esu tikras, kad 
šiemet ir tie lietuviai, ku
riems bažnytiniai dalykai 
nelabai ar visai nerūpi, 
jaučiasi vieningi su bažny
tiškai nusistačiusiais tau
tiečiais savo įsitikinime, 
kad lietuvių tauta dabar 
tiktai pergyvena pasiją ar 
golgotą, t. y. Didžiąją liū
desio Savaitę. Lietuvių 
tautą dabar ištiko Didysis 
Penktadienis: jos nepri-l

(Prof. Alfredą* Setui kli
bą, kurią p«»ąkė per ndio 
iš stoties WHAT, FhiUdM- 
phią, Pa. Lietuvių Baldų 
Krautuvės programoje, Ve
lykų proga).

Yrą įmonių, kuriems ti
kybos dalykai nerūpi. Aš 
pasakysiu, kad juos kai 
kada ir suprantu. Juk žmo
nių palinlumai nevienodi. 
Tačiau, daug kas tik taip 
dedasi, kad jam tikybiniai 
reikalai nerūpi. Žmogaus 
jyvenimasyra taip suriš
tas su tikybinėmis apeigo
mis, net valstybės santvar
ka yra paremta tikybos 
dėsniais, kad ir atkakliau- 

ąias užsispyrėlis laikas nuo 
laiko maLosi kąip
nelė slastuose. Ta i n atsi- 
tinka kasmet su didelėmis 
šyentėptis, Kaip apt ti Ka
lėdos ir Velykos. Kiekvie
nas norį tų švenčių nuorū
koj dalyvauti, nori persi
imti ta iškilminga to palai
minga dvasia, kuria dvel
ki* tos šventės ir kuria ti-i 
kietieji stiprinasi tolimes
nėms gyvenimo kovoms.; 
Vadinamieji bedieviai jau
stųsi nuskriausti, jeigu da
bar negalėtų kartu su ki
tais džiaugtis Velykiniu 
džiaugsmu. Kad taip galė
tų dalyvauti mūsų džiaug
sme ir laimėj, kad galėtų 
atsikratyti bijomų to bai
siu dvasios našlaičių liki
mu, jie prasimano savo rū
šies šventę. Jie sakosi 
švenčių pavasario gimimą, 
tuo tarpu kai kiekvienas 
krikščionis priduoda Vely
koms kilnesnę reikšmę. 
Faktas, kad ir netikintieji 
būtinai nori turėti savo 
Velykų švento, kad ir kitu 
vardu, aiškiai rodo, kad 
tos šventės tradicija yra 
giliai įsišaknijusi žmonių 
sąmonėje, jų sieloj ar dū
šioj.

Velykos yra Išganytojo 
prisikėlimo nuo numirusių 
šventė. Jėaus Kristus Didį
jį Penktadienį mirė ant 
kryžiaus. Paskui jį palai
dojo ir jo kapą stipriai už
rakino. Jo priešai džiūga
vo, kad jau jo nebesą, kad 
jis likviduotas. Tačiau ste
buklas įvyko: Trečią dieną 
po palaidojimo nužudyta
sis atgijo, numetė pančius, 
savo paties jėga atsikėlė, 
atidarė savo kalėjimą ir 
vėl buvo laisvas ir net ga
lingesnis, negu kada anks
čiau buvo.

Brangūs lietuviai! Jūs 
numanote gerai, nujaučia- 
te, ką aš tuo nęriu pasa
kyti. Jūsų pačių tėvynė ALRK Federacijos su-jturi būti žinomi visuome- 
dabar yra surakinta, į ka
lėjimą nuvaryta, palaido
ta. Tačiau ji nenumirusi,! 
ji palaidota gyva. Ji dar 
gyvuoja lietuvių sąmonėj, 
jų širdyse. Ji ten išliks gy
va tol, kol lietuvių širdys 
plaks lietuviškai, kol lietu
vių naras gyventi nepri
klausomai neužges.

Aš nesu kunigas ir neno
riu kalbėti kaip kunigas. 
Tačiau ir man kaipo pa
sauliečiui - svietiškiui vie
nas dalykas yra aiškus 
kaip diena. Naujai prisikA 
iusi Lietuvą bus krikščio
niška, arba Lietuvos visai 
nebebus. Vien tik krikščio
nybė gali suteikti kenčian
tiems broliams tą jėga, 
kuri bus reikalinga išlai

di nenuilstamą ir yWJrcuerau,J°5’ 
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Jiomer Rains, čampionas 
s^eiteris. Jo dirbtuvei išė
jus į streiką jis atėjo pi- 
kietuoti su skeitais. Tas į- 
vyko Kansas City.

nepriklausomybė nėra mi
rusi. Ji vėl iškils. Vėl išauš 
jai Velykų rytas. Visi dar 
susilauksime to šviesaus 
rytojaus. Atsikratysime 
tuomet sunkiu slogučiu 
slegiančiu mus dabąr. Vėl 
gėrėsimės — grožėsimės 
laisve ir laimingos tautos 
gyvenimu. Nesu pranašas, 
negaliu ir nenoriu prana
šauti. Nemoku pasakyti, 
kaip ilgai teks laukti link
smų Velykų ryto. Tačiau 
žinau ir nujaučiu, kad su
silauksime, kadangi visi to 
nori. Tik reikia tikėjimo ir 
pasitikėjimo. Šalin nusi
minimas! šalin desperaci
ja! Tikėkime į savo tėvy
nės ateitį! Tikėkime į lie
tuvių tautos Velykas!

O jums visiems, brangūs 
klausytojai, linkiu asme
niškai labai linksmų ir lai
mingų Velykų. Linksmų 
Velykų kiekvienam, kuris 
ir kuri girdi šitą linkėjimą: 
seniems ir jauniems, svei
kiems ir ligoniams. Links
mų Velykų ir šios tikrai 
lietuviškos programos ren
gėjams ir vedėjai, Poniai 
Antanaitienei! Visiems dar 
kartą sušunku: Nenustoki
te vilties! Linksmų, laimin-

klausoma valstybė laikinai« Velyk»»! 
numurdyta j kapus. Bet 11941, balandžio 9 d.

Mūsų Veikimo Centro Reikalai
nei, kaipo geri, ištikimi fe- 
derantai ir uolūs veikėjai 
ir, be to, būti šio krašto pi
liečiai.

Prie Federacijos veikian
tis Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus dar tebeina. Mūsų 

x z > ’ i - kalbėtojas p. Stasys Gaba-
kitųoąe, taip ir šiame^kon- liauskas tebevažinėja su 

prakalbomis, šį mėnesį jis 
lankosi su prakalbomis II- 
linois valstybės miestuose 
ir miesteliuose. Tas kolo-

Raktųyinis kongresus šie- 
met bus rugpiūčio 7 d. Ma- 

| rianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn. Kongre
sas skelbiamas vienai die
nai, bet jei bus reikalo, bus 
pratęstas ir į antrąją die
ną — rugpiūčio &-tą. Kaip

grėsė bus rankama Fede
racijos centro valdyba. Pa
gal musų konstituciją, vai- 
dybon renkami tik tie, ku-
rįe iš anksto Federacijos nijas reUi kada aUanko
skyrių ir apskričių nomi
nuoti. Dėl to šiuomi ir pra
šome skyrių pirmame savo 
susirinkime nuominuoti 
bent devynis asmenis kan
didatais į valdybą ir jų 
varduh, tuojau prisiųsti 

i nanuilsUmą ir ^federacijos sekretoriatui.

lietuvių katalikų veikėjai. 
Dėl to pravartu lietuviams 
pasinaudoti šia gera pro
ga, atvykti į prakalbas ir 
išgirsti valiausių žinių iš 
pavergtosios Lietuvos.

'Elizabeth, N. J., lietuviai 
katalikai per savo gerb. 
lddbdaą ‘ kun. J. Simonaitį 
prisiuntė Lietuvos gelbėji-kenkėjus ir lietuviu kuįtū- pirmoje vietoje turi pri-

ros engėjus. Lietuvos už- klausyti prie Federacijos, mui $20&e0į - * išpildydami
v
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Hurdy Gurdy'— Polką
The Wine Jug, Polka — Globė Trotters’ Orch. 
Goldea Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)

Globė Trotters’Orch.

Heleną Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra 
Chicken Polką
Emilis Paika — Ed. Krolikovvski’s Orchestra
Bunny Polka
Ferry Boąt Serenade, ^olĮu— Globė Trotters’ 

Orchestra
Bartender Polka
20th Century Pošką — Globė Trotters’ Orch. 
Sophie Polka
Aiezander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch. 
Flower Polka
Frita Polka — Ed. Krolihow*ki’s Orchestra 

Polka
Lietuviškas Kadrilius — Ufit. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet- Tautiška Orkestrą 
šventoji Naktis — Pirma Dalis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —

M. PatraiĮakas, Trubądąri’J Kvartetas 
Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Įdainavo A šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.
Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. Šaukevičius, Mahanojaus 

Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet Mai

nerių Orkestrą
Eisim Lanka*
Pragėriau Žirgeli — A- Vanagaitis ir

J. Olšauskas ir ark.
Lietuviško Kliuho Polka
Linksmybės Polka—Worcoterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polką
šokikų PoHrar-Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški — Polka
“®jo Mikas”, Polka—Jonas Dirvehs ir Ork. 
šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juosas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Warce»terio Liet. Orkestrą 
Kibartų Polka
Vystyčio Vąfeą*
Lakštutė Polka
Sabas Qud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest. 
Marytės ir Jonuko Dainą
Žemaitėlių Polka — A. šaukevičius, Mahan 

Lietuvių Mainerių Orkestrą
Virgiui* Polka
Marcinkonių Polka—Warcesterio Liet Orkest. 
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tave—A- Šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine

rių Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvaniįos Angliakasiai 
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klarnet ir.

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet Mainerių Orkestrą
Veskie Mane Šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet Mainerių Orkestrą

sayo kvotą. Bravo!
Manche&ter, N. H., Lie

tuvai Gelbėti Fondo sky
rius per V. Zarembą pri
siuntė skyriaus surengto 
koncerto pelną $3A26. Ta
sai darbštus skyrius rodo 
gražų pavyzdį visoms ki
toms kolonijoms rengti 
pramogas ir jų pelną pas
kirti Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo 
reikalams. Mąncbesterio 
maža lietuvių kolonija, bet 
jau savo kvotą' su —-----

kaupu išpildė.
vveiGh, vy. va., kup. y. 

Slavynas, patsai būdamas 
Lietuvos pabėgėlis, į Lie
tuvai Gelbėti Fondą auko
jo $5.00.

Detroit, Mich., Moterų 
Sąjungos 54 kp. narės Opą 
Aksomaitienė ir Agnė 
Gustaitienė LGF aukojo po 
vieną dolerį.

Waterbury, Conp., Lietu
vių R. K. Susivienijimo A- 

nija, bet jnerikoje Conn. apskrities 
ra dideliuauka LGF <t0.00.
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Kam Sąri Žirgelį’ 
Kąi Aš Turėjau—A Vamųąitis ir J.

Qlžą<iakąs su armonika 
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyrą’’ 
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest. 
Gegužinė Pol ka
Jaunuolių Pošką—V. Gulos Orkestrą 
Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą 
Kanapių Polka—VjGulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą,

A Vasiliauskas
Daratytė—Polka 
Beriki Polka—V. Gulos Orkestrą
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė—Tango, A. šabaniauskas 
Marš, Marš, Kareivėli 
"Geležinio Vilko” Maršas

Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Imtuvą, Tu Mano—Akiras Biržys, Pupų 

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyrąs, Polka—Ą. Dvaronis 
Jaunystės Meilė—Tango 
Septintame Rojuje—Anglų valsas,

A. Šabaniauskas 
Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas, 

įdainavo A Šabaniauskas 
Lietuviškas Liaudies Dainelės—Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis—

Griovusių Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valsas
Raaaliutės Polka—Akiras Biržys,

Įdainavo Pupų Dėdienė 
Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Krakotfiak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch. 
Kretingos Polka
MerkinžsPalka — Sakalauskas

Įgrojo Akiras Biržys 
Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuiku Groji Tu, Tango—Įdainavo

A Šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, valsas 
Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork. 
Butkiškių Polka —
Storų Bobų Polka—Įgrojo Penn. Angliakasiai

Onos Kitkauskaitės - Anna Kaskas
Metropolitan Operos Artistės įdainuoti sekantieji rekordai:

Mano Rožė
Kur Bakūžė Samanota, įdainavo A. Kaskas. 
akomp. V. Gailiaus
Mergų Bėdos
Dukružėlė — įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailius.

16322-F-113

16323-F-114

Rekordai Po $1.25
61003-F-201 Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 Liet Veselė — Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 Liet. Veselė — Dalis Penkta ir šešta 

Visas Įgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų re
kordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokštelių numerius ir 
prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo 
vienos iki 6 plokštelių, prašome prisiųsti 15c persiuntimo lė
šoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes 
patys persiuntimo išlaidas padengsime.

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

St. Charles, III., Ona 
Stankus LQF aukoj $2.00.

BaJpmere, Ohio., M. Bia- 
žiūtė ir P. Radauskas au
kojo po $1.00.

Chicago Heights, III., Šv. 
Kazimiero par. salėj St 
Gabaliausko prakalbom 
suaukota $30.00. Aukas 
prisiuntė gerb. kun. P. Ka- 
tauskas.

Nebark, N. J. Moterų 
Sąjungos 68 kuopa užsi
mokėjo savo metinę duok
lę Federacijai $1.00.

Spring Valley, Iii. — O.
Ragaišienė LGF aukojo Sk

verbiamieji kolonijų vei
kėjai, pasidarbuokime, 
kad savo kvotas išpildyti. 
Duokime progos tautie
čiams savo tautinę parei
gą atlikti.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 S. Oakley avė., 
Chicago, Iii.

IHmklte tuM pfCffBMJonalu* ir 6Š- 
nierlua, kurte tavo eketUmeis remfa 
•Or.rStal.M’’-

Vbi skelbkit** "Darbininke*.
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Lietuvių Tautos Perįektyvos
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APPRECIATE• 
'***' AMERICA

APPRFCIATE• 
-rr-AMERICA

Rašo Dr. Pranas 
Šacikauskas

Kad mūsų žvilgsnis turi 
būti nukreiptas į ateitį, y- 
ra daug priežasčių. Bet čia 
tuojau skubu pabrėžti, kad 
tais žodžiais aš nenoriu pa
sakyti, jog mes galėsime 
išsiversti be gilesnio savo 
praeities pažinimo, — ne, 
Lietuvos Istoriją mes tu
rėsime daug giliau išnagri
nėti, negu tai padaryta lig 
šiol, — tais žodžiais aš tik 
noriu pasakyti, kad praei
tis mums negali būti tiks
las, o tik tvirta pakopa bei 
parama ateities Lietuvai 
statyti. Jau visiškai pri
brendo reikalas peržiūrėti 
mūsų romantikų išgalvotą 
praeities vaizdą ir duoti 
jam aiškesnius 
nius kontūrus, 
nusikratyti 
mums uždėtais 
akiniais ir pažiūrėti į mū
sų tautos istoriją blaives
nėmis akimis. Romantikų 
sukurta praeitis mūsų pa
tenkinti nebegali. Mūsų is
torikų uždavinys išskaidy
ti miglas ir parodyti mums 
tikrą Lietuvos Praeities 
Veidą. Tik kai turėsime 
aiškias praeities perspek
tyvas, bus aiškesni ir atei
ties horizontai.

Ir iš tikrųjų, ką mes da
bar matom praeity? Dide
les karžygių figūras, dide
lį jU patriotizmą ir dau
giau nieko. Savo praeity 
mes neturime — arba bent 
nieko nežinome — didelių 
kultūrinio darbo karžygių, 
didelių mokslininkų, filo
sofų, literatų, kurie mus 
užkrėstų gyvu pavyzdžių 
ir skatintų toliau plėsti jų 
darbo vaisius. Karo galybe 
šių dienų LIETUVA pa
saulio nenustebins, mes 
galime pasirodyti tik savo 
kultūrinio darbo sugebėji
mais. Mums reikalinga

v •

v •

v •

ir reales- 
jau metas 
romantikų 
spalvotais

me drąsos prisipažinti, 
mes neturėjome nieko ar
ba beveik nieko. Senoji 
LIETUVA pastatė didelius 
rūmus karo dievaičiui, o 
dabartiniai jaunai Lietu
vai tenka statyti mažiau 
garbingus kultūros rūmus. 
Ir nemanykime, kad kultū
ros lauke nebūtų galima 
parodyti herojizmo...

Sakau, mūsų žvilgsnis 
svarbiausia turi būti nu
kreiptas į ateitį. Kodėl? 
Todėl, kad to reikalauja 
mūsų TAUTOS egzistenci
ja, mūsų Tautos garbės ir 
Lietuvos geografinė padė
tis. Geografijos atžvilgiu 
Lietuva yra pakopa, ant 
kurios pasistoję VAKA
RAI norės nužengti į RY
TŲ barbarijos slėnį, arba 
RYTAI, jos nusistvėrę, 
stengsis pasikelti į VAKA
RŲ civilizacijos viršūnes. 
Dabartės jau mes turime 
RYTŲ barbarų siekimus, 
nuo kurių antplūdžio gali
me išsigelbėti vien tik su
darydami 
nuo šiaurės 
kui.

Trumpai 
mūsų ateitis pareis nuo 
to, kaip baigsis šis karas. 
Todėl mes turime dirbti. 
Atstatymo darbas yra di
namika ir pažanga. Kur 
nėra darbo, ten stagnacija, 
puvimas ir lėta, bet tikra 
mirtis. Tik numirėliai nie
ko neveikia. Mažos, bet e- 
nergingos tautos per dar
bą gali sau pasidaryti di
delėmis tautomis, o dide
lės, bet ištižusios tautos 
tisada yra laikomos pas
tumdėlėmis. Darbas gar
bintinas ne tik dėl to, kad 
jis sukuria moralines ir 
materialines vertybes, bet 
ir dėl to, kad kiekvienas 
darbas yra kūryba, o kūry
ba yra džiaugsmas. Nei 
joks idealas, nei joks tiks-

v •

geležinį tiltą 
ligi pietų lin-

kalbant, visa
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drąsių kultūros kareivių, ^as darbo negali būti
kurie su pasiryžimu ir pa
tvarumu kovotų už mūsų 
kultūros šviesesnę ateitį. 
Šiuo atžvilgiu senovės pa
vyzdžiai tiesioginiai mums 
nieko negali duoti; jie savo 
dideliais darbais gali tik 
netiesioginiai stiprinti mū
sų patriotizmą ir valią, 
statant modernios būsi
mos Lietuvos Rūmą. Lie
tuvių tauta turėjo garbin
gų karžygių karo lauke, 
bet kultūros lauke, turėki-

S^uja sųplįękūs savo vyrą 
Fred Perry, tennis žaidi* 
me, Pinehurst, N. C.

ĮVERTINK AMERIKĄ — Kiekvieno šiame Jung
tinių Valstybių krašte gyvenančio piliečio ar nepiliečio 
būtina pareiga įvertinti Ameriką — jos įvairias pastan
gas. Kaip įvertinti? Būk vieningas, ko laukia 
šios šalies politika ir tą vaizduoja viršuje, kairėj, pa
veikslėlis. Jeigu nebūsi vieningas ir neatsiliepsi į vals
tybės reikalų gražų darbą, būsi penktakolumnietis, 
taip, kaip rodo paveikslėlis — apačioje, kairėj, ir griau
si laisvės, vienybės, teisingumo ir lygybės šulus. Mes 
šioje šalyje turime laisvą spaudą — laisvą žodį. Kaip 
viršuje paveikslėly — dešinėj, pažymėta, kad laisva 
spauda, tai yra laisvės simbolis, tai yra simbolis žmo
nių laisvės. Vieningumą dažnai trukdo streikai, kurie 
daug blėdies padaro ir darbininkams ir darbdaviams, 
ir ypač šiuo momentu— krašto saugumo planui. Vaiz
dely — dešinėj apačioj — parodoma, kad darbdavių ir 
darbininkų vieningumas gali lengvai sutriuškinti bon- 
kos kaklą, kuris užkištas, kad trukdyti išeiti iš bonkos 
reikalingam skysčiui, — darbininkai ir darbdaviai pa
laikydami vienybę, lengvai sutriuškins jų vieningu
mui statomas-pinkles ir lengvai įvykdys saugumo dar
bų planą, jeigu tik sutartinai ir sąžiningai dirbs šios 
šalies gerovei.

v •

VIENYBĖJE GALYBE .(
sušelpia apie šešis tūks
tančius savo narių ir taip' 
mažina vargą, rūpestį ir j 
susikrimtimą ne tik jų pa
čių, bet ir jų šeimynų. O! 

įkas gali apibudinti kokią 
(nariai turi moralę bei dva-1 
jsinę naudą! Jei LRKSA tu
rėdamas apie 11 tūkstan- 

, čių narių yra atlikęs milži- 
' niškus darbus, koki tai bū
tu jėga jei jis būtų dešim
teriopai skaitlingesnis? 
Tada ir kapitalas būtų ne 
pusantro milijono dolerių, 
bet gal pusantro šimto mi

lijono...
j Daugelis lietuvių apsi
draudė kitataučių kompa- 

inijose vien dėlto, kad ne
buvo gana susipažinę su 
sąvaja lietuviška katalikiš
ka centraline Organizaci
ja, įsteigta fraternalizmo 
pagrindais ir pasklidusią 
po visą Ameriką. Džiugu 
pranešti, kad į mūsų apy
linkes yra atvykęs iš LR
KSA centro p. Pranas Ka-! 
tilius. Gelbstint Dvasios 
Vadams ir vietinių kuopų 
darbuotojams jis lankosi 
pas lietuvius, išaiškina į- 
vairius moderniškais pa-

(Kun. P. M. Juro kalba, pa
sakyta gegužės 10 d. š. m. 
Darbininkų Radio progra
moje iš WCOP stoties).

pasiektas. Negalime lauk
ti — kada mūs laukia visa 
eilė degamų klausimų. Kol 
saulė patekės, rasa mums 
gali ir akis išėsti. Padary
kime savo galvosenoj re
voliuciją, nusikratykim a- 
patija kerpėmis ir sulieps- 
nokim kuriamosios ener
gijos žiežirbomis. Mes tu
rime kiek galint daugiau 
sunešti plytų Moderniosios 
Lietuvos Rūmui, kad ne
tektų raudonuoti prieš a- 
teinančias kartas...

Lietuvio dvasioje glūdi 
dualizmas. Joj visą laiką 
eina tragedija, kurią kelia 
konfliktas tarp spindinčio 
idealo ir netobulos tikro
vės. Mes labai gerai mato
me aplinkinio gyvenimo 
blogybes, mes dėl jų sielo
jamės ir nerimstame, bet 
mums dažniausiai trūksta 
iniciatyvos ir pasiryžimo 
iš jų išsivaduoti. Turėda
mi prieš akis didelius kul
tūros dirvonus, mes kažin 
kaip instinktyviai bijome 
griebtis plūgo ir su įnirši
mu varyti pirmąsias va
gas...

Savo mintyse mes raus
tame iš gėdos prieš sve
timšalius, mus graudžia 
sąžinė, kažin koks nerimas 
dėl mūsų atsilikimo, o čia 
pat, rjusigręžę, mes viską 
užmirštam, ir kultūringes
nės ateities vizijos nuskęs
ta kabdieAinių smulkmenų 
ir intrigą pelkėse.-IĄvienas 
pusės mes turime jautrią 
sąžinę dėl savo tautos

• v

garbės, bet iš kitos — mes tie, kurie atydžiai seka 
sergame energijos ir, sa- mūsų kultūrinį plėtojimą- 
kyčiau, jaunystės atrofija. ’ sį, nenoromis klausia: Ar- 

Be ilgesnių samprotavi- gi mes ištikrųjų pasenom, 
mų apie mūsų ydas, ku-įkad nebegalime bėgti kaip 
rios jei ne visiems žino- sveiki, stiprūs bėgikai, o 
mos, tai bent visų jaučia- turime šliaužte šliaužyti, 
mos, iš karto galima paša-| pasiramsčiuodami ramen- 
kyti, kad šių dienų mūsų: tais? Kur dingo jaunystės 
gyvenimui trūksta DINA-Į entuziazmas? Kodėl da- 
MIZMO, trūksta galingo;baltinis mūsų' istorijos 
veržimosi PIRMYN, trūks- momentas nepanašus į ga- 
ta realaus kultūros ilge- lingą kalno srovę, o į ty- 
sio. Mes esam per daug da-i vuliuojančią pelkę? Kodėl 
barties žmonės ir permažaįmes tokie ‘Dabartininkai’, 
ateities. Niekas nedrįstų: o ne‘Ateitininkai’?... 
tvirtinti, kad mes stovime* Šiandien, mes lietuviai 
vietoje, ne, mes žengiame j gyvendami įvairiose Pa- 
pirmyn, bet pažangos rit- šaulio šalyse, išeivijoje, ir 
mas per lėtas. Tuo tarpu, j prisimindami savo Laisvą 
kai mes šiandien turėtume: ir Nepriklausomą Lietuvą 
nertis iš kailio, mes viso-(josios Nelaimę ir Vargus, 
kiais būdais stengiamės mes kaip tik turėtume gi- 
palengvinti savo vežimą, 
mes atidžiai žiūrime, kad 
mūsų viržiai nebūtų peri 
daug įtempti. Mes svajo
jam atkovoti LAISVŲ ir 
Nepriklausomybę, bet mes 
nenorime per daug įsirėž
ti, traukdami kultūros ve
žimą. Mes norime turėti 
vėl Lietuvą Laisvą ir Ne
priklausomą, — bet nešio
ti plytas vengiame. Aišku, 
kiekvienas geras lietuvis 
linki savo kraštui ir tautai 
gerovės, bet linkėjimai beitatyti spinduliuojantį lie- 
darbų tik tušti žodžiai

Mes esame ir mėgstam rūmą, 
didžiuotis sena tauta. Bet sikratyti 
ar senatvė nuopelnas? Pa- mų, kad mes esam 
galiau nereikia užmiršti, kę nuo kitų, mes turime 
kad mes kartu esame labai. nusikratyti letargo bacilo- 
sena tauta, bet kultūri- mis, kurios amžius 
niam darbui mes dar ką tavo mūsų tautos 
tik esam gimę. Kai kitos; ją. Kadaise didelis 
tautafc,.ni _ ___
tūkstančius; kultūrinio visai 
darbo;etapui:mes vos nuė- griausmiiigą 
jom keletą kilbmetrų. Ir Tas šūkis turi būti ugninė-

• v
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Mes gyvename neramiais 
ir netikrumo laikais. Neši- i 
nome ką atneš rytdiena/ 
Kad būtumėm tikresni iri 
kad nereikėtų taip labai' 
nugąstauti dėl savo ryto-' 
jaus, turime būti susiorga
nizavę ir apsidraudę. Čia 
mums į pagelbą ateina 
SLRKA. Jis suburia lietu
vius katalikus į krūvą ir 
suriša meilės ir apdraudos 
ryšiais.

“Kas šiandien iš mūsų 
nėra bent vienos lietuviš
kos katalikiškos organi
zacijas narys, tas nesu
pranta šių laikų dvasios, 
tą vargu galima pavadinti 
sąmoningu lietuviu katali
ku. Ta proga reikia ir dau
giau pasakyti: kas iš lietu
vių katalikų šiandien ne
prirašo savo vaikų prie lie
tuviškų katalikiškų orga
nizacijų, nepririša jų prie 
lietuviškojo katalikiškojo 
veikimo ir gyvenimo, tas 
mūsų tautos ateitį skandi
na, žudo” (“Draugas”).

Šiais nesutikimų, kivir
čių ir žudynių laikais kiek-| 
vienas turi jausti šventą 
pareigą nuoširdžiai mels
tis ir nenuilstančiai dirbti 
dėl įgyventinimo taikos. 
Kitais žodžiais tariant, tu-! 
rime taip gyventi, kad su- 
pagonėję ir sužvėrėję pa-; 
justų tikinčiųjų įtaką ir; 
dieviškosios meilės jėgą. ‘

Bet “vieno greitai ilst ■ 
ranką, yįeno išmintis men-’ 
ka; kai du stos, visados 
daugiau padarys”. Visi ži
nome, kad vienybėje galy
bė. LRKSA per savo 52 Į 
metų gyvavimo laikotarpį į 
išmokėjo virš keturių mi-j 
Ii jonų dolerių savo narių ir 
pašalpgavių naudai. Kiek
vieną mėnesį šioji organi
zacija išmoka per 20,000 
savo narių šelpimui ligose 
ir sužeidimuose ir mirusių 
narių pašalpgaviams. 
Kiekvieną metą LRKSA

• u~ ~M~M HII—. . . .

grin^ajs sutvardytus ap- 
draudos skyrius ’ ir duoda 
naudingus patarimus. Pra

šome pasinaudoti proga. 
jJuk negalima daleisti, kad 
j lietuviai katalikai nesu- 
i prastų reikalo stipriai su- 
i siorganizuoti ir išugdyti 
įvieningą akciją. To prašo 
: prismaugta močiutė Lietu
va. To reikalauja Motina 
Bažnyčia. To trokšta mū
sų dangiškoji Motina Ma
rija. Ne ko kito nori ir mo- 

j tina gimdytoja. Motinos 
įžodis kiekvienam yra be
galo brangus. Motinos 
meilė verčia mus būti išti
kimais ir pavyzdingais sū
riais ir dukterimis ir auko- 

' tis Tėvynei, visuomenei ir
• Bažnyčiai. Motinų Diena 
J pataps istorinė diena,* jei

pasiryžši žengti į Katalikų 
Susivienijimo gretas ir 
būsi ne tik apdraudos or
ganizacijos nariu, bet ir 
lietuviškojo katalikiškojo 
veikimo palaikytojas ir 
stiprintojas.

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

šv. Grigalius

I Apsidrauskite LRKSA
Moderniška apdraudos organiza 
rija vyrams, moterims ir vaikams.

Susivienymo turtas siekia virš $1,500,000.
f 4

Apsidraudimas saugusdr pįgu&^Susivienymo cer- 
tifikatai patikrina ideališką protekciją 

pašalpgaviams.

ĮSTOJIMAS VELTUI.
Daktaro egzaminaciją iki 1 dolerio apmoka centras 

Certifikatai įeina galėn po 30 dienų nuo nario 
priėmimo centre.

Įstojimo reikalais kreipkitės į vietinės 
kuopos valdybą.

mis raidėmis įrašytas viso
se mūsų Laisvės ir Nepri
klausomybės vėliavomis.

LRKSA Centro Ofisas:
73 LSMthStr. (P.O.Box32).Wilkes-B«Te,Pa.

liai įtraukti į plaučius tyro 
oro ir su didesne energija 
veržtis pirmyn. Lietuvio 
dvasioje yra daug 
mizmo, bet jis tebėra, taip 
sakant, galimumo stadi
joj. Sudinamintį lietuvių 
kultūrinį gyvenimą yra 
mūsų artimiausias ir svar
biausias uždavinys. Jei 
mes nenorime palikti RY
TŲ barbarų klapčiukais, 
jei mes norime RYTŲ ir 

(VAKARŲ kryžkelėje pas-

tuviško stiliaus kultūros 
jei mes norime nu- 

sąžinės grauži-

Perkant valytuvą $14.95 
vertės, 17 brušių duodame 

dykai.

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

užpakaly paliko rašytojas Gogolis 
, kultūrinio visai ' ;i )Rusi.jai

X Pasinaudokite šia proga. Kreipkitės j
I Darbininkas Electrical Supply 
f 366 WestBroadway "South Boston, Mass

r J . J ... • -I . -ii ti
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ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS.

H

Vasarėlė jau plačiai 
atvėrė duris į gražią 
gamtą.

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

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

Daugiau žmonių, pa

žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

Šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku
sių. Ir alkis ir troškulys 
bus kuomi patenkinti. 
Čia ir nealkanas valgis ir 
neištroškęs gers.

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

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

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

Prisisportavus ir pri
sišokus malonu bus pa

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

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

nės Lietuvos tik ką iš
sprukę. Paskiausiai at
vykusį kviečiame į mūs 
pikniką ir prašome, kad 
per garsiakalbį papasa
kotų, kas vėliausiai atsi 
tiko mūsų varguose pa
skendusioje tėvų šalyje.

0 
ik

ir
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Apie Žmogaus Atvertimą ĮPHILADELPHIA, PA
Gražiai Paminėjo Motinų

Dieną
Philadelphijos Šv. Kazimiero: 

parapijos choras labai atatin
kamai paminėjo Motinų dieną, 
gegužės 11 d., išpildydamas
gražius muzikos kūrinius ir dai
neles. Parengimui vadovavo vie
tos varg. muzikas Jonas Mickū- 
nas. Žmonių prisirinko daug, jų 

skaityto- nes vienoje darbo įstaigoje jis tarpe atsilankė ir svečių net iš 
, Camden, N. J. Kalbą pasakė 
prof. Senn. Po koncerto suvai
dinta veikalėlis — “Suprądentas 
ir gengė”. Vaidinimas trumpas, 
bet gana juokingas. Reikia pa
sigėrėti parapijos choru, kuris 
koncertą pasekmingai parengė.

Kazimieriečių parapijos cho
ro darbšti šių metų valdyba se- 

, kauti: Frank Jankauskas, pir
mininkas Vera Dryžaitė, rašti
ninkė; Charles Baltrūkonis, iž
dininkas ;
Dr.

: | KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE4»

C.BROOOUY. tkaip ji sirgo apie 4 metus. Jis 
________ * * ' niekam neaimanavo, nesiskundė

A. A. JUOZAS SULIAUSKAS ' ilgu jos sirgimu. Šeimynos ne- 
Trumpa žinutė buvo “Darbi- turėjo. Ji mirė prieš keturis me- 

ninke” apie mirtį a. a. Juozo tus. Jo rimtumą įrodo jo darbai, 
. Šuliausko. Čia noriu

jus supažindinti arčiau su velio- išdirbo virš 30 metų, 
nio biografija.

■ Juozas Šuliauskas gimė Lie-
• tuvoje virš 62 metų. Kabinės 

kaime, Ūdrijos parapijos (Dzū
kijoj). Atvyko į Ameriką 50 
metų atgal. Nors jaunas būda- 
mas, bet nepasidavė įvairiems

i “mokslams”, kurie jį išvestų iš 
.doros ir tikėjimo kelio, nes tais
* laikais visokios rūšies agentų daugybės žvakių liepsnoje. Tu- 
. netrūko. Jis, katalikiškai gri- j-mmgag klebono kun. Paulionio
žiai išauklėtas, ir čia atvykęs.

.glaudėsi prie katalikų Motinos 
( Bažnyčios ir visą laiką buvo jos 
- ištikimiausias sūnus. Apsigyve
nęs C. Brooklyne, kaip tik čia 
buvo prasidėjus organizuotis 
lietuvių parapija, jis pirmutinis 
stojo į bendrą darbą tuometi
nių! kleb. kun. A. Kuodžiui? 
Kiek vėliau jis buvo pakviestas 
į parapijos kolektorius ir trusti- 
stus, ir šias pareigas jis ėjo ligi 
pat mirties. Šiai vietai jo pasi
šventimas buvo begalinis. Nors 
gyveno tolokai nuo parapijos 
bažnyčios, bet jo nė nuovargis.

- . ... . ... . . šioje ašarų pakalnėje, o jo sielane saltis. ar karštis, ne žmonos j j
.... .. .. (atsilsės ramybėje prie Aukš-įlga liga, nuo šių pareigų neati- J J r
traukė. Jis pirmutinis įeidavo ir 
paskutinis išeidavo iš bažnyčios. 
Tai buvo klebono dešinėji ran
ka parapijos darbuotėje. Būda-

Jis mirė gegužės 6 d. Samari- 
ton ligoninėje. Palaidotas gegu
žės 8 d., Šv. Kryžiaus kapuose. 
Laidotuvės, buvo tikrai iškilmin
gos. Atlaikyta už jo sielą tą 
dieną 5 šv. mišios, vienos su a- 
sista. Vargonininkų choras gie
dojo laike laidotuvių bažnyčio
je. ir kapuose. Karstas skendo

dvasios vadas, kun.' 
Vito Martusevičius. K.D.

Mary-JOiledon iš Grand Haven, Miete, pasimovus 
įbluzės rankoves pasiėmė darbą pasodinti prieplaukos 
. rezidencijoj 83,000 medukų, kad apželdinus uostą me
džiais. Gražus darbus.

pamokslas apie velionį ne vie
nam ašarą išspaudė. Tokių 
žmonių.kaip a. a. Šuliauskas, tai 
mažai yra ir reikėtų jų su žibu
riu ieškoti. Jo staigi ir nelauk
ta mirtis atskyrė mus nuo jo. 
Jo nuopelnai šiai parapijai ne
įkainuojami.

Paliko nuliūdime čia savo
brolį ir seserį su šeimoms. Jo
kūnas buvo pašarvotas graborio 
Garšvos koplyčioje. Beabejo, 
kad jo prakilnūs geri darbai pa
daryti Bažnyčiai ir tautai, bus

įtarsi, užmokesniu už jo vargus sjiieka_ jįe pardavinėja bilietus_____ _________

ir jau susirinko keletą desetkų vyko įspūdingos vestuvės leite- 
dolerių ir savo darbu prisidės 

čiausiojo, Kuriam taip pasišven- prie naujų įtaisymo.

VESTFIELD, MASS.
• Wėstfieldo Lietuvių Kat. Para-

pijos Vaikai Rodo Judrumą.
i Klebonas užsakė altoriaus 
'tarnautojams naujus rūbus, ku
rie bus gražūs ir puoš ne tik ai-1 čiaL Graži PramoZa! 

toriaus tarnautojus, bet taip 
pat bus kiekvienam parapijie
čiui malonu pažvelgti į klūpan
čius savo vaikus prie altoriaus.

1 Altoriaus tarnautojai irgi neat-

Ernest Graunas yra gabus

Vyčiai Važiuoja į New Yorką ! ima svečius. Po tam prasidėjo 

WestfieldcT. > >30 Vyčių kuopa vestuvių puota ir šokiai, 
gegužės 25 d. daro ekskursiją— 
išvažiavimą į New Yorką. Eks- jaunikaitis, dar visai jaunas, o

(kursijoj dalyvaus kokia 25 vy- jau užsitarnavęs garbingą laip- 
Zvirblis. snį kariuomenėje ir yra gerbia-

• mas asmuo. Gaila, kad jis neiš
sirinko sau už savo gyvenimo 
draugę lietuvaitę, o ši garbė te
ko svetimtautei suomei (neka- 
talikei). Jaunavedžiai atrodė

NEV YORK CITY, N. Y
IŠKILMINGOS VESTUVĖS

tusiai visą gyvenimą tarnavo, ;
— i

Brooklyno visų parapijų laivu 
įvyksta gegužės

Choras Rengia Pramogų 
Vakarą

mas iš prigimties malonaus bū- išvažiavimas įvyksta gegužės m- birželio 6—7 d. West- 
do. jis kiekvieną parapijietį su- 25 d. Tikietų galima gauti kle- fieldo lietuvių kat. parapijos 
tiko su šypsena. Niekas jo ne- bonijoj. į šaunus choras ruošia parapijos
matė su rūsčiu veidu.

Priklausė prie šių draugijų:
SLRKA., Darbininkų Sąjungos.

• Vytauto. Šv. Vincento. Šv. Var- rugpiūčio 3 d. Klaščiaus parke, vauja muzikas V. Burdulis. 
do ir kitų.

Uoliai rėmė katalikų spaudą.
bei katalikiškas ir tautines or- dieną, kad kur kitur neišėjus.
ganizacijas. Tai buvo pilnoj žo
džio prasmėj susipratęs lietuvis 
katalikas.

’ Jo rūpestingumas link žmonos 
buvo nepaprastas, kas parodė?

Gegužės 3 d., 1941 m., puoš- kupinį laimės ir džiaugsmo, 
niame Lombardy Viešbutyje į-| Svečių buvo apie 100 didesnę 

dalį sudarė svetimtaučiai, lie
tuvių buvo iš Brooklyno, Long 
Island ir New Jersey. Jų tarpe 
matėsi jaunavedžio tėveliai ir 
brolis, taipgi giminaitė Regina 
Kralikauskaitė iš Newarko,

Niekas jo ne- bonijoj.
t

PARAPIJOS PIKNIKAS • čia bus šokiai, užkandžiai ir vi- 
Parapijos piknikas įvyksta sokie laimėjimai. Chorui vado-

“Darbininkas” balandžio bes. Iš kitos pusės jisai pa- 
25 d. turėjo straipsnį ant- tyrė, kad apie 15 nuoš. ka- 
rašte “Ką galima nuveikti reivių ištvirksta, nežiūrint 
per 32 metus”.

Tame straipsnyje 
rius matematiškai 
vieną įdomų dalyką, 
įrodė, kad jei visame pa- bėsna lieka dori. Ir atbulai, 
šaulyje tebūtų tik vienas patekę blogosna aplinky- 
katalikas, tai per tam tik- bėsna plaukia pavandeniu, 
rą pasidarbavimą per 32 ši Amerikos karinio dak- 
metus būtų galima atvers- taro pastaba yra įdomi ir, 
ti į katalikybę visą žmoni- man, rodos, ji pritaikinti- 
ją. | na ne vien kareiviams, o ir

Mat, pasaulyje iš viso (visai žmonijai. Visi žmonės 
žmonių esama apie du bili- dalijasi į tris skyrius. Vie- 
jonu. Jei tos žmonijos tar-'ni yra tie, kurie išlieka do- 
pe tebūtų tik vienas kata-’ri nežiūrint į blogiausias 
likas ir jis per metus teat-‘ aplinkybes; kiti tie, kurie 
verstų tik vieną netikintį ištvirksta nežiūrint į ge- 
ir po to kasmet kataliky- riausias aplinkybes. Jų y- 
bės platinimas eitų taip,1 ra daug maž lygiai ir jie 
kad kasmet kiekvienas ka- sudaro žmonijos mažumą, 
talikas vis gautų po naują O didžiuma yra tokia, kad 
kataliką, tai bereikėtų 32 jį pasiduoda stipresnei įta- 
metų, kad visus pasaulio kai — gerai arba blogai, 
žmones atversti į kataliky- Į 
bę. Ką? Kaip lengva di- tai rišasi. Todėl, 
džiausią pasaulyje 
atlikti!

Minėto straipsnio 
rius kelia klausimą, 
susitrukdė žmonijos atver
timas į tikrąjį tikėjimą?

Ištikrųjų čia kiekvienas 
uolus ir širdingas katali
kas gali susimąstyti. Ne 
vienas čia galėtų nurodyti 
svarbių ir didelių kliūčių. 
Ne vienas čia galėtų pa
tiekti įdomių išaiškinimų. 
Savotišką klausimą turiu 
ir aš, ir čia jį tiekiu “Dar
bininko” skaitytojams.

Neseniai viename laik
raštyje skaičiau vieno A- 
merikos karinio daktaro 
pareiškimą apie kareivių 
dorovinį stovį. Jisai sakė, 
kad apie 15 nuošimtis ka
reivių išlieka dori, nežiū
rint į blogiausias aplinky-

į geriausias aplinkybes. O 
auto- kiti, tai yra apie 70 nuoš. 
įrodė kareivių yra svyruokliai: 
Jisai patekę gerosna aplinky-

Dora ir tikėjimas aukš- 
man, ro- 

darbą jos, galima sakyti, jog kas 
dedasi žmonijos tarpe do
ros dalykuose, tas pat de
dasi ir tikėjimo dalykuose. 
Maža žmonijos dalis eina 
vien takais dorybės ir ti
kybos, kita maža žmonijos 
dalis nusmunka nedorybės 
ir netikėjimo bedugnėn. 
Didžioji žmonijos dalis ei
na su stipresne vadovybe 
— tikėjimiška ar laisva
maniška. Doros ir tikėjimo 
visiems neįskiepysi nei ge
riausiomis pastangomis.

Tai va, kaip, man rodos, 
išaiškinamas žmonijos lė
tas atsivertimas į tikrąjį 
tikėjimą ir dorą gyvenimą. 

Nikodemas.

auto- 
kodėl

nanto Ernest Grauno su p-le E- 
lizabeth Lund. Vestuvių cere
monijos buvo tikrai žavėtinos. 
Kariškiai (leitenantai) darė vi
są tvarką.

Vestuvėms didysis kambarys, Muz- Jonas Brundza su ponia, 
išpuoštas gėlėmis ir prirengtas P‘nia Mikulienė su dukterimi 

Viktoria ir Alice, ir menininkė 
p-lė M. Kralikauskaitė.

Ponai Graun yra pavyzdingi 
konas. dėvėdamas baltus rūbus, JurSio parapijiečiai, gyvena 

savo nuosavoj rezidencijoje O- 
zone Parke, L. I. Pavyzdingai 
išauklėjo du sūnų.

Linkėtina jaunavedžiams 
(abu uniformuoti) dau* laimės ir ilZ° gyvenimo! 

Leitenantas.

Vytauto aikštėje Lawn Party. I iškilmingoms vestuvėms, atrodė 
i Čia bus šokiai, užkandžiai ir vi-’kaip koplyčia. Štai pasirodo R. 

K kunigas vienuolis - domini-

Užsirašyk it į kalendorių šią PARAPIJOS PARENGIMAS 
j Balandžio pabaigoj Westfiel- 
’de įvyko parengimas parapijos

■i MEADMV M I I randai. Duvo linksmų dainų ir leitenantu
nAnKIMMI-RLAnRl, N. J. I gražių šposų. Vakaro progra-

--------------- moj dalyvavo parapijos choras,
Gegužės 11 d., L. Vyčių Al- kuriam vadovavo p. V. Burdu- 

girdo kuopa iškilmingai minėjo lis, o vakaro vedėjas — B. Bo-

užima savo vietą; vargonai ir 
smuiką leidžia savo gražius ir 
jaudinančius balsus. Štai ir jau
nikis su savo pirmu pabroliu-'

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražūdo.

Al> JAUČIATĖS NUVARGĘ lotinos Dieną. 9 vai. ryte visi risas. Gražiai ir sumaniai pasi
ne uivniuao bendrai išklausė šv. mišias ir rodė juokdariai: VI. Jegeievi-

—BE VIKRUMO?
Skauda galvą — itputę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos. ..... . , . .. . „ , , . r-,. t? • n.,

ttpunta viduriai, dvokia kvapas, ait- tameje jvyko bendri pusryčiai, Volskus ir Edv. Kazlauskas. Pu
rumas. imkite FEEN-A-MINT Ta jęUrių metu buvo išpildyta meni- bliką savo gražiu balseliu žavė- 
tomą guma švelniai bet tikrai liuo- nė dalis, ir pasakyta daug gra- jo B. Salaveičikiūtė, su armoni- 

kalb^ Pusryčiuose dalyvavo ka gražiai pagrojo O. Jankaus- 
rausit vikrumą. Jaunų ir senų mili- į apje 200 asmenų. Valgiai buvo

b.^.ci ir skaniai paga- ■
į mintiJ Lietuvos Vyčiai visuo-j 
met moka gražiai pasirodyti,1 

?? __i savo motinėles. 
j 'Garbūy|e*ns ir jų vadams.
|11 J. Stasilionis.

priėmė Šv. Komuniją. Po pa-' čiūtė, Pr. Mikeliūtė, Kunigunda 
maldų Šv. Vardo Draugijos sve- Danilaitė, Kris. Dvareckas, T.

t jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- ’
. MINT. Ji* tinka ir jūsų šeimai. Nu-Į labai gražiai 

tipirkit FEEN-A-MINT šiandien!
t

1<M pagerbdami

kaitė. o su elektros gitara sce
noj pasirodė F. Zalytė. Publiką 
iki ašarų prijuokino E. Danyla, 
šokdamas su “moderniška pa- 
na”. Tikietų preisus laimėjo 
(daugiausia pasidarbavo) F. 
Zalytė ir F. Mikeliūtė.

prisiartino ir užėmė vietas prie 
kunigo, laukia ateniant savo su- j 
žadėtinės .kurią atlydi trys po
ros leitenantų, vyresnioji po-j 
mergė ir vaikutis apie 3 metų j 
amžiaus, baltai papuoštas, nešė jau daug kartų yra minėta, į- 
jaunųjų žiedus, kurie buvo už- vyks liepos - July 6 d., Patry- 
dėti ant baltos ir baltomis gė
lėmis paruoštos paduškėlės. 
Jaunosios tėvas atveda savo 
dukterį, atsisveikindamas ati
duoda ją jaunikaičiui. Po vestu
vių ceremonijų leitenantai su
darė kardų archą ir pro ją jau
navedžiai išlydimi J kitą kam- 
bąrį, kuris papui____
rengtas vestuvių pokyfiui. Ža
vėtini ‘Muzikos garsai ir jaunų
jų tėveliai sutinka juos ir pri-

NEWARK,N.J.
Lietuvos Vyčių Diena, kaip

11J kitą kam- 
idftte ‘ ir pri-

low’s Grove, Kenilworth, N. J. 
Ši diena bus tikrai iškilmingiau
sia ir gražiausia jaunimo diena. 
Kviečiame visus jai tinkamai 
pasiruošti ir atvykti su mumis 
gražiai laiką praleisti, jūsų 
draugai atvyks iš New York, 
New Jersey, N. Anglijos bei 
Pennsylvania apskričių. Mes 
kviečiame ir vištos kitas orga
nizacijas su muYflis dalyvauti 
šiame išvažiavime. K.V.

Lietuvos Vyčių Seimas
Lietuvos Vyčių organiza- Lietuvos Vyčių organiza

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

Atsižvelgiant į laikų rim
tį ir ypač, į mi 
Lietuvos neląi 
tį šie šeimas yra r__
tai čLicteleš svarbos netik

ei jai, bet ir visai mūsų vi
suomenei. Tad nuoširdžiai 
kviečiame šiame seime da
lyvauti netik L. Vyčių or-

te vynės 
padė- 
pras-

bei vadus ir tuo prisidėti 
aptarti ir nustatyti jauni
mo ateities veiklos eigii, 
liečiančiai mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

L. Vyčių Centro Pirm.
.i.
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GRABORIAI

šeštadienį, geg, 17 d., Darbi

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Geg. 18 d., bažnytinėje salėje, 
Norvoado sodalietės tinkamai 
suvaidino. southboatoBiečių so- 
daliečių naudai, juokingą veika
lą — “Tūkstantis Dolerių”.

Pradedant geg. 19 d., seka 
trys maldos dienos, vadinamos 
Kryžiaunomis. Katalikiškose ša
lyse tomis dienomis yra daro
mos procesijos.

pamaldų kum. J. švagždys sakys 
prakalbą apie piktos dvasios 
veiklą.

Penktadienį* 4 yat P- P- iyyk« 
vaikužių pirma šventa išpažin
tis. Vakare, bus laikomos geg. 
mėnesio pamaldos. Tą vakarą 
prasidės novena prie šv, Dva
sias, 6 vai. v. šios parapijos 
Baseball ratelis žais su šv. Ma- 
teušo parapija, Dorcbestery.

Trečiadienį, 4 vai, p. p., bus 
klausomos išpažintys. Vakare pijos vaikučiai priims pirmą Šv.

I

šeštadienį, 9 vai. ryte, para

matų lavinimo kursais, 
kurie darbininkus priren
gia specialiam! darbams 
saugumo industrijose. Se
ni darbininkai, kurie jau 
seniai atstatyti nuo darbų, 
iš naujo lavinami, ir kitos 
ištaisos daMna tarne keliu 
darbininkų darbą, kurį 
pirmiau* attikdavo vienas 
gerai išlavintas darbinin-

bus pamaldos ir klausomos išpa
žintys, prieš šventą dieną.

Po vakarinių pamaldų bus lai
komas svarbus parapijos veiki
mo ir veikėjų susirinkimas pa
rapijos bazarėlio reikalu.

Ketvirtadienį yra didelė kata
likiška šventė Viešpaties Jėzaus 
Į Dangų Žengimo Diena. Katali
kai turi pareigų išklausyti šv. 
mišių ir švęsti, kur galima.

šv. Petro par. bažnyčioje tą 
dieną šv. mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 5, d, 7, 8 ir 
9. Paskutinės šv. mišios bus gie
damos Gyvojo Rožančiaus drau
gijos intencijai, ir jose sakomas 
pamokslas.

Vakare, 7:30 valandą, bus lai
komos pamaldos. Po vakarinių

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

T*l. SOUtb Boston ŽMO 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
i-JS iki f ir mo «:3« iki 9 v. v. 
Seredopū* J»uo 9 ikj 12 vgl. dieną 
Btomtemi* auo • ifcf-Sirat vak. 
N*<Mtipuu* 9 iki u vai dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Listuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampa* Innuui arti Centrai Są.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. II
IVAB85 SKEMMAI

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

WOODSTOCK
T Y P E 7/ 1 “E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commcroe Bkig. 
80 Federal St., Boston, Mūri 

UBerty 6007-08

•ra FOLK'Y
“The pnrpeM* of the AsMociatloe shafl 

, he t* hejp pftserre the Meah *pd 
tradfttons of o«r eooatiy, |be Uąitod 
$toles *f Aj*eriea, to revpre hs law* 
Md faspitt »then to
t>en, and Ja all ways to aM J* JM 
Šils esaetry <rp«ter and bettef*

Komuniją. Jų tėvai ir motinos 
eis prie Sakramentų jų intenci
ja.!

Sekmadienį, geg, 25 d., šv. 
Petro parapija pašvęs Marijos 
garbei. K ryto visa parapija 
melsis per Mariją taikos ir eis 
prie sakramentų, 2 vai. p, p., pa
rapijos vaikučiai ir jaunimas 
pradės eiti procesijoje,, iš baž
nytinės salės. Kunigai ragina 
tėvus prirengti, per šią savaitę, 
visus vaikučius ir jaunimą.

ir Juzefi 
Schwąrz. 
Notrimas

Geg, 18 d., tapo pakrikštytą 
Joana Paulina Povilo 
nos (Notrimaitės) 
Kūmais buvo Petras 
ir Anielė Notrimaitė.

Tuom pat laiku tapo pakrikš
tyta Alėsė Vinco ir Alenos 
(Drabavičiūtės) Zarembų. Kū
mai buvo V. Taruška ir Ona Pa- 
šakamytė- Ponai Zarembai 
buvę ilgamečiai choristai.

LANKĖSI

yra

šeštadienį, geg. 17 d., “Darbi
ninke” lankėsi iš Hudson, Mass. 
§ęni “Darbininko” skaitytojai ir 
rėmėjai Feliksas ir Emilija Da- 
veiniai. Atsilankymo proga, p, 
Davainiai atnaujino prenumera
tą ir pasipirko Lietuvių Darbi
ninkų dienos tikietų, ir taipgi 
paaukojo Intertypo fondui $2.— 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą.

Mtsactasetti Ueiurii 
Mena

Nauja* Anglijo* Lietuvi*, Listov** 
RSnriju Dr-jo* rniUimto* gegužini— 
pikniko* įvyk* sekmadienį, gegute* 
tt t, 1941 m., Broękto* Fair Grpund*, 
Breekton, Ma**, Gegužine* programa 
susidės it kalby, dainą, muziko* ir 
ap*rt*. KalM* Lietuvos garbi* k*n- 
*ula* adv. A. 0. daina, SLA prez. 
adv. J. F. Bagpčiu* ir kit. Dainuo* 
trys chorai: A ui relės choras H Wor- 
o**teri*, Gabija* B ♦*- B**4*n», ir 
Brocktono lietuvi* Glee £l»b chorą*. 
Sportas: lot So. Bostono ir Cambri* 
dtip* •portia okai, basfcatbaU ir kit. 
tokiam* gte* pgpuiiarus J. Diry*lto 
orkestras, kuri* syžavts netik Jaunus 
bet ir senu*. Basai itsis 12 vai. dieno* 
vmsa Am BoMsm ir Warci ataria Mr+v.- 
vi* pilieti* kliubą. Lietuvi! Atmink 
kad Lietuvos Rtmejų 0r-ja susitvėrė 
toto, kad pristotai prie Lietuvos ir 
broliu geJHjimo, neturinčiu pastogto- 
Mes pratome vis* geros valios lietu
vi* stoti į Lietuva* ir lietuviu 0*lb»- 
jima «iiu»- Taipgi, kviečiams visus 
tėvynę mylinčiu* lietuviu*, ko skait
lingiausiai dalyvauti L. R. Or-jos ge- 
gutMŽJ virt minėtą dieną. Atminkite 
brangūs tautiečiai, kad Jū* savo da
lyvavimu prisidesit prie vargstančių 
broMu gelbtjimo. RENGĖJAI

Skelb. 16-20)

VALGOMU MIRTŲ KRAUTUVĖJ
Finui p** biznierius m«H, vaisius, daržo*** Ir kitokiu* daiktus, kurt* 

skalbiasi "Darbinlnk*” apsimoka, n** JI* parduoda tvtatiu* produktu* Ir ma
gniai pataraauja. Nuljg J UR kiMą krąiRuvą ppaakyktto, kąd Jų skplblm* 
maisto "Darbininko*.

AVSNU1L
Putas Busta

DORCHESTER, M A M.

I

0.
i Mušei

ir p. Klinga, Sav.
, Tat ąou

dirbti saugumo indušūįp- 
se kur algos geresnės. 

..Nauja Meksika raportuo
ja, jog ji gali vartoti dau- 
giau darbininkų jos vatos 
laukuose ir aliejaus apy
linkėse.

Arizonoj reikalinga res
toranų darbininkų.

Idaho reikalauja fabri
kams darbininkų.

Wyoming, su statymu 
armijos abazų reikalaus 
prityrusių darbininkų.

darbininkų i
kių, metalo, medžio ir ki
tuose amatuose.

Dabartiniu laiku yra už
tektinai pusiau - prityru
sių ir neprityrusių 
ninku.
PIETRYTINESE 
VALSTYBĖSE

(Alabama, Arkansas,
Florida, Georgia, Louis- P ACIFIC V ALST Y BES 
ianna, Mississippi, North 
Carolina, South Carolina 
ir Tennessee), . I___ __________________

Reik darbininkų staty- jų šioje apylinkėje, ir rei- 
bos projektams, privatiš- patyrusių mašinistų,

Visą - tautą apimantis iš
tyrinėjimas parodo, jog 
daug . amatų reikalauja 
prityrusių darbininkų, y- 
patingai rytuose ir vaka
ruose; yra užtektinai ne
prityrusių darbininkų.

Neseniai Socialės 
draudos Board’o Darbo 
Biuras sąryšyje su Vals
tybių Darbo Ofisais, už
baigė tyrinėjimą darbo ir kas. 
darbininkų visose šalies Darbo padėtis greitai 
dalyse. keičiasi. Bet šiuom laiku

Rasta, jog skaitlius tau- jis sekantis — 
tos prityrusių darbininkų NAUJA ANGLIJA IR 
tampa mažesnis ir mažės- nEW YORKAB 
nis. Jung. Valdybių Duboj M „Tarnybų prUtato 
ninkus apsaugos industri- _

užlaiko apie 1,500 pilno-,
iaiKo oiisus ir apie d,uw ™ 7- ---- —7™** •
pusiau - laiko ofisus visoj kare»«nių abazų, naujų! Audimų industrijos vys- _____ _____ ________
šaly ‘ru^:

Federalės Apdraudos ’ *
Administratorius, p. Mc 
Nutt, kuris ištyrinėjimo 
pasekmes išdavė, kreipia 
visų atydą į faktą, jog ne 
visose apylinkėse randasi 
užtektinai prityrusių dar-

darbi-

(California, Oregon, Wa- 
shington ir Nevada).

Daug saugumo industri-

kiemą, ir valdiškiems, ra
portuojama. Kaikurioms 

_  valstybėms reikia prityru- 
ios darbams7¥a Tarnyste Connecticut, Rhode Is- šių darbininkų, kaip dai- 
įtaiko_______ 1500 pUno ^. * »ew York). f- :. =-
laiko ofisus ir apie 3,000' či» »u pMtetymu naujų.plytų munninkų.

įrankių ir muštuvų darbi-

Vermont,

lydų, metalo darbininkų ir
Pirtį Namą Dabar
Kainos Kyla ir Kils

Bilionai dolerių paleisti cir-
• kuliacijon paliuosuoja kreditą.

gų išsivystijimu, kelios šių darbininkų. Visos lai- 
valstybės praneša, jog vų vietos neturi gana dar- 
joms reikalinga daugiau bininkų. 
visokių rūšių darbininkų pjgTVAKARŲ 
statybai. Ypatingai šios? VALSTYBES 
valstybės reikalauja prity
rusiu metalo darbininkų.

bininkų, neprityrusių vi- ATLANTO VALSTYBES 
»ur yra. Daug ūkio darbi- (NewJenMy, Detoware,

Maryland; District of Co- 
. lumbia, Virginia, West 
Virginia, Kentucky, iš 
Pennsylvanijos nėr rapor
to).

Reikia prityrusių ir pu
siau - prityrusių darbinin
kų, ypatingfii- mašinistų, į- 
rankių ir muštuvų darbi
ninkų kaip ir prityrusių 
darbininkų prie orlaivių, 
laivų budavojimo, plieno ir 
liejinyčių industrijose.

mo vietų darbininkams ir DIDŽIULIŲ EŽERŲ

ninku apleidžia ūkius ir 
ieško darbų industrijų 
centruose.

Administratorius nepa
taria darbininkams vykti 
iš vienos valstybės į kitą. 
Jiems pirmiaus vertėtų 
susinešti su valstybes dar
bo ofisu, kur ketina vykti. 
Iš ten sužinoti vietos ap
linkybes. Kaikurie indus
trijų centruose gyvenimo 
aplinkybes Ubai blogos, 
nėr namų ar kitų gyveni-

jų šeimoms, nėr patogu
mų.

Kuomet prityrusių dar
bininkų nepriteklius ken
kia darbą kaikuriose įstai
gose, bet ant kiek padėji
mas tampa geresnis su a-

ninke lankėsi ilgamečiai LDS 
11 kp. nariai pp. Edvardas ir 
Leonora čiočiai iš Providence. 
Pp, čiočiai yra veiklūs įvairiose 
katalikiškose organizacijose, b 
ypač LDS organizacijoje.

«

I
1

VALSTYBES
(Ulinojs, Indiana, Ohio, 

Wisconsin. Nėr raporto 
dėl Michigan).

Reikia daugiau darbinin
kų prie pastatymo naujų 
fabrikų, kareivinių abazų 
naujų namų ir įstaigų.

Čia iėdirbystės ir laivų 
statymas reikalauja pri- 
tyrUsių darbininkų. Per 
visą šitą šalies dalį reikia 
mašinistų, įrankių ir muš
tuvų darbininkų, kaip ir

(Kansas, Missouri, Okla- 
homa ir Texas).

Darbininkų viskam yra 
užtektinai, tikima, jog a- 
teityje gal jų pritruks. Už 
kelių mėnesių daugiau 
darbininkų bus samdoma 
pastatymui pilių, kariškų 
kvatierų, skridimo laukų 
ir orlaivių industrijose; 
reikės daugiau darbininkų 
prie drabužių gaminimo, 
mašinistų ir kitų aukštai 
išlavintų darbininkų.
SIAUR-CENTRALINES 
VALSTYBES

(Iowa, Nebraska, North 
Dakota, South Dakota ir 
Minnesota).

Čia darbininkų yra už
tektinai. Vietiniai darbi
ninkai samdomi prie įvai
rių statybos darbų.
**ROCKY” KALNŲ 
VALSTYBES

(Arizona, Coloracio, 
ho, New Mexico, 
Wyoming).

Čia daugiausia reikia ti
kiu darbininkų, nes daug 
darbininkų iš čia išvyko

I

Ida- 
Utah ir

moka didesnes rendas, ir todėl 
namų savininkams yna patoges
nės sąlygos. Dabar dar turime 
didelį pasirinkimą visose miesto 
dalyse 3-jų, 2-jų, ir vienos šei
mynos namų, su garažais ir be, 
nuo bankų ir valdžios H. O. L 
C., kuriuos galima pirkti pi
gioms kainoms ir lengviausioms 
išlygoms. Pavyzdžiui:

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi-1 
sais moderniškais patogumais, 
prieš ir užpakalio piazais, at
skirai apšildomas, vieta garažu. 
Labai geroj ir gražioje vietoj, 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimynų, 12 kamb. ga
ru šildomas, arti South Bostono, 
beach’ių, didelis daržas. Kaina 
tik $4500 ir tik $450 įmokėti.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kamba
rius su voniomis, pečiais, šiltu 
ir šaltu vandeniu, labai paran
kioj vietoj prie Broadway, kai
na tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo 
kreipkitės prie adv. Gailiaus a- 
gentūros, arti Lietuvių svetai
nės. Čia gausite specialiai pri
rengtus namų kataliogus ir rei 
kale savo automobiliu nuvežime 
pasižiūrėti veltui.

BOSTON REMTY TBUST
317 E Street, So. Boston, 

Mass.
Tel. ŠOU 2732

ninku* suieidėji^. jnetalo 
darbininkų, prie orlaivių, 
laivų būdavojimo ir pana
šių industrijų. Reikia dai- 
lydų, cemento apdirbėjų, 
plieno darbininkų.

Kaikurios orlaivių įstai
gos praneša, jog jos galė
tų vartoti gerus automo- • 
bilių mechanikus, kurie fi
ziškai tinkami ir gali skai
tyti “blueprints”.

FLIS,

IVAiNS SKUMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
FarSuMfv i v* iriausio* rūM** 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 We$t Broadway, 
So. Boston, Mass.

Lietuvis Ptuneris
StaamfRter, Gas FMtor, 

Stove A Furaaoe Rp*air» 
Oil Buraers

CLKUOMSKASIKr) 
322 DorehtBter St, 

ŠOU 0346

1

Peter P. Plevack'
(PLE VOKAS)

Septyniais bMate stogu 4**g6Jas '■ 
Sodeaad Stut Metai MEstfc

Namus Modernizuoja. Mokestis . 
3—6 D 12 mžaeaiu HnjmoitSjimu 

TURI 25 METŲ PATTRSM4 
Taiso ir stato kaminu* 

Geras Darbas—Kainos tenai 
317 E St., Be. Bettan \ 

Tol. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai - 
:.......................... .

SmiNi IkIm taųp
i BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit *l*eją ir 

ffasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karu* Ir 

Mgrysuojaaie.
Tel. ŠOU S630

541 Bro*dway G*. B**t*n, Ma**.

• ■

$. Baratevičius ir Šonus 
Seniausi** >Mp Valstybe* 

LIETUVIŲ GRAASMU6 IR 
BAL6SMU0T0JA8 
Turi Motoro Teises 

2M W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUtb Boston 2590
Gyv. vieta: US Borchester Av*. 

TeL COLuartto 28ST

fBMMBnMMFSąBaBBMMMRSaBMI
CASPER

FUNERAL HOME
167 Dorchester Street Storth Bastosi, Mm*.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patamavii*** 0eną ir Naktį 
Koplpiši* tormenims Dykai 

T*l. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Booton 3960



Antradienis, Gegužės 20, 1941 ' DARBININKAS

Lietuvių Diena, Liepos 4,

suorganizuoti LIETUVIŲ DIENOS ren-

• v

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

Antru dienotvarkės punktu einant, išrinkta Veiki
mo Komisija iš sekančių asmenų: —

KOMISIJOS —
GARBĖS PIRMININKAI: —

Prelatas Jonas Ambotas; 
Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius;

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

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

Vyt. Ananis. Mykolas Grigas, J. Parulis. 
BIZNIO KOMISIJA —

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

nys, MIC., p. Antanas Pažasis, Muz. Jonas Vaičaitis.
STALŲ PATVARKYMĄ prižiūrės — p. Volunge

vičius, K. Vosylienė, Vladas Rimša.
Prie VARTŲ reikalus tvarkys — p. Mažukna, p. 

Lengvinas, p. Savickas.
KVIETIMU ir PROPAGANDOS reikalus tvarkys 

Veikimo Valdyba.
Lietuvių Dienos Sekretoriatas 

way. So. Boston, Mass. Visais reikalais kreiptis sekre
toriato adresu arba Marianapolis College, Thompson, 
Conn.

366 W. Broad-

NUTARIMAI —
Nutarta kviesti aukštų svečių į Lietuvių Dieną.
Nutarta kviesti Parapijų vargonininkus sudaryti 

Lietuvių Dienoje DAINŲ ŠVENTŲ.
Nutarta kviesti Gerb. Klebonus ir jų asistentus, 

draugijas, pavienius ir biznierius prisidėti žodžiu, dar
bu, auka ir savo asmenišku dalyvavimu padėti išau
ginti Lietuvių Dienos pasisekimą prie aukščiausio laip
snio.

Visus nutarimus valdyba stengsis kuogreičiausiai 
vykdyti, kad Lietuvių Diena turėtų didžiausio pasise
kimo.

Brangus Lietuvi! Esi kviečiamas, vardan Tautos 
ir Bažnyčios reikalų, kad atsimintum vienintę ir svar
bią pareigą — paremti lietuvybės ir katalikybės reika
lus! Lai bus leista, Tamstai, priminti, kad šios įstaigos, 
kurioms yra skiriama šios dienos parama, yra būti
niausios mūsų išeivijoje, yra tai tvirtovės mūsų lietu
vių katalikų išeivijoje. Iš Jų šiandien plaukia viltis dėl 
šviesesnio rytojaus mums čia lietuviams išeiviams ir 
tuo pačiu mūsų tėvynei Lietuvai. Taigi padarykime 
intenciją šiandien, kad Liepos 4, vyksime Marianapo-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

iSmh

j

Keletas dienų netikėtos pavasario šilumos pakvietė daugumą į van
denyno pakrantes. Štai ir šiame vaizde Didžiojo New Yorko jaunuoliai, 
naudodamiesi ta proga, nuvykę į Centrai Park Lake, sulindo į vandenį, bet 
Policija atvykus juos iš ten greit išprašė, nes tokį staigų atšilimą, gali 
pasekti ir staigus atkritimas. O tas sveikatą ir gyvybę kerta, kaip dalgis 
žolę.

ta, Petras Juronis, Ferdinandas
Kazimieras Pe-

lio Kolegijos rezidencijoj ir ten savo atvykimu pridė- na Jezukevičienė, V. Zalatorie- 
sime vieną plytą prie lietuviškojo veikimo sustiprini- nė, Juozapina Juškaitienė, An- 
mo. Parengimo programų numeriai su visais kitais da- tanas Sinkevičius, Juozas Kašė- 
lykais, bus kas kart skelbiama spaudoje.

Susirinkime matėsi šie asmenys iš Worcester,' Tamulevičius,
Mass. — VI. Rimša, adv. ir ponia A. Mileriai, Mrs. M. leckas, A. Petkus, S. Mačinskas, 
Giraitis, Juozas Glavickas, Adomas Kondrotas, Vincas S. Balčiūnas, M. Jeskelevičienė, 
Parulis, Veronika Kondrotaitė, p. Parulienė, Petras P. Danila, K. Motckaitis, v. Ge- 
Aikšnoras, Petras Kosulis, Ludvikas Volungis. South sevičius, P. Miliauskas, Julius 
Boston, Mass. — K. Vosylienė, J. Kumpa, VI. Brazaus- Baronas, Adomas Jarmalavi- 
kas, J. Pažasienė, A. Čaplikienė, D. Sasnauskienė, J. čius, Julius Kastantina vičius, 
Kasparavičienė, A. Pažasis. New Britam, Conn. — B. Elzbieta Balkiūtė, ir dvasios va- 
Mičiūnienė, O. Radzevičienė, O. Valinčienė, R. Sipolis, das kun. J. švagždys.
O. Sipolis. Brockton, Mass. — Kun. J. Petrauskas, Jo-į 
nas Ramanauskas, Julija Jakavonytė. Providence, R. L‘ 
— Edvardas ir ponia Ciočiai. Haverhill, Mass. — Ponas 
ir ponia Amšiejai. Kolegijos atstovai — Kun. dr. J. Na
vickas, MIC., Kun. Dr. J. Starkus, Kun. Dr. Matulai
tis, MIC., Kun. P. Malinauskas, MIC. ir kiti.

LDS 8 kp., Cambridge, Mass. 
— Antanas Vaisiauskas, Juozas 
Smilgis, Juozas Mockevičius, 
A Daukantas ir Aleksandras 
Pleką vičius.

Susirinkimui vadovavo — Vladas Rimša, sekreto- Fed-16 sk- Cambridge, Mass. 
__________________________ Antanas Zaveckas, Pranas Ja- 

Susirinkimas pradėtas ir baigtas malda, kuriai va- liūnas ir Jonas Tebėra.

Fed. 3 sk., So. Boston, Mass.—

riavo — Veronika Kondrotaitė. V 

n-

dovavo kun. dr. J. Navickas. ,
Sekantis susirinkimas sušaukti sulig reikalo pa- adv. A Jankus, M. Kilmoniūtė, 

L. Sekretorius, b. J. Valeskienė, Jieva Jankau
skienė ir p-nia Jeskevičienė.

Maldos Apaštalavimo d-ja, So. 
Boston, Mass. — K. Čiurlionie
nė, A. Švedienė, ir A. Jocienė.

Fed. 49 sk., Lowell, Mass. —

liktas valdybai.
f

- -. t y

PROTOKOLAS
~ •

.,T» z-

ną Vaikį, pranciškoną, 
atvykusį iš Lietuvos, pasakyti 
kalbą, • Kun. J. Vaškys, savo Jonas šaukimas, Jonas Didikas, 
giežioje kalboje puikiai nupie- Juozas Sabaliauskas 
šė, kokiu apgaulingu būdu ru-' Rlažonis. 
sai okupavo Lietuvą. Kalbėjo jis 
apie šiandieninę Lietuvos padė
tį, ir kokiu būdu mums geriau
siai kovoti, kad atgavus laisvę

N. A Lietuvių Katalikių Sei
melio, kuris įvyko vasario 22 d., 
1941 metais.

Vasario 22, Šv. Roko parapi
jos svetainėje, Monteilo, Mass., 
įvyko LRK Naujosios Anglijos 
apskričio Seimelis. 9;30 vai. ry
te šv. Roko parap. bažnyčioje, 
seimelio delegatams atlaikytas 
šv. Mišios ir pasakytas tai die-] lietuvei, 
nai pritaikintas pamokslas, šv. 
Mišias su asista atnašavo kiin. 
J. švagždys, ir pamokslą pasa
kė kun. J. Vaitekūnas. Seimelio 
posėdis pradėtas 11:15 vai., ku
rį atidarė Federacijos apskr. 
pirm. p. A. Zaveckas, pasaky
damas įžanginę kalbą, ir LRKF 
vardu pasveikino seimelio atsto
vus ir svečius. Pakviestas vieti
nis kleb. kun. J. švagždys, at
kalba maldą.

Tuoj išrinkta tos dienos sei
meliui prezidiumo valdyba, bū
tent: pirm. — A. Zaveckas,vi- 
ce - pirm. — Juozas Glavickas, 
raštininkais — p-lė Pranciška 
Mažuknaitė ir A Daukantas.

Rezoliucijų ir mandatų komi
ai jon išrinkta šie: kun. J. švag
ždys,'adv. A Jankus, J. Svirs- 
kas, T.- Mažeikienė, P. Rakaus
kas, kun. K. Vasys. Išrinkus 
prezidiumo valdybą, pirm. A 
Zaveckas pakviečia kun. Justi-

ką tik

'9

ir Stasys

Fed. 81 sk., Norwood, Mass.— 
S. Razulevičius ir K. Kašėta.

Gyvojo Rožančiaus Brolijos 
Sąjunga, Norwood, — U. Paz- 
noikenė ir B. Adomaitienė.

Neperstojančios Pagelbos Pa
nelės Švč. Moterų d-ja, Nor- 
wood, Mass.

su 84 ir Marijona Aidukienė.
Šv. Jurgio Kareivio d-ja, Nor-

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

L PHONE
So. Boston 

2271
: 2__________

M. J. Colney, HD.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam aaoHa ayta- 
dulius, Diathermy ir kitus moder- 
nilkus išradimus nuo sukilo Ir le
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
Hrdiea ligų, reumatizmo, tanelių ir 

odos lirų.

148 6rand SL
Tel. 3-474? Waterfcury, Gana.

Mandatų komisija peržiūrėju
si mandatus, pateikia šį rapor- 

įtą: “šį seimelį atstovauja 19 
įskyrių bei organizacijų, 
atstovais ir 10 dvasios vadų”.

Federacijos 13-tas skyrius, wood, Mass. — Jurgis Versec- 
Worcester, Mass. — p-lė Pran-, kas ir Jonas Aidukonis.
ciška Mažuknaitė, p-nia Anu-I šv. Pranciškaus parapijos So- 
šauskienė, J. Svirskas ir p. Ma-' dalietės, Lavrence, Mass. 

žukna.
Fed. 33-ias sk., Worcester, 

Mass. — Juozas Glavickas, Pet- 
: ras Kosulis, Juozas Kosulis, Te- 
I klė Mažeikienę ir Eleonora 

Džiaugienė.
LRKSA 41 kp., Worcester, — 

Marijona Monkienė ir Marijona 
Anušauskienė.

LDS 7 kp., Worcester, — Vin
cas Mažukna.

Pilnųjų Blaivininkų 25 kp., 
Worcester, — Pranas Mankus.

Fed. 9-tas sk. ir 9-ios draugi
jos, Monteilo, Mass. (draugijų Telegrama nuo kun. Navicko 
vardai mandate nepažymėti) — Niagara Falls, N. Y.; telegrama 
Juozas Trainavičius, Leonardas — nuo Nukryžiuoto Jėzaus Se- 
Kumpa, Anelė Svirskienė, Jieva sėlių, Cambridge, Mass., Sveiki- 
Babulienė, Antanas Akstinas,! nimo laiškas nuo B. Jakučio, 

Cambridge, Mass. Toliau seka 
kalbos. Kalbėjo šie: kun. Kas- 
tantinas Vasys, kun. Jonas Vai
tekūnas, kun. Pauliukonis ir 
kun. Jonas švagždys. Kalbėto
jai savo kalbose davė geitos pa- 
mokimus, ir ntrhfeė geriausius

Adelė Dalalienė

— S. 
Razmauskaitė ir O. Gerčiūtė.

Šv. Elzbietos pašalpinė d-ja, 
Lawrence, Mass. — Ona Jerac- 
kaitė. \

Moterų S-gos kp., Lawrence. 
Mass. — Elena Zanavičiūtė.

Tretininkų Brolija, Lawrence, 
Mass. — Povilas Sakas, Juozas 
Pash ir Ona Šakienė.

“Darbininko” administracija 
— p. Antanas Peldžius; redak
cija — A. F. Kneižys.

Priėmus mandatus, perskaity
ta sveikinimai.

Juozas Balevičius, Antanina 
Kvaraciejienė, Kazimieras Gri
gas, Jonas Jenkelevičius, Elena 
Baronienė, Motiejus Svirskas, 
Tadas Kubilius, Ona Kalisaus- 
kienė, Ona Stonkienė, Petras 
Tūbelis, Steponas Kašėta, Julė —- ------- - - —- --------------

’ Jakavonytė, Janas Kilkus, Ele-| būdus kovoti užWetuvoa4aisvę.
•v

8

tą,-kur tik nebotų * nusirinki

j; —tspaasjor------ -
PER^RAJ^APIŲWM^.

Antrą valandą seimelio posė

dis tęsiamas toliau. ,£Mskusuota ir Mitoki parengimai. Kelti Šu- 
apie katalikišką spaudą, ir ieš- 1* —i*--•- —----- Au
kota galimybių, kad parėmus organizuoti tam tikrą fo- 

laikraštį “Darbininką”.
Priimtas p-lės J. Jakavonytės 

įnešimas, kad visi lietuviai iš^ 
Mass. valstybės kolonijų siųstų tuvos Gelbėjimo Fondą, 
laiškus savo reprezentantams,] 3) Kaip niekad pirmiau, da- 

prašydami, kad butų pravestas (bar ypatingai yra reikalinga vi- 
bilius įvedimui lietuvių kalbos sų katalikų vienybė. Užtai N. A. 
aukštesnėse mokyklose. ] Katalikų seimelis prašo visų

Diskusuota, kokiu būdu sek-' parapijų, draugijų ir šiaip ats- 

mingiau rinkti- aukos Lietuvai. kirų asmenų, ypatingai katali- 
Nutarta kreiptis prie visų orga-, kų inteligentų, 
nizacijų, kad jos šiame darbe (reikaluose išvien, 
dirbtų kuosutartiniausiai. šis šioje vienybėje, 
darbas paliktas seimelio delega- galėtume atlikti tinkamą Die- 
tams, kad jie sugrįžę į savo ko- vui ir Tėvynei darbą, 
lonijas, kreiptus tuo reikalu į REZOLIUCIJA 
savo apylinkes organizacijas. | Naujosios Anglijos Lietuvių

Priimtas įnešimas, kad visose Katalikų Seimelis, giliai su-

kų reikalu mintį ir rinkti ęu-

misiją ir kuopeles, rinkti kas 
mėnesį aukas po namus, ir Iri
sais kitais būdais auginti ije-

veikti Lietuvos 
sutartiniau- 

kad pilnai mes

parapijose būtų išrinkta keletas prasdamas kad lietuvių katali. 
asmenų, kurie eitų per lietuvis- ky gpąyja yra vienas galingiau.
kas šeimas ir rinktų aukas Lie
tuvai. Rengti visose parapijose 
tam tikslui visokius parengi
mus, k. t., tautiškus vaidinimus 
su šokiais ir loterijomis. Varyti 
smarkiausią propagandą prieš 
Lietuvos pavergėjus, per anglų 
spaudą. Raginti jaunimą, kad 
rašytų straipsnius šiuo reikalu 
Amerikos spaudoj. Rašyti laiš
kus prezidentui ir senatoriams, 
ir pareikšti protestą prieš ru
sus, protestuoti prieš leituvių 
vežimą iš Lietuvos Rusijon; 
per spaudą per radio ir asmeniš
kai įtikinti amerikiečius, kokiu 
būdu rusai barbarizuoja Lietu
vą.

Į šį darbą įtraukti jaunimą.
Kalbėta Lieutvos prezidento 

Smetonos atvykimo reikalu. Pa
reikšta, kad visos draugijos ir 
organizacijos laikytųsi savo 
centrų, būtent: Kunigų Vieny
bės ir Federacijos Centro nusi
statymų.

Padarytas griežtas protestas 
Sovietų Rusijai dėl užgrobimo 
Lietuvos ir terorizavimo lietu
vių. Protesto rezoliuciją paruoš
ti ir pasiųsti palikta komisijai. 
Komisija sudaro 
Young, adv. J. 
Kneižys.

Priimta, kad
bei apskričių suvažiavimų nuta
rimai būtų užrekorduoti rekor
dų knygose, ko iki šiol nedaro
ma.

Seimelyje priimta šios rezo
liucijos:

1) Atsižvelgiant į sunkią Lie
tuvos padėtį, kaip katalikybės 
taip lietuvybės žvilgsniu, ir ži
nant, kad viskas tai yra Dievo 
rankose, N. A. Katalikų seime
lis, Brockton, Mass., nutaria 
prašyti visų gerb. klebonų, į- 
vesti speciales Lietuvos reikalu 
pamaldas, ar tai pirmą penkta
dienį, ar tai pirmą sekmadienį 
ar kitu laiku sulig aplinkybių ir 
patogumo, ir prie to raginti vi
sus žmones, kad tai virstų lyg 
nacionalė mūsų tautos valanda.

2) Visiems aišku, kad be pi
niginės paramos nieko Lietuvai 
gero nepadarysime, užtai N. A. 
Katalikų seimelis nutaria ir 
prašo visų katalikų kelti mintį, 
daryti pastangas, kad kiek dau
giausiai surinkus aukų Lietu
vai, ir visas aukas siųsti į Lie
tuvos Gelbėjimo Fondą. Tą į-

šie: adv. A. 
Cūnys, A. F.

visų seimelių

į

šių ginklų kovose dėl kataliky
bės ir lietuvybės išplėtimo, ap
gynimo ir išlaikymo mūsų išei
vijoje, ir, kadangi LDS organas 
“Darbininkas” yra netik LDS 
organizacijos laikraštis, bet jis 
tarnauja plačiajai visuomenei, 
ir kadangi laikraštis “Darbinin
kas” visuomet stovėjo ir stovi 
už nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą, todėl Seimelis 
nuoširdžiai prašo katalikų lietu
vių organizacijų ir bendrai visų 
lietuvių katalikų paremti “Dar
bininką” savo prenumeratomis, 
aukomis, ir darbu.

Padėkime “Darbininkui” iš
mokėti skolą už Intertype, ku
rios dar yra $2,520.00. ir kurios 
“Darbininkas” be geraširdžių 
katalikų lietuvių neišgali apmo
kėti. _

REZOLIUCIJA
Kolonijos, kurios dar neveikė 

klausimu pravedime įstatymo, 
kad lietuvių kalba būtų dėsto
ma aukštesnėse mokyklose, tu
rėtų šiuo klausimu savo koloni
jose pasidarbuoti, rašydami sa
vo reprezentatams, kad praves
tų šį bilių.

REZOLIUCIJA
Kad visi katalikai lietuviai 

plėstų lietuvišką propagandą vi
sur ir visada; ypatingai tėvai, 
įtraukdami savo sūnus ir duk
reles į šį darbą. Aišku jaunimas 
nepaiso ir nesidomauja Lietuva 
ir jos reikalais, todėl negali ir 
nemoka tą propagandą plėsti. 
Taigi yra priedermė tėvų, ra
ginti savo vaikus skaityti lietu
viškus laikraščius apie Lietuvą. 
O jai jie nemoka skaityti ar ne
supranta, tėvai turi išaiškinti ir 
pamokyti savo vaikus tuose rei
kaluose. Taip jaunimas tarpe 
savęs ir galėtų apie Lietuvą ir 
jos sielvartą kalbėti, ir tuo bū
du plečiama propaganda. Prira
šyti savo vaikus prie lietuviškų 
organizacijų.

Pranciška Mažuknaitė 
Antanas Daukantas

fale Kefalės
I.-UH »
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Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass,
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Užsisakytite Tenka Pas Mas |
Pristatom geriausi toniką Pikni- i 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kairas yrietaans.

Myopia Club Beverage Co.
i, Mass. teL Dedham 1384-W i
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