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Sekmadienį, birželio- 

June 1 d., Romuvos parke, 
Montello, Mass. įvyksta 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos N. A. Apskričio 
metinis - tradicijinis pik
nikas. Rengėjai sako: — 
“Šiame piknike nebus nei 
alkanų, nei ištroškusių. Ir 
alkis ir troškulys bus kuo
mi patenkinti. Čia ir neal- 
kanas valgys ir neištroš- 
kęs gers”.

Bet šiame piknike ne tik 
kūną bus kuo pastiprinti, 
bet taip pat ir sielą. Pa
kviestas ką tik atvykęs iš 
pavergtos Lietuvos įžy
mus svečias papasakoti a- 
pie Lietuvą ir įvairius ki
tus įvykius pasaulyj. Kal
ba bus perduota suvažia
vusiems per garsiakalbį. 
Bus parodyta gražūs spal
vuoti judami paveikslai.

Sporto mėgėjams bus 
malonu pamatyti įžymius 
sportininkus žaidžiant 
baseball, bėgimą, šokimą 
ir kitokius žaidimus.

Jaunimui, na ir visiems, 
grojant orkestrui, bus 
proga ne tik savo kojales 
paminklinti, bet ir prizą 
laimėti.

Jau gavome žinių, kad iš 
visos Naujos Anglijos yra 
pasiruošę vykti į LDS 
Naujos Anglijos apskričio 
GEGUŽINĘ būriai svečių 
ir viešnių. Tai bus tikras: 
lietuvių sąskridys. Vi
siems bus proga pažintis 
atnaujinti ir susipažinti.

Taigi sekmadienį, birže
lio 1 dieną visi pasimatysi
me Romuvos parke, Mon
tello, Mass.
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Nuskandino Didelį Anglijos 
Karo Laivą Hood

Vokiečių Bismarkas Pabėgęs

• • '•l

Londonas, geg. 27 — Šio- delis smūgis. Nuskandin- 
mis dienomis tarp Green- tas Hood laivas vadovavo 
landijos ir Icelando Atlan- kitiems laivams. Kova At- 
to vandenyne įvyko susi- lantiko vandenyne tebesi- 
šaudymas tarp Anglijos ir tęsia. Vokiečiai nuskandi- 
Vokietijos karo laivų. Vo- nę daugiau anglų laivų, 
kietijos karo laivo šūvis 

: pataikė į Anglijos karo 
laivo — Hood parako san-J 
dėlį. Anglijos karo laivas 
nuskendo ir kartu su juos 
nuskendo, kaip spėjama 
apie 1,341 įgulos narys.

Anglijos karo laivas 
Hood buvo 42,000 tonų į- 
talpos. Tai buvo didžiau
sias karo laivas pasaulyj.

Vokietijos karo laivas 
Bismarkas, kurio šūvis pa
taikė į Anglijos laivą ^r fouvo gerai įsistiprinę 
Hood; F™?5.’1??0 t0"Lfta?J anglai. bet Vokietijos na- 

įciai jau ir toje saloje turi 
stiprią karinę jėgą, ir iš
rodo, kad anglai bus pri
versti iš ten kraustytis.

Vokiečiai Nuskandino 30 
Anglijos Laivų

Berlynas, geg. 27 — Vo
kietijos žiniomis, ties Kre
ta nuskandino apie 30 įvai
rių Anglijos karo laivų. I- 
talai taip pat sako, kad jų 

i orlaiviai sunaikino Angli
jos 5 tūkstančių tonų šar- 
. vuotlaivį.
i Kreta yra Graikijos sala,

■

Visose valstybėse, apart ke
lių, Atminimo Diena bus mini
ma gegužės 30 dieną, tai 73 pa
minėjimas dienos, kurioje pa
gerbiama naminio karo žuvu-! 
sius kareivius.

Pirma Atminimo Diena minė-; 
ta gegužės 30 d., 1868 m. Gene
rolas Logan, vyriausias oficie- 
rius, ką tik suorganizuotos ve
teranų organizacijos, Grand Ar- 
my of the Republic, išleido pra
nešimą, prašydamas žmonių 
neužmiršti karo žuvusius karei
vius. Generolas Logan savo pra
nešime prašė žmonių gėlėmis 
papuošti kapus arba kitokiu bū
du apdailinti kapus draugų, mi
rusių apsaugojant jų šalį.

Nuo 1868 m. ir per kiek metų 
po to, tą dieną vadino, Kapų 
Papuošimo Dieną, ir tik 1870 
m. Grand Army of the Republic 
nariai nutarė pamainyti vardą 
į Atminimo Dieną, nes tas var
das geriau paaiškino dienos tik
slą. Bet daug žmonių vis varto
jo pirmą vardą, ir nors šiandien 
diena oficiališkai paskelbta At
minime Diena, bet pirmas var
das vis pasiliko.

Pietinėse valstybėse — Alaba- 
ma, Arkansas, Florida, Geor- 
gia, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, ir South Caro
lina nemini gegužės 30 d. Ba
landžio 26 d. Georgia, Albama, 
Florida ir Mississippi laiko ce
remonijas dėl konfederatų ka
reivių. North Carolina ir South 
Carolina karėje žuvusių dieną 
oficialiai švenčia gegužės 10 d., 
kaip Kapų Puošimo Dieną. Chrff 
valstybėse, kur gėlės žydi mėnu

VūktybČmS Popiežius Kalbės Per Radio
---------------------- j

Tokio, Japonija, geg. 27,jnigą Romaną Zielinskį ir
— Vokietijos laivyno vy
riausias admirolas, Erich 
Raeder, ] 
Japonijos žinių agentūros; rių internuotų vokiečių 
atstovu, pareiškė, kad jei-j rugsėjo mėn., 1939 m., o 
gu Jung. Valstybės duos: kunigą kaltino būk jis 
Anglijai laivus palydovus! “būdamas taip vadinamo 
arba kitokią laivyno pa- civilo teismo galva” nutei-, 

igalba, tai toks poelgis 
• reikštu “karo veiksmą“, 
j Jis sako, kad Jung. Vals
tybės jau ir dabar papildė 
j karo veiksmus patruliuo-

tris kitus lenkus mirties 
bausme. Trys lenkai buvo 

pasikalbėjime su Į kaltinami nužudyme ketu-

Vatikano Miestas — Są- 
ryšyj su enciklikos “Re- 
rum Novarum” 50 metų 
sukaktim Popiežius Pijus 
XII sekmadienį, birželio 1
d. pasakys per radio kai-i 
bą.

ipos. Anglai sako, kad ir;
1 vokiečių Bismarkas tapo 
apardytas šūviais, bet vo- 

į kiečiai užginčija ir sako,' 
kad Bismarkas pabėgo vi
siškai nepaliestas.

Karo laivų kova tarp 
Greenlandijos ir Icelando 
Atlantiko vandenyne pra
sidėjo pereitą šeštadienį ir 
tęsėsi visą dieną.

Hood laivas pastatytas 
j 1920 ir atnaujintas 1930. 

laivas baigtas

sęs vokiečius mirtimi.
Britai VA Puolė Iraką

< ■’ —- -----------
j Roma, geg. 27 — Iš Va- 
| tikano sluoksnių sužino- Į 
ima, kad nežiūrint konkor-' 
dato provizijų, kuriomis 
garantuojama katalikiš- 

;kos spaudos laisvė, išleis
tas naujas katalikiškai 
spaudai suvaržyti dekre- _ _ 
tas. Pagal tą naują Vokie-: 
tijos ministerijos dekretą statyti pereitais metais 
nuo birželio 1 d. uždaro vi-į Vokietijos žinios prane
šus katalikų periodinius kad toje kovoje Brita. 
leidinius, buletenius ir lai-; nj jos laivynui suduotas di- 
krascius. j---------------------------------

Tai skaudus smūgis ka
talikams.

Nuskandino 10 Prekinių 
Laivų

Berlynas, geg. 27 — Vo
kietijos žinios paduoda, 
kad per pastarąsias dvi 
dienas Vokietijos subma- 
rinai nuskandino 10 preki
nių laivų ties Vakarine A- 
frika. Visų nuskandintų 
laivų įtalpa yra 77,000 to
nų.

Bagdadas, geg. 27 — Ira
ko valdžia praneša, kad 

įjos karo jėgoms pavyko 
sumušti Britanijos karo 

, kurios puolė arti 
nedarnos Britanijai apie trūkumo Sirijoj ir Lebane Maaųuil ir Chouriba. Žuvo 
Vokietijos prekybinių lai- gali kilti revloiucija. *150 britų kareivių, 
vų judėjimus. Sakoma, 
kad dėl tokio patruliavimo 
Vokietija neteko keletą 
laivų.

Jeruzalė — Dalykų žino-
damos laivus ir nranešdi- vai teigia, kad dėl maisto jėgas,

I

Berlynas, geg. 27 — Vo-

Naciai Sumušo Britus Kreta Saloj

kietijos okupuotoje Lenki-jr Graikus 
joje, Poznanės specialis 
teismas nuteisė lenką ku-

BritųCairo, geg. 27 
neoficialūs pranešimai pa
duoda, kad Vokietijos na
ciai, nuleidę tankus ant 
Kreta salos, puolė Britus 

i ir sutriuškino 
jų pozicijas arti Canea, sa-

sį ankščiau diena apvaikščiota 
balandžio paskutinėj savaitėj.

Nors kažkurios valstybės pie
tuose mini Atminimo Dieną, jos 
taipgi paskiria specialę dieną 
atminčiai Konfederatų karei
vių. Kentucky švenčia gegužės 
10 d. ir Tennessee birželio 3 d.

FLIS.

Vokietijos Laivas "Bismarck"
Plieno Darbininkai Laimėjo ;

Buffalo, N. Y., geg. 27—

Streiką
v • marck ir kitus Vokietijos 

laivus toje pačioje vietoje, 
kur buvo nuskandintas 
Anglijos karo laivas Hood 
pereitą šeštadienį.

j Vokiečiai sako, kad lai
vas Bismarck buvo nus- 

į kandintas 400 mylių ties 
■Brest. Sakoma, kad laivą 
j Bismarck nuskandino

Anglijos pranešimuose 
sakoma, kad Vokietijos 
karo laivas Bismarck, ku
ris vadovavęs kovoje su 
Anglijos karo laivais At- 

I lantiko vandenyne buvo 
į'šūviais sugadintas ir nu- 
"į skandintas.

, . .. ,| Vokietijos žinios sako,
ajFa’.lr UnlJ°S atSt°Vy^ kad Anglijos karolaivy- 
Atostogas gaus visi darbi- nas laivą Bis-dviem torpedom,
ninkai, kurie yra išdirbę 
metus laiko toje dirbtuvė
je.

• CIO unija ir Fedders Ma-
1 nufacturing kompanija 

pasirašė sutartį ir tuo už- 
7 77- , x ! baigė trijų dienų streiką.
Graikijos sala Kreta ang-1 Streikavo 500 darbininkų, 
lai nuskandino nuo 5 iki 6 Darbininkai išreikalavo 
tūkstančių vokiečių karei-! pakelti algas 5c j vaiandą; 
vių, kurie bandė iškelti vįeną savaitę atostogų su!vių, 1
savo kareivius ant salos.

Sakoma, kad Vokietija 
j ■ • ,o , ant Kreta salos jau turilossostines. Sakoma kad, ie kareivi ku.
kruvinoje kovoje žuvo riHuos atgabeno lėktuvais 
daug ne tik britų ir grai- ir sklandBytuvais ir nuleido|
kų, bet ir nacių. žemėn parašiutais.

Mm Schmeling Kovoja 
Britus Kreta Saloj

Londonas, geg. 27 —An
glijos pranešimu, ties'

Darbininkų Radio Programa '»

Jum. V. • Birtanijos Prekės 
Siunčiamos Japonijai

Pirmoji Divizija Vyks | Puerto

Sugrįžę iš Kalkutos ir’ Fort Devens. geg. 27 - 
Columbo tannmkai pase-Sakoma, kad 16-to pėsti- 

1 Fad 18 ninku regimento pirmoji
Ibių vienas jų laivas iš 15

Berlynas, geg. 27 —Max kitu laivų nuvežė į Japoni- 
, Schmeling, buvęs sunkio- ją švino, geležies rūdos ir 

kumštininkų gasolino. Kada jų laivas
i čempionas, buvo vienas iš grįžo iš Japonijos ir susto- mento gauna
' tų nacių kareivių, kurie jo Kalkutoj, tai tame uos- lojimo

šeštadienį, gegužės 31 d., 2 vai. po pietų įvyks nusileido parašiutais ant 
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo Kreta salos, ir dabar kovo- 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražių ja prieš britus ir graikus, mui Japonijon. 
dainų ir muzikos iš WCOP stoties, Boston

te į du didelius laivus kro
vė metalo liekanas, veži-

lio 10 d. ant Carribbean 
salos.

Visiems kareiviams, ku
rie gavo leidimus pasima
tyti su savaisiais, įsakyta 
sugrįžti laiku, o jei ne, tai 
bus skaudžiai baudžiami 
už nesilaikymą disciplinos..

Geležinkelių ir autobusų 
kompanijos, nustebintos 
staigiu paruošimu karei- 

• vių, prirengia traukinius 
pr. i <^°busus, kad kareiviai
. .įvežamos kasdien iki birže-1 gale t ’ laiku sugrįžti.

divizija gal būt birželio 2 
d. turės vykti į Puerto Ri- 
co. Kareiviai 16-to regi- 

l tik dviejų 
dienų leidimą pasimatyti 
su savo tėvais, kuomet ki
tų divizijų kareiviai g? n naui Japonijon. ; v '

ų ir muzikos iš WCOP stoties, Boston. Schmeling savanoriai įst©- Vadinasi, Jung. Vąlsty-. ų ei 1 es
Draugijos ir biznieriai skelbkite savo parengimus jo į nacių kariuomenę. Jis bės ir Britanija gelbsti Jąr to reginiento divizijos bus

ir biznius Darbininkų Radio programoje! yra 35 metų mažiaus, i. poniją.
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Antradienis, Gegužės 27, 1941

Pagerbė Kun. Povilį Lunskį Sovietų Teismas Nuteisė 9
Waterbury, Conn. — Gegužės 

20 d. Šv. Juozapo lietuvių para
pijos parapijiečiai pagerbė kun. 
Povilą Lunskj, kuris šioje para
pijoje, atvykęs iš Lietuvos, il
gą laiką darbavosi.

Pagerbimo ir kartu išleistu
vių bankietas įvyko Elton vieš-; 
butyj, kurį suruošė Profesijona- 
lų ir Studentų organizacijos 
kuopa.

Dalyvavo klebonas kun. Juo
zas Valantiejus, kun. B. Gau-į 
ronskis, kun. čebatorius ir ne
mažas skaičius parapijiečių.

Muzikalę programos dalį iš
pildė pp. Jedvyga, Ona ir Ed
mundas Stulginskai.

Principaliais kalbėtojais buvo 
-kleb. kun. Valantiejus, kun. į 
Gauronskis, kun. Čebatorius. p. 
Valerija Jakštaitė pasakė atsi
sveikinimo kalbelę Studentų ir j 
Profesijonalų organizacijos var-( 
du, kurios kun. Lunskis buvo 
dvasios vadu. Visų dalyvių var
du kun. P. Lunskiui įteikta do
vanėlė.

Toastmasteriu buvo p. Jedvy
ga Stulginskaitė.

Žmones Mirtimi
Maskva, geg. 27 — Šio

mis dienomis sovietų bol
ševikų teismas Kieve nu
teisė 9 žmones mirties 
bausme ir 30 žmonių il
giems metams kalėjimo 
bausmėmis.

Teismas juos apkaltino 
už “vogimą” javų, miltų ir 
pašaro iš kolchozų sandė
lių.

Gerai žinoma, kad Uk
rainoj yra geriausia žemė, 
kuri išduoda geriausią 
derlių. Bet sovietų valdžia 
beveik visą derlių atima, o 
gyventojus palieka badau
ti. Jeigu nuteistieji ir vogė 
javus, miltus ir pašarą, tai 
ka'd turėjus kuo maitintis 
ir šerti gyvulius. Parduoti 
jie negalėjo, nes Sovietijo- 
je privačios prekybos nė
ra, yra tik valdiška - sovie
tiška.

Britai Vėl Paėmė Nelais
vėn Du Italijos Karininkus

Kun. Pranciškus A. Virmauskis KIBIRKŠTYS

Turiningą atsisveikinimo kal
bą pasakė kun. Povilas Luns
kis. Nors kun. P. Lunskis tik 
liepos 1 d. išvyksta iš Water-| 
būry į Mt. Carinei, Pa. darbuo
tis lietuvių parapijoje, bet dėl 
tam tikrų aplinkybių atsisvei
kinimo ir pagerbimo bankietas 
surengtas ankščiau.

Kun. P. Lunskis yra labai 
daug pasidarbavęs, ypač jauni
mo tarpe. Be to, jis yra įžymus 
rašytojas. Kun. P. Lunskis yra 
parašęs daug straipsnių ir ei
lių, kurie tilpo mūsų laikraš
čiuose.

Cairo, Egiptas, geg. 27— 
Britai pareiškia, kad E- 
thiopijoje britai sunaiki
no 4 italų divizijas ir vėl 
paėmė nelaisvėn du italus 
generolus, būtent, gen. Li- 
bertį ir gen. Baccarį.

Britai baigią apvalyti E- 
thiopiją nuo italų.

Vokiečiai ir italai yra 
apsupę Tobruką, Libijoj, 
bet ten nėra jokių permai
nų. Britų karininkas, su
grįžęs iš Libijos, pasakoja, 
kad ten ramu ir nesą jokio 
pavojaus britams.

— Iš tikrų šaltinių patir
ta, kad plento tiltas per 
Nerį ties Jonava yra su
sprogdintas. Bolševikų 
spauda apie tai nieko ne
rašo. Suimti keli asmenys, 
kurie kaltinami, tiltą sus-' 
progdinę sabotažo tiks
lais.

Kaune kalbama, kad Jo
navos tiltą per nemokišku- 
mą yra susprogdinę patys 
maskolių raudonarmiečiai. 
Mat, raudonųjų okupantų 
ir jų pakalikų tarpe vy
raujant neišvengiamo ka
ro psichozui, raudonoji ar
mija po visais Lietuvos til
tais yra pritaisiusi dinami
to. Jo pagalba okupantai, 
numatydami traukimosi iš 
Lietuvos galimumą karo 
atveju, rengiasi susprog
dinti visus Lietuvos tiltus, 
kurie Lietuvos gyventojų 
pinigais buvo pastatyti ne
priklausomybės laikais. 
Tokiu būdu per okupantų 
nemokėjimą apsieiti su di
namitu Jonavos tiltas bu
vo susprogdintas prieš lai
ką. Taip pat gauta žinių, 
kad okupantai prieš trauk
damiesi iš Lietuvos, yra 
numatę susprogdinti ne 
tik tiltus, bet ir fabrikus 
bei kitus svarbesniuosius 
pastatus. Okupantai vie
šai kalba, kad jie, prieš 
bėgdami iš Lietuvos, su
šaudysią ne tik visus poli
tinius kalinius, bet ir visus 
kitus “buržujus”.

Reikšminga, kad pasku
tiniuoju laiku daugelis žy
dų stengiasi, kaip pajėg
dami, iš Lietuvos išvažiuo
ti...

Japonijos Armija Pagrobė
Jung. Valstybių Produktus

Hanoi, Prancūzų Indo- 
Kinija, geg. 27 — Japoni
jos armija užpuolė ir iš
laužė dviejų Haiphong 
sandėlių duris ir išvežė 
$10,000,000 vertės produk
tų, kurie priklausė dviem 
Jung. Valstybių kompani
jom. Sakoma, kad japonų 
armija užgrobė produktus, 
kad sulaikyti nuo prista
tymo centralinei Kinijos 
valdžiai.

Japonijos valdžia sako, 
\ad Amerikos kompanijos 
buvo tik Kinijos savinin
kų priedanga.

KM Laimi Visuose 
Frontuose

Albanijos premiero, kurie 
važiavo automobiliu. Tū
las graikas, Vsail Laci Mi- 
kailov prisitaikė į policijos 
tarpą ir paleido keturius 
šūvius, bet nepataikė nei į 
karalių, nei į premierą, o 
tik vienas suvis pataikė į 
automobilio padangą.

Policija Mikailovą tuo
jau areštavo. Jis policijai 
pasakęs, kad šovęs todėl, 
kad Albanijos viršininkai 
jam nedavę darbo. Jis e- 
sąs “poetiškas maniakas”. 
Kad Italijos karalius išli
ko gyvas, tai kreditas 
dviem darbininkam.

Tačiau Lietuvos gyven
tojai tikisi, kad maskolių 
okupantai būsimų įvykių 
bus taip staigiai užklupti, 
jog jie nebesuskubs įvyk
dyti savo kriminalinių 
sprogdinimo bei masinio 
žmonių išžudymo planų.

14 MabuerigŽim

Bicknell, Ind. — šiomis 
dienomis Bicknell anglia- 
kasykloje įvyko dujų 
sprogimas ir toje katas
trofoje žuvo 14 darbinin
kų.

13 Žuvo Riaušėse
Chungking, Kinija, geg. 

27 — Centralinė žinių a- 
gentūra praneša, kad Ki
nijos karo jėgos prieš ja
ponus laimi visuose fron
tuose, ypač Pietinėje 
Shansi provincijoj, kur 
per pastarąsias dvi savai
tes užmušta 40,000 japo
nų.-

Du Darbininkai Išgelbėjo 
Italijos Karalių

Roma, Italija, geg. 27 — 
Italijos karalius Viktoras 
Emanuelis kartu su Alba
nijos premieru, Šefket 
Verlaci apžiūrinėjo karo 
liuką Albanijoj. Du darbi
ninkai pastebėjo įtartiną 
Žmogų, kuris taikėsi priei
ti prie Italijos karaliaus ir

Londonas, geg. 27 —Bri
tų žinios praneša, kad In
dijoj tarp moslemį ir hin- 
dusų kilo riaušės, kur už
mušta 13 žmonių ir sužeis
ta 120. Policija riaušinin
kus numalšino, paleisda
ma šūvius į riaušininkų 
minią.

Prancūzijos Valdžia Pakels 
Algas Darbininkams

Vichy, Prancūzija, geg. 
27 —Nors Prancūzijos mi
nistrų kabinetas dar ne
turėjo susirinkimo, tačiau 
jau esą paruoštas planas 
pakelti algas darbinin
kams. Pragyvenimui kai
noms pakilus darbininkai 
iš savb ilgų nebegali pra
gyventi.

Sunaikino 300 VokieSg 
Lėktuvy

Londonas, geg. 27 — Bri
tų oro laivynas sunaikino 
300 vokiečių lėktuvų Kre
ta saloje ir, sakoma, nužu
dė maždaug apie 7,000 ka
reivių.

Milijonas Jaunuoly Turės 
uzsiregismioTi

VVashington, D. C., geg. 
27 — Apie milijonas jau
nuolių, kuriems nuo spalių 
16 dienos suėjo arba sueis 
iki liepos 1 d. 21 m. am
žiaus, turės užsiregistruo
ti liepos 1 d. š. m.

Karo Laivai Hood • Bismarck
Anglijos laivas Hood bu

vo 42,100 tonų įtalpos ir 
galėjo plaukti 32 mazgų 
greitumo į valandą. Vokie
tijos laivas Bismarck buvo 
35,000 tonų įtalpos ir galė
jo plaukti 30 mazgų į va
landą.

Yra žmonių, kurie drovisi minėti net ir užtarnau
tą jubiliejų. Tiesa, tokių kuklių tipų labai maža, bet jų 
vis dėlto yra. Rodos reikėtų pagerbti jų norus ir net 
stambesniuosius jų jubiliejus tylomis apeiti, bet laik
raščio jau tokia pareiga, kad turi pabrėžti visuomeni
nius įvykius, prie kurių be mažiausios abejonės pri- 
skaitomi 25-kių metų kunigystės jubiliejai.

Tokį jubiliejų mini, ar verčiau atsižada minėti, 
tik spauda jį mini — plačiai žinomas Naujojoj Angli
joj So. Bostono lietuvių klebonas, kun. Pranciškus A 
Virmauskis. Jis buvo įšventintas kunigu birž. 2 d., 
1916 m. Tad šiais metais kaip tik ir sukanka 25 metai 
vaisingos jo darbuotės Kristaus vynuogyne. Kur yra 
vaisių, ten būta ir sunkaus darbo, prie kurio nedvejo- 
tinai prisideda nuolatinė karionė, daug kančių ir nusi
vylimų, bet kurie galų gale vis dėlto atneša ir gausią 
Dievo palaimą. Prisiminkime kad ir 14-kos metų jo 
klebonavimą Lawrence. Gerb. Jubiliatas buvo ten nu
siųstas vos į du mėnesiu po įšventinimo. Įeikime į jau
no kunigėlio padėtį ir mėginkime suprasti, kokia milži
niška našta buvo užkrauta ant jo pečių — tvarkyti pa
rapiją, kurioj ne tik tvarkos, bet ir žmonių kaip ir ne
buvo, nes ko ne visi buvo sugarmėję į gudrią ir vyliū- 
gingai ištiestą nezaležninkijos tinklą. Nuėjo, tai nuė
jo, bet kad jie nors būtų palikę ramybėj jauną nepri
tyrusi kleboną. Kur tau. Jie nuolatos grįždavo atgal — 
ne į bažnyčią bet į svetainę, apsiginklavę žiauriu pasi
ryžimu visiškai suardyti katalikų parapiją. Tačiaus 
neigiamas atskalūnų užsispyrimas susidūrė su teigia
mu klebono ryžtingumu — kovoti, ištverti ir nugalėti. 
Taip ir įvyko. Dievo padedamas, jis nugalėjo nezalež- 
ninkų rėksnius ir švilpukus, subūrė beveik jau išnyku
sią parapiją ir pastatė puošnią bažnyčią. Vėliau susi
laukęs uolios paspirties jauno vikaro, kun. Pr. M. Ju
ro asmenyje, jau visiškai saugiai ir ramiai buvo be
tvarkąs atvaduotą ir gerokai išugdytą parapiją, kaip 
štai susidariusios 1929 metais aplinkybės, ar, katali- 
kiškiau kalbant, gerojo Dievulio valia pašaukė jį kle
bonauti į So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapiją.

Čia jau buvo kitoniškos sąlygos. Nebe netvarka, 
bet milžiniškas darbas krito ant jo pečių. Daugiau kaip 
trigubai didesnė parapija; metropolinis Naujosios An
glijos miestas; religinis ir kultūrinis lietuvių centras; 
spaudos sostinė; skaitlingos bažnytinės, idėjinės ir pa- 
šalpinės draugijos; pagaliau kelios dešimtys mieste ir 
priemiesčiuose išmėtytų ligoninių, kurias dažnai ten
ka lankyti, nes visose pastoviai randasi lietuvių ligo
nių — tas viskas reikalauja ir visokeriopo išsilaisvini
mo, ir angeliškos kantrybės, ir nežmoniškos ištvermės, 
ir penkių - šešių žmonių darbingumo. Našta ne tik 
vienam, bet ir keliems ir tai uoliems darbininkams 
perdidelė, jei visas religines ir visuomenines prieder
mes mėgintų kiek tinkamai atlikti. Gerb. jubilietas 
jau dvylika metų So. Bostone klebonauja. Tad — pa
tys padarykite savo išvadas.

Gerb. jubiliatas labai rūpinasi religine ir idealine 
“Darbininko” kryptimi. Taip pat nuolatos ragina vi
sus sugebančius “D-kui” rašyti. Pasėkos iš to labai 
gražios, nes ne vienas plunksnos talentas “D-ko” skil
tis yra papuošęs, vis pasidėkojant kun. Virmauskio 
prašymams ir paraginimams. Tad “D-ko” redakcijai 
tenka maloni pareiga linkėti jam ilgiausių metų ir 
Dievulio palaimos.'
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Pabėgo Graikijos Karalius
Londonas, geg. 27 —Ka

da Vokietijos naciai pra
dėjo bombarduoti Kretos 
salą ir nuleido parašiutais 
tūkstančius nacių, tai 
Graikijos karalius vos spė
jo pabėgti nuo nacių. Sa
koma, kad Graikijos kara
lius su savo valdžia perei-

Britai (sakė, Prancūzijos 
Viršininkams Išsikraustyti

Chicagos lietuviškų kom- 
nacių laikraštis rašo:

“ ‘Tiesa’ (Nr. 10) daro 
palyginimą tarp Graikijos 
ir Lietuvos. Jei ne Sovietų 
Sąjunga, Lietuvą galėjo 
patikti toks jau likimas, 
kokis ištiko Graikiją”.

Taip, jei ne Sovietų Są
jungos kruvinųjų komisa
rų klasta ir veidmainystė, 
tai Lietuva gal dar tebe
būtų laisva ir nepriklauso
ma, ir jei ne Hitlerio, Mu- 
ssolini ir Stalino susita
rimas pasmaugti visas 
mažasias tautas, tai iri 
Graikija būtų laisva ir ne
priklausoma.

Graikai nesidavė klasta 
ir apgaule pavergti. Jie 
gynė ir tebegina savo ša
lies nepriklausomybę gin
klu. Tik tas jų ginklas y- 
ra silpnesnis už trijų Eu
ropos razbaininkų
lino, Hitlerio ir Mussolini 
ginklus.

Toliau tas pats laikraš
tis rašo:

“Hitleris sistemačiai 
siuntė savo šnipus į svar
biausius Lietuvos centrus 
ir susitaręs su Smetona 
ruošė Lietuvos okupaci
ją”

Ne Hitleris siuntė šni
pus, bet Stalinas. Jeigu 

itleris būtų norėjęs už
grobti Lietuvą, tai jis bū
tų tą padaręs, nežiūrint 
ar toks jo žygis Stalinui 
būtų patikęs ar ne. Stali
nas nuo pat šio karo pra
džios yra Hitlerio pa
klusnus tarnas. Hitleris 
turėjo ką nors duoti savo

Sta-

nužemintam tarnui — 
kruviniausiam razbainin- 
kui. Stalinas pavergė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 
Hitleris pasigrobė riebes
nius kąsnius.

Sovietų Sąjungos dikta
torius Stalinas, jeigu Pa
baltijo valstybės nebūtų 
taip lengvai pasidavusios, 
tai jas būtų puolęs ginklu 
ir ugnimi sunaikinti, kaip 
puolė Suomiją, tik Stalino 
ginklas nėra toks galin
gas, kaip Hitlerio. Jeigu 
Pabaltijo valstybės būtų 
sujungusios savo kariuo
menes, tai vargiai Stalinas 
vienas būtų jas įveikęs, 
kaip vienas Mussolini ne
įveikė Graikijos.

Bet Europos diktato
riai, berydami mažasias 
tautas, kada nors pa
springs. Mažosios tautos 
atgaus sau nepriklauso
mybę ir laisvę. Tiesa, 
kruvinojo Stalino šnipų 
armija jau nužudė ir dar 
daugiau nužudys mūsų 
tautos geriausių sūnų, bet 
jie nepajėgs nužudyti vi
sų. Nužudytųjų vietas už
ims nauji Lietuvos gynė
jai, kurių nepasiekia ir 
nepasieks Stalino kruvi
noji ranka.

DABARTIES 
BILDESIUOS

Studentų Protestas

Boston, Mass., geg. 27 — 
Apie 2 tūkstančiai Naujos 
Anglijos kolegijų studen
tai išnešė griežtą protestą 
prieš davimą Amerikos 
karo laivų palydovų Angli
jai. Du Harvardo studen
tai, vienas iš jų apsirengęs 
tradicionaliniais drabu
žiais, kaip pats John Har- 
vard, išlėkė lėktuvu į Wa- 
shingtoną tą protestą as- 
meniai įteikti Amerikos 
prezidentui Rooseveltui.
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olimal Milijonų vOreilŲ
Aviacijos Kompanijoms
Washington, D. C. —šio

mis dienomis Jung. Vals
tybių valdžia paskyrė 
$350,000,000 aviacijos 
kompanijų fabrikų padidi
nimui ir pagerinimui.

Žemės Drebėjimas 
Sukrėtė Turkiją

Istanbul, Turkija, geg. 
27 — Dėl devyniolikos že
mės drebėjimo skaudžiai 
nukentėjo Turkija, ypač 
Smirnos sritis.

Būvusis respublikos kan
didatas į prezidentus Will- 
kie ir karo sekretorius 
Knox vienodai stovi už A- 
merikos stpjimą į karą. 
Bet jiedu nevienodai žiūri 
į Amerikos stiprybę. Will- 
kie drąsiai skelbia, kad 
stipresnės valstybės už A- 
meriką pasaulyje nėra bu
vę ir kad Amerika lengvai 
surengsianti Hitleriui ka
pus, o sekr. Knox išgąstin
gai šaukia, kad mes gyve
name baisiame pavojuje ii* 
kad mūsų saugumas tai 
teikimas paramos Angli
jai tiek, kad ji įstengtų at
silaikyti prieš Hitlerį.

Anglijos pasisekimas 
priklauso nuo gavimo pa
ramos iš Amerikos. Ta pa
rama gaunama laivais. Vo
kiečiai savo submarinais, 
laivais ir orlaiviais per 
metus nuskandina apie 30 
nuoš. Anglijos laivų. Kad 
Amerikos parama Angli
jai didėtų, tai Anglijos lai
vų skaičius turėtų didėti, 
o dabar mažėja. Išeina, 
kad Anglijoj laivų klausi
mas yra opiausias.

Jugoslavijos vyriausybė 
įstūmė savo kraštą į karą 
be žmonių pritarimo ir į 
keletą dienų pražuvo." Bū
tų gerai, kad tą įsidėmėtų 
tie amerikiečiai, kurie šį 
kraštą stengiasi į karą į- 
stumti be žmonių pritari
mo.

Bern, Šveicarija, geg. 27, 
— Britanijos valdžia pa
reikalavo, kad Prancūzijos 
valdžia atšauktų ir iškrau
stytų savo atstovus ir kon
sulus iš Jeruzalės, Jąffos 
ir Haifos laike keturių dįe-

tą penktadienį išvyko į Ė- nų. Prancūzijos atstovai 
giptą. vyks į Siriją.vyks į Siriją.

*

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos* 

Myopia Club Beverage Co. 
(rafton Are., IsRngton, Ma&Td. Dedham 1304-W|
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R j
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DARBININKAS

Katalikiškam pasauliui karštai už taiką besimel
džiant, lyg ir pasirodė pirmieji taikos pragiedruliai, ar 
kas tam panašus, kuomet du Amerikos senatoriai 
(viens lojalistas, kits izoliacionistas) pareiškė ne tai 
savo išsvajotą viltį, ne tai girdėtą paskalą, kad esą 
eina slapti tarp britų ir vokiečių pasitarimai apie tai
ką. Žinoma, nuo senatorių pasikalbėjimo iki taikos y- 
ra labai didelis tolis, bet nusikamavęs pasaulis tokius 
paskalus godžiai gaudo. Suprantama, kad jeigu ir iš 
tiesų eitų derybos apie taiką, tai kariaujančios valsty
bes vis dar gerokai pasipeš, kol prieis išvadą, kad nė 
viens, nė kits negali pilnai karo laimėti. Ypačiai, kad 
vienas labai svarbus dalykas dar nėra galutinai nu
lemtas. Tai klausimas: kas yra ir bus tikrasai jūrų 
valdovas?

Mes jau ne kartą minėjom, kad ilgą karą laimi 
tas, kieno žinioje ir valdžioje yra pasaulio okeanai. 
Kol kas vandenynus valdo britai. Vokiečiai labai norė
tų tą valdžią iš jų paveržti, bet britai nepasiduoda. Ta
da vokiečiai pasikviečia į talką Japoniją — tą visų pri
pažintą rimtą jūrų pajėgą. Japonai maloniai šypsosi 
ir pakvietimą priima, bet į karą nesiskubina. Jie tik
sliai apskaičiuoja, kad sujungtųjų Anglijos ir Ameri
kos laivynų jiems bus perdaug. Jiems neskubu. Jie ga
li kantriai laukti, kad ir 50 metų, kol tinkama proga jų 
interesams pasitaikys, bet pirmiau nepadarys nė ma
žiausio neapdairaus žingsnio. Hitleris tai pajuto ir ne- 
rymastauja. Jam skubu. Jis negali ilgiau laukti. Tad 
sumanė pats išspręsti klausimą: ar galima vokiečių 
orlaiviais nugalėti britų laivyną? Ot tasai klausimas 
kaip tik ir rišamas kruvinose kautynėse, kurios dabar 
verda Kretoje.

Kretos sala labai ilga ir labai siaura: 160 mylių ant tosios dvasinės šven- 
ilgio ir 7—34 mylios pločio. Du trečdaliu jos pavir- j tykios, kuri yra pastatyta 
siaus kalnais nuklota. Kai kurie kalnai turi virš 8000 ant neišjudomojo pamato, 
pėdų aukščio. Bet ten nemaža ir lygios dirbamos že-į “Smarkus Vėjas”, kuris, 
mės. Kretą buvo bevaldžiusi Graikijos vyriausybę, bet atėjo iš Dangaus tą pirmą? 
Anglijos globoj, kuri buvo tiek stipri, kad britai ten Sekminių dieną, iššlavė iš:
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Šie du vyrai pikietuoja Hope Theatre, Providence, R. I., per keturius 
metus ir dar neužsibaigia ginčas tarp jų darbdavių ir unijos.

J. E. Kardinolo O'ConnelI 
Laiškas

Viežpaties Jėzaus Prisi
kėlimas ir Šventosios Dva
sios nužengimas ant A- 
paštalų, smarkaus vėjo ū- 
žimu ir pasidalinusių ug-

Visai Dvasiškijai ir ištikimiesiems Arkivyskupi
jos katalikams sveikatos ir Dievo palamos.

Kiekvienais metais, Sekminių šventėj, kunigai ir 
visos Vyskupijos katalikai kviečiami palaikyti Diece
zijos Seminariją. Tarp daugelio kilmingų mūsų Vys
kupijos įstaigų Seminarija užima vienintelę ir pačią 
svarbiausią vietą. Yra tai dvasinio lavinimo mokykla, 
kurioje formuojami ir auklėjami busimieji dvasios 
vadai, kuriems bus pavesta tvarkyti Bažnyčios veiklą 
šioj Viešpaties vynuogyno apylinkėj.

Seminarijos tvarkymas ir vadovybė yra, be abe
jonės, vienas atsakingiausių uždavinių, kokie tenka 
Vyskupui atlikti. Tai kasdieninis jo rūpesnis ir siel
vartas, bet atsakomybė krinta ne tik ant jo vieno pe
čių. Tasai uždavinys turi paliesti nuoširdų lojalumą 
ir gausų duosnum# kiekvieno kataliko, kurs supranta 
tą gyvybinį Vyskupijos ir visos Bažnyčios reikalą.

Aš žinau, kad geroji kunigija ir pamaldūs šios 
Vyskupiojs katalikai supranta savo pareigą palaikyti 
šią visų svarbiausią įstaigą. Jūs jau esate parodę savo 
gausų susidomėjimą šiuo Dievo įkvėptu darbu ir aš 
vėl prašau jūsų naramos, be kurios Vyskupijos Semi
narija negalėtų išsilaikyti. Jaunųjų kunigų maldos ir 
gausi Visagalio Dievo palaima bus jūsų užmokesnis 
už labdaringą prisidėjimą prie šio vertingo ir švento 
tikslo.

William Cardinal O'ConnelI,
Bostono Arkivyskupas.šventosios valios tyrusis 

dangus, pasirodė aiški už
duotis. Tame reginyje A- 
paštalai pamatė švento
sios 1 

nies liežuvių pavidalu, yra 
pakeitę “pasaulio veidą”. 
Kristaus Prisikėlimas bu
vo Apaštalams svarbiau
sias įrodymas, jog Kris
tus yra Dievas. Šventosios 
Dvasios atėjimas įkvėpė 
Apaštalus, apšvietė juos ir 
suteikė jėgų tą įrodytąją 
teisybę pasauliui skelbti. 
Kristaus prisikėlimas Baž
nyčiai padėjo kertinį ak
menį. Sekminių stebuklas 
uždėjo stogą ir vainiką

Bažnyčią nuo klaidų ir per 
Ją visam pasauliui pakar
toja tą patį Sekminių pra-; 
nešimą. Tikinčiųjų sielose, 
Šventosios Dvasios galy-i^. . . . , , . . , .
bė ir dabar uždega tikėji- ° 
mą ir meilę. Visiems Jos

Dvasios paruoštų Į-i ieškantiems Ji duosniai 
statų pilną apibudinimą ir teikia Savo septyneriopas 
reikšmę. Pasidaliję ugnies dovanas. Kaip pirmoje 
liežuviai, kurie matomai'Sekminių Dienoje, Ji ste- 
apsistojo ant jų galvų, bu- būklingai veikia tarp žmo- 
vo ženklas tos Dieviškos nių. Gausiai apdovanoja 
ugnies, suliepsnojusios A- vertuosius, prižiūri betur-j 
pgŠirdyse Spuir RiisfiriFiria? silnnuo-

Krikštu . a 
Dievo galybės patepti, kad 
pajėgtų kovoti prieš visas i 
piktosios dvasios galybes. 
Nuvalyti ir pastiprinti, jie 
išėjo į pasaulį, aiškindami 
Dievo nuostabius darbus. j

_  Ugniniu čius, sustiprina silpnuo- 
Apaštalai likosi sius; Ji yra šviesa ir sve

čias, kuris pasauliui taip 
reikalingas.

I 
Daug ko pasaulis šian-; 

dieų trokšta. Vieno daikto' 
tikrai stokuoja, būtent,' 
Dievo meilės, kurią Šven-j

jie turi savo 
galybės veikiančios prieš (tarpe Dievo Motiną, kuri 
Bažnyčią.

Laikas jau atbusti, užlip- meilėje ir saugos nuo pa- 
į tą šventą kambarį, vojų. Kristus yra su jais, 

laukti šventosios Dvasios kad padėjus jiems pras- 
i atėjimo — gauti to links- kleisti netikėjimo tamsos 
i mo bei narsaus stropumo debesius, užplūdusius 
ir pasiryžimo, kad be bai- tuos, kurie gimę ir kadaise 
mės dirbtų Dievo nurody- gyvenę Bažnyčios vieny
tąjį darbą.

Ūžimas iš Dangaus, ug-t 
niniai liežuviai, Dievo ga- retų pražibti 
lybė kalbanti Apaštalų lū- Bažnyčios šviesa, spindin- 
pomis, trijų tūkstančių ti Sekminių liepsnomis, 
sielų atsivertimas, įvykę šventųjų Sakramentų ga-

užtars juos, priglaus savo

j bėję.
Toje tamsoje, šviesa tu- 

— Kristaus

Sekminės visuomet pasi- toji įila į žmonių
i lieka, kaip tikinčiųjų šie- gįrQįs įeisingumas plinta 
jlose taip Dievo Baznycio- ir santaika klesti vien tik
lieka, kaip tikinčiųjų sie- širdis. Teisingumas plinta
je. Josios stebuklai kas
dien pasireiškia. Nors ne 

__ „ „__ „___   . a , ______ ,   balsiai, ne regiami, smar-i 
šeimininkavo kaip namie ir įsikūrė erdvų aerodromą, Apaštalų minčių ir širdžių Skus vėjas sujuda ir ugnys, 
kuriame sustodavo vykstantieji iš Londono į Indiją tuos lūkuriuojančius žmo- suliepsnoja, o Šventoji 
orlaiviai. Užkąri? vę Graikiją, vokiečiai būtinai užsi- gaus silpnybės debesius ir Dvasia, Teisybės Dvasia, 

• V • K • • T.* *__ _ A. - T 1 • _ _ -   - J   *  ——   ? — « •••___________________•« /-m » •_________FT't • S “ • • TTeisybes Dvasia, visad ve
da Bažnyčią. Ji saugoja

kuriame sustodavo vykstantieji iš Londono į Indiją tuos lūkuriuojančius žmo-

į ten, kur randasi Dievo 
meilė; vien tik ten karo 
trimitai nutilsta ir siela 
tampa rami. Pasaulio vei
das, lygiai kaip prieš Kris
taus atėjimą, ir mūsų lai- 

į kais reikalingas pakeiti
mo, kas gali būti įvykdyta 
tik per Sekminių ugnis.

Tas atnaujinimas turi 
prasidėti Katalikų širdy
se. Tiesa, tikėjimo šviesa 
yra jiems suteikta, bet 
kiek yra juose tosios mei
lės ugnies, kuri dega Vieš
paties Širdyje; kiek to uo- 

kryptų Hitlerio pusėn. Iš viso, Kretos praradimas pa- lumo, kuriuo toji Širdis y-

mojo užimti ir Kretos salą, kurioj jie patvs planuoja abejojimo miglas. Stojos 
turėti orlaivių bazę. Iš Graikijos į Kretą tik 150 mylių, giedra, atsidengė Dievo 
Tuo artumu pasinaudodami, vokiečiai suorganizavo----------------------------------
oro transportą ir pradėjo leistis iš parašiutų į įvairias kalbama, ar ne geriau būtų savo laivyną, tą didžiausią 
Kretos sritis. Kalnai ir urvai daug jiems čia pagelbėjo imperijos apsaugą, bereikalo nebeeikvoti ir iš Kretos 
slapstytis kol atvykusių skaičius buvo dar mažas. Bet 
kai jų išsikėlė jau keletas tūkstančių, tuomet prasidė
jo atkakli kova žemėje, ore ir jūroje. Kretoj yra ne
maža pabėgusių Graikijos kareivių. Anglų padedami, 
jie smarkiai su vokiečiais susikovė. Kautynių rezulta
tai dar nepaaiškėjo. Anglai giriasi savo laimėjimais, Palestinos ir Sirijos arabai vis daugiau ir daugiau 
vokiečiai — savo. Bet iš visaio matvt, kad kovos ini- trypi" Hitkris T~ trr1" '------r----------- u______
cijatyva slysta iš anglų rankos. Jie tiktai ginasi, gi vo- darytų labai daug žalos britų interesams Viduržemio! ra pasižymėjusi! Koks ne- 
kiečiai iš visų pusių puola ir jau užėmė vakarinę salos jūroje, kuri strateginiu atžvilgiu vaidina šiam kare .rangus, koks neuolus dau- 
dalį. Anglų laivynas gerokai nukentėjo, ir Londone jau labai stambią rolę. K. | gelio Katalikų gyvenimas!

visiškai pasitraukti. O gal taip kalbama dėlto, kad nu
matoma, jog Kretoje vis vien teks pralaimėti. Kad ir 
anglai mažybina vykstančių Kretoj kautynių svarbą,; 
bet jų pralaimėjimas būtų didelis smūgis britų presti
žui, ypač musulmonų akyse. Tuomet Turkija, Irakas,

ženklai bei stebuklai — vi- lybė, per kuriuos Švento
ji yra reikšmingi tojo ji Dvasia kasdien veikia 
stropaus 
Šventoji
žmonėse. Šventajai ugniai jį kelią’ atvesti. Kiekvienas 
suliepsnojus, pasirodo Katalikas yra pašauktas 
darbštumas, ne koks laiki- būti apaštalu — silpnes- 
nas ar ūmai praeinąs pūs- niam artimui ramsčiu ir 
telėjimas, bet giliai pagrį- įkvėpimu.
sta, rami ir pasiliekanti- 
apaštališkojo užsidegimo 
dvasia, I 
pas pirmuosius Krikščio
nis. Iš šios dvasios jie sė
mė sau jėgų, džiaugsmo ir 
drąsos — kad kovodami 
prieš pasauli ir 3I nugale- Tokiu bQdu kiekvienas iS_ 
darni, paniekoje laikydami 
jojo viliojimus, viską at
naujintų Kristuje.

Tokių veikėjų 1 
šiais laikais. Ta pati Vieš
paties Dvasia gyvena Jojo 
Bažnyčioje, kad juos išju
dintų ir įkvėptų. Kaip ir

veiklumo, kurį žmonių sielose, gali iš 
Dvasia uždega naujo paklydusius į tikrą-

Kad šis uolumas neuž- 
, . . . .v, _ gestų, jis visuomet turi

maldomis atnaujina- 
mas; be paliovos semia
mas iš Dievo amžinųjų 
malonės šaltinių; ieško
mas Išganytojo Širdyje.

(eis savo darbą dirbti apaš
tališkuoju stropumu — 
kaip tie pirmieji Krikščio- 

reikia; nys, Šventosios Dvasios į- 
kvėpti, — “garbindami 
Dievą ir turėdami malonės 
pas visus žmones”.

A. B. Mestis, S. u.

“garbindami

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rusų Bolševikų Oku- 
puotosios Lietuvos

Kaip bolševikai apgaudinėjo lietuvius.— Visur siautė žydeliai. — Iš lietuviu 
ranku buvo plėšiamos tautinės vėliavos. — Kodėl smuko Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas. — Kas sykį paragavo bolševikiškų 'pyragų—daugiau nenori.
6. Rusų bolševikai-komu
nistai atrado Lietuvoje 

žmonišką gyvenimą, 
o dabar...

(Tęsinys)
Rusai bolševikai - komunistai a- 

tėję į Lietuvą pamatė, kad čia žmo
nes gana gerai gyvena, visko yra, ga
li laisvai pirkti ko širdis nori, o be to, 
nebrangiai. Todėl ir pirko ir ką tik 
sučiupo ir vežė į Rusijos gilUpią. 
Kartą atėjusi rusų bolševikų - komu
nistų komisija į “Žaibo” spaustuvę,

nesitverdama džiaugsmu pasakė:
— Tokia mašina turėtų būti Mas

kvoje, o ne Kaune, mes tokių mašinų 
neturime. Ko tik jie Rusijoje neturė
jo— gabeno iš Lietuvos.

Rusų bolševikai Lietuvoj įvedė 
rusų rublį ir už litą moka tik 1 rublį, 
o turėjo mokėti už 1 litą 13 rublių, 
nes toks jo kursas. Taigi, skaudžiai 
nubiednino žmones.

Kai atėjo rusų bolševikai - komu
nistai, siutas kaštavo 300 litų, o da
bar 1200 rublių, batai — 40 litų, o 
dabar 200 rublių. Seniau už gerą ark
lį ūkininkas gaudavo 500 litų, o da
bar 1200 rublių, taigi gali nusipirkti

tik siutą, ir viskas, o seniau nusi
pirkdavo geriausią siutą ir dar gero
ka suma likdavo pinigų — apie 200 
litų.

Dabar prie bolševikų “tvarkos” 
pragyvenimas pabrango šešis sy
kius, o uždarbis padidėjo tik per pu
sę, užtat ir darbininkai labai dažnai 
pareiškia nepasitenkinimą ir atvirai 
sako:
— Seniau buvo skelbiama, kad Die

vas yra, todėl turėjom ir duonos ir 
lašinių ir geresnį gyvenimą, dabar 
skelbia, kad Dievo nėra, bet ir duo
nos ir lašinių nebeturime.

Darbininkai, kurie seniau su 
džiaugsmu sutiko komunistus, šian
dien raudosi ir nušvilpia komunistų 
agitatorius. Vienas lietuvis komunis
tas, kuris keletą metų prie Lietuvos 
valdžios sėdėjo kalėjime už komuniz
mą, atėjus rusų bolševikams - komu
nistams iš kalėjimo buvo paleistas ir 
paskirtas Raseinių apskrities virši
ninku. Kartą šis komunistas draugų 
kompanijoj prasitarė:
— Aš maniau, kad mes lietuviai ko

munistai galėsime savistoviai tvar

kytis ir turėti žmonišką gyvenimą, 
bet dabar žydeliai ir rusai visur kai
šo savo nosį kur reikia ir kur nerei
kia, o be to, ir gyvenimas sunkėja, 
daug ko nebegalime pirkti. Kitą die
ną šis atviras lietuvis komunistas 
buvo areštuotas ir pasodintas į kalė
jimą. Kas išreiškia kokį nors nepasi
tenkinimą rusų bolševikų netvarka, 
tuojau areštuojamas, nežiūri, ar jis 
komunistas ar tautininkas ar kata
likas ar bepartyvis.

7. Kodėl taip greitai Lie
tuvoje pradėjo šlubuoti 
ekonominis gyvenimas?

v
Prieš rusų bolševikų Lietuvos o- 

kupaciją, žmonėse darbingumas bu
vo pakylęs, nes darbininkas žinojo, 
kad ką jis uždirba — jo. Nuosavybės 
teisės turėjimas, žmones žadino į 
kūrybingą darbą. Kai atėjo rusų ko
munistai, visą gyvenimą aukštyn ko
jomis pastatė, todėl žmonėse kilo 
daug klausimų: kas bus toliau? Kilo 
vienas klausimas po kito ir žmones

laukė ką atneš rytojus, o nieko ne
veikė. Šis neveiklumas pradėjo eko- 
niminį gyvenimą paraližuoti. O juk 
ramiu laiku, kai bolševiko kojos ne
buvo Lietuvoje, lietuvis su energija 
dirbo ir dirbo ir pelno turėjo. Lietuva 
tiek pagamindavo, kad užtekdavo jai 
pačiai ir daug išveždavo į svetimus 
kraštus, pavyzdžiui, riebalų tiek pa
gamindavo per metus, kad užtekdavo 
dviem metam riebalų Berlynui, ku
ris turi 6 mil. gyventojų.

Kai okupavo Lietuvą rusai bolše
vikai, darbininkai nustojo dirbti, o 
tik į mitingus buvo varomi, kad šlo
vintų ir garbintų Lietuvos okupan
tus: Staliną ir Molotovą. Kartą atei
na komunistų agentas į Pieno Cent
rą, ir įsako:
— Visi turi eiti į mitingą. Pieno

Centro vedėjas sako: o
— Mes turime neatidėliotinų dar

bų, gal galima keliasdešimt darbi
ninkų palikti, nes kitaip visas uogas 
reiks mesti laukan. Uogos parengtos 
darbui, jei mes atidėsime darbą, uo
gos suges ir turėsime didelius nuos
tolius. .(Bus daugiau)
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__________ o  ______ !salėtus; vyrai sočiai pavalgę,! jom vos 12 studentų, o vėliau’staigos galva ir siela yra kun.
— Galvoju, kad mes po kelių ■ nuliūdę apleido Marianapolį. j vis augo. 1931 metais įsikūrėm Dr. J. Navickas, 

Malonu ir jauku gyventi Ma- Marianapolyje, dabar turime a- visų ir visi reikalai

R. Kat. vo mano draugas Vincas.
Moterų
Choris-

I 
laisves n nepuikiausuiiiyucs aic-, 

das niekuomet nenuvys, nes jis jaubi gyvybę ir kūrybą...

kuriam rūpi 
ir reikalė

liai, gyvena ne savo reikalams, 
bet serga ir sielojasi katalikiš- 

visuome- 
nės interesais. Žmogus, kuris

metų galėsime susitikti Vilnių-Į ■------------- *-------- ----------------- . .
je, prie Aušros Vartų; mūsų rihnapoly, nes gamta žavi, o be.pie 90 studentų 
laisvės ir nepriklausomybės žie-; to, šnonės nepaniūrę, visur

to, čia veikia Vyčiai, 
Susivienymas, L. Kat. 
Sąjunga, Blaivininkai, 
tai ir Liet. Ųarbininkų Sąjunga.

Teko vieną kitą valandžiukę 
pabuvoti Atholio lietuvių tarpe, 
gavau įspūdį, kad žmones yra 
gyvi Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalams ir labai smalsiai 
teiravosi apie rusų bolševikų 
pavergtą Lietuvą.

2. Ir Vėl Būsi Nepriklauso
mos Lietuves Sintis

Iš Atholio dūmiau į Mariana
polio kolegiją. Važiuojam per 
Worcesterį.
— Vincai, sustokime minutę 

Worcestery, kun. Petraitį, gra
žios Atholio bažnyčios statyto
ją mačiau, dabar yra proga pa
matyti Westfieldo lietuvių pa
rapijos bažnyčios statytoją 
kun. kleboną Vasį.
— Gerai, užvažiuokime, — ta

rė dabartinis Westfieldo klebo
nas. Valandėlę šnektelėję, Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
nuvedė į bažnyčią. Žiūrint į di
dįjį altorių, akyse iškilo gyvas 
Vilniaus miestas ir ilgai karto
jau savo širdyje su poetu B. 
Brazdžioniu šiuos žodžius:

— “O Vilniau, Aušros Vartų
žvaigždėtoji šventovė, 

nei metai, nei karai tavęs
' mums nesugriovė — 

iš jųjų išbridai tu su
Kristupu šventuoju! 

ir ant pečių kaip kūdikį
šviesių dienų rytojų 

išsinešei iš dūkstančių,
skandinančių verpetų!

Ir vėl nuaidi vardas tavo 
per’pasaul] platų,

Vėl kelias praeitis žila,
kur požemiuos rusi — 

buvai širdis tu Lietuvos.
buvai, esi ir būsi!”

— Kazy! 
-Ką.

(Pluoštas įspūdžių iš keliautojo užrašų knygelės)
jje kuria tikrąjį pragarą; laido- 
Ija žmoniškumą, atima ne tik 
centą, bet protą ir laisvę.

Kartą pavakary atsidūrėm su! — Juk Amerikos laikraščiuose 
kun. V. Puidoku Atholy pas' telpa žinių apie bolševikus ir jų 
simpatingą kleboną Juraitį, ku- darbus, 
riam teko 1920 metais rusų bol
ševikų kalėjime “gyventi”.
— Sakyk, mielas klebone, ar; tą, reikia atvirai 

baisios buvo dienos Rusijoj* šyti. 
prasidėjus revoliucijai, tur būt, 
siautė bolševikai visuose pa- dailią bažnyčią, kuri pastatyta 

kun. Petraičio rūpesniu, dabar
tinio Worcesterio, Šv. Kazimie
ro parapijos klebono. įžengus į 
bažnyčią, tuoj tave pavergia 
Kristaus Velykų karstas, kur 
nejučiomis lūpos pradėjo karto
ti žodžius:

— Gyvyhės, Viešpatie, mirties 
Pergalėtojau, duok mums lietu
viams jėgos ir išminties, kad 
vėl galėtumėm atgauti Laisvę ir 
Nepriklausomybę. Sielos gilu
moj išgirdau paguodžiantį atsa
kymą:

— Dirbkite 
Lietuva bus 
Laisva!..

— Klebone,
gražų ir didingą Kristaus kars
tą, kuris skelbia naują ir kūry
bingą gyvenimą?

— Vabalnikietis Povilas Paliu
lis.

— Daug čia turite vabalnrkė- 
nų, tai nuoširdūs it simpatingi 
žmonės.

— Daugiausia čia gyvena va- 
balnikiečiai, bet yra vienas ki

etas ir iš kitų Lietuvos vietų, 
į — Ar jūsų parapijiečiai mėgs
ta organizacinį gyvenimą?

i — Taip! Mūsų parapijoje yra 
Aušros Vartų pašalpos, šv. 
Pranciškaus vyrų ir moterų. 
Šv. Onos moterų draugijos. Be — Ką tu svajoji, — pasit^ira-

I
i

— Taip! Yra žinių, bet nerei
kia jų vynioti į bovelną ar į va- 

■ Ln, remia apvirai ir tiesiai ra- 
syti.

Besišnekučiuodami įeinam į

, kampiuose?
— 1917 ir 1918 metų pradžios 

ęisus bolševikus priimčiau į 
dangų. Buvau karo kapelionu, 
bc»3evikai 1917 metais už lap
kričio, gruodžio ir 1918 metais 
už sausio, vasario ir kovo mė
nesius mokėjo mums dar algas. 
Bet vėliau... Kai pradėjo siausti 
GPU (slaptoji policija, vado
vaujama Deržinskio) — šiur
pios ir netikrumo dienos atėjo. 
1920 metais rugsėjo mėnesį ma
ne Pskove areštavo ir ištisus 
metus valgiau bolševikiškojo 
kalėjimo duoną ir tik 1921 m. 
kaip litovsky založnik (lietuviš
kas įkaitas) galėjau pasiekti 
Lietuvą, bet kol ją pasiekiau — 
turėjau kryžiaus kelius pereiti.
— Ilgą laiką Rusijoje gyveno

te, rusai yra plačios širdies 
žmones, ar nepasiilgstate Rusi
jos ir jos žmonių, — pasiteira
vau buvusio kalinio. Po šio ma
no klausimo, Atholio klebono 
veidas apsiniaukė ir jame galė
jau išskaityti visus šiurpius ir 
baisius kalėjimo dienų išgyve
nimus.

— Nesuprantu, kodėl mūsų 
laikraščiai taip mažai teiškelia 
bolševikų šunybių, reikėtų pa
rodyti tikrąjį jų veidą, gal tada 
žmones suprastų, kad jie žemė-

ir pasitikėkite, 
Nepriklausoma ir

kas įrengė tokį

yra laistomas lietuvių kančio-! 
mis ir krauju.

..._ _ _ _ _ _ Ir
Sveikas—Dievą Mylėk 

ir operruoi

Kartą einam su A. Vaičiulai
čiu pasivaikščioti, jis sustoja ir 
į tolį žvelgdamas susimąsto.
— Antanai, ką svajoji, — 

klausiu senąjį pažįstamą ir 
prietelių.

Žiūrėk kaip čia gražu, šaule

vybės reikalams? Išeinant iš

Marianapolis. Išlipam iš auto- leidis kaip Lietuvoje, — moste- 
mobilio, einam į vidų, nė gyvos Įėjo ranka į žavintį gamtos vai- 

rašytoją1 adą.
i

žmones? 
aikštėje, 
studen- 

su Hart-

triū- 
mane 
žaidi-

— Sakyk, ar rašai ką nors, 
juk galėtum ką nors sukurti.
— Esu jau šį tą parašęs ir, 

vėl rašysiu. Galėčiau duoti 
spaudai novelių rinkinį, apysa
ką ir kitus dalykus, kad tik at
sirastų leidėjų.
— Ale rimtai reikėtų Ameri

koje susirūpinti lietuviška 
knyga, nes ji daug galėtų prisi
dėti prie lietuviškosios dvasios 
palaikymo, plėtojimo ir ugdy
mo.

4. Jei Iš Kiekvienos Lietuviš- 
kosPar T„
Du Studentu Pilnai Apsimo
kančiu Kolegijai, Tai Tada™

Pasibeldžiu į Marianapolio 
kolegijos rektoriaus duris, iš
girstu baisą:
— Prašau.
— Gal jus trukdau, tunte 

darbo.
— Sėskis, kai turiu darbo — 

dirbu, kai nebeturiu — pasiieš-

— Ar daug turite išlaidų?
— Kolegijos išlaikymas per kosios lietuviškosios 

metus kaštuoja 31,000 dolerių, 
o studentai tesumoka 15—18 1913 metais Lietuvą apleido už
tūkstančių dolerių, visa kita lietuviškąjį žodį ir mintį, ar ga- 
mes patys marijonai turime Ii būti šaltas ir nejautrus lietu- 
pridėti.
— Iš kur galima gauti pinigų, kun. Dr. J. Navicko kabineto,

— nedrąsiai pasiteiravau. į dar paklausiau:
— Dirbam, procavojam, mišių — Kada bus gražiųjų stacijų 

stipendijas pridedam; misijos, pašventinimas?
lietuvių diena ir pikninkai šį j — Stacijų pašventinimas į- 
tą duoda. Ką gaunam — kolegi-; vyks š. m. rugpiūčio 1Q d. Grei- 
jai turime atiduoti. čiausia, šventinimo apeigas at-
— Kokia išeitis ? į liks apaštališkasis legatas.
— Jei būtų 100 studentų apsi-, — Ar brangiai kaštuos stacijų 

mokančių po 300 dolerių, tai ! įrengimas ?
galėtumėm stumtis. Tegul kiek-, — 9000 dolerių, žmonės noriai 
viena lietuviška parapija duoda1 aukoja ir stacijas įrengsipie be 
2 studentus pilnai apsimokan- skolų, pinigai jau kešeniuje. 
čius, tada galima bus kolegiją. Brocktono, Hartfordo ir New 
išlaikyti ir daug kas pagerinti. ■ Britaino lietuviškosios parapi- 
Marianapolio kolegijos tikslas lj°s paaukojo po oOO dolerių, o
- auklėti studentus lietuviškoj » ku"'^ Į>° 500 doJerių I*?“-

dūšios. Nueinam pas
A. Vaičiulaitį:
— Antanai, kur jūsų
— Tur būt, sporto 

Šiandien Marianapolio 
tai žaidžia bais bolą 
fordo lasaletais.

Drožiam į sporto aikštę, gi 
žiūriu Kun. Dr. Starkus ir kun. 
P. Malinauskas nušvitusiais 
veidais seka sportiškus 
kius. Kun. Dr. Starkus 
tuojau informuoja apie 
mą.
— Nesenai gyveni Amerikoje,: 

o jau tikras esi sporto profeso
rius, — nedrąsiai prasitariau.
— Kaip tai nesenai, jau penke- 

ri metai, esi Amerikoje — turi 
interesuotis sportu ir sportuoti, 
nes kitaip visai sulepšėsi. Jei 
nori būti energingas, sveikas ir 
kad tavo gyslomis naujas ir

♦
| šviežias kraujas tekėtų — Die- 
■vą mylėk ir sportuok, — tėviš
kai mane pamokė kun. Dr. Star
kus, kuris Marianapolio x<#^gi- 
joj moko lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Ne drąsiai pažvelgiau į kau, nes be darbo nubodu ir ne- 
kun. P. Malinauską, o jis rimta'įdomu gyventi.

— Norėčiau keletą žodžių iš
girsti apie kolegiją ir jos dar
bus. Kun. Dr. J. Navickas tik 
šyptelėjo ir atsistojęs peržings
niavo kelis kartus per kambarį 
ir tarė:
— Oficialiai kolegija veikia 

nuo 1926 metų, iš sykio turė-

'< Atsirasiu Po

mina man pasakė:
— Taip, taip, jei jau Starkus 

sako — tikėk!
Marianapolio studentai sukir

to Hartfordo lasalėtus. Maria
napolio kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Navickas •kania vakarie
ne pavaišino pralaimėjusius la-

ir katalikiškoj dvasioj. Jei ati
darom kolegijos duris kitatau
čiams — daug sunkumų bus su 
lietuvybe.
— Kunige rektoriau, juk Ma- 

rianapolis yra lietuviškumo ir 
katalikiškumo pažiba Ameri
koje, argi lietuviškoji katalikiš
koji visuomenė negalėtų labiau 
susidomėti šia kolegija ir siųs
ti vaikus auklėti čia: kur tiek 
grožio, jaukumo, dvasinio kon- 
forto ir gražios nuotaikos.
— Jei jautriai imtumėm į širdį 

visuomeninius reikalus ir dar
bus — visai kas kitas būtų: ta
da atsirastų iš kiekvienos pa
rapijos po du lietuvius studen
tus, pilnai apsimokančius, tada 
ir mūsų jaunimas būtų lietuviš
kesnis. tada lietuviškoji katali
kiškoji visuomenė dar kūrybin
giau galėtą prabilti.

Pagyvenęs keletą dienų Ma
rianapoly, įsitikini, kad šios į-

kojo kun. P. Juras, kun. Vaite
kūnas ir kun. Albavičius (su
rinko iš parapijiečių kun. Vai
čiūno atminimui). K. Šilinis.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kąda Jurna reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

I
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Uetuvių Darbininkų Dienos
Rėmėjai

Šįmet laikraštis “Darbininkas” minėdamas 25 me
tų savo gyvavimo sukaktį, Liepos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. ruošia Lietuvių Darbinin
kų Dieną, kurioje bus įvairi programa, ir įdomūs kal
bėtojai. Taipgi tą dieną bus išdalyta puikių, vertingų 
dovanų. “Darbininko” Prieteliai ir Rėmėjai nori, kad 
šis Jubiliejinis parengimas tikrai pavyktų. Štai, jau 
nemažas “Darbininko” prietelių skaičius įstojo į Lie
tuvių Darbininkų Dienos Rėmėjus:
M. Ausikaitis, Auburn, III..................................
Rev. J. Bakšys, Rochester, N. Y......................
J. Mišeikis, New Haven, Conn..........................
K. Raymantas, Richmond Hill, N. Y..............
D. Yonik, Brighton, Mass...................................
F. Kraunelis, So. Boston, Mass........................
J. Jeskelevičius, Montello, Mass......................
Petronėlė Janušauskas, Clarksboro, N. J......
J. Gegeckas, Shelton, Conn...............................
K. Grigas, Montello, Mass.................................
J. Meškauskas, So. Boston, Mass. ..........
įi. Klebauskas, Athol, Mass...............................
p. Jankauskas, Worcester, Mass......................
bv. Kazimiero Vienuolynas .............................
J. Karpiūtė, Westville, III...................................
Z. Zekienė, Waukegan, III..................................
J. Traskey, Dorchester, Mass...........................
J. Prakapas, Lowell, Mass.................................
Virs. E. Dixon, Norwood, Mass........................
5. Aleknavičienė, Lowell, Mass.......................
L Chemalis, Paterson, N. J..............................
z Kartonas, Newton Upper Falls, Mass......

Pvev. Angelaitis, Cleveland, Ohio....................
Mr. & Mrs. F. Yurgutis, Detroit, Mich..........
Dr. J. Landžius, So. Boston, Mass.......... !......
C. J., So. Boston, Mass.......................................
T. Jankauskas, So. Boston, Mass...................
Kun. J. Jutkevičius, Worcester, Mass.............
Šv. Kazimiero Seserys, Worcester, Mass......
M. Mazgelis, Boston, Mass...................... .........
T. Skucevičius, Lawrence, Mass.....................
J. Siupienius, Waterbury, Conn......................
S. Genevicz, Boston, Mass............ ..................
V. Norkūnas, New Haven, Conn.....................
A. Malinauskienė, Lester, Pa. ..... ........ .........
J. Vaičiūnas, Manchester, N. H......................
W. Navickas, Nashua, N. H..............................
Z. Yuknis, Ontonagon, Mich.............................
J. Waisnor, Chicago, III.....................................
John Kasheta, Westfeild, Mass......................
J. Satkienė, Paterson, N. J..............................
O. Skirkevičienė, Nashua, N. H.....................
J. Zakarauęki, New Haven, Conn..................
M. Venis, So. Boston, Mass............................
P. Jasukevich, So. Boston, Mass.....................
Mrs. R. Bagdziuvienė, New Kensington, Pa. 
J. Olkovikas, Manchester, N. H....... ..............
A. Satkūnas, Watertown, Conn......................
B. Naudziun, Exeter, N. H..............................
J. Kirmilas, Worcester, Mass..........................
Mrs. M. Walak, Lynn, Mass..............................
A. Vinciūnas, Somerville, Mass......................
Wm. Misavage, Waterbury, Conn.................
M. Norbutas, Cambridge, Mass......................

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

PRANAS KATILIUS, 
LRKSA generalinis centro or
ganizatorius. Šiuo metu ponas 
Pr. Katilius uoliai ir pasekmin
gai darbuojasi Naujoje Angli
joje. Jo pasidarbavimu prie LR
KSA prirašyta daug narių ne
tik šiuo metu Naujoje Anglijo
je, bet ir visose kitose kolonijo
se.

LRKSA
(Radio kalba pasakyta LRK 
SA generalinio organizato
riaus P. Katiliaus, šešta
dienį, gegužės 17 d. Darbi
ninkų Radio Programoj iš 
iš stoties WCOP, Boston, 
Mass.)

' DARBININKAS 8

PRISIMINIMO DIENA
Prisiminimo štai diena.
Nebe juokai, nebe daina 
Mus smarkiai šiandien jaudina.
Tai liūdesys apniko mus: 
Slopiname dūsavimus 
Ir karčias šluostom ašaras. 
Nejučiomis išspaudė jas 
Kapų graudingųjų vaizdai — 
Jų daug, akim vos užmatai.

Greta triukšmingo miesto — kits 
Taip pat seniai jau pastatyt’s: 
Abudu augo pastoviai, 
Abu užpildė ateiviai. 
Bet šitas miestas antrasai 
Užmigęs, nejuda visai, 
Nors žemėj tebegyvenąs, 
Bet baigęs žemiškas dienas...

Išvyko kūnai amžinai, 
Vien vėlės lankosi čionai. 
Jos stebi širdis mūs šiltas, 
Džiaugsmingai priima maldas, 
Dėkoja nuoširdžiais jausmais, 
Bet vargina mus klausimais:— 
Dėlko aplankot mūs kapus 
Tik vieną kartą į metus ?

* * *
Pasauly daug yra kapų, 

Pamąsčius darosi opu:

Ir miškuose, ir kalnuose, 
Ir vandenynų gelmėse, 
Smiltynuos Afrikos karštos, 
Šiaurių snieguotuose kraštuos, 
Pelkėtoj Flandrų lygumoj 
Ir mūs gimtojoj Lietuvoj. 
Užmigo stiprūs ir jauni, 
Tėvynės meile nešini. 
Kiti gi keršto vedami. 
Kokioj gi buvo padėty 
Jausmai jų — aršūs ir kieti, 
Kuomet jei krito nukauti?..

Ne vien tik žuvę yr kariai, 
Kurie kovodami žiauriai, 
Bet ir gyventojas ramus, 
Kurs triūsinėj’ apie namus, 
Senelis, vaikas, moteris! 
Ir nieko bendra neturįs 
Su kanuole, su šautuvu, 
Nė su padangių lėktuvu — 
Dienos šviesoj, nakties metu 
Pražuvo su namais kartu. 
Visus tuos žmones nekaltus 
Sudraskė bombos į šmotus.

Negalim jų kapų lankyt, 
Ant jų kryželio pastatyt, 
Bet mūs karšta už juos malda 
Dangun gal siekti visada.

Aukokime
bent po dolerį

$1 00 Gerbiami radio klausytojai,
$1 00' Labai man malonu tarti į jus 
$1 00 šiuos kelfe žodelius, ir ištikrųjų 
$1 00 ^ra c^ar mai°niau jūsų tar‘ 
$1 00 Naujoje Anglijoje, ir kartu 
$1 00 darbuotis jūsų naudai ir orga-
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

4. Endowment at age 60 certi- 
fikatas, kur narys moka savo 
duokles iki jam sueina 60 metų 
amžiaus, suėjus 60 metų am
žiaus, narys irgi pats gauna dar] 
gyvas būdamas pilną sumą pi-j 
nigų, ant kiek jis buvo apsi-J 
draudęs.

Bet visuose certifikatuose, 30;
dienų po priėmimui į organiza- tuvjų jaunimas, užimdami savo mindami, « 
ciją, narys tampa pilnu nariu, tėvelių vietas, ir vesdami toliaul ir galybė”.

Ne visi Lietuvai Gelbėti Fon
do rajonai savo kvotą šiame va
juje išpildė. Išpildė tik keli. Ki
tą kartą pranešime visuomenei, 
kurie vajaus rajonai yra atsili
kę. Nė kiek neabejojama, kad 
visur kvotos bus pripildytos, 
bet vis dėlto būt gera, kad tai 
būt greičiau atlikta. Šiais lai
kais ypač reikia atsiminti prie
žodį, kas greit aukoja, tas dvi
gubai aukoja.

Šiuo kartu norisi atkreipti 
visų mūsų tautiečių dėmesį į 
nuolatinį apsidėjimą mokes
čiais tautos reikalams. Vajaus 
pradžioje buvo siekta gauti Lie
tuvai Gelbėti Fondui 10,000 na
rių, kurie kasmet mokėtų di
diesiems tautos reikalams bent 
po vieną dolerį į metus. Nema
žai buvo tokių, kurie ir dau
giau negu dolerį paaukojo. Toks 
duosnumas kai kuriems rajo- . 
nams padėjo jiems paskirtas 
kvotas pripildyti. Bet jokiu bū
du negalima palikti ramybėje 
tų lietuvių, kurie gali, o savo 
pareigos tautos reikalams ne
atliko, nė kvoterio nepaaukojo, 

iki paskutiniojo, at-ĮJei lietuvis nepaaukoja bent 
kad “kur vienybė ten vieną dolerį Lietuvai, esančiai 

baisioj bolševikų vergijoj, gel
bėti. tas tikrai yra menkas lie
tuvis. Bet kol kas kaltinti jie 

i netenka. Gal būt jie dar neturė
jo progos tą savo svarbią pa
reigą atlikti, gal būt jų nieks 
nepakalbino aukoti, 
dreso neturėjo, 
auką? Kolonijų 
mi panaudoti 
priemones, kad 
visiems mūsų tautiečiams savo 
tautines pareigas atlikti. Jei 

. tik visi padirbėsime, nesunku 
bus dešimts tūkstančių narių 

: gauti Lietuvai Gelbėti Fondui.
Pastaruoju laiku gauta cent- 

j ran šios pinigų sumos:
Cicero, III., Šv. Antano par., 

' salėj įvykusiose St. Gabaliaus- 
ko prakalbose surinkta Lietu
vai gelbėti $27.05.

Mt. Carmel, Pa., to paties kal
bėtojo prakalbose surinkta — 
$25.50.

VVestville, III., gegužės 7 d. į- 
vykusiose prakalbose suaukota 
$42.00.

Chicago, UI., Pr. Pocius auko
jo $1.00.

Great Neck, N. Y., L. Vyčių 
kuopa $5.00.

Maspeth, N. Y., L. Vyčių kuo
pa $5.00.

Brooklyn, N. Y., Leopoldas 
Grigonis $3.00; J. Miklasevičie- 
nė $1.00; Nevv Yorko Federaci- 

i jos apskrities draugijų metinės 
duoklės $27.00.

Brockton. Mass.. Federacijos 
9-to skyriaus draugijų duoklės 

, $14.00.
Pittsburgh, Pa., Federacijos 

152 sk., Šv. Kazimiero par.. 
draugijų duoklės $10.00.

INFORMACIJOS BIURAS 
j Federacijos centro valdyboje 
dabar visu rimtumu yra svars
tomas klausimas neatidėliotinai 
steigti Lietuvių Informacijos 

(Biurą ir jo vedėju kviesti prof. 
Kazį Pakštą, plačiai žinomą 
mokslininką ir mūsų tautos žy
mų veikėją. Plačiai apie tai bus 
pranešta vėliau.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 So. Oakley avė., 
Chicago. III.

J. K.

i

i
i

ji išaugtų dar dvigubai ir trigu-' 
| bai didesnė, ir kad ji atneštų di-1 
desnę naudą sau ir mūsų lietu
vybės palaikymui.

Baigdamas prašysiu visų di-. 
lūžiausios koperacijos šiame va-' 
j juje. primindamas, kad mūsų 
I jaunimas yra LRKSA ateitis, įrį

visa jų šeima priimami kaipo tą milžinišką organizaciją, kad 
nariais į Susivienymą.

Tad-gi, gerbiami lietuviai ka
talikai, turėdami savo gerą or
ganizaciją. rašykitės ir remkite 
savuosius, o ne kitataučius, nesį 
savieji tą patį duoda kaip ir ki
tataučiai, ir dar pigiau.

Tad šiame vajaus laike, rašy- kad visas jaunimas rašytųsi nuo 
kimės visi į LRKSA, o ypač lie- pirmojo i’ ‘

ir bet kada nelaimei atsitikus, I 
pilna.suma jo certifikato išmo-’ 
karna jo pašalpgaviams. Pašal
pa ligoje yra atskiras dalykas, 
ir nariui norint gauti pašalpą 
ligoje, iskiriant jo senumą gali 
gauti sekančias sttnaas: mokė
damas 25c į mėnesį gali gauti] 
$3.00 į savaitę, už 50c. mėnesy-Į 
je gali gauti $6.00 į savaitę, už j 
75c. mėnesyje gali gauti $9.00 įi 
savait, ir už $1.00 mėnesyje ga-Į 
Ii gauti $12.00 į savaitę. Nariai' 
į augusių skyrių yra priimami! 
nuo 15 metų iki 55 metų am-J 
žiaus.

Vaikams taipgi yra visoki mo
derniški certifikatai, kurie irgi 
gali mokėti per 20 metų, o po 
20 metų arba atsiimti savo pi
nigus, arba nustoja mokėję ir 
turi užmokėtą certifikatą iki 
nelaimės laiko, arba jeigu nori 
gali mokėti visą amžių, tą pa
čią mažą kainą, su kuria prade
da mokėti. Vaikų skyriuje, vai
kai priimami nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus. Jie irgi 
tampa pilnais nariais 30 dienų 
po priėmimo.

Visi certifikatai. augusių ir 
vaikų skyriuose, po trijų metų 
mokėjimo, atsitikus kokiai be
darbiai arba negalėjimu toliaus 
mokėti, turi savo rezervus, kur 
įmokėti pinigai nežūsta, bet jo 
rezervai palaiko policą geram 
stovyje, suteikiant arba apmo
kamą apdraudą (Paid up In- 
surance) arba pratęstą apdrau
dą (Extended Insurance).

LRKSA yra labai saugus, tu
rint 109% saugumo (solvency) 
tai yra 9% nuošimčiai daugiau 
kaip yra reikalaujama valstybių 
apdraudos departamentų.

Susivienymo turtas šiandien 
siekia arti dviejų milijonų dole
rių. Taipgi susivienymas yra po 
priežiūra apdraudos komisijo- 
nierių ir valstybių apdraudos

nizacijos labui, ragindamas vi
sus lietuvius katalikus stoti į 
eiles tos vienintelės lietuviškos, 
katalikiškos organizacijos, Lie
tuvių R. K. Susivienymo Ameri
koje, kuri suteikia savo na
riams pašalpą ligoje ir pagelbą 
nelaimės valandoje.

Mūsų tėveliai atvažiavę čia į 
Ameriką, pilni energijos ir pasi
šventimo. norėdami būti suvie- 
nintais ir palaikyti vienybėje lie
tuvybę, suorganizavo visokias 
draugijas ir klubus, kad galėtų 
iš vien dirbti. Ir štai lapkričio 
22 dieną, 1886 metais, Ply
mouth, Pa. sušaukė bendrą su
sirinkimą visų draugijų, tikslu 
suvieninti visas mažas draugi
jas į vieną milžinišką draugiją 
iš kurios kilo Susivienymas Lie
tuvių Romos Katalikų Ameri
koje.

Iš pirmų dienų Susivienymo 
buvo tiktai vienas skyrius po
mirtinės taip, kaip yra kitose 
draugijose, bet laikui bėgant, 
1915 metais, įvedė kitus apdrau- 
dos skyrius ir pašalpą ligoje.

Šiandien 54 metai nuo suor
ganizavimo, Susivienymas turi 
visokius moderniškus Certifika- 
tus, kurie gali išlaikyti, bet ko
kią kompeticiją panašių apdrau- 
dos kompanijų.

Susivienymas Lietuvių R. Ka
talikų Amerikoje šiandien turi 
.sekančius certifikatus: 1.
Endowment at age 85 arba ki
taip skaitant, viso amžiaus cer- 
tifikatą, kur narys moka labai 
mažą kainą iki 85 metų am
žiaus, bet jeigu sulaukia to am
žiaus, tai mokėti daugiau nebe
reikia, ir narys gyvas gauna 
pilną sumą savo certifikato. 
2. 20 yr. Payment life certifika
tą, kur narys moka savo duok
les per 20 metų, po 20 metų su
stoja mokėjęs, ir jis turi išmo- departamentų, 
ketą certifikatą ant tokios su
mos ant kurios jis pradžioje ap
sidraudė, ir toji suma yra iš
mokama jo pašelpgaviams jam 
mirus. 3. 20 yr. Endowment cer- 
tifikatas. kur narys moka savo 
duokles per 20 metų, ir po 20 
metų mokėjimo narys po to 
gauna, dar gyvas būdamas visą 
sumą pinigų, ant kiek jis buvo 
apsidraudęs.

I
gal būt a- 

kur siųsti savo 
veikėjai prašo- 
visas galimas 
sudaryti progų

oru policy
“Tb» purpose ei the Associatkin shall 
be. to belp preserve the Meals and 

eountry. Mie I'nited 
> revere its Iaws 

and iaspire atkers to respect and obey 
tbem, and in all ways to aid in makinc 
thls eountry areater and better”

s 1 tradition* oi our coui
-Statės of Amerfea. to 

----------

Pirmas Philadelphijos Lietuvių

PIKNIKAS
Viloje Juozapo Marijos 

Holland Road, Newtown, Pa.
SEKMADIENYJE

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

šokiai, žaidimai, kontestai ir laimėjimai. 

Valio! Visi į Vilos Juozapo Marijos Pikniką.

RENGĖJAI

I
I

Tad gi šiais metais Susivieny- j 
mas paskelbęs naujų narių va-Į 
jų, ir vajaus metu, sąlygos pri-Į 
sirašyti yra labai lengvas. Pri
sirašantiems vajaus metu, jokio 
įstojimo nėra, ir Susivienymas 
užmoka iki vieno dolerio už na
rio fizinį egzaminavimą, taipgi 
priima lietuvius katalikus vy-, 
rus ir moteris ir jų vaikus, ir j 
jeigu lietuvis apsivestų su kita-! 
taučiu arba kitataute, tad jie ir

Telefono stulpas devynius šimtus ir še
šias dešimts pėdų aukščio... jis yra aukš
tesnis penkis sykius už Niagra Vanden- 
puolį! Rodosi netikėtumei,... ypatingai, 
kada pamanai apie vyrą. įlipusį su kab
liais į stulpą! Bet ištikrųjų, jei užkabin- 
tumei 4,242 vielas, kurios yra dabar su
dėtos į kabelį tiktai 25s colio storio, tuo- 
met priseitų turėti paminėto aukštumo 
stulpą. Ką tai reiškia?

Trumpai pasakius, telefonas pažengė 
labai toli nuo to laiko, kada tu buvai ma
žas ir žaidei su “aitvaru”! Šiandien nėra 
reikalo turėti tokius aukštus telefono 
stulpus... taipgi nėra reikalo turėti jų taip 
daug ir neproporcionaliai... šios kompani
jos telefonai yra padaryti 97*V kabeliuose 
ir netoli 61 r< yra išvesta kabelių po žeme.

Čia yra parodyta tik keli pavyzdžiai, 
kaip telefonų kompanija yra pakeitusi 
daug dalykų... duodančių geresnį jums 
patarnavimą, neatsižvelgiant į didelę už
dėtą jai “naštą”.

X

*

NIW ENGLAND TELIPHOMI & TELEGRAPH COMPANY

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražudo.
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ROMUVOS PARKAN

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sekmadienį Visi Traukia Į
pasirodė, išklausydamos pamal-Į 
das ir eidamos “in corpore”’ 
prie Šv. Komunijos.

Gegužės 15 d. mirė Emilija 
Kasparavičienė, palikdama nu
liūdime vyrą Martyną, sūnų 
Petrą ir dukterį vienuolę, kuri 
yra Šv. Dvasios vienuolyne, o 
mokytojauja Šv. Juozapo parap. 
mokykloje, Waterbury, Conn.' 
Laidotuvės įvyko gegužės 17 d.

Sekmadienį, birželio 1 d., Ro
muvos parke, Montello, Mass. 
įvyksta LDS Naujos Anglijos 
Apskričio ir Šv. Roko parapijos' 
Milžiniškas Išvažiavimas — Ge
gužinė — Piknikas. Iš visos 
Naujos Anglijos lietuviai dar
bininkai, profesionalai ir biznie
riai suvažiuos linksmai praleis
ti laiką. Pranešama, kad ir jau
nimas smarkiai ruošiasi daly
vauti. Mat yra rengiama puiki ' Palaidota iškilmingai lietuvių 
sporto programa, kurios ge- parapįjOs kapuose. A. a. velio- 
riausių numerių išpildymas nė kaip ir vyras buvo ujg 
bus apdovanotas puikiomis do- narė jjjg 65 kuopos valdyba ir 
vanomis. Tas dovanas prisiun- riai reiškia gilią užuojautą 
tė įvairus politikieriai, biznie-J pasilikusiai šeimai.
riai ir profesionalai. Be to, gros 
puikus orkestras įvairiems šo
kių numeriams, kuriuose jauni
mas turės didelio malonumo, 
nes tas įvyksta atvirame ore, 
puikioje parko salėje, prie at-’(- - -- - - ' ~ ’
virų sienų. Bus ir skanių valgių y kuriame dalyvavo daug sve- 
ir gėrimų. Taip, kad nė vienas čių ir gimmių 
nesigraudins atėjęs gražiame __________
parite praleisti pavasario links
mą dieną.

Taigi visi, kas gyvas važiuo- well merginas. Jau apie 12 vai- 
kime į pikniką ir ten turėsime kinų iš Nashua vedė Lowellietes 
progos pasimatyti ir pasidalin- lietuvaites. Nashua mergaitės 
ti paskutinėmis žiniomis pa-j net pradėjo pykti ant Lowellie- 
saulio sukrėtimo momentu. jčių megaičių, kad jų vaikinus 

Taigi šalia visų linksmų spor- 
tavimų bus galima ir rimtai šis 
tas patirti atvykus į Romuvos 
paritą, birželio 1 dieną.

Tad, kas tik gyvas, visi kaip 
vienas, vykime, o kur du stos, 
visados daugiau padarys...

Genys.

Birželio-June Milžinišką LDS

!taip pat rengiasi apsivesti su 
p-le Rita Grigaite iš Lowell. Jų 
sutartuvės įvyko tikrai dzūkiš
kai. Kada tėveliai suvažiavę ta
rėsi apie vestuvių dieną, tada, 
vaikinas merginai dovanojo 
žiedą, o mergina vaikinui rank- skrido’ 
šluoščių, rūtomis ; 
Taipgi ir vaikino tėvai įteikė' 

, merginai rankšluoščių. Jų ves- 
Nežinia dėl kokios priežasties tuvės įvyks rugsėjo 1 d.

Nashua vaikinai pamylėjo Lo- Dzūkelis.

Stebuklingai Išliko Sveikas 
Ir Gyvas

Gegužės 18 d. Motiejus ir Ma
rijona Alikoniai minėjo savo 

(vedybinio gyvenimo 25 metų 
’ sukaktį. Jubiliejatų garbei jų 

dukrelė ir žentas surengė poky-

džiui su savo šeima važiuojant vietoje bus žuvęs 
automobiliu greičio 40 mylių į1 sužeistas. Bet 
valandą, Route 28, Montello, kitaip surėdė 
Mass., nepastebint jų 3 metų' biskio nebuvo 
sūnus Richardas atidarė auto-! trenktas, nes 
mobilio duris ir kaip bitė “iš-į

” ant cementinio kelio.

ar smarkiai 
Dievo apvaizda 
— vaikutis nei 
sužeistas nei su- 
parvykus namo 

“iš- • jis tuojau su kitais šeimos vai
kais pradėjo žaisti.

Pas gydytoją nuvežus vaikutį 
patikrinti, gydytojas apžiūrėjęs

kad jis išliko visai sveikas ir 
gyvas”.

PHILADELPHIA, PA

1

Piety Kelionės

NASHUA N. H.
Jau prabėgo keletas savaičių, 

kai nesimato iš Nashua žinučių, 
nes be Dzūkelio niekas rašyti 
nemėgina.

«
Šįmet labai gražiai katalikiš

kos draugijos minėjo savo me
tines šventes, kaip tai LDS 65

f- _* -i—Rastąsias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 V/ashington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
LlmMinal SM visokių reikalų.

apkaišytų. Sustabdžius automobilį, motina
* S , .... . -u- ..... X.

rado vaikutį kniupščiom gulintį. įr vįską tvarkoje radęs, pasakė:
Be abejo, buvo manyta, kad jau “Tai tikrai Dievo stebuklas,

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Ponai Mykolas Barbora Bigef 
niai neseniai šventė savo vedyL 
binio gyvenimo sidabrinį jubi
liejų. Šiai pavyzdingai ir darbš
čiai šeimai linkime sulaukti ir 
auksinio jubiliejaus. Lai Die
vas juos visuomet ir visur lai
mina. Draugas

♦

įr*

’t i

I
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LENGVESNIS,

MOBILGAS and MOBILOIL

MONTELLO, MASS. — Sek- 
jos pavilioja. madienį, gegužės 18 d., “Darbi-

Šiuo metu Vytautas Tamulis ninko” administratoriui A. Pel- PICKWICK 1

(•

A. A. MARIJONA MOZRUM į krikštyti, o visi kiti giminės 
Užpereitą savaitę mirtis vėl buvo protestantai. Beveik visi 

aplankę mūsų koloniją. Šį kartą1 jie pirmą kartą tedalyvavo ka-’ 
iš mūsų tarpo išskyrė vieną per- talikiškose bažnytinėse apeigo

se, bet, kadangi ponia Merry
man, kuomet ji buvo sveika, 
lankydavo šv. Alfonso bažny
čią, kur ji buvo priimta ir kur 
ji padarė savo pirmąją Šv. Ko
muniją, tad jos vyras rūpinosi 
ir palaidoti iš mūsų bažnyčios.

DABAR... dėt tų, 

kurie mėgsta lengvesnį gėrimą

i 
krikštę a. a. Agnietę Merryman 
ir a. a. Marijoną Mozrumienę. 
Pastaroji per kiek laiko nesvei- 
kavo, bet niekas nei nepaminti- 
jo, kad ji yra taip arti mirties. 
Pirmutinė svetimtautė buvo pa
laidota ketvirtadienį, geg. 15 
d. Laidotuvės buvo nepapras- Lietuvos graborius Kazimieras 
tos. Velionė, jos vyras, sūnus ir Kučauskas rūpinosi laidotuvių 
duktė buvo katalikais, visi kun. tvarka, jis palaidojo abi mirų-, 
dr. Mendelio išmokyti ir pa-*8*38- Už a. a. Možrumienę atna-'

Išautos net trejos mišios laido-j 
j tuvių metu. Palaidota pirmadie-' 
ni, geg. 19 d. Abi nulydėtos į 
Holy Redeemer kapines. Amži
nąjį atilsį suteiks joms, Vieš
patie!

Montello and Avon Line Tel. Brockton 8166
aaaaaaaatKMtsaaaE

AL'S SUNOCO SERVICE STATtON
Guaranteed Lubrication

Gasoline, Motor Oils, Battery Service
«•

Cars called for and delivered

b * ■ * •

FOR PARTIES and PICNICS
Alės, Beers & Wines

Arthur SL, Montello, Mass. 
A. YANKUNAS, Mgr.

MONTELLO PACKAGE STORE

Greasing and Washing
M. G. ELLIS

Corner Howard and Montello St. 
Montello, Mass.

NEPAPRASTA PRAMOGA
Sekmadienį, geg. 18 d., įvyko 

pirmutinis parapijos išvažiavi
mas. Ar nebus ši didžiausia ir 
sėkmingiausia parapijos pramo
ga? Virš 1,000 žmonių atvyko į 
Arion Parką, visi stebėjosi šiuo 
nepaprastu lietuvių susispieti- 
mu. Šeimininkės galionus vėžių 
sriubos buvo privirusios, 400 
svarų žuvų prikepusios, neži
nau kiek dešrukių prigaminu
sios. bet viskas taip išėjo, kad 
patys darbininkai negavo net 
paragauti svečiams pagamintų 
valgių. Kun. Dubinskas, vy
riausias šeimininkas, su milži
nišku štabu darbininkų dirbo 
sušilę, kad visus aprūpinus. 
Kiek teko nugirsti visi buvo pa
tenkinti. Pelno numatoma arti 
$400. Tikrai kiekvienas parapi
jos parengimas vis didesnis, vis 
daugiau sutraukia žmonių; dė
ka šeimininkių ir visų darbinin
kių didelio pasišventimo vi
siems tinkamai patarnauti.

Kompanijoms ALE garsiam
PICKWICK “Regular

MALONESNIS ALE

Padarytas iš tų pačių parinktų 
miežių selyklo ir apynių, padary

tas tų pačių ekspertų kaip ir 
pagarsėjęs

PICKWICK “Regular” ALE
I

BUTHJUOSE ir IS KRANO
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[vietinės žinios
LANKĖSI

ŽINUTES

Geg. 23 d., mirė, miesto ligo
ninėje, pusmetį pasirgęs, Anta
nas Vaitkevičius, 64 metų, gyv. 
188 W. 9th St. Paėjo Punios’ 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 42 metų. Paliko tris brolius. 
Tapo palaidotas geg. 26 d., iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 9 vai.

DAKTARAI

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. C Landžius
(Seymour)

' Specialybė—akių, Vidurių ligų, ! 
i ausų, nosies ir gerklės.
1 X-Ray ir Peršvietimo aparatai. Į 
[ Vai. Ž-4-7-9. Tel. Šou 2712 ]

534 Broadway, :
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA CAFE su 7

macijas galite gauti “Darbinin
ko” administracijoje. 366 West 
Broadvay, So. Bostone.

(23-27)

dienų laisniu. Gera ir plačiai Ži- maldos geg. mėnesio ir novėnos. 
noma vieta. Geras biznis. Infor- Seks palaiminimas su švč. Sa-

kramentu.

■ '■ ' k'VA
1

i
1

■

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ 
PINIGUS

CASPEITS BE AUTY
Tel. ŠOU 4645

•983 L ST., SO. BOSTON, MASS.
*W«%WW-VWAVW«Vą%Wi

ryte, Naujos Kalvarijos kapuo-. 
se.

Geg. 24 d., 35 vaikučiai iškil
mingai priėjo prie pirmos Šv. 
Komunijos. Vaikeliai buvo ren
giami sekmadieninės mokyklos 
mokytojų, Seserų, Kun. K. Jen- 
■kaus ir Kun. A. Abračinsko. Po 
iškilmių mažyčiai turėjo ben
drus pusryčius.

Tą dieną apsivedė Edvardas! 
Stečas su Ona Kaškonaite. Liu
dijo Mikas Stečas su Zofija Ko- 
ryte.

Paskutiniais keliais metais, 
mūsų apylinkėje Sekminių sek
madienis yra vadinamas Ligo
nių Misijų Sekmadieniu. J. E. 
vyskupas Cushing, mūsų arki
vyskupijos Tikėjimo Platinimo 
draugijos vadas parašė labai 
gražų atsišaukimą, kad visi li- 
gonys melstųsi už misionierius. 
Jis išdėsto jog malda yra geras 
darbas, šventai veikti dar ge
resnis, o kentėti, tai jau tobulas 
darbas. Kentėtojas artėja V. J.

Geg. 25 d., įvyko graži Šv. 
Petro parapijos metinė gegužio 
mėnesio procesija Marijos gar
bei, South Bostono gatvėmis. 
Grįžus didžiulei procesijai baž
nyčion, kun. Virmauskis padė
kojo už ją kun. K. Jenkui, Sese
rims mokytojoms, Sodalietėms 
panelėms Grabijolaitei, Grilevi- 
čiūtei, Žardeckaitei, Razvadaus- 
kaitei, Žintelytei, Kleponytei, 
vaikams, jaunimui, jų tėve
liams, aukų rinkėjoms, aukoto
joms '-ir visiems šio puikaus 
darbo prieteliams. Sekė geg. 
mėnesio ir novėnos pamaldos. 
Palaiminimą su Švenčiausiu su
teikė kun. Dr. K. Urbonavičius, 
asistoje kun. K. Jenkaus ir kun. 
A. Abračinsko.

Tą dieną Roland Bishop apsi
vedė su Ona Tuleikyte. Liudijo 
Robertas Scanton ir Marijona 
Tuleikytė.

I

Trečaidienį, vakare, 7:30 va
landą bus laikomos gegužės mė
nesio ir Pranciškonų Brolijos 
pamaldos.

Ketvirtadienį, 7:30 v. v. bus 
laikoma Šv. Valanda vieton, 
penktadienio vakare. Po tam 
bus paskutinis susirinkimas dėl 
bazarėlio.

Penktadienio rytą, Šv. mišios 
bus laikomos valandomis: 7, 
7:30, 8 ir 8:30. Per paskutines 
Šv. mišias bus skaitymai ir

2 vai. p. p., prasidės, parapi 

i

jos naudai bazarėlis, jos salėje, 
492 E. 7th St. Valgių ir biznio 
stalus turės draugijos ir para
pija. 5 vai. p. p. choras sudai
nuos. 7:30 vai. vak., salėje bus 
rodomi iš didelio teatro kruta- 
mi paveikslai.

Bazarėlis tęsis ir šeštadienį 
nuo 2 vai. p. p. Tą dieną bus lei
džiami gausūs laimėjimai ir 
vaikelių dainos.

Geg. 25 d., Šv. Petro parapi
jos baseball ratelis žaidė su 
Dangaus Vartų parapija. Mū
siškiai laimėjo 8 prieš 6. Rate
lio dvasios vadas yra kun. Al. 
Abračinskas.

Ateinantį sekmadienį, June- 
birželio 1 d., žais su šv. Augus
tino Rateliu, Columbia Sta- 
dium, So. Bostone. Kviečiami 
visi atsilankyti.

Pirmadienį, geg. 26, “Darbi
ninke” lankėsi žinomas labda
rys ir “Darbininko” prietelic ir 
rėmėjas Matas Norbutas, kuris 
jau apie 3 mėnesiai dėlei ne
sveikatos nedirba. Nežiūrint, 
kad jis ir nedirba, pasipirko 
Liet. Darbininkų Dienos tikietų 
ir užprenumeravo vienai našlei 
laikraštį “Darbininką”.

Taipgi tą dieną lankėsi kun. 
Pr. Aukštikalnis, jėzuitas ir 
kun. Alb. Abračinskas.

Pirmadienį, geg. 26, ‘Darbi
ninke’ lankėsi Jonas Tebera ir 
Bronė Jakavičienė iš Cambrid
ge, Mass. Atsilankymo proga, 
J. Tebera nusipirko sau visą 
glėbį lietuviškų plokštelių, o p. 
Jakavičienė papirko rekordų 
dėl V. Kondroto. P-nia J aka vi-, Pereitą šeštadienį "Darbinin- 
čienė yra lietuviškų plokštelių ke” lankėsi artistas - magikas 
mylėtoja. Beveik nėra tos sa
vaitės, kad ji nepasipirktų nau- .Ras, kuris R. K. O. Keiths teat- 
jų rekordų.

ĮDOMI IR NAUDINGA 
PASKAITA *

Yra dalykų, kurie žmogaus 
asmeniniame ir viešajame gyve
nime turi didelės svarbos, bet 
žmones kaž kaip pro juos praei
na pro šalį, mažai domisi arba 
visai nenori nė klausyti. Jei 
žmonės apie tuos dalykus žino
tų ir mokėtų tinkamai su jais 
pasielgti — daug mažiau pasau
ly būtų blogio ir visokiausių ne
susipratimų. Vienas iš tokių da
lykų yra velnio klausimas, apie 
kurį žmones nenori nė girdėti 
kalbant. Dabar vykstant pasau
ly visokioms suirutėms ir siau
čiant blogiui, aišku, kad šituo
se blogumuose nemažą vaidme
nį turi ir velniukas - kipšiukas. 
Tai gerai suprasdamas kun. 
kleb. Virmauskis panora^upa- 
žindinti savo parapijiečius apie 
velnio veiklą, todėl š. m. gegu
žės 22 d. (per šeštines) po va
karinių pamaldų sukvietė para
pijiečius į salę pasiklausyti 
kalbos apie velnią. Įdomią pa
skaitą skaitė apie velnio veiklą 
Brocktono klebonas kun. Jonas 
Švagždys. Geras ir populiarus 
kalbėtojas kun. kleb. J. Švagž
dys faktais įrodė, kad velnias 
yra ir kaip jo veikla reiškiasi 
žmogaus ir visuomenės gyveni
me ir nurodė būdus kaip reikia 
su juo kovoti, kad turėtumėm 
krikščioniškąjį gyvenimą. To
kias ar panašias paskaitas rei
kėtų surengti įvairiose parapi
jose ir sutraukti abiejų lyčių 
žmones ir įvairaus amžiaus. 
Žmones susipažinę su velnio 
veikla ir jo taktika, manau, kad 
daugelis nebeitų su juo oboliau- 
tų. Girdėjęs.

Entuziastingas Susirinkimas
Sekmadienį, gegužės 18 d., 3 

vai. p. p., Šv. Roko par. salėje 
įvyko Lietuvių Darbininkų Die
nos reikalu susirinkimas, ku
riam vadovavo “Darbininko” 
redaktorius A. F. Kneižys. Po
nas Antanas F. Kneižys, atida
rydamas susirinkimą pasakė 
kalbelę ir pakvietė kalbėti se
kančius: Dr. Waitkų, Dr. J. 
Landžių, muziką P. Saką, J. Jes- 
kelevičių, p. L. Mašidlauskienę, 
adv. J. Grigalų ir muziką J. Vai
čaitį. Visi kalbėtojai reiškė sa
vo pageidavimus, kad Lietuvių 
Darbininkų Dieną, kuri įvyks 
liepos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. pil
niausiai pavyktų.

Šiame susirinkime išrinkta 
Rengimo Prezidiumas ir įvairios 
komisijos. Į valdybą išrinkta se
kantieji :

Adv. J. Grigalus, pirm., B. Ja- 
kutis ir L. Kumpa — vice-pirm., įlinkime geriausių pasekmių. 
Agniete Mašidlauskaitė ir Emi- _ „ _________
Ii ja Oksaitė — raštininkės, 
Peldžius

A.
ižd., A. Akstinas ir

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

Besidarbuojant Lawrence, 
Mass. buvo prirašyta apie 40 
naujų narii|, t 'ipgi So. Bostone 
kur prisirašė
Daugiausiai rašos* 
ta, kuri supranta ir įvertina, 
kad reikia užimti savo tėvelių 
vietas, ir tai yra labai geras 
darbas.

Šiomis dienomis generalinis 
organizatorius darbuojasi Cam
bridge, Mass.

rš 25 nariai, 
'unoji kar-
• • • •

To lo darbuosis Lowell, Nor- 
wood, Brockton ir Worcester 
kolonijose. P.K.

DA&ntNINKŽS ~

Lankėsi "Dartininke"

t
i

Will Rock —V incas 
Rakauskas

Pereitą šeštadienį “Darbinin-

Will Rock — Vincas Rakaus-

re, Bostone nuo geg. 22 iki 24 
d. rodė magiškas štukas. Reikia 
pasakyti, kad p. Rakauskas yra 
tikras magikas specialistas. Jo 
programa publika buvo sužavė
ta.

P-nas Rakauskas su savo tė
veliais gyvena Detroit, 
Jis yra iš Lietuvos su 
vėliais atvykęs 5 m. 
Nors visą laiką dirba 
timLaučiais, bet labai 
lietuviškai kalba. Jis 
ir viešai kalbėti
Sveikiname p. Rakauską ir lin
kime gero pasisekimo.

Mich. 
savo tė- 
amžiaus. 

su ave- 
gražiai 

nesigėdi
lietuviškai.

L. Mašidlauskienė — kasos glo
bėjai. Ekonomas gaspadorius 
— V. T. Savickas, jo pagelbi- 
ninkai — Jonas Kumpa ir K. 
Grigas.

Kvietimų Komisija:
Kun. J. Švagždys, Dr. J. Lan

džius, A. F. Kneižys. Julė Jaka- 
vonytė ir Dr. J. Kvaraciejus.

Spaudos:
St. Griganavičius, J. Kumpa 

ir A. Peldžius.
Muzikalės Programos:
J. Žemaitis, A. Giedraitis, J. 

Vaičaitis, A. Šlapelis, P. Sakas,
M. Karbauskas ir R. Juška.

Dovanų Komisija:
P-nia Kvaraciejienė, M. Kil- 

moniūtė, J. Puodelienė ir Cecili
ja Grigalienė.

Sporto:
F. Dūkštą, Mike Grigas, St. 

Barberis ir P. Paleckis.
Priėmimo:
Dr. Waitkus, James Strigū- 

nas, O. Kašėtaitė. E. Belkiūtė. 
dr. A. Budreckis.

Susirinkimas valdybą įgaliojo 
papildyti įvairias komisijas, 
kooptuojant numatytus į jas 
asmenis.

Į garbės pirmininkus susirin
kimas įgaliojo pirm. adv. J. 
Grigalių, kad jis pakviestų kun. 
J. Švagždį ir kun. dr. K. Urbo
navičių.

LRKSA VaL 
Naujoje Anglijoje

KLUBO SUSIRINKIMAS

TeUphon*
80. BOSTON

1058

Gegužės 25 d., parapijos sve
tainėje, įvyko klūbiečių susirin
kimas. Į šį susirinkimą plaka
tais buvo kviesta visa Cambrid
ge lietuvių katalikiška visuome
nė. Klūbo pirmininkas p. A. Za
veckas susirinkusiems pareiškė, 
kad jau čarteris gautas ir sta
tyba svetainės galima pradėti. 
Bet šiai statybai dar trūksta 
lėšų, tai ir darbas negalima 
pradėti. Kai kurie geraširdžiai 
jau stojo prie šio darbo, suteik
dami paskolas bei aukas, bet 
tik tai visai maža dalelė; o kiti 
dar vis žiūri į šį pradėtą darbą 
visai šaltai. Rinkimas aukų bei 
paskolų vėl pradėtas pirmadie
nį. Tą dieną į rėmėjų eiles stojo 
šie asmenys: Jonas Giiis $10.00 
ir Jonas Tamulynas $4.00. Su-

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA modemiška 
barbemė su dviem kėdėm. Kai
na pigi, duodama išmokėjimui. 
Atsišaukite: 152 Cambridge’
St., Cambridge, Mass. (27) j

MUZIKAS
ieško Vargonininko vietos. 

Adresuoti:
Vargonininkas.

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

PAIEŠKAU Tėvo brolio sūnų 
— Stepono ir Jono Mikaičių. Jie 
paeina iš Lietuvos. Amerikoje’ 
gyveno kartu su Juozu Plenaus- 
kiu, kuris dabar gyvena Lietu
voje. Kas žino kur randasi, ma

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

lta. Šou 3729 Šou 4618

Lfthuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Intured and 

Bonded 

Local 8 Long 
Dlstance 
Moving

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė, '

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

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

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Dos Drotokolu raštininke

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mteą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

tkelblatl "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda ivležius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

r
i Povilas Bushmanas

48 CRESCKNT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS. 

teikusiems svetainės statybai 
aukas, klūbo valdyba virš minė
tiems asmenims taria širdingą 
ačiū.

PATAISA
Praeitame “Darbininko” nu

meryje tilpo žinutė, kad geg. 
25 d.. Šv. Vardo draugijai. 8:30 
vai. iš ryto atnašaujamos jų 
intencijai šv. mišios. Čia pasi
taikė klaida, nes turėjo būti se
kančiai: gegužės 25 d. atnašau
tos šv. mišios Nekalto Prasidė
jimo draugijos intencijai. Drau
gija labai skaitlingai dalyvavo 
mišiose, ir “in corpore” ėjo prie 
Šv. Komunijos. Minėta draugija 
yra moterų draugija, ji yra la
bai skaitlinga. Verta visoms 
moterims prie šios draugijos 
priklausyti.

I

i

!

Gegužės 25 d. pagerbimui Pa
nelės Švč. Cambridge gatvėmis 
maršavo puiki procesija. Proce
sija prasidėjo iš Cambridge lie
tuvių N. P. bažnyčios: apeita 
keli blokai, parkas, ir vėl sugrį
sta bažnyčion. Kadangi buvo la
bai smarkus vėjas, tai nebuvo 
galima labai toli ir eiti, nes 
procesijoj dalyvavo net patys 
jauniausi berniukai ir mergai
tės. Procesija prasidėjo mažy
čiais, juos sekė mokiniai, ir po 
mokinių sekė jaunuolės jau bai
gusios lietuvišką mokyklą. Vi
są procesiją lydėjo kun. Anta
nas Baltrušiūnas. Procesijai 
vaikučius, ir jiems reikiamus 
drabužius bei papuošalus pri- 
rnegė Nukryžiuoto Jėzaus Sese
lės. Po procesijos įvyko gražios 
pamaldos pagerbti Motyną Ma

lonėkite pranešti ųž ką būsiu ’ riją, 
dėkinga, ar patis atsiliepkite.

Adresas:
Alice Cėrnauskas

137 Congress Avė. 
Waterbury, Conn.

(23-27)

Birželio 8 d., parapijos svetai
nėje, mokyklos vaikučiai ruošia 
gražų veikaliuką. “Indijono Ro
žė”. Verta tą veikaliuką pama
tyti. nes jau gal ir paskutinis šį 
sezoną, nes birželio 15 d. jau 
užbaigiami mokslo metai. Už
baigimui mokslo metų vaikučiai 
irgi turi prirengę puikų progra- 
mėlį, kurį tą dieną ir išpildys.

A. D.

PADARĖ OPERACIJĄ .
I 
I Gegužės 15 d., p. Kristinai 
Treinavičienei, gyv. 121 Cherry 
St., Cambridge, Mass., buvo pa
daryta sunki vidurių operacija. 
Po operacijos ligonė buvo nu- 
silpnėjus ir jos gyvybės palai
kymui buvo būtinas reikalas 
suteikti kraujo. Nusilpusiai mo
tinai į pagalbą atėjo jos dukre
lė Ona ir po suteikimo reikalin
go kiekio kraujo, ligonė žymiai 
pagerėjo ir sveiksta. Ji guli 
Bay Statė Rd. ligoninėje, Bos
tone. Linkėtina ligonei kuogrei- 
čiausiai pasveikti! Artimas.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 4K 
R 7th St.. So. Boston.

>O.

Pėdins Maiket
F. BaltruJiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broachvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MA88.

Bay ViewMotor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MA88.

Joe- Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

541

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

ižgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevlčius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

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

■ CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

j*ats imavimas dieną ir naktį 
* Šermenims dykai

‘ nCfN*OTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815. ., a
Tel. ŠOU Boston 2609

■

l-



Antradienis, Gegužės 27, 1941
M

Rytinių Valstybių Žinios
Iš Marianapolio

j Britain, Bristol, Torrington, 
Poąuonock, Stamford, Ansonia, 
Bridgeport ir New Haven. Su
sirinkimas rimtas ir gyvas. At
silankę buvo prelatas Ambotas, 
kunigas Gradeckas, kun. Urba
navičius, MIC. ir kun. Kripas. 
Gerbiamas prelatas Ambotas 
gražiai pasveikino jaunimą, ku
rį jis myli ir linkėjo jiems to
liau gražiai darbuotis.

Reikia duoti kredito naujai 
valdybai, o ypatingai kunigui 
Gradeckui, kuris uoliai jau nuo 
pat pradžios rūpinasi, važinė
ja, dalyvauja. Tuo pačiu gavo
me naują leidinį CLC Chronic- 
le, kuris gražiai išleistas ir gan 
įvairus.

Po susirinkimo buvo šokiai ir 
užkandžiai delegatams-tėms.

Metinė CLC vakarienė bus 
Hotel Elton, Waterburyj, June- 
birželio 21 d., šeštadienio vaka
rą. Jo Ekscelencija vyskupas 
McAuliffe išgyrė CLC Katali
kiškosios Akcijos darbuotę ir 
laimino jaunimą. Be abejo jau
nimas toliau gražiai darbuosis 

j su savo gabiais vadais ir kuo- 
j dažniausiai susirinks ir bendrai 

Ketvirtadienį, Kristaus Dan- tarsis, džiaugsis ir darbuosis.
gun Įžengimo šventėje, įšven-{ 
tinti trys nauji jauni lietuviai 
kunigai, būtent: kunigas Jurgis 
Vilčiauskas, kunigas Juozas 
Matutis ir kunigas Albertas Za-: šiais metais buvo gražiai mini- 
navičius. Kunigas Zanavičius iš ma. Pirmiausiai bažnyčioje jau- 
Watertown, Conn.; kunigas nimas su motinėlėmis išklausė
Matutis iš Stamford, Conn., o šv. mišias ir ėjo prie bendros---------------------------- i

Atėjus pavasariui, atšilus 
gražiomis pavasario dienomis, 
laikas taip greitai bėga, kad nė 
nepastebėjom kaip egzaminai 
prisiartino, šio mėn. 27 d. pra
sideda paskutiniai šių metų eg
zaminai, per kuriuos turėsime 
išpasakoti, ką išmokome ir ko 
neišmokome. Nors pavasaris vi
lioja pažaisti gražioje saulutėje,! forde, Vyčių klūbo kambariuo- 
bet vistiek turime prisiversti, se, Conn., valstybės jaunimas 
pirma padaryti pamokas, o tik arba trumpai CLC turėjo savo 
paskui eiti pažaisti. Per egza- j ketvirtinį susirinkimą. Dalyva- 
minus kaip atsakysime, tokį ■ vo daug gražaus lietuviško ka- 
laipsnį gausime, tad kiekvienasį talikiško jaunimo. Buvo delega- 
mokosi kiek gali, kad tik gėrės- tų iš Hartford, Waterbury, New 
nį laipsnį gautų.

Nors prieš egzaminus daug
darbo yra, bet laiko surandame1 
ir sportui. Šiais metais jau tu
rėjome keturis baseball žaidi
mus, iš kurių du laimėjome ir 
du pralaimėjome. Dar turėsime 
keletą žaidimų, kaip su tais pa
vyks nežinome, bet manome ne
pasiduoti.

Šiais metais, kaip tik po eg
zaminų, t. y. birželio 6 d. kole
gijos ir aukštesniosios mokyk
los, gaunančios diplomus kla
sės, Putnam Country Club, ruo
šia šokių vakarą. Po visų egza
minų ir susirūpinimų bus sma
gu pasilinksminti.

Šiomis dienomis, Marianapo- 
lyje, svečiuojas garbingas sve
čias kun. J. Matulaitis, MIC., 
kuris netrukus kliperiu išskris 
į Europą, į Londoną. Nors Eu
ropoje siaučia karo siaubas, bet 
garbingas ganytojas, nieko ne
žiūrėdamas. eina skelbti Dievo 
žodžio.

i
i

i

HARTFORD. CONN.
TRYS NAUJI KUNIGAI

M. 1 Colney, N J).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

ir 
ir

lM

CLC JAUNIMO DARBUOTĖ
Užpereitą sekmadienį, Hart-

i' • J*’
EB—— _ - . <

Tai pirmasis kūdikio dantis, 
ir padaro jo sypsą dar mielesnį!
O pridėjimas ko tai naujo 
padarė mėgiamą ei garėtą taipgi 
dar malonesnį!kunigas Vilčiauskas iš Water- 

bury. šventinimus atliko Šven
to Juozapo Katedroje, Hart
ford Conn., Jo Ekscelencija
vyskupas O’Brien. Linkime vi
siems trims lietuviams kuni
gams geriausio pasisekimo ir 
laimingo saulėto gyvenimo ku
nigystėje.

. DARBININKAS

rV 1
f?*’ wjįįf

8lUf Z-

Amerikos Piliečiai Okupuotoje 
Lietuvoje

MOTINOS DIENA, 
HARTFORDE 

Motinos Diena Harftorde,

Šv. Komunijos. Paskui vakare 
Moterų Sąjungos kuopa suren
gė gražią, linksmą vakarienę 
motinoms pagerbti. Buvo gra- 

, žiu kalbų. Vakaro vedėja buvo 
ponia Spelienė. Kalbas pasakė 

; prelatas Ambotas, daktaro Šu- 
pio motina, ponia Elijošienė, 
ponia Mončiūnienė ir kunigas 
Kripas. Dainas dainavo Juzė 
Mališauskaitė, Valerija Kaunie-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernas 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

Kas tai NAUJO* 
tapo pridėta!
Tai parinktinis importuotas tabakas—pridėtas prie 
Old Golds! Maži lapai širdies pavidalo su nauju 
maloniu skoniu. Išbandyk! Gauk pakelį naujų Old 
Golds šiandien!

17M

tytė ir Matas Kripas. Deklama- Gelbėjimui specialiai pagaminti šį kartą Elizabetiečiai yra pasi- 
vo Franciškus Kedžiukas. A- į ženkleliai (‘American Commit- rengę širdingai priimti svečius, 
kompanavo vargonininkas Jus-.tee for aid to Lithuania, 1941’) Bus geri šokiams griežikai, jau
tas Balsis, kuris su savo žmona' geltonos spalvos, kurį kiekvie- nimui bus daug darbo iki prisi- 
padainavo duetą. Paskui buvo ‘ nas susipratęs lietuvis turėtų į- šoks. Laukiame draugų, pažįs- 
šokiai. Įsigyti. Kitais metais bus paga- tarnų ir šiaip gerų kaimynų su-

Decoration dienoje mūsų lie- minti kitos spalvos. Paaukavęs sipažinti ir pasilinksminti.
Pranešėjas.tuviai legijonieriai Fredriko!nemažiau $1. gauna ženklelį,) 

Sabonio 7 posto maršavo para-'kurį nešioja viešai. Draugijų' 
de, taipgi Marijos Vaikelių So-' atstovams išdalytos knygutės1 
dalicija. Mokyklos benas irgi ir ženkleliai platinimui. Klebo- 
parodavo. Lietuviai legijonie- nas Simonaitis, visuomet akty- 
riai iš Hartfordo veiklūs ir daž-jviai dalyvaudamas, pažadėjo a- 
nai gražiai pasirodo lietuvių ir pie tuos ženklelius pranešti iš’ 
svetimtaučių tarpe. !

C. BROOKLYN, N. Y.

Ona 
nomis 
tavo 
Mass.,
miestuose.
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SUMAINĖ ŽIEDUS
Jonas ir Ona, tai graži pora.

Čia nėra jokia poezija, bet tik- 
sakyklos. Taip pat pavelijo tuos renybėje taip įvyko pereitą sek- 
ženklelius platinti einantiems madienį. Onutė Damušytė, uoli 

Katkauskaitė šiomis die- , bažnyčion, priešduryje. Tą dar- parapijos choristė ir pavyzdin- 
labai užimta. Ji koncer- bą atliks komiteto nariai-drau- ga lietuvaitė ištekėjo už Jono 
Kanadoje, Springfield, •. gijų atstovai, pakaitais. { Garabeizo. Kadangi jaunasis y-
ir kituose Amerikos] 3. Priimta pageidavimas, bu-’ra Maspetho choro narys, tai ir 

dėti (kur bus kokie parengi-: jų choristai atvažiavę pagiedo- 
mai), kad būtų daroma rinklia- jo Veni Creator. Solo giedojo 
va Lietuvos gelbėjimui (krikš- p. Žemaitytė, p. Bruodzienė ir 
tynose, vestuvėse, parėse ir t. pastaroji duetą su p. Pakinkie- 
p.) ir kad tie pinigai būtų per- ne. Kadangi abu jaunavedžiai 
duoti Komitetui, kuris, išdavęs gerai vartoja lietuvių kalbą, tai 
atatinkamą pakvitavimą, skel-j klebonas kun. Paulionis jiems 
bia spaudoje viešai. Turint gal- daVė šliūbą lietuviškai. Vestu- 
voje, kad Lieutvoje mūsų gimi- vių puota įvyko parapijos sve- 
nės skursta, mes čia pramogas tainėj. Jaunuosius pasitiko p. 
keliame, linksminamės, dolerių Brundzienė, kuri sutvarkė mar- 
nesigailime ir L p., prisi menant šo eiseną, po tam į nuskirtą tė- 
katalrkšką mieiaširdingumo dė-ivams vietą nuvedė jaunuosius, 
snį — labdarybę, pašalpą varge (kur juos lietuvišku papročiu 
— nesunku sulig išgalės paau- priėmė.
kuoti. Tikrai gražus ir girtinas 

j dalykas. Jei atsikreips į pana
ršius pokylius su prašymu pada
ryti minėtam reikalui rinkliavą, 
koks komiteto narys, prašome 
neuždaryti savo širdžių vargs- ves puikiai surengė. Svečių bu- 
tantiems broliams sušelpti.

Sekantis komiteto susirinki- nius valgius pagamino p. O.

Jau prasidėjo piknikų sezo
nas. Pereitą sekmadienį buvo 
draugijų sąryšio piknikas. Lie
pos 6 d., sekmadienį bus para
pijos piknikas ir vis tai Light- 
house Grove, Glastonbury.

Grįžo į Hartfordą iš 
moon lietuvis dantistas 
vardas Krikščiūnas. Jis 
nauja.

Honey- 
dr. Ed- 
vėl tar-

ELIZABETH, N. L
veiki-

t

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2Ž71

savo Amerikos piliečiais, 
patekusiais į bolševikų 
rankas.

Gegužės 7 dieną Valsty
bės Sekretorius Hull pa
reiškė, kad jis įspėsiąs So
vietų Rusiją, jog nevykdy
mas jo reikalavimo išleisti 
iš bolševikų okupuotosios 
Lenkijos Amerikos pilie
čio Dr. Witold Putkowski 
“would be regarded with 
concern”.

O ką daro Amerikos pi
liečiai lietuviai šioje šaly
je savo tautos žmonėms 
gelbėti iš bolševikų atneš
tos vergijos Lietuvoje? 
Tiesa, vienas kitas lietu
vis susirašinėja su Ameri
kos įstaigomis, norėdamas 
savo giminaitį išgelbėti, 
bet rezultatai menki, pa
vieniui dirbant mažai ką 

1 galima atsiekti. Čia turėtų 
būti dirbama organizuo-

Sovietų Rusijai okupa
vus Lietuvą daugelis 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių piliečių dėl įvairių 
nriežaščių nesuspėjo išva
žiuoti, o jau dabar bolše
vikai jų nebeišleidžia.

Pagal nepriklausomos 
Lietuvos įstatymus Ame-! 
rikos piliečiai lietuviai, | 
pareiškę noro, įgydavo! 
Lietuvos pilietybę kartu 
neprarasdami ir Ameri
kos pilietybės, todėl gy
vendami Lietuvoj jie galė
jo naudotis visomis Lietu
vos piliečio teisėmis ir 
kartu, reikalui esant, iš
važiuoti kaipo Amerikos 
niliečiai.

Lietuva Amerikos pilie
čiams lietuviams tas pri
vilegijas teikė atsidėkoda
ma už paramą atgaunant 

: nepriklausomybę. Šian
dien Lietuvos okupantai, ~
tokių Amerikos piliečių!tai, to darbo turėtų imtis 
nebenori pripažinti ir ne-:įtakingos organizacijos.
, . ... —«... _a.į Pirmiausia iniciatyvos

1 organizacija 
turėtų suregistruoti visuos 
Amerikoje gimusius, o da
bar į bolševikų rankas pa
tekusius lietuvius, kurie 
norėtų grįžti į savo gimtą
ją šalį Ameriką. Jų pačių 
prašydami iš Lietuvos mū
sų negali pasiekti, bet už 
tai yra Amerikoje jų gimi
naičiai, kurie mielai su
teiks ir informacijas ir pa
ramą. Reikalui esant būtų 
galima prašyti ir Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
paramos.

JUk ar ne gyvenimo iro
nija, kad Stalinas išlei
džia iš Baltijos kraštų į 
Vokietiją tokius asmenis, 
kurie niekuomet Vokieti
jos piliečiais nebuvo, tuo 
tarnu aiškius Amerikos pi
liečius atsisako išleisti ir 
dar ne vieną jų kalėjime 
laiko. Suprantama, kad 
Stalinas Hitlerio bijo ir jo 
norus vykdo. Reikia ma- 
nvti, kad ir Amerikos val
džia ras priemonių savo 
piliečius apginti.

Stalino satrapai bekur- 
dami neva rojų Lietuvoje 
sukūrė peklą, iš kurios net 
svetimos šalies piliečiu ne
beišleidžia. Padėkime 
jiems.

Am. Piliečių Komitetas.

duoda leidimo išvažiuoti) Pirmiausia 
iš Lietuvos, nes esą “jie, I besiimanti 
kaipo Lietuvos piliečiai, 
automatiškai patapę So
vietų Rusijos piliečiais”, 
todėl ir priklausą nuo o- 
kupantų malonės. Be to, 
Lietuvoje yra dar daug A- 
merikoje gimusių lietu
vių, kuriuos dar mažus tė
vai išsivežė j Lietuvą. Pa
gal Amerikos pilietybės į- 
statymus jie laikomi A- 
merikos piliečiais, jei A- 
merikos Ambasadai ar. 
Konsulatui įrodo, kad tik
rai Amerikoje gimę. Nor
maliais laikais tokie Ame
rikos piliečiai tik tada re- 
gistruodavosi Amerikos 
konsulatuose, kai jau ruo
šdavosi grįžti į Ameriką, o 
šiaip jau būdavo skaitomi 
Lietuvos piliečiais ir nau
dodavosi visomis piliečio 
teisėmis.

Dabartiniu metu bolše
vikai tokiems asmenims 
neleidžia išvažiuoti iš o- 
kupuotosios Lietuvos ir 
taip nat kliudo susisiekti 
su Amerikos Ambasada 
Maskvoie, neduodami lei
dimo i Maskva nuvažiuoti. 

Pasirodo, kad bolševikai 
panašiai elgiasi ir su len
kais Amerikos piliečiais, 
bet vis tik lenkai rūpinasi

Jaunuosius palydėjo 4 poros 
pabrolių ir pomergių. Svočia 
buvo jaunojo sesuo.

Danušiai užaugino dukterį ir 
sūnų, tai ir šias pirmas vestu-

vo apie 100 su viršum. Ska-

Nors mūsų kolonijoje
mas mažai kam žinomas, bet jis 
yra reikšmingas ir svarbus. 
Daugeliui didesnių kolonijų gali 
būti pavyzdžiu.

Kolonijoms skirtą kvot^ Lie
tuvos atvadavimui jau išpildy
ta pilnai: $200 pasiųsta ir dar j mas įvyks birželio 9 d. vakare, Kulbokienė, prityrusi šeiminin- 
liko kasoje, kurie reikalui e-. mokyklos patalpose. Pastebėta, kė.
sant bus paskirti. į kad kai kurie draugijų atstovai! Linkėtina šiai jaunai porai

Visų draugijų atstovų (po 2, nesilanko į susirinkimus ir neiš-, ilgo ir gražaus šeimyniško gy- 
atstovu nuo kiekvienos draugi-! duoda savo draugijų susirinki- venimo. Kor.
jos) susirinkimai įvykdavo kas muose raportų, kas veikiama j ------------------
mėnesis aptarimui bėgamųjų komitete. Prašoma draugijų. FORDO RADIO VALAN- 
reikalų. Paskutinysis susirinki-Į pirmininkų pasekti savo atsto-jDOJE DALYVAUS FELIX

KNIGHT, 
KAY LORRAINE

mas yra nutaręs, kad ateityje'; vus, ir jei kurie atstovai tuo ne
visi susirinkimai bus daromi 
kas antras pirmadienis kiekvie
no mėnesio. Todėl ir visiems at
siminti lengva. Komitete darbai 
eina sklandžiai. Paskutiniam 
susirinkime nutarta:

1. Surengti birželio 22 d., pa
rapijos patalpose (salėje, kie
me, aikštėje) didelį pikniką; 
piknike bus sporto rungtynės 
vietinės kuopos, “Vyčiams” va
dovaujant ,taip pat dalyvaus ir 
choras su linksma programa. ' 
“~2. Nutarta platinti Lietuvos

sirūpina pakeisti naujais. Ats
tovų pareiga neapgaudinėti 
draugijos ir nežeminti savo Ateinantį sekmadienį, birže- 

iš radio
i 

vaido visuomenės akyse, bet ei-'ho 1 d-, 9 vai- vakare, 
ti sąžiningai savo pareigas Tė- stoties WBZ, Fordo leidžiamoje 
vynės labui. S-s.. programoje bus galima išgirsti,

__________ 'dainuojant pagarsėjusį tenorą 
Birželio mėnesio 7 d. įvyksta. Felix Knight ir Kay Lorraine. 

parapijos pirmutinė šių metųFeiix Knight yra dalyvavęs į- 
ekskursija laivu į Rye Beach,1 vairiose operose ir judamuose 
N. Y. Su šia ekskursija drauge paveiksluose. P-lė Lorraine 
važiuoja Bayonne, Jersey City. ’ taip-gi dalyvavusi “The Hit 
N. J. parapijos ir “Amerikos” i Parade”, “99 Men and A, Giri”. 
rėmėjaį.PKaip visuomet taįr ir Ateinančio sekmadienio bus se-

Zaret,
- Kay

Remkite tuo* profesi tonalus ir biz
nierių*. kurie savo skelbimais remia 
"Drrbininka’*.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

Fe-

WOODSTOCK
T Y P L W R I T F R S

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 0907-08

Kay Lorraine, Felix

kanti programa:
Procession from “Sylvia” — 

Delibes —Symphony Orchestra.
My Sister and I — 

Whitney and Kramer
Lorraine and Rhithm Orches
tra.

Guitar (In Chiffon Style) — 
Moszkowski — Symphony Or
chestra.

Prize Song — Wagner
lix Knight and Symphony Or
chestra.

Sunrise Serenade — Carl — 
Kay Lorraine and Rhythm Or
chestra.

Dance of the Hours — Pon- 
chielli
Knight, Chorus, Symphony and 
Rhythm Orchestras.

Rakoczy March — Berlioz — 
Symphony Orchestra.

You’ll Remember Me from 
“The Bohemian Giri” — Balfe. 
Felix Knight and Symphony 
Orchestra.

You Talk Too Much — Bar- 
low — Kay Lorraine, Felix 
Knight, jChorus, and Rhythm 
Orchestra.- į •

Poet and Peasant —Jsuppe — 
Chorus and Orchestra.

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galva — iiputę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

Ltpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja Vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mlli- 
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
IflNT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!




