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Būvusis Amerikos prez. 
Hoover nuo karo pradžios 
rūpinosi gauti Anglijos 
leidimą gabenti pašelpą 
vokiečių okupuotiems 
kraštams. Amerikos vy
riausybė buvo linkusi tą 
planą remti, bet Anglija 
tam griežtai priešinosi. 
Girdi, tada vokiečių našta 
palengvėtų. Todėl šelpimo 
darbas negalėjo būt nei 
pradėtas.

Dabar iš Europos sugrį
žo Hooverio atstovas Red- 
fern, kurs yra aplankęs 
Vokietiją ir vokiečių užim
tas šalis. Jisai pareiškė, 
kad Anglija, neleisdama 
Hooveriui vesti šelpimo 
darbą, apsiriko. Sako, kad 
vokiečiai tą sunaudojo 
propagandai. Užimtose ša
lyse vokiečiai dieną ir nak
tį skelbia, kad jų bėdų kal
tininkė esanti Anglija, ku
ri neperleidžia siūlomos 
pašalpos iš Amerikos. Tas 
vokiečių argumentas žmo
nėms imponuoja ir Anglija 
pasirodo blogoje šviesoje.

Taigi iš dviejų blogybių 
Anglija pasirinko dides
niąją.
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Rytinėse Valstybėse Pabaltijo Valstybių Diena New Y orko Valstybėje

Amerikos laikraštinin
kai, aplankiusieji užka
riautą Jugoslaviją, pripa
žįsta, kad ten mažai tera
do nuteriotų vietų. Atkak
lių susirėmimų visai ma
žai tebuvę. Dabar jugosla
vai grūmėsi daug silpniau, 
negu ano Didžiojo Karo 
metu. Ir tai buvę dėlto, 
kad tąsyk grūmėsi serbai; 
o dabar jugoslavai. Viena 
iš didžiausių Jugoslavijos 
silpnybių buvo ta, kad ji 
buvo sudaryta iš keletos 
nesugyvenančių tautų. Ju
goslavijos vyriausybės 
šūkis buvęs: “Verčiau ka
ras, negu paktas su Berly
nu”. Tas šūkis liaudies 
nepasiekė ir karinio ūpo 
nesusidarė.

Lenkijos ir Čekoslovaki
jos žlugimo priežastis bu
vo tokia pat, kaip ir Jugo
slavijos. Visos susidėjo iš 
nesugyvenančių tautų. 
Bet gi nei lenkai, nei čekai 
nepasimokino iš praeities 
ir svajoja apie atstatymą 
savo valstybių dar su di
desniu nesugyvenamų 
tautų skaičiumi.

Washington, D. C., bir
želio 2 — Prez. Roosevel
tas paskyrė $10,000,000,- 
000 Amerikos aliejaus in
dustrijos caru Sekretorių 
Ickes. Ministeris Ickes jau 
padarė pareiškimą suvar
žyti gazolino ir aliejaus 
vartojimą. Rytinėse
valstybėse bus uždrausta 
sekmadieniais parduoti 
gasoliną ir aliejų, nes esą 
trūksta laivų tų produktų 
pristatymui.

Elektros jėgos komisijo- 
nierius Leland Olds sako, 
kad gal būti priseis suma
žinti elektros jėgos suvar
tojimą. Elektros jėga rei
kalinga apsigynimo dar
bams. Galimas dalykas, 
kad bus išleistas įsakymas 
nevartoti didelių elektros 
iškabų krautuvėms, ne
vartoti perdaug radio ir 
kitokių įrankių, sujungtų 
su elektros jėga.

Suėmė Vokietijos Diploma
tinį Atstovą

New York, birželio 2 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Federalės valdžios pa
reigūnai areštavo dr. Kurt 
Heinrich Rieth, kurs šiuo 
laiku Amerikoje buvo pre
kybos diplomatinis atsto
vas. Dabar jis randasi El- 
lis saloj.

Dr. Rieth yra buvęs Vo
kietijos ministeriu Austri
joje, kai naciai 1934 m. 
bandė padaryti perversmą.

25 Mffijony Dolerių Gaisras 
Jersey

Kai Hess vienas iš nacių 
šulų, nusileido Anglijon, 
tai Anglijos vyriausybė 
nesiskubino tą paskelbti 
pasauliui, o laukė, ką apie 
tai pasakys Berlynas. Kai 
Berlynas prabilo, tai Lon
donas paskelbė apie Hesso 
nutūpimą Škotijoj. Dabar 
vokiečiai Atlantike nus
kandino laivą Zamzam. Ir 
tylėjo apie tai. Laukė ir 
žiūrėjo, ką jų priešininkai 
apie tai pasakys. Kai už
tektinai pripasakojo, tai 
vokiečiai ir paskelbė, kad 
tą kontrabandinį laivą jie 
nuskandinę, o visus jūrei
vius ir pasažierius išgel
bėję.

Šis oro milžinas, padirbtas Santa Monika, Cal., B-19 bombonešis, dėl 
Jungtinių Valstybių karo oro laivyno. Jis sveria 82 tonu ir galįs skristi be 
sustojimo 7,750 mylių su kroviniu.

Pareiškia Užuojautą Lietuvai, 
Latvijai, ir Estijai

Šiomis dienomis New Yorko valstybės guberna
torius Herbert H. Lehman skiria sekmadienį, birželio 
15, kaipo Pabaltijo Valstybių Dieną, ir ragina savo pi
liečius tą dieną minėti ir pareikšti pavergtoms tautom 
užuojautą.

Gubernatorius Herbert H. Lehman išleido šiokią 
proklamaciją:

i Prezidentas Pasirašys Laivų
r Užgrobimo Bilių

Jersey City, N. J., birže
lio 2—Vakar sudegė Jer
sey City skerdyklos. Gais
rininkų viršininko apskai- 
tliavimu gaisras padarė 
$25,000,000 nuostolių.

Washington, D. C., birž. 
2 — Spėjama, kad antra
dienį prezidentas Roose
veltas, sugrįžęs į Baltuo
sius Rūmus, pasirašys Vo
kietijos - Italijos ir kitų a- 
šies talkininkų laivų, sto
vinčių šioje šalyje užgro
bimo bilių. Faktinai, tų 
valstybių laivai jau yra 
užgrobti, bet pasirašytu į- 
statymu tas užgrobimas 
būtų sustiprintas.

Popiežius Vėl Atsišaukė 
Baigti Karę

Plačiai Kalba Apie Taikę Sostinėje

Nori Uždrausti Streikuoti

D. Mas Jannet, nesenai 
sugrįžęs iš Prancūzijos, 
sakė, kad Amerika apsiri
ko neleisdama maisto į 
neokupuotą Prancūziją. 
Sakė, kad per tai Amerika 
neteko prancūzų tautos 
simpatijos. Sakė, kad A- 
menicr "a tokiu pasielgimu 
pasitarnavo Hitleriui. r*. .

Washington, D. C., 
2 
tarpininkavimo 
kai 
Wood 
streikuojantiems 
ninkams, kurių skaičius y- 
ra 12,000, grįžti darban. 
Valdžios tarpininkai savo 
įsakymą remia prez. Roo- 
sevelto paskelbtu 
prastu stoviu.

Unijos viršininkai 
šinasi įsakymui.

Taip pat įsakymas duo
tas ir kitiems streikuojan
tiems darbininkams grįžti 
darban.

Galimas dalykas, kad 
greitu laiku bus uždraus
ta visai streikuoti. Tai bū
tų smūgis darbininkams. 
Jeigu įsakoma darbinin
kams grįžti darban, tai tu
rėtų įsakyti ir darbda- 
‘vikm^ ‘patenkinti darbi-

birž. 
Federalės valdžios 

viršinin- 
įsakė International 

Workers unijos 
darbi- I

nepa-

prie-

Vatikano Miestas, birže-! 
lio 2 — Jo Šventenybė Po-1 
piežius Pijus XII, i 
Popiežiaus Leono XIII en-Į 
ciklikos ‘Rerum Novarum’ 
50 metų sukaktį, vėl atsi
šaukė į pasaulio valdovus, 
kad baigtų karą ir steng
tųsi sudaryti pastovią tai
ką.

Bažnyčios Galva pakar-! 
tojo žmogaus teisę turėti

PROCLAMATION
(valstybės ženklas)

STATĖ OF NEW YORK 
EXECUTIVE CHAMBER

The citizens of America resolved to defend their 
liberties at home and to champion the cause of repre- 
sentative government abroad, feel deep sympathy for 
the peoples of those small republics whose independ- 
ence either has been crushed or is threatened.

Among those enslaved nations are the Republics 
of Estonia, Latvia and Lithuania which have provided 
this country with many loyal citizens now bandei 
together in the Baltic American Society to preserve 
the democracy here and to restore its benefits in their 
home lands. >

Estonia, Latvia and Lithuania have long been 
, symbols of liberty. Their people have for centuries 
made great sacrifices for freedom and democracy. It 

Į is fitting, therefore, that the citizens of New York 
Statė formally convey their sympathy to the people of 
these enslaved nations and give public expression of 
the hope that they will soon regain their freedom.

NOW, THEREFORE, I, Herbert H. Lehman, 
Governor of the Statė of New York, do hereby 
designate Sunday, June fifteenth, as

BALTIC STATĖS DAY
upon which appropriate exercises may be held to 
celebrate the bonds of affection and regard existing 
between America and the distressed Baltic peoples.

GIVEN under my hand and the Privy Seal of the 
Statė at the Capitol in the city of Albany this twenty- 
eighth day of May in the year of our Lord one thousand 
nine hundred and forty-one.

VVashington, D. C., birže- 
____ lio 2 — Prezidento Roose- 

minintįvelto kalba susidomėjo ne 
tik Europa, bet ir šios ša
lies politikai ir bendrai vi
si gyventojai. Kažin kaip (valstybės antspauda) 
blykstelėjo taikos kibirkš- (parašas) Herbert H. Lehman
tėlė. Sakoma, kad greitu py THE GOVERNOR: 
laiku bus patiektas planas vValter T. Brown 
užbaigti tą baisų karą. Secretary to the Governor
Duok Dieve, kad pasaulio
valdovai cucinrflątii ir <?n- Mes turėtume būti dėkingi New Yorko Valstybės valdovai susiprastų ir su , Gubernatoriui Herbertui H Lehmanui už pareikštą 

užuojautą ir už Pabaltijo Valstybių dienos proklama-

New Yorko valstybės lietuviai gali džiaugtis, kad 
birželio 15 d. jie gali laisvai minėti Lietuvos užgrobi-

ninku teisingus reikalavi- loJ° žmogaus teisę ™reu t skerdynių baisumą 
mus. laisvę fiziniame, dvasinis- ir žaIingumą.

Pragyvenimui reikalin- P1®* religijiniame ir mora-
“ - t“ ~ "

kilo, o darbininkų algos įsitikinimų. P° gelis Hess nulėkė Škotijon ~ ~ « « -
kaikuriose įstaigose tebė- Pigius gyna Bažnyčios gu pasiūlymais daryti tai- ir rūpintis Lietuvos išlaisvinimu is Sovietų Rusi-

gos reikmenys žymiai pa
kilo, <

ra tos pačios.

Sdimeling Gyvas

Berlynas, birželio 2 — 
Vokiečiai oficialiai prane
ša, jog M. Schmeling, bu
vęs bokso - pasaulio čam- 
pionas, gyvas, o tik nuvež
tas ligoninėn. Schmeling 
susirgęs šiltųjų kraštų li- 

'ga. Jis randasi kur nors 
Graikijoj aviacijos ligoni
nėje.

Šios dienos žinios pa
duoda, kad Max Schme
ling, kuris buvo sužeistas 
kovose Kretos saloje, mi
rė; ■°L'

.. .,. . _. j Kaikurie laikraščiai tei- vim3-kame veltame; įspėjo nuogia kad Vokietijos pabė. * 
: gelis Hess nulėkė Škotijon

teisę valstybėje, nuosavy- ^ *
bės teisę ir tt. | Du demokratai Senato-

(Kitame “Darbininko” |riai atnaujino pasiūlymą, 
numeryj tilps Popiežiaus kad Amerika vadovautų 
kalba). 'užbaigti karą.

Vokiečiai Užėmė Kretos Salą
Tūkstančius Paėmė Nelaisvėn

Berlynas, birželio 2 — pripažįsta, kad daug karei- 
Vokietijos kariuomenė jau J vių žuvo kovose. Žuvo ne 
užėmė Kretos salą ir paė- tik britų kareivių, bet ir 
mė nelaisvėn apie 10.000 vokiečių, 
britų ir graikų kareivių.
Britanijos karo vadovybė poizcija, ir todėl Britai ne
sako, kad iš Kretos pavyko;norėjo taip lengvai ją už- 
išvežti 15,000 kareivių. Ta-įleisti vokiečiams. .

čiau, su apgailestavimu I Dabar vokiečiai pasiruo-

jos vergijos.
New Yorko ir New Jersey organizuoti lietuviai 

birželio 15 — Lietuvos užgrobimo sukaktį minės labai 
reikšmingai. Jie rinksis į Šv. Patriko katedrą, New 
Yorke, 4 vai. po pietų, prašyti Aukščiausiojo pagalbos 
kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės, pasi- 
melsti, kad Galingasis Dievas palengvintų mūsų bro
lių kančias ir vargus ir juos išlaisvintų iš tos baisios 
ir kruvinos komunizmo diktatūros.

Pamaldoms vadovaus įžymus lietuvis kunigas. 
Giedos katedros vyrų choras. Pamokslą pasakys vie
nas vyskupas. Pamaldoms baigiantis visi dalyvaujan
tieji lietuviai giedos lietuvišką giesmę.

Kretos sala buvo svarbi'

šę pulti Cyprus, kad jie be1 
jokių kliūčių galėtų siųsti 
savo laivus į Siriją, o iš 
ten į Iraką.

*• J I ■ : ' i . J

—“ ..v. r .. v . ...... .

medžio pramonės djąrbuo-.Įjyąi*. s.

tojai. Suvažiavimui pirmi
ninkavo šmuelis Aizinas. 
Nusiskųsta, kad baldų fa
brikai anksčiau gaminę 
puikius baldus, o dabar 

i “gamina daug prastes- 
Kaune buvo sušaukti iuįib’*.' Dirbtuvėse nei ‘

a
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nepaprastą Pavojų Amerikai 
Prezidentas Paskelbė

*

DARBININKAS

Pasaulis Susidomėjo Kalba
Washington, D. C., birže- lin D. Roosevelt, Jungtinių 

lio 2 — Antradienio vaka-Į Amerikos Valstybių Prezi- 
re, geg. 27 d., prezidentas dentas, skelbiu šiam kraš- 
Rooseveltas pasakė karin-'te neribotą nepaprastą bū- 
gą kalbą per radio, kurios tį, kuri reikalauja, kad 
klausėsi visas pasaulis. Jis krašto karinė, laivyno, a- 
paskelbė, kad šiuo metu1 viacijos ir civilinės apsau- 
susidarė rimtas pavojus ir gos būtų paruoštos atrem- 
yra būtinas reikalas tau- ti bet kokius ir visus veik
tai būti vieningai ir viso- smus ar agresinius grąsi- 
mis galimybėmis tą pavo-'nimus nukreiptus prieš 
jų prašalinti. ' bet kurią vakarinio pusru-

Prezidentas proklamavo, tūlio dalį.
štai ką: l “Aš kreipiuos į visus lo-

“Kadangi 1939 m. rugsė- jalius piliečius, dirbančius 
jo mėnesį, Europoje kilus apsaugos produkcijoje, 
karui, krašte paskelbta ri- • kad jie pirma rūpintus 
bota nepaprasta būtis ir tautos reikalais, kad to- 
nuostatai, “kad sustiprin- kia vyriausybės sistema, 
tų mūsų krašto apsaugą'kuri rūpinasi privatiniu 
taikos nuostatų ribose”, i užsiėmimu, galėtų išsilai- 

“Kadangi paskutinieji į-' kyti.
vykiai aiškiai duoda su- “Aš kreipiuos į lojalius 
prasti, jog ašies kovotojai darbininkus ir darbdavius, 
šiam kare nesiriboja jų kad jie pamirštų savo ma- 
pareiškimais karo pra-' žesniuosius
džioje, bet apima nuverti- mus ir dėtų pastangas, 
mą viso pasaulio demokra
tinės santvarkos ir pašau- vyriausybės rūšies, 
linio masto dominaciją 
tautų ir ekonomijos, su
naikinant bet kokį pasi
priešinimą jūrose, žemyne 
ir ore, ir

“Kadangi Jungtinių Val
stybių indiferentiškumas 
tuo klausimu būtų pražū
tingas, ir paprastas pro
tingumas reikalauja, kad 
šio krašto ir šio pusrutulio 
saugumui mes pereitu- 
mėm iš taikos meto kari
nių nuostatų prie tokių pa-

-

inė dėl nelaimės mūsų 
. _____ I, bet nusigręžę,

----------------------------- . į m r ~

Naujas Lietuvis Kunigas sąžinė dėl
TĖVYNEI 
mes viską užmirštam ir 
vietoj stoti petys į petį 
bendradarbiauti Lietuvos

LDS. Naujos Anglį jos Aps
kričio Piknikas Atidėtas
Pereitą sekmadienį, bir

želio 1 d. LDS Naujos An
glijos apskričio metinį 
pikniką Romuvos parke, 
Montello, Mass., sutrukdė 
lietus. Rengėjai pikniką a- 
tidėjo į rudenį, kada bus 
patogus laikas.

Pikniko vyriausias šei
mininkas kun. J. Petraus
kas taip sumaniai viską 
sutvarkė, kad pikniko ren
gėjams nepasidarė jokių 
nuostolių.

Nors piknikas ir buvo 
atšauktas, tačiau vietiniai 
darbininkai suvažiavo į 
parką ir laukė svečių iš ki
tų kolonijų. Ir sulaukė. 
Buvo svečių ir viešnių iš 
Worcester, Norwood, Na- 
shua, Cambridge ir kitų 
kolonijų, kurie nesibijojo 
lietaus ir atvažiavo pas 
vaišinguosius Brocktonie- 
čius. Praleidę kiek laiko 
piknike, sulaukę vakaro 
turėjo progą išgirsti kun. 
K. Barausko, neseniai at
vykusio iš pavergtos Lie
tuvos, turiningą kalbą ir 
pamatyti gražius judamus 
paveikslus, kuriuos paro
dė kun. J. Petrauskas, Šv. 
Roko lietuvių parapijos 
svetainėje.

Rudenį darbininkams 
suvažiuoti į pikniką bus 
daug maloniau, nes tuo 
pikniku galės apvainikuoti 
visus vasaros darbus ir 
padaryti pasiruošimą ru
dens ir žiemos darbui. Iki 
rudens LDS Naujos An
glijos apskričio pikniko 
Rengimo Komisija turės 
užtektinai laiko gerai pri
sirengti, kad tas piknikas 
būtų šauniausias ir pelnin
giausias. To mes ir linki
me Lietuvių Katalikų Dar
bininkų organiazcijos vei
kėjams, rėmėjams ir prie- 
teliams.

nesusiprati-

kad užtikrintų vienintelės 
kuri 

pripažįsta darbo ir kapita
lo teises, išlaikymą.

“Aš kreipiuos į lojalius 
valstybės ir vietos vadus 
ir pareigūnus su Jungti
nių Valstybių civilės ap
saugos įstaigomis, kad už
tikrintų mūsų vidujį sau
gumą nuo iš svetur diri
guojamų priešingybių ir

• sutvarkytų visas bendruo
menes didžiausiam pro- 
duktingumui ir mažiau-

• šiam trynimuisi.
grindų, kurie įgalintų mus į “Aš kreipiuosi į visus lo- 
tuojau ir sprendžiamai ko-'jalius piliečius tautos rei- 
voti prieš karingą šio pus-i 
rutulio apsupimą ar įren
gimą bet kokių bazių agre
sijai prieš jį, kaip ir atlai
kyti bet kokius pavojus 
galimų svetimųjų agentui 
įsiveržimą į mūsų teritori
jas ir visuomenę.

“Dabar, todėl aš, Frank-

i kalus laikyti pirmoje vie
toje mintyse ir veiksmuo
se, kad mes galėtumėm 
sumobilizuoti ir bet kuriuo 
momentu panaudoti ap- 

i saugai visą fizinę pajėgą, 
visą moralę jėgą ir visus 
šio krašto materialius re
sursus”.

Irakiečiai Pasirašę Taikos

APIE TAUTINĮ EUCHARISTINĮ 
AMERIKOS KONGRESĄ

Žinios Iš
Pavergtos 

Lietuvos
Lietuvoje Tkra Deorgani-

••

—Okupuotoje Lietuvoje 
darbininkų pasipiktinimas 
bolševikais diena iš dienos 
kyla. Jis įgauna vis aštres
nes formas.

— Kažkoks pil. Žilaitis 
laikraščiuose nusiskun
džia, kad autobusai taip 
retai Vaikščioja, jog darbi
ninkai nesuskuba į darbą,__ r________ ___  ____  ________
o UŽ pasivėlinimą atlei- mėn. į d., gy. Petro ir Povilo želio mėn. 7 d. 
džiami iš darbo. Todėl dar- Katedroje. * *

«-----------------—----------------
Iten pat į Kolegiją. Baigęs 2 me
tų kolegijos kursą, 1935 m. į-Vadavimo Kovose, nuskęs- 
stojo į Tėvų Marijonų Semina- tam kasdieninių smulkme- 
riją, Chicagoje. Supratęs reika- nų ir intrigų pelkėse. IŠ 
lingumą pasauliečių kunigų, vė- vienos puses mes turime 
iiau įstojo į Šv. Petro ir Povilo jautrią sąžinę dėl savo 
seminariją, Providence, iš kur tautos, bet iŠ kitos — mes 
vyskupas Francis P. Keough sergame energijos ir, Ša
tais pačiais metais jį išsiunčia kyčiau, jaunystės atrofija, 
į Lietuvą, į Vilkaviškio semina- Be ilgesnių samprotavi- 
riją, tęsti teologijos mokslus. mų apie mūsų ydas, ku- 
išbuvus Antanui du metu Lietu- rįos jei ne visiems žino- 

! voje, Vilkaviškio seminarijoje, mos, tai bent visų jaučia
mos, iš karto galima pasa
kyti, kad dabartinių dienų 
gyvenimo mums trūksta 
veržimosi kovoti pirmyn, 
trūksta ryžtumo. Mes esa-

l

j Europoje prasidėjo karas. Pra- 
įsidėjus karui, J. E. vyskupas 
Keough įsako Antanui grįžti 
Amerikon ir siunčia jį į šven
tos Marijos seminariją, Balti-

■ more. Šią seminariją Antanas me per daug lėtŪS (norim 
užbaigė šiais metais ir bus būti labai neutralūs) ir perKun. Antanas Kucetičius,

bus įšventintas Š. m. birželio įšventintas į kunigus š. m., bir- maža karingi. Nieks

bininkai dažnai laikosi už 
autobusų rankenų, nu
krenta ir sunkiai susižei
džia.

Sovietinė Lietuvos spau
da diena dienon kelia gvol- 
tą dėl “tovariščio” Chari- 
tonovo nutvarkytų paštų 
skandalingo veikimo...

— Oficiozas “Tarybų Lie
tuva” rašo, kad į okupaci
nę raudonąją armiją ima
mi Lietuvos gyventojai 
būsią mokomi maskolių 
kalbos, nes ji būsianti “la
bai reikalinga”.

— Pastaruoju metu GPU 
žvalgyba sudarinėja sąra
šus visų lietuvių, kurie 
anksčiau priklausė šaulių 
Sąjungai. Geležiniam Vil
kui ir kitoms panašioms 
organizacijoms. Taip pat į 
tuos sąrašus įtraukiami 
asmens, tarnavę revoliuci
jos laikais v priešbolševiki- 
nėse kariuomenėse. Spėja
ma, kad visi į tokius juo
duosius sąrašus įtrauktie
ji bus iš Lietuvos išvežti 
arba kaip kitaip izoliuoti 
iš Lietuvos gyvenimo.

^Šeštadienį, geg. 31 d., 
Bagdade, Irako valdžia pa
sirašė paliaubų sutartį su 
Britanija. Tuo sustiprinta 
Britanijos pozicija prieš 
Vokietiją.

Kodil Atleistai Molotovas?

. sėdynės dėl 125,000 asme- 
| nų. Vidurnakčio mišios 
į bus vyrams ir vaikams. 
Vaikų pamaldų metu gie- 

*dos vaikų choras, kurį su
darys 13,000 Vaikų.

Didysis altorius Eucha
ristinio Kongreso centre 
bus pridengtas 53 pėdų 
aukščio baldakimu, po ku
riuo bus išstatyta 9 pėdų 
monstrancija, su relikvija 
buvusios prieš 100 metų 
naudojamos monstranci
jos. Be to bus išstatyta 
garsioji “Perrot” mons
trancija, kaip šventas in
das 250 metų senumo. A- 
merikos ir Vatikano vėlia
vos, oficialinės Eucharisti
nio kongreso emblemos, 
eisenos ir kitos scenos bus 
papuoštos tūkstančiais gė
lių.

Vienas gražiausias Kon
greso įvykių bus naktinių 
mišių metu priėmimas šv. 
Komunijos 100,000 vyrų.

Kaip jau buvo rašyta De-. 
vintasis Tautinis Eucha
ristinis Kongresas įvyks 
birželio 23—26 dienomis, 
dviejuose miestuose Min- 
neapolis — St. Paul, Min- 
nesota valstybėje. Šis kon
gresas bus vienas iš di
džiausių ir iškilmingiau
sių kongresų ligi šiol buvu
sių Amerikoje, nes tai pa
rodo priruošimo daviniai.

Kongrese dalyvaus 21 
arkivyskupas, 122 vysku
pai, apie 30,000 katalikiškų 
draugijų, apie 150,000 vie
nuolių ir daugybė kariuo
menės dalinių ir jos atsto
vų. Be to čia suplauks apie 
150,000 keliauninkų ir a- 
pie 300,000 katalikų iš į- 
vairių katalikų parapijų.

Popiežiaus asmeninis į- 
galiotinis atvyks birželio 
23 d. Jo priėmimas bus iš
kilmingas.

Oficialus kongreso atida
rymas įvyks birželio 24 d., 
10 vai. ryte. Dienos metu Šv. Komuniją dalins 100 
įvyks atskiri jaunimo, ku- kunigų aplink 
nigų, seserų ir vienuolių altorių. Kiekvienas vyras 
posėdžiai, šventosios va- turės žvakę, 
landos ir kitos religinės a* 
peigos. Laikinai padarytos charistinę procesiją tvar-

ne
drįstų tvirtinti, kad mes 

. Antanas yra linksmo būdo, stovime vietoje, ne, mes 
------------------ geros širdies, visų labai myli- žengiame pirmyn — bet 

Š. m. birželio mėn. 7 d., Šv. mas ir globojamas. Tikime, kad mūsų ritmas per lėtas. 
Petro ir Povilo Katedroj, Provi- Antanui teks netrukus darbuo- Tuo tftPpU, kai mes turėtu- 
dence, R. I., Jo Ekscelencija tis šių jį mylinčiųjų žmonių me viBi nertis iŠ kailio, 
vyskupas Francis P. Keough į- tarpe, o ypač tarp jaunimo. mes visokiais būdais sten- 
šventintas į kunigus tarp kitų Jaunojo kunigo šeimą sudaro giamės palengvinti savo 
jaunuolių ir vieną lietuvį, bū- jo darbštūs tėveliai, Aleksan- vežimą, mes atydžiai žiūri- 
tent, Antaną Kacevičių. Primi- dras ir Marijona Kacevičiai, 2 me, kad mūsų 
eijas jaunasis kunigas laikys broliai — Aleksandras ir Jonas, būtų per daug įtempti, 
birželio mėn. 8 d., 10:30 vai. ir dvi seserys — Marijona (jau“" 
Šv. Kazimiero parapijos bažny- vedusi) ir Ona. 
čioje, Providence, R. I.

Jaunasis kunigas Antanas 
Kacevičius gimė 1913 m., gruo
džio mėn. 9 d., Providence, R. I. 
Jo tėveliai kilę iš Lietuvos. Jie 
yra pavyzdingi katalikai lietu
viai, daug pasidarbavę parapi
joje. Kunigas Antanas, pradžios 
mokslą baigęs Providence, įsto
jo į Tėvų Marijonų High School 
Chicagoje. Si mokykla vėliau 
buvo perkelta į Thompsoh, Ct., 
kurią Antanas baigė ir įstojo,

Linkime Antanui laimingiau
sios ir linksmiausios darbuotės 
savo tautiečių tarpe.

viržiai ne-.

ras.

To priežastim buvo pora 
Lietuvos diplomato batų, 
anot gegužės 6 dienos ‘Wa- 
terbury Evening Demo-‘ 
crat” pasirodžiusio straip
snio. Mat, bolševikai oku
pavę Lietuvą, pasirūpino 
pagrobti ir Lietuvos atsto
vybės rūmus Paryžiuje. 
Ministro Petro Klimo ir 
kitų Lietuvos diplomatų 
daiktai buvo sudėti priva
čiam sandėlyj kitoj gat
vėj, o patys jie buvo išvy
kę į Vichy kartu su Pran
cūzijos vyriausybe. Bolše
vikų diplomatai susirado 
tą privatų sandėlį ir viską 
iš ten išgrobė. Kalbama, 
kad pora batų buvusi pa
siųsta net į Maskvą. Iš to 
ten prasidėję nesutarimai 
tarp Stalino ir Molotovo, 
nes ir vienas ir kitas tų ba
tų užsigeidęs.

Kaip dabar matome, to 
nesutarimo rezultatai jau 
pasirodė — Molotovas pa
žemintas.

ratu didįjį

Kohgfreso uždarymo eu-

kys apie 50,000 vadovų 
Kongresas baigsis Šven 
čiausiu Sakramentu ir Po
piežiaus įgaliotinio palai
minimu.

Mes svajojam apie atgavi
mą laisvės ir nepriklauso
mybės, lygiai teisėmis su 
kitomis pavergtomis tau
tomis, bet ar taip elgiamės 
kaip kitos tautos? Visos 
pavergtos tautos jau senai 
kaip kovoja išvien, visais 
ginklais: turi savo pilną

BANKIETAS
Birželio 8 i, 6 vai.

Šv. Kazimiero parap. salėje/ ginklais: turi savo pilną 
pagerbimui jaunojo kunigo, An-; Valstybinį Ąparatą, Vy- 
tano Kacevičiaus, rengiamas iš-; riausybę ir net kariuome- 
,kilmingas bankietas. Tikima nę (legijonus). O mes, jau 
šiame bankiete turėti daug gar- • metai laiko, — ką turim ir 

'bingų svečių ir nuoširdžių pa-, kaip kovojam? Mes lau- 
Irapijiečių. Įkiam atvaduoti Tėvynės,

~' bet vengiam visukuom pa
siaukoti stojant viešai (o- 
ficialiai) Lietuvos Laisvės 
Kovose, kad užimti geres
nes pozicijas pasaulio vals
tybių aikštėje.

Pašaliniam stebėtojui at
rodo visai nesuprantama, 
kodėl dalis Lietuvos inteli
gentijos net sėdėjusių ir 
dar sėdinčių prie oficialių 
diplomatinių vairų parodo 
tiek menkai pasipriešini
mo piktui ir laukia...? ligi 
pragyvena turimas lėšas 
avansuotas Lietuvos Vy
riausybės; o gal priima iš 
Maskvos pasiuntinių ran
kų nelaisvės pančius?..

Tie apsileidėliai ir išver- 
staskūriai turi atsiminti, 
kad nėra kelio atgal iš pek
los ir kad sunkiausia yra 
atitaisyti istorinės klaidos. 
Už jų neveiklumą ar parsi
davimą turės pralieti savo 
kraują ištikimi Tėvynės 
sūnūs.

Todėl, minėdami 15 d. 
birželio, mes kaip tik turė
tume giliai įtraukti į plau
čius tyro oro ir su didesne 
energija veržtis Kovon Už 
Savo Tėvynę Lietuvą, ir 
tasai žodis “Kovon!” turi 
būti kruvinomis raidėmis 
įrašytas visose mūsų vė- 

. liavose.

Vaikščiojantieji Lavonai
4

Rašo Dr. Pranas 
Šacikauskas

Kaip skaudu ir baisu, 
kad tiek stiprių apjakėlių, 
įvairiaspalvių internacio
nalo šalininkų, kaip purvo, 
bastos mūsų kolonijose ir 
tautoje. Sumechanizėjusi 
vakarykščio vergo dvasia 
bijo savęs ir lyg apsvaigu
si, nežino kur einanti, ką 
daranti. Didelio pasigailė
jimo verti tie žmonės, ku
rie nejunta šventos parei-

— “Tiesa” pateikia tokį 
negailestingo darbininkų 
išnaudojimo pavyzdį. Tek
stilės fabrike “Liteks” 
dirba darbininkas Bielo-

“Draugas Bielovas
>rie savo audimo mašinos 
itai taip dirbo jau 6 metus 
r niekas jam apie planą 
nekalbėjo. Jo mašinos šau
dyklė kasdien per 8 valan
das padarydavo 40,000 at
audų. Ir tai buvo įprasta”. 
Bet štai atėjo bolševiki
niai darbininkų išnaudoto
jai ir ėmė iŠ darbininkų 
spausti paskutines jėgas. 
Bielovo šaudyklė dabar 
“daro daug daugiau atau
dų ir jis žino, kad planą 
reikia perviršyti, o niekas 
jo už tai iš fabriko neiš
mes”. Kada už vargšo dar
bininko nugaros stovi ‘bri- 
gadierius’ ir kitoki kontro
lieriai, savaime supranta
ma, kad “jis žino, kad rei
kia planą perviršyti”. O 
kai dėl pastabos, kad “nie
kas jo už tai iš fabriko ne
išmes”, tai jis bus iš fabri
ko išmestas, 
katorginės 
normos neatliks.

Kitą darbininkų išnaudo
jimo pavyzdį pateikia ofi
ciozas “Tarybų Lietuva”. 
Jis sako, kad buvusioj Vol
fo - Engelmano alaus da
rykloje (ji dabar pavadin
ta Raudonoji Pašvaistė) 
“per eilę metų buvo many
ta, kad mašinos gali pri- 
pilstyti alaus į bonkas per 
valandą ne daugiau kaip a- 
pie 350 dėžių. Bet įvedus _ 
norminį darbą, bonkų pils- negu Volfas su Engehna- 
tymas atliekamas dvigu- nu.

ne nejunta šventos parei-i_  «.
gos nukryžiuotajai LIE.
TUVAI stoti į pagalbą Jo
sios Vadavimo Reikaluose 
ir nemoka savuosius my
lėti. Pasibaisėtina, kad į- 
vairios partijos, srovės, 
susiskaldę iš neapykantos 
dedasi su komunistais, ta
riasi su vokiečiais ir ru
sams vergauja; išsigimusi 
pataikūno dvasia garbę ir 
protą prarado, jiems vis
kas tas gera, kas svetima, 
o viskas bloga, kas savo, 
nes jis patsai jau ne žmo
gus, bet vaikščiojąs be sie
los lavonas.

Svetimieji per interna
cionalą stengiasi mums 
dumti akis, o mūsiškiai, 
besvajodami ’ apie sveti
muosius pyragus, rizikuo
ja prarasti savo duonutę. 
Visur ir visada nuo pra
džios pasaulio valdė ir val-

vakare,

mens pavergimo valsty
bės reikalams.

Trokšta šiandien vokie
čiai perdaug prisistatę 
mašinų, sumechanizėjo jų 
dvasia. Ir nesistebėkit, 
kad, kaip kokioj filmoj, 
perdaug sumechanizėjęs 
žmogus kels maištą prieš 
mašinas, jas naikins ir di
džiausią kataklizmą su
kurs, nes kaip matome — 
kas šių diėnų pavergto as
mens SSSR stabas? Tik 

. Jie visi tik kalba 
ir svajoja apie mašinas, 
tarytum sumechanintas 
žmogus jau būna laimin
gesnis. Ne kolektyvizmo 
užguitas asmuo, bet savai
mingas ir laisvai savo tė
vynę ir gyvuosius brolius 
mylįs žmogus turi būti 
mūsų siekiamuoju idealu.

Kiekviena neteisybė turi 
savo pradžią, turi ir savo 
pabaigą. Tobuliausiai su
tvarkytoje visatoje žmoni
jos ir tautų likimas taip 
pat turi savo prasmę, turi 
savo tvarką, turi tam tik
rą tikslingumą. Gal ne vie
ną šiandien jau graužia

kuomet jis dys gabesnieji, o ne palšo- 
minimalinės ji dauguma. Todėl bereika-

ou« POLIUI
“The parjos? of the Assoeiatton »hall 
be to help prvserre the Meals and 
tradRions of evr coaitry. Ae l'nfted 
Statės of America. to revere it! laws 
and fospite others to respeet and obey 
tBea, and in all wajs to aid in sakina 
thfs eountty gredter and better"
»■ i. ...___

lo svetimų pažadų prisi
klausę mūsų ekscentrikai 
leidžiasi suviliojami ir sa
vo LIETUVOS REIKA
LAIS rizikuoja. Kolekty
viškos masės garbinimas 
yra tik akių dūmimas, o to 
padarinys — per lygybės 
pažadus nuvedęs iki as-

Užsisakykite Tmkt Pas Mb

Pfistatom geriausi tonika Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

i ’

bai greičiau”. Taigi, bolše
vikiniai eksploatatoriai 
sugebėjo iš darbininkų iš
spausti dvigubai daugiau,

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsRngton, Mass, Tel. Dedham 1304-1 

| PRANAS GERlftSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R



.*• *s

Antradienis, Birželio 3, 1941

~ DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tuesday and Fnoay eacept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-----------by------------

BAINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
Entared u aecond-claM matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Maaa. under the Act of March 3. 1870
Aeceptance for mailing at apedal rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly---------------- >4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metama $2.0<J
UžBieny metams .............. $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metama $2.50

•66 W«st Broadway, South Boston, m
Telephone SOUth Boston 2680.

Japonija Ima Svyruoti

DARBININKAS

Juodų avių vilnos karo laiku turi didelę reikšmę. Pav., paveiksle ma
tosi, kai iš Rawlins, Wyo., padarytusiš juodų vilnų juodus blanketus pa
kuoja ir siunčia britams, kurie panaudoja nakties metu užleisti langus, 
kad neprasimuštų šviesa.

nes jų dangaus karalystė.” 
Mt. 5, 3.

Trečias šių dienų atitoli
mo nuo Kristaus reiški
nys, tai yra paskendimas 
malonumų bei linksmybių 
svaigulyj. šių dienų pa
saulis yra išėjęs iš lygsva
ros. Dešimts Dievo Įsaky-

■ " ———J - -m

Klausimai Ir Atsakymai

Senatvės Pensijos Hew 
Yorko Valstybėj

Vis daugiau vyrų šaukiama į Amerikos kariuo
menę. Esamojo milijono nebeužtenka. Liepos mėne
sy armija būsianti padvigubinta. Kam tokia didžiulė 
kariuomenė dabar reikalinga? To klausimo netenka 
čia nagrinėti. Kiekvienas jau jį išrišo savo sieloje ir! 
išvadas tur būt padarė neperdaug džiuginančias. Tad 
dar daugiau gąsdinti neišsimoka, ypač, kad ir aiškiau
siuose, rodos, dalykuose kartais galima suklysti. Ka
ras gali užsibaigti Amerikai faktinai jame nedalyvau
jant, tik siunčiant britams vis daugiau laivų ir aero
planų. Laivynui lengva įsivelti, bet kariuomenė gali 
tik rezervoj pasilikti, ar daugių daugiausiai atlikti 
trumpą kruviną finalą. Iš kur gi numatoma tokia ga 
limybė? Kad ir iš to, kad Japonija, išgirdus Preziden 
to kalbą, kažkaip atvėso savo santykiavime su Berly
no - Romos ašimi ir kalba ne apie karą, bet apie taiką, i 
Jos interesai staiga sumažėjo. Ji sakosi būsianti pa
tenkinta tam tikromis prekybos lengvatomis, kurias 
tikisi išgauti iš Olandijos kolonijų. Tik tiek. Labai 
kuklus pasitenkinimas.

Iš kur tokia atmaina? 
nusiteikimas taip nelauktai atslūgo? Atsakymas toks, 
kad Japonija moka tiksliai orientuotis. Ji turi tiek 
išlavintą špionažo sistemą, kad visados geriau žino 
savo busimojo oponento padėtį, negu pats oponentas. nimąautoritetuiTVavymy- 
Rusijoj ir Kinijoj ji turėjo ir tebeturi desėtkus tūks- - - ’ - -
tančių puikiai išlavintų šnipų. Turi jų ir Amerikoj. Pa-į 
sidėkojant jų informacijoms, ji išdrįso pulti Rusiją ir 
Kiniją, bet neišdrįsta pulti Ameriką, nes gerai žino, 
kad Prezidento kalba tai ne vien tušti žodžiai. Japo
nija žino, kad Amerika gali padaryti ką sakosi pada
rysianti, ir kad šiuo kartu ji pasiryžusi sumobilizuoti 
visas savo pajėgas karui laimėti. Tad atsargi ir gerai 
painformuota Japonija sakosi persvarstysianti savo 
sutartį su Berlyno - Romos ašimi, ypač tą sutarties 
punktą, kurs reikalauja, kad Japonija pultų bet kokį 
naują ašies užpuoliką. Kadangi šiuo nauju užpuoliku 
bei demokratijos gynėju gali būti Amerika, tai Japo
nija supranta, kad geriau bus karo užgaidas pakeitus 
sveiko proto nuostatais. Gi sveikas protas parodo, kad 
esamoji sutartis daugiau veikia Vokietijos negu Ja
ponijos naudai. Japonija verčiau palauks tokio mo
mento, kada dalykai pasikeis advernai. Ji dar gali pe
reiti ir Anglijos pusėn — ir kas ją už tai nubaus?

Ar gi Hitleris nepajėgs nugalėt Angliją be Japo
nijos pagalbos? Juk iki šiol jis visus savo oponentus į 
dulkes sumušė. Dabar jau Kretoje ruošia britams tre
čiąjį Dunkirką. Taip, bet Dunkirkas tai ne Sedanas. 
Du pirmieji Dunkirkai karo neužbaigė. Neužbaigs nė 
trečiasis. Kreta bus užimta. Ir Viduržemio jūra gali 
būt ašies paveldėta. Bet pasilieka patys plačiausieji 
vandenynai, kuriuose britai šeimininkauja kaip tin
kami. Reikia jų laivynas nuo ten nušluoti, jei norima 
karas pilnai laimėti. Ašis be Japonijos pagalbos to 
nepadarys. Net pati Japonija suabejojo, ar ir jos pa
galba ką nors atsieks. Drąsus ir rimtą pasiryžimą 
reiškiąs Prezidento žodis siūbtelėjo pasaulio politiką.

v •Dvidešimtasis Amžius prote gimsta biaurūs 
labai savimi patenkintas, nuožmūs veiksmai. 
Iš visų pusių pasigirsta 
pasididžiavimo žodžiai a- į 
pie pažangą. Tiesa, yra ir 
kuo girtis, kaip antai: vis 
greitesniais lėktuvais ir 
stačiai stebuklais chemi
jos, medicinos, chirurgi-

Klausimas — Ar man 
.... -Jnegalite pranešti senatvės 

mų kaikuriems išėjo iš j pensijos reikalavimus 
mados. Elgesio normas iriNew Yorko valstybėje? 
vadovas yra vien tik pato
gumas ir malonumai. Die
vo ir Bažnyčios įsakymai į tas, prašydamas senatvės 
tik varžo juos pražūtin- : pensiją New Yorko valsty- 
gos laisvės ieškojime. į bėj turi būti 65 metų am- 
“Man tas patinka — šutei- žiaus, ir privalo būti Jung. 
kia man malonumo, taigi; Valstybių piliečiu. Turi 
aš taip pasielgsiu, nežiū- entj j^ew Yorko vals- 
nnt pasekmių . Toks «lai-|tvhAip ma3,iflllsia 
dingas dėsnis veda žmogų 
į pražūtį, ardo šeimas, ga
mina neištikimybę vedu
siųjų tarpe, daugina di-Į 
vorsus, stumia į ankstybi- 
nį kapą, liepia vengti vai
kų moterystėje. Taigi, at-!
gal prie Kristaus ir sveiko tokia jog jis nereikalauja 
proto! Kur mes einam? pratęstos 
Tikrai pražūtingu keliu į priežiūros, 
pragarą jei nesugrįšim at-; 
gal prie Kristaus. Jis
mums rodo kelią į laimę. ifaiviai Kuria Matafialiai 
“Jei kas nori eiti paskui . . ' .T?. P;!6?1.

Atvyko Pnes Birželio 3 d., 
1921 m.

Atsakymas — Aplikan-

taigi, Valstybių piliečiu, 
neziū- ■ -- -

į tybėje mažiausia penkis 
i metus iš paskutinių devy
nių metų prieš prašymo 
padavimą. Jis privalo būti 
asmuo, kuris save negali 
užsilaikyti, ir be kitų jei
gu. Ir sveikata turi būtiAntra liga, kuria serga 

šių dienų žmogus yra pini
go troškimas arba nesu- 

| valdytas prisirišimas prie 
ir šios žemės gerybių. Šian- 

|dien pinigas yra karalius 
_ . . . . . ., ir dievas. Pinigas yra už-
Taigi prieinam prie įsva- vaĮdęS vįSą kraštą. Pinigas 

dos, kad visuotine refor- yra jabaj iškalbus; sek- 
Z?’ mingai vilioja vyrus ir 

moteris nuo Bažnyčios ir 
nuo šeimos pareigų; varo 
žmogų į visokias sukty
bes; liepia bankieriams ri
zikuoti kitų turtą; gundo 
mergaites parduoti savo 
skaistybę; teisėjus nusidė
ti prieš teisingumą, spau
dos leidėjus platinti nuodų 
pilną literatūra. Dėl pinigo 
ir mūsų buvusieji “kaimie
čiai” Lietuvoj, 
koj “apsišvietę”, tampa iš- žangesnis už visus praė- 
gamomis Dievui ir Bažny- jusius amžius. Jis lengvai 
čiai. Dėl pinigo judamieji skrajoja padangėse erelio 
paveikslai ir teatrai pasi- greitumu; išmokino oro 
darė ištvirkimo mokyklo- bangas nešti jo balsą nuo 
mis. Kaip pinigas įkalbinę- vieno pasaulio krašto iki 
jo Judui išduoti Kristų, kito; varžo gamtos jėgas 
taip’ir šiais laikais dėl pi- pildyti jo valią, tačiau, jis 
nigo nevienas katalikas ir paleido pragaro jėgas, 
nusivarė į dvasinį išsigi- Apakintas kaip kadaise 
mimą bei ištvirkimą. Luciperius savo paties 

i Todėl atgal prie Kristaus *rofiu ir žavingumu, šis

ligonbūtinės

daus! Visi krikščionys su
tinka su mintimi, kad dva
sinė revoliucija yra būti

nos, radio srityse ir t. t. na! Turjme kovoti Pfješ 
Nors ir yra materijalinė ?ors» _ tąciau pradėti su 

i pažanga, reikia, tačiau, zn?onemis;. 8U daiktais 
pripažinti, kad šis amžius ar?a aplinkybėmis, ne 
mažai pažangos yra pada-Pries k4 n?r8 atskirtą nuo 

Kodėl karingas Japonijos res dvasiniuose dalykuose zm.°faas> bet žmogaus vi- Kodel karingas Japonijos _ dal kuosef Visur, duje! Paprastai gyvenimo
__„_i netvarką, gobšu-8^08 ar aplinkybės yra 
mą, prisirišimą prie šios i kaltinamos uz visas pa

saulio blogybes. Vieni kal- 
... • tina privatišką nuosavy- 

lą, malonumų ieškojimą, kaip antai komunistai; 
kurie visi pagaliau pa- kiti peikia totalitarinę 
skandino visą Europą valstybę, kaip Vokietiją; 
kraujingame kare. £ar kiti rodo pirštą > dar-

jbimnkų unijų s netvarką ir 
Seka, tat, kad reforma supuvimą^ dar kiti kelia 

reikalinga. Tačiau, refor-1 balsą prieš kapitalizmą ir 
ma neįvykdoma išviršiniu t. t. Visur kaltė prirodoma 
būdu. Neužtenka pabrėžti kokioj nors priežastyje at- 
auklėjimą universitetuose | skirai nuo žmogaus. O 
ir neigti sąžinės balsą. Vėl- į kaip tik pats žmogus yra 
tui dirbsim pakeldami kul- pasitraukęs nuo Kristaus! ir sveiko proto! Kristus 
turą, jei nepaisysim mora- O kaip? Pirma, nerūpės- savo gyvenimo pavyzdžiu 
linių dėsnių, kurie yra pa- tingumu ir tuštumu pavir- rodo visiems kelią. Gimęs 
grįsti 10 Dievo Įsakymais.; to jis ūpo, palikimų, užgai- tvarte Jis dirbo staliaus 
Neprotingai didžiuosimės džių, geismų vergu. Vadi- darbą, mirė nuogas ant 
aukštu mokslu be religi
jos. Ir kaip tik iš šios prie
žasties i 
koncentracijos stovyklos, 
melai, sutarčių laužymas, 
moralinis i 
barbariškumas 
širdyje ir pan.
auklėjimo sistema, mat, iš paskutinės mados rūbais tės ir jo teisybės, o visa tai 
anksto manė, kad išauklė-ir bendrai savo ’ " 1 ' ” T',n
tas žmogus bus skaistus, 
teisingas ir gailestingas. 
Vienok šis kraštas kasmet 
išleidžia maždaug $15,000, 
000 kovai prieš įstatymų 
laužytojus. Mūsų kalėji
muose kaip tik ir sėdi 
daug gerai išauklėtų kali
nių; o gyvenime matom,

K. kaip aukštai išlavintame

_ matom į
mą, prisirišimą prie šios1 
žemės gerybių, pasiprieši-

v •

į

mane, tegul pats savęs iš
sižada, tegul ima savo kry
žių ir teseka mane”. MtJ 
16,24. “Palaiminti nesu
teptos širdies, nes jie ma
tys Dievą.” Mt. 5, 8. “Nes 
gyvenanti gėriuose yra

i

naši, jis ne charakterio Kryžiaus ir pagaliau tapo 
žmogus, bet aplinkybių palaidotas kito žmogaus 

atsirado karas, “auka”. Moterys ir mer- kape. Jo mokslas už kurį 
gaitės dažna sekdamos paguldė gyvybę yra žmo- 
“madas” ir džiaugdamos nių giminės išganymas. Jo 

supuvimas ir savo moderniškumu yra žodžiai aidi per visus am- 
žmogausitoli atsilikusios tikėjimo žius: “Verčiau ieškokite 

Šių (Senų! dalykuose. Savo kalba ir visų pirma Dievo Karalys-'

kūno pa- bus jums pridėta.” Lk. 12, 
puošimu sakyte sako vi- 31. “Juk ką padėtų žmo- 
siems iškalbingiausią pa- gui, jei jis laimėtų visą 

savo
“Nė

Klausimas — Aš pra
džioj 1918 m. atvykau kai- 

numirus, gyva tebebūda- P° jūreivis, ir per tris me- 
ma”. 1 Tim. 5, 6. “Jei ne- tus dirbau prie laivų čia ir 
darysite atgailos, visi taip kurie plaukė į West Indies. 
pat pražūsite”. Lk. 13, 3. Nuo Velykų 1921 m., aš 

Taip, Dvidešimtasis Am- nuolatai New Yorke gyve- 
čia Ameri- žius yra galingesnis ir pa- nu- Sallu tapti Ameri

kos piliečiu?
Atsakymas — Taip, bet 

pirmiaus turi legalizuoti 
savo stovį. Visi ateiviai, 
kurių paskutinis nelegalis 
atvykimas į Jung. Valsty
bes įvyko prieš birželio 3 
d., 1921 m. ir kurie neturi 
kriminališko rekordo ir y- 
ra asmenys gero morališ
ko charakteriaus, gali le- 

modernusis pasaulis yra galizuoti jų buvimą, pra- 
aklas Dievo dalykuose — šydami užsiregistravimo 
to Dievo, Kuris yra Kelias, i certifikato. Form. 659 var- 
Tiesa ir Šviesa. Pasaulio tojama tam tikslui, reik 
dvasinis pulsas yra ap- lųsti pinigiaiškį $10. ir
nebepiaka. T^au.^nT-, fotografijas. FLIS.

ra miręs, bet miega ir Kri
stus stovi šalia jo pakar-j įj. Neištekėjus Motina Gali 
toti pirmiau sakytus zo- D .|f_iail4. vifl..,: 
džius: “Sakau tau, kelkis!” neikaiaufi Vaikui rageloos' 
Laimingi mes, kurie, išgir- -----------
dę Jo žodžius, sugrįžom at
gal prie Kristaus — prie jus motina New Yorke su 
Betliejaus Kristaus —prie trijų metų vaikučiu dabar

• v

Klausimas — Neištekė-

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rusų Bolševikų Oku- 
puotosiosLietuvos

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

(Tęsinys)
— Kas man tos uogos, kas man rū-. 

pi tavo nuostoliai, visi turi dalyvauti 
darbininkų mitinge. Visi darbinin
kai 4 valandą išėjo į mitingą ir de
monstracijas, kurios baigės tik 11 
valandą naktį. Ryt dieną visas uogas 
reikėjo išmesti, nes jau buvo suge
dusios. Tą dieną Pieno Centras, ku
ris buvo valdžios žinioje, tprėjo 7Ą.- 
000 litų nuostolių. Tokių atsitikimų 
buvo ne tik Kaune, bet Panevėžyje, 
Utenoje, Ukmergėje, Mariampolėje,

Vilkavišky ir kituose miestuose. Ir 
tai labai dažnas atsitikimas, todėl 
per kelias savaites įvairios įmonės 
turėjo tūkstančius nuostolių, o visoj 
Lietuvoje susidarė milijoninės su
mos nuostolių, o darbininkams algos 
reikėjo mokėti. Mitinguose ir de
monstracijose darbininkams buvo 
sakoma, kad jūsų gyvenimas bus ge
resnis, bet iš tikrųjų ekonominis gy
venimas buvo griaunamas, tik po ke
lių mėnesių visi aiškiai pamatė, nes 
pradėjo daug dalykų stokuoti.

i Kalvarijos Kristaus prie reikalauja pašalpos, ar ji
I Prisikėlusio Kristaus; ne gajį prašyti taip vadina

mos “motinos pensijos”?
Atsakymas — Taip, jei

gu Socialės 
partamentas 
ištyrinėjimu 
riaus vaikui 
globoj.

Prisikėlusio Kristaus; ne 
prie Kristaus vien tik 
Žmogaus, bet prie Kris
taus, Dievo Sūnaus! Atgal 
prie Kristaus — nepakei
čiamo, prie Kristaus, Kurs 
yra vakar, šiandien ir tas

siems iškalbingiausią pa- gui, 
mokslą apie savo paviršu- pasaulį, o prarastų

~:_i ~ sielą?” Mork. 8, 36.
vienas tarnas negali tar
nauti dviem valdovam... 
negalite tarnauti Dievui ir 
turtams”. Lk. 16, 13. “Pa- Pats per amžius! 
laiminti beturčiai dvasioj,

tiniškumą sielos dalykuo
se ir stoka antgamtiško ti
kėjimo. Tiesą pasakius, 
šiomis dienomis pačios 
“Mamos” net ir lenkty- 
niuoja su savo dukrelėmis 
šiame dalyke. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Gerovės De
ras po pilnu 
jog yra ge- 
pasilikti jos 

FLIS.

Laisvoje Lietuvoje buvo plačiai 
užmegsti prekybiniai santykiai su 
užsieniu, todėl daug buvo išvežama, 
o reikiamai dalykai atvežami. Kai 
bolševikai okupavo Lietuvą, preky
biniai santykiai su užsieniu pakriko, 
o vėliau visai nutrūko, todėl reikia
mų dalykų nebegaudavom ir žmonės 
pradėjo krautuvėse daug ko pasi
gesti.

Okupavus Lietuvą, apie pusę mi
lijono rusų bolševikų kareivių apsi
gyveno Lietuvoje, kuriuos reikėjo 
maitinti. Geriausią maistą ir sušvei
tė, nes išalkę atėjo, o žmones neno
riai naujus valgių gaminius gamin
davo, pasigamindavo tik sau. Ne tik 
atėję okupantai rusai bolševikai dro
žė mūsų valgius, bet ką tik geresnio 
sučiupo — pirko ir vežė į Rusiją sa
vo išalkusioms žmonoms ir vaikams. 
Taigi, žmonių nepasitenkinimas ko
munistine tvarka, nuolatiniai mitin
gai, sukrikimas Lietuvos prekybinių 
santykių su užsieniu, rusų bolševikų 
alkis buvo tomis priežastimis, kurios

sužlugdė Lietuvos ekonominį gyveni
mą ir žmones pavertė ubagais.

Nors aiškiai mato rusų komunis
tai, kad jų santvarka netinka gyve
nimui, bet žmonėms per prievartą 
bruka, tarsi sakytų, tegu visi uba
gais pasidaro.

1940 metų liepos pradžioje buvęs 
ministerio pirmininko pavaduotojas 
ir užsienių reikalų ministris Micke
vičius - V. Krėvė buvo iškviestas į 
Maskvą ir turėjo pasikalbėjimą su 
Molotovu. Molotovas klausia:
— Kiek jūs pagaminate sviesto, la

šinių, kiaušinių, duonos ir kitų daly
kų? Kiek išvežate savo gaminių į 
užsienius? , •

V. Krėvė - Mickevičius kaip ant 
delno viską išdeda. Tada nustebę ir 
susiraukęs Molotovas taria:
— Negali būti, matyti, tave taip 

pamokė kalbėti finansų ministeris 
Galvanauskas. Čia Galvanausko iš- 
mislas. Tada prof. Mickevičius - V. 
Krėvė išsiima visus dokumentus iš 
portfelio ir išdeda ant stalo ir doku

mentaliai įrodė, kokia yra mūsų 
krašto gamyba ir kiek mes išveža- • 
me įvairių maidsto gaminių į užsie
nius. Molotovas galėjo savo akimis 
pamatyti raštaraščius, kuriuose bu
vo pažymėta kiek kokių dalykų išve
žama į Vokietiją, Angliją ir į kitus 
kraštus. Permetęs akimis dokumen
tus, Molotovas tarė:
— Toks kraštas, kaip Lietuva, prie 

kolkozinės santvarkos negalės paga
minti tiek, kiek jūs dabar pagamina
te prie savo santvarkos. Dabar dar 
galėsite tvarkyti pagal senąją tvar
ką.

Taip, Molotovas, Lietuvos oku
pantas, pripažino, kad jų santvarka 
bejėgė prie Lietuvos ūkinę ir ekono
minę santvarką, o visgi jau Maskvo
je pasirašytas raštas, kad nuo 1942 
metų Lietuvoje turi būti kolkozinė 
tvarka ūkiuose, o jau net ir šiandien 
ūkininkai varomi į kclkozus. Ot tau 
ir “protelis”.

(Bus daugiau)
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Lietuva Ir Lenkija
r r <Z

Koks tai lenkų valstybės vy
ras viešai išreiškė viltį, kad po
karinė Lenkija bus dar didesnė, 
negu prieškarinė, kad atgaus 
nuo Vokietijos daugiau žemių 
ir kad su čekais sudarys uniją.

Ir pasipylė po tam mūsų 
spaudoj lenkų adresu pajuoki
mai ir pamokinimai.

Kad lenkai ir nelaimėje vil
ties nenustoja, nepasiduoda des
peracijai ir pasiguodžia, kaip 
moka, už tą juos galima tik 
pagirti ir iš jų pasimokyti.

Bet kitas dalykas yra svajo
nėmis guostis, o kitas šaltai, 
protingai į ateitį žiūrėti, joj 
pramatyti visokias galimybes ir 
iš jų pasirinkti tą, kas tinka
miausia įvykdymui.

Ar Lenkija po pramatyto 
(bet dar ne visų pramatomo) 
Vokietijos žlugimo bus didesnė, 
tai mums ne svarbus, o šiandie 
dar ir nerimtas klausimas. Bet 
kad lenkai žada įeiti į glaudes
nius santykius su čekais, kad 
tikisi atgauti nuo Vokietijos 
prieš amžius prarastas savo že
mes, kad ne į Rytus, o į Vaka
rus ryžtasi pasukti savo politi
ką, kad rengiasi atsipalaiduoti 
nuo seno plėtimo savo įtekmės 
į Lietuvos Gudijos ir Ukrainos 
žemes — iš to mums tik džiaug
tis reikia.

Jau senovėj daug kas iš lenkų 
matė ir viešai skelbė, kad jų 
tautos ateitis ne Rytuose, o Va
karuose, kad jiems ne su lietu
viais, o su čekais reikia uniją 
daryti, kad ne užleisti spau- 
džiantiems iš Vakarų pusės vo
kiečiams savo žemių, bet jiems 
pasipriešinti reikia, ir tai ben
dromis suvienytų slavų jėgo
mis. Tą mintį turėjo ir garsusis 
Dlugošas.

Bet gyvenimas nuėjo kitais 
keliais.

Dabar gal jau daugiau lenkų 
mato prabočių apsirikimą. Nes 
ištikrųjų kas pasidarė? Lenki
ja nesulenkino nei Lietuvos,

nei Gudijos nei Ukrainos, o pra
rado Dancigo Pajūrį ir visą mil
žinišką Sileziją. Kas iš tų kelio
likos ar kelių dešimčių tūkstan
čių sulenkėjusių šeimynų Rytų 
pakraščiuose, kad vistiek nei 
Lvovas, nei Kijevas, nei Mohy- 
levas, nei Vilnius ne virto len
kiškais miestais, o ir šimtai 
tūkstančių abejotinai sulenkė
jusių bajorų negali atsverti 
daugelio milijonų gryniausios• 
lenkiškos liaudies, paliktos Vo
kietijos nasruose.

Lenkijos liaudis būtų šiandie 
daug laimingesnė, jeigu jos 
valdovai praėjusiais amžiais, i 
vieton ją vienyti su Lietuva, iš 
kurios ji jokios naudos negavo, 
būtų ją suvieniję su čekais, nuo 

! kurių dešimtame amžiuje gavo 
krikštą ir kultūros užuomazgą. 
Gražiausieji Lenkijos istorijos 
laikai buvo jos karalių Boleslo
vų laikai, ypač Pirmojo-Didžio- 
jo, Antrojo - Drąsiojo, Trečiojo! 
ir Penktojo, kurie gyveno pir-! 
miau, negu Lietuvoj Mindau
gus užviešpatavo.

Kada Lenkiją užvaldė J gai
laičiai, tiesa, jie iškėlė jos var
dą, bet pakreipė ją į Rytus, ats
tūmė nuo čekų ir slavokų, am-! 
žinai atsisveikino su Silezija ir 
leido Dancigo Pajūriui suvokie
tėti.

Tikrai lenkams, čekams ir 
slavokams geriau būt buvę išė
ję, jeigu jie būtų krūvoj besi
laikę.

Tokiame atsitikime ir visa 
rytinė Europa būtų geriau išsi
vysčiusi, ypač gi mūsų Lietuva.

Šv. Krikštą ir krikščionišką 
kultūrą — tą svarbiausią tau
tos gyvenime veiksnį Lietuva 
būtų vistiek kaip nors priėmu
si, bet nesujungta su Lenkija, 
bįtų priversta savarankiškiau 
veikti — ir tas savarankišku
mas kaip tik daugiausia naudos 
atneštų.

Kas būt buvę gera praeityje, 
bus gera ir dabartiniais laikais.

Sąžinės apsunkinimas, kad ir meilės vystyklais, 
vistiek šypsenos nebeišgausi. Ar ne bus ir čia tas pat.

Tegul sau lenkai savo Vaka
ruose vienijasi su čekais, su sla- 
vokais, tegul sau atgauna suvo
kietintus silezijiečius, dancigie- 
čius ir mozūrus, tegul sau ten 
visokio pasisekimo ir Dievo pa
laimos susilaukia — nereikia 
jiems pavydėti — bile tik nusi- 

I kratytų senų svajonių apie Ry- 
! tų pakraščius, bile neeitų miru
sių vadų keliais, bile nesiartintų 
prie Lietuvos.

Lietuva, kad ir didžiausiu da
bar vargu prispausta, visgi ap
sieis be pagalbos lenkų, šiuo 
laiku bejėgių, ir kaip 
varankiškai veikiant, 
išsilaisvinti.

Praeities kartumų

nors, są
rąs būdą

užtenka.

Kun. P. A. Virmauskic
Kunigystės Sidabrinis Jubiliejus

Kelionė mieruojama mylio
mis. žmogaus gyvenimas skai
čiuojamas metais. Metai po me
tų sudaro įvairius jubiliejus. 
Pirmas iš svarbių jubiliejų yra 
25 metų sukaktis. Kun. P. A. 
Virmauskis tapo kunigu birže
lio 2, 1916. Taigi šiemet toje 
dienoje jam sukako kunigystės 
25 metai — Sidabro Jubiliejus. 

Kun. Pranas A. Virmauskis,
1 

vienas iš Lietuvos įdealių jau-j 
nuolių atvykusių, kurs nepasi
tenkino dolerio kalimu, vien sa
vo gyvenimo gerinimui, bet rū
pinosi įsigyti mokslo, kad ir ki- 

, tiems padėti atsiekti laimę ne
tik šiame gyvenime, bet ir am
žiname. Užsidirbęs keletą dole
rių, vyksta į Šv. Laurino kole
giją, Montreal, Canadą. Ten 
mokėsi iki baigė prisirengimo 
Dvasinėn Seminarijon mokslą. 
1910 m. rudenyje įstojo Šv. Jo
no Seminarijon. Čia du metu 
studijavo filosofiją ir keturis 
metus teologiją. Sėkmingai vis
ką baigęs, birželio 2, 1916 m. 
tapo įšventintas kunigu. Primi-

x., ... . ,. cijas laikė Brocktone, Šv. Roko
Ne tik nereikia naujų gaminti,' , .
bet reikia senus užmiršti ir dėl- p": bamycloJe' 
to geriausiai bus, jei, vaizdžiai' Pirmus Penkis m5nesius vika- 
kalbant, Lietuva ir Lenkija ravo ®°- Bostone, Sv. Petro pa-! 
nuoširdžiausiai ir drangižkiau-' rupijoje prie kun. Tarno žilins- 
šiai paduos sau atsisveikinimui t ko. Po tam buvo paskirtas į! 
rankas ir eis prie atgavimo ne- Lawrence, Šv. Pranciškaus pa- 
priklausomybės skirtingais ke- rapiją. Čia buvo nepaprasta He
liais: Lenkija su čekais, Lietu- tuvių tarpe padėtis, 
va su latviais.

* į- ’
Ypač amerikiečiams bus ma

lonu toks užbaigimas net per
daug užsisenėjusio ginčo.

Kun. M. Urbonavičius, MIC.

ilstančiai darbuotis, kad suklai
dintus žmones į tiesos kelią at
vesti. Suklydėliai daug darė 
kunigėliui nemalonumo. Keletą 
kartų jie grasino laiškais ir žo
džiais net gyvybės atėmimu, jei 
nesiliausiąs taip darbuotis, kad 
nezaležninkų lizdas iširtų. Prie 
ligonių per kaikurį laiką turė
davo eiti su miesto policijos pa
lydovu. Nebereikalo jo senas tė
velis, kurs su kunigėliu kartu 
gyveno, kartą išsitarė žemai
čiuodamas: “Sūneli, kun mes 
padarėm, ar žmogų užmušėm, 
kad taip turime kentėti”. Vie
nok po trijų metų darbuotės, 
lietuvių katalikų tiek sugrįžo,

kitoks tapo. Tai vis dėka kun. 
P. Virmauskio 
darbuotei.

1929 m. gegužės mėnesyje 
gerb. Jubiliatas Jo Em. Kardi
nolo perkeliamas į So. Bostoną. 
Čia padėtis suvis kitokia. Pa
rapiją rado geroje tvarkoje. 
Bet darbuotės dirva daug kar
tų platesnė. So. Bostonas tai 
Naujosios Anglijos Metropolis. 
Kiek čia įvairių draugijų, orga
nizacijų. Čia yra katalikų spau
dos centras, bet ir bedieviai, 
laisvamaniai čia tvirtai laikosi. 
Nepaprasto reikia takto, kad 
vekiimas harmoninga ir vienin
ga vaga eitų.

Uolusis Jubiliatas, užėmęs So. 
Bostone klebono pareigas, tuoj 
ėmėsi išmaliavoti bažnyčią, 
pertaisyti svetainę, padidinti ir 
plytoms apdėti visą kleboniją. 
Pasikvietė vienuoles - Seserys

ištvermingai

kad senoji bažnyčia buvo per įg Cambridge, vaikučius kateki- 
maža, reikėjo naujos bažnyčios, zuoti ir lietuvių kalbos mokyti. 

Jau seniau buvo pramatyta, Dabar girdisi, kad netrukus ati- 
kad reiks naujos bažnyčios ir, darys reguliarę dieninę katali- 
kad ji būtų lietuvių tarpe. kišką mokyklą. Jo darbuotei 
Didelis plotas žemės tam tiks- nėra rybų. Jis atlieka nevien 
lui buvo nupirkta. Miestui tą didžiulės parapijos darbus, bet 
žemę nusavinus, prisėjo senąją suranda laiko ir į kiekvieno 
griauti, o jos vieton statyti nau- “Darbininko” numerio ką nors 
ją. Su viena vasara senosios parašyti. Dažnai skatina kitus, 
vietoje stojosi graži nauja mū- teikdamas pinigines dovanėles, 
ro, erdvi bažnyčia. Nelengvas kad tik rašytų tikybinius strai- 
tuoj po pasauliniam karui buvo 
darbas. Vienok darbščiam, uo
liam, energingam kunigėliui va
dovaujant, Lawrence lietuviai 
susilaukė netik gražios bažny
čios, bet ir puikaus “Palangos” 
daržo. Lawrenciečių tarpe ūpas 
šimtu nuošimčių pakilo. Kad 
tas ūpas dar labiau bujotų, 
gerb. Jubiliatas dažnai ruošda
vo Misijas, prakalbas, paskai
tas. Kiekvieną vasarą laikydavo 
pas save studentų - moksleivių, 
kurie veikdavo misijonierių 
darbą. Vėliaus susilaukė kuni
gų pagelbininkų: P. Juro, P. 
Strakausko ir S. Kneižio. Nuo 

jo daug vargti, kentėti ir nenu- 1922 m. jau Lawrence visai

Šio gyvenimo laime sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

iI

Parapija
pakrikus. Nezaležninkai kata
likus visokiais būdais suvedžio-1 
jo bei apgauliojo. Jie dėjo pa
stangas, kad į savo abazą kata
likus sutraukti. Dalinai jiems 
tas puikiai sekėsi. Prie Šv. 
Pranciškaus parapijos vos sau- 
jalė katalikų beliko. Jaunam, 
neprityrusiam kunigėliui prisė-

I
psnius.

Trumpai pasakius, gerb. Jubi
liatas yra nepaprastai darbš
tus, kaip matėme iš jo nuveik
tų darbų: begalo kantrus, nes 
yra silpnas sveikatos, nesiskun
džia; ištvermingas savo pasiry
žimuose, nes ką užsibriežia, tą 
ir padaro: gailestingas — jame 
neturtingi moksleiviai ir pavar
gėliai randa duosnų Tėvą.

žodžiu sakant, jis yra tikras 
Kristaus tarnas. Lai tad Gera
sis Dievulis laimina jo darbuo
tę, suteikia sveikatos, kad dar 
galėtų koilgiausiai Kristaus 
darbą veikti, — kad sidabras 
virstų auksu. Ad multos Annos. 

KasPrasJis.

Naujos Anglijos Metine Švente

MAR1ANAP0LY,
Penktadienį

19 4 1
Iškilmingos Pamaldos, Meno 

Sportas.
i L ' .£•*>»;? K*l * t. H ’
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Ir šiais metais Lietuvių Dienoje įvyks šaunus baseball žaidimas. «s
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Gražios Ir Kūrybingos Veiklos Vyras
Pluoštelis minčių apie lietuvybės reikalus Amerikoje. — Keletas biografinių žinių 

apie jubiliejatą Kun. P. Virmauskj. - Velnias kaštuoja penki doleriai. - Lietuviška daina 
visus žavi. — So. Bostono parapija bendruose bruožuose.

menų sužinoti iš jo gyvenimo.
— Kun. Pr. Virmauskis gimė 

Žemaitijoj, Luokės parapijoj 
1884 m. Atvyko į Ameriką dar 
labai jaunas ir apsigyveno pas 
tėvus Tauntone, Mass. Kurį 
laiką dirbo įvairius darbus, bet 
jausdamas pašaukimą į aukš
tesnį, idealingesnį gyvenimą ir 
trokšdamas įsigyti mokslo, sto
jo į Šv. Lauryno kolegiją, Mon
treal, Canada. Ją baigęs, įstojo 
į Šv. Jono Seminariją, Brighton, 
Mass. 1917 metais įšvęstas į ku
nigus ir laikė pirmąsias šv. mi
šias šv. Roko par. bažnyčioj 
Montello, Mass. Pavikaravęs a-

— Kunige daktare, gal nuvež- 
tumėte mane į Bostoną, labai 
atsiprašau už įkirumą, ale ką gi 
aš padarysiu, kad jau toks ma
no charakteris.

— Nesijaudink dėl mažmožių, 
visuomet galiu pavežti, jei tik 
yra galimybė, — šyptelėjęs ta
rė Kun. Dr. K. Urbonavičius, 
kuris visuomet yra giedrioj ir 
ramioj nuotaikoj.

Puikiu automobiliu šveičiam 
gražiausiais N. Anglijos keliais, 
žiūrėk, čia kauburėlis, ten sru
venanti upė, toliau ramus ežerė
lis ir žalia giria, tarsi būtum 
Lietuvoje.
— Kaip lietuvybės reikalai A-jpie 2 mėn. Šv. Petro parapijoj, 

merikoje ? So. Bostone, kun. P. Virmaus-
- Kai atvažiavau į Ameriką- kis buvo paskirtas klebonu į Šv. 

daugelis sakė, kad lietuvišku- Pranciškaus lietuvių parapiją, 
mas galės gyvuoti kokia dvide- ] Lawrence, Mass. Ten išbuvo iki 
šimts nenkeris metus, o Baskui!1929 metų, paskui paskirtas 

klebonu Šv. Petro parapijon, 
So. Boston, kur iki šiol klebo
nauja. Lawrence kun. P. Vir
mauskis pastatė gražią bažny
čią.

Lawrence Kun. P. Virmaus
kiui teko būti pačiais audrin
giausiais laikais, kai nezaiež- 
ninkijos banga ko smarkiausiai 
ten buvo įsisiūbavusi. Jis kovo
jo su nezaležninkija ir daug lai
mėjo. Kova buvo smarki ir kliū
tys atrodė nenugalimos, bet ku
nigo P. Virmauskio uolumas ir 
ištvermė paėmė viršų ir jis lai
mėjo. Kun. P. Virmauskio ko
vos prieš atskalūniją sudarytų 
ilgą, šiurpią istoriją, kuriai su
rašyti prireiktų storokos kny
gos.

Studentu būdamas, kun. P. 
Virmauskis gyvai domėjosi stu-

daugelis sakė, parapiją,

šimts penkeris metus, o paskui! 
liūdna ateitis... Trysdešimt še- 
šeri metai kaip gyvenu Ameri
koje, bet pasirodė, kad anų die
tų žmones suklydo. Žinoma, bū- 
ų įvykę tai, apie ką prieš tris- 
ešimts šešerius metus kalbėjo 
airaus plauko žmones, bet lie- 
viai katalikai nesnaudė, buvo 
dairūs ir žinojo kas jie yra ir 

nori. Lietuviškos parapijos, 
mokyklos, organizacijos, įvai
rūs bruzdėjimai padarė tai, ką 
mes šiandien turime. Daug pa
daryta katalikiškuose ir lietu
viškuose reikaluose. Čia daug 
nuopelnų turi visi lietuviai ka
talikai, kurie lietuvišką ir kata
likiškąją mintį ir žodį pavertė 
darbu ir dideliu sąjūdžiu. Lie
tuviškas ir katalikiškas darbas 
rūpėjo visiems — gydytojui, ad
vokatui, mokytojui, darbinin
kui, farmeriui, redaktoriui, žo- dentų veikla ir uoliai rėmė tuo- 
džiu visiems, o ypač kunigams, metinę moksleivijos organizaci- 
kurie organizavo lietuviškąsias ją ir jos organą “Moksleivį”, 
parapijas ir kuriose dabar ne-į kreipdamas ypatingo dėmesio į 
nuilstamai ir energingai veikia' katalikiškąją moksleivijos kry- 
kiti — jų įpėdiniai. Negaliu sa- ptį. Krikščioniškoji labdarybė 
kyti, kad dabar Amerikoj lietu- taip pat džiaugiasi ypatinga jo 
vybei negręstų pavojus — iš- globa ir parama. Šv. Vincento 
tautėjimas, bet manau, kad a Paulo draugija So. Boston la- 
mūsų pasauliečių katalikų lie- hai aukštai pastatyta 
tuvių, ypač kunigų pastangos mingai verkia lietuvių mednuo- 
padarys daugiau, negu ne vie- menės tarpe.
nas galvoja ir svajoja. Reikia — Nuostabūs dalykai mūsų a- 
darbo ir pasišventimo — tada' šarų žemėje vyksta: gali būti 
viskas eis, kaip iš pypkes, —J žmogus neapdovanotas nei Sa- 
kaip ant delno išdėstė ramiu liamono išmintimi, nei Galijoto 
tonu, mūsų opius dalykus, sim- jėga, nei Cicerono iškalba, bet, 
patingas mano bendrakeleivis jei jis turi gražią 
kun. dr. K. Urbonavičius.

— Tai ką, So. Bostone turėsite! 
dideles iškilmes?
— Kokias?
— Juk Kun. Pr. Virmauskiui 

š. m. birželio 2 d. sukanka dvi-j 
dešimt penkeri metai kunigavi
mo.
— Taip, bet jis vengia iškil

mių, nors ir žemaitis, bet kuk
lus.
— Gal galėčia keletą smulk-

i

pasakyti.
— Nei daugiau, nei mažiau, 

ką pasakiau, tik man dar aiš
kiau, kad darbas, pasišventi
mas, ištvermė ir Dievo malonė! 
yra tokie daiktai, kurie žmogų 
nuteikia kūrybiškai ir iškelia į 
žmoniškumo aukštybes.

Besišnekučiuodami su kun. dr. 
K. Urbonavičiumi, nepamačiau 
kaip pasiekėm So. Bostoną. 
Klebonas kun. P. Virmauskis 
maloniai priglaudė pas save. 
Kun. K. Jenkus pavaišino švel
nia muzika, o kun. Abračinskas. 
sporto naujienomis. Teko patir
ti, kad kun. K. Jenkus baigia; 
versti iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą muizkalinį dalyką — ope-, 
retę — Laumių Karalaitė’. Spe
cialiai verčia Bostono lietuvių 
jaunimui, kuriam kada nors į 
teks savo gražiais balsais išpil-l 
dyti ir kitus pradžiuginti. Suži
nojęs apie tuos dalykus, kun. K. 
Jenkui tariau:
— Kunige, gera būtų, kad ats

pausdintumėte, galėtų pasinau
doti ir kitų parapijų lietuviški 
chorai.
— Turiu ir daugiau muzikalių 

dalykų išvertęs į lietuvių kalbą, 
Bostono jaunimas jau jais pasi
naudojo.
— Kun. K. Jenkus ir veiklus 

vyras, be to, didelis knygų mė
gėjas. Jam šiais metais sukan
ka dešimts metų kunigavimo.
— Mums vakarieniaujant, at

važiuoja Brocktono klebonas1 
kun. J. Švagždys.
— Tai mūsų paskaitininkas, 

jis šiandien vakare laikys pas
kaitą, — tarė kun. P. Virmaus- 
kis.
— Apie ką?
— Gi apie velnią...
—.Su tuo velniu visokių šposų 

įvyksta, — šyptelėjęs kun. J. 
Švagždys, tęsė toliau savo kal
bą. Kartą ateina vienas brock- 
tonietis lietuvis pas kun. Dra- 
gunavičių ir sako: “Klebone, e- 
su siųstas komiteto ir turiu 
pranešti vieną dalyką. Mus visi 
pajuokia, kad mūsų klebonas 
per pamokslą mini velnią. Ne
moderniška velnias minėti šiais 
laikais. Mes per mitingą nuta
rėm, kad velnias neturi būti mi
nimas pamoksluose ir mane at
siuntė apie tai jums pranešti.! 
Už kiekvieną paminėjimą per į we veltui dainiai plačiai šgyrė”. 
pamokslą velnias, mes apkaity
sime iš klebono algos penkis do
lerius. juk negražu mus suau
gusius gąsdinti velniais, paliki
te tokius dalykus vaikams”. Tai 
matai kokių dzyvų pasitaiko 
mūsų mieloj Amerikoje.

Kitą dieną mūsų miela kom
panija dumia kun. J. Švagždžio 
mašina per miškus ir kauburius 
Brocktono link.
— Matai kokie geri keliai 

merikos, o vietų gražumas! 
yra tokių kelių Lietuvoje, 
paklausė ldeb. kun. P. Virmaus
kis.
— O, ir dar kokių, Lietuva pa

skutiniu laiku labai didelę pa
žangą buvo padariusi, va, tik 
dabar bolševikai viską aukštyn 
kojoms verčia ir kraštą 
na.
— Gražu buvo gyventi 

voj, tiek daug dainų ir 
jos gražios.
nas 
nas 
gau

Inu.
I

ir sėk-

širdį, kaip 
! gegužės rytmetį, stiprią valią, 
kaip plienas ir krikščioniškąją 
sąžinę, kuri normuoja gyveni
mą, padaro stebėtinus ir didžius 
darbus, kurie puošia žmogų ir 
aplinkumą daro gražesnę, kur 
daugeliui malonu ir jauku gy
venti. Rimtomis akimis ir šyp
sančiu veidu pažvelgė į mane 
šaunus automobilio vairuotojas 
ir paklausė:
— Ką nori savo filosofavimu

Pirmas Philadelphijos Lietuvių

PIKNIKAS
Viloje Juozapo Marijos 

Holland Road, Newtown, Pa.
SEKMADIENYJE

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

šokiai, žaidimai, kontestai ir laimėjimai.

Valio! Visi į Vilos Juozapo Marijos Pikniką.

RENGĖJAI

DIRBININKAS

Firsf National Bank

BROCKTON SAND & GRAVEL COMPANY

Shoe Mfgrs.

MAYNARD ELLIS SERVICE STATION

Socony Oil Products Mobile oil and Mobile Gas

392 Waverly St. Tel. 3562 Framingham, Mass.

BridgeSt. Tel. 7276 Brockton, Mass.

* THOMPSON SHOE PRODUCTS
Mfgrs.

67 Perkins Avenue Tel. 6261 Brockton, Mass. j|:

SPAULDING BARTLETT, Pres. 
VVILLIAM A. CASH, Treas.

A. P. JONAKOWSKI, Assis. Treas.
E. R. McGuinnes, Assis. Treas.

Member Federal Deposit Ins. Corporation

200 Main St., Webster, Mass.

Elite Shoe Company

— pasiteiravau.

Praturtėjo SI.000, laimėdama visos tautos vaikinų 
ir merginų pritarimą dėl tautos vienybės. Tai Grace 

Beadman, 16, iš Rockville Center, L. I.

Lietuvos Vyčių organiza
cijos 29-tas seimas įvyks 
š. m. rugpiūčio-12,13, ir 14 
d.d., Šv. Vincento parapi
joj, Pittsburgh, Pa. Šį sei- 
jmą su didžiausiu atsidavi
mu ruošia vietinė 62-ra L. 
Vyčių kuopa ir tikisi jį pa
daryti visais 7 atžvilgiais 
sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rim
tį ir yfiač, į mūsų tėvynės 
Lietuvos nelaimingą padė
tį šis seimas yra nepapras-

tai didelės svarbos netik 
Lietuvos Vyčių organiza
cijai, bet ir visai mūsų vi
suomenei. Tad nuoširdžiai 
kviečiame šiame seime da
lyvauti netik L. Vyčių or
ganizacijos atstovus, bet 
ir svečius, mūsų veikėjus 
bei vadus ir tuo prisidėti 
aptarti ir nustatyti jauni
mo ateities veiklos eigai, 
liečiančiai mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

LIBERTY BAKING COMPANY
100% Union Made Products

27 Stillman Avenue Tel. 5293 Brockton, Mass.

Howard & No. Montello Sts. Tel. 8540
Brockton, Mass.
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United Co-operative Society of Maynard

56 Main St. Tel. 540 Maynard, Mass.

>SSX3Sj

? J’

CHARLES A. EATON CO.
Shoe Manufacturing

Center Street Tel. 9100 Brockton, Mass.

j misijos pirmininkas), K. Šid- 
! lauskas, V. Kališius. V. Bra
zauskas, V. Širka, A. Jankaus
kas. p. Juška ir kiti. Iš moterų 

’ veikliau pasirodo J. Marksienė, 
M. Kilmonaitė, A. Majauskaitė. 
Slatkevičienė. M. Jaskevičienė 
ir kt. Beje, sodalietės kas pava
sarį surengia šaunią procesiją. 
Cambridge Seselių vienuolių ir 
dvasios vado padedamos. Pro- 

liai atsidusęs tart Bostono kie- cesi->os ruošėjos yra A. Grabijo- 
bonas kun. P. Virmauskis. laitė ir M‘ Grilevičiūtė.
— Sakykite, klebone, kaip vei-! ~ Ar daug lietuvių vedybų su 

kia So. Bostone lietuviškos, kitataučiais?
draugijos? I “ Kokia 2O'% retkarčiais lie-
— Čia geriausiai kruta ir juda tuvaitės išteka ir už žydų, dau- 

savišalpos draug ijos. Pajėgiau- Siausi_a ^etuvĮai susiženija su 
šia kapitalu ir nariais yra Šv. prancūzais ar italais.
Jono Evangelisto vyrų ir mote-Z tiesa; būčiau ir pamir- 
rų savišalpos draugija, kuriai Paklausti labai svarbaus da-
vadovauja adv. Juozas Švagž- lyko. kiek So. Bostono Šv. Pet- 
dys. Ši draugija turi apie 700- ro lietuvių parapija turi šeimų? 
800 narių ir 25.000 dolerių ka-; ~ APie "0 šeimų, o dūšių iš 
pitalo. Rodo judrumo taip pat viso bus aPie o000.
ir Šv. Kazimiero. Šv. Petro ir’ “ Ar dau& *ra lietuvi^ komu' 
Povilo, Sakiž. Jėzaus Širdies. nistų Bostone.
Lietuvos Dukterų savišalpos nebus-
draugijos. Daug prisideda prie1 Pabuvojęs kurį laiką Bostone, 
bažnyčios palaikvmo Šv. Pran- gauni lsPud»’ kad kleb- kun- R 
ciškaus, Šv. Rožančiaus ir kitos'Virmauskis sumamai ir uoliai 

žinoma.

O po tuos kalnus sesutės visos 
Graudžiai, malonias dainas ringuoja. 
Graži tu mano, brangi tėvynė, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai.

, Ne veltui bočiai tave taip gynė,

A- 
Ar

ubagi-

Lietu- 
kokios

Labai mėgau dai- 
gyvendamas jaunystės die-
tėvų žemėje, oi kaip pasiil- 
savo tėviškės laukų ir dai-

— Ypač vasarą gražu būdavo 
Lietuvoje, kai laukuose ir miš
kuose pasklysdavo dainų aidai. 
Ir pats nepamačiau, kaip mes 
su kleb. kun. P. Virmauskiu 
pradėjom niūniuoti poeto Mai
ronio dainos žodžius:
“Grali tu mamo, brarigi tėvynė, 
tąįjs/įcur miega kapuos didvyriai; 
Graži tu savo dangaus mėlyne. 
Brangi, nes daugel vargų prityrei. 
Kaip puikus slėniai sraunios Dubysos! 
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;

5 *
■• ji

ir— Taip, seniau malonios 
virpančios lietuviškos dainos 
žavėdavo ne vieną, o dabar už 
lietuvišką žodį ir dainą rusų 
bolševikai kiša i kalėjimus ir 
tremia į Rusijos gilumą. — gi-

brolijos. O Lietuvos gelbėjimo'suka Par*Pij°s rat4- 
reikalais rūpinas: L. K. Federa- Padedant jo pagelbininkams ku- 
cijos skyrius.
— Kaip jaunimo reikalai?
— Gerai veikia Vyčių kuopa, 

kuriai vadovauja Razvadaus- 
kas, o dvasios reikalais rūpina
si kun. K. Jenkus. Taip pat ge
rai veikia choras ir sodalietės.
— Kas iš pasauliečių pasireiš

kia visuomeninėje veikloje.
— Visi bostoniečiai lietuviai 

katalikai yra veiklūs ir susipra
tę, ypatingiau oesireiškia V. 
Valatka (parapijos veikimo ko-

nigams. Dr. K. Urbonavičiui, 
1 K. Jenkui, Al. Abračinskui ir 
uoliesiems parapijiečiams.

Baigiant šį įspūdžių pluoštą, 
galima pasidžiaugti jubilijato 
nuveiktais darbais ir sykiu pa
linkėti. kad So. Bostone jo rū
pesčiu ir pastangomis išdygtų 
šaunūs lietuviškos mokyklos rtj 
mai. kurie turėtų nepap 
reikšmės lietuviškai ir katali
kiškai dvasiai. K. Arte.
1941. V. 26.

i

HAMMOND BAKING COMPANY

37 Park St., Tel. 33 Adams, Mass.

/ Berkshire Fine SpinningJUsociates, Ine.

ADAMS, MASS.

BURLINGAME & DARBYSCOMPANY

64 Main St., Tel. 41 North Adams, Mass.
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Weber Avė. Telephone 89 North Adams, Mass.
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KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

UVRBKE. MASS.
Neseniai mirė a. a. Alena Na

vikienė. Iškilmingai palaidota 
gegutės 23 d. '

24 d., Sodalietės, vadovaujant 
kun. J. Skalandžiui turėjo 
“Whist Party”. Visų gegužės 
mėnesio pramogų pelną skiria 
vasarnamio Palangoje pagraži
nimui.

Sekmadienį, gegužės 25 d., po 
pirmų mišių mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras pakvietė para
pijiečius svetainėn, kad nu-

Sekmadienį, gegužės 25 d., 
Moterystės Sakramentą priėmė 
Joseph L. Conture su Marijona 
Saviskaite.

šeštadienio vakarą, gegužės

I

sprendus. ar šiais metais reng
sime Palangoje parapijos pikni
ką. Susirinkusieji vienbalsiai 
pareiškė norą turėti išvažiavi
mą, ir laisvanoriai patys apsiė
mė dirbti sekantieji: Z. Bauba, 
A. Ąurila, P. Remeikytė, A. Ar
lauskaitė, S. Kazaliūnaitė, O. 
Volungienė, O. Uždanavičienė, 
K. Velička, J. Kazaliūnas, A. 
Marcinkevičius, Jonas Blaževi
čius, O. Baronienė, K. Antana
vičius, K. Mikulienė, J. Kazlaus
kas, S. Uždanavičius.

Diena paskirta liepos 13. Po 
susirinkimo sudarantieji komi
siją išsirinko p. Z. Baubą— pir
mininku, J. Kazlauską — pir
muoju vice-pirm.. J. Uždanavi- 
čių — antruoju, Antaniną Ar-

! PRANEŠIMASlauskaitę ir Joną Blaževičių —(šmeižiamos. Anot jų “razunio” remia jų veikimą, skaito jų me- 
sekretoriais, S. Kazaliūnaitė ir | tai “mūsų liaudies priešų” dar- lagingus laikraščius, dalyvauja 
P. Remeikytė — spaudos komi- bas... Kokia aklybė tokio žmo- jų klubuose, paremia jų paren
gi jon.

Klebonas džiaugias ir dėkoja

usiemt’ Par .^5 Senn. Jis švedu vadinamas, ma- priešų; kur jie renkasi, ten ne- (June) 8, 1941,nuoširdumą. Tad galima tikę- h •* j '

tis, kad ir piknikas pasiseks,1 
nes mūsų parapija jau seniai 
kaip yra gurėjusi pikniką.

Mass., Me. ir N. H. Mote-gaus? Kažin ar jis sveikas? Jo gimus ir tt. Kitos lietuviškos.
sveikumu abejoti verčia ir ten kolonijos jau seniai nutarė ne-. rų Sąjungos Apskričio SU- 
pat patalpintas šmeižimas prof. remti savo tautos ir Tėvynės važiavimas įvyks Birželio 

“ , Šv. Kazi-
tyti pamiršo geografiją ir isto- turi įkelti kojos nė vienas gar- miero par. salėje, Worces- 

I riją, jei kada nors mokinosi, bingas lietuvis, jei jis nenori' ter, Mass.
1, nes šveicarietį profesorių švedu nusipelnyti nelaimingojo lietu- j - - - — - - -

į vadina. Prof. Senn lietuviams
i pasitarnauja, turi lietuvišką

Gegužės 25 d., Šv. Pranciš- šeimą, Lietuvoj dirbęs ir lietu- 
kaus parapijos bažnyčioje buvo vius mylįs. Kas galėtų tikėti to- 
pirmoji vaikučių Komunijos Idai biauriai melagystei, kaip 
diena. Šiais metais prie pirmos 
Komunijos priėjo trys mergai
tės ir du vaikučiai. Katechiza- 
cijos pamokoms vadovauja kun. 
J. Skalandis. Aušrelė.

DONALD E.CRANE
Dažymas

147 High St. Tel. 314-2 VVillimantic, Conn.

UNITED CO-OPERATIVE SOCIETY 
OF NORWOOD 

Norwood, Mass.

. J ... -

NormampTon jTtcct naiiway tompany

į Sesijos prasidės 1:00 vai.
1 po pietų. Kadangi prieš 
1 šeiminis suvažiavimas

, kad visos kuopos 
prisiųstų atstoves, kad bū
tų galima tinkamai ap- / 
svarstyt organizacijos rei
kalus. Taipgi p. Ona Pakš
tienė, buvusi Sajungietė 
prieš išvykimą į Lietuva, 
skaitvs paskaita. Paskaita 

---------------------   r___ i ir svarbi kiek- 
zodžio ir lietuviškos (vienai moterei ir merginai, 
Ta programa atjaučia ypa£ dabartiniu laiku. 
------ > ir visų lietuvių k.įog kuopos narės lauks 

ot_ deiegačių atvykimo.
Teklė B. Mažeikienė, 

Apskričio Pirm.
~ • - i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoeinal <KI visokių reikalų.

vio titulo. Ar ne laikas ir phila- 
delphijiečiams tai padaryti ? i" - * - -
Parodyti, kad philadelphijie-' svarbu* 
čiai yra tikri lietuviai ir nere-' ’
mia tų, kurie eina prieš visus 
lietuvius. Iš kitos pusės paremti 
gerus lietuvius ir jų veikimą. 
Ypač nusipelnė lietuvių para
mos pp. Antanaičių radijo pro
grama, kuri tarnauja lietu
viams, leidžia pasiklausyti lie- bus įdomi 
tuviško 
dainos.

rašo “Raporteris”, kad prof. 
šmeižiąs Lietuvos žmones ir 
dažnai Sovietų Sąjungą, nieko 
naujo nepasakąs, išskyrus 
šmeižtus, melus prieš darbinin
kišką judėjimą”. Kur akys to- 

: kio žmogaus? Juk kas klausėsi 
prof. kalbų, žino, kad jis nesa
ko politinių prakalbų, juo la- visus lietuvius i 
biau nešmeižė lietuvių ar kitų, reikalus. Philadelphijiečiai at- 

džiais tariant. Tai tikra gėda Neabejojama, kad susipratę ir 
lietuviams, kad dar tokių mūsų tikri lietuviai pasmerks tokių 
tarpe randasi. Juk visi žino, kad 
p. Antanaitienės ir p. Dziko ra
dijo programos lietuviškai ve
damos, kad visi philadelphijie
čiai mėgsta, mielai garsinasi, 

y j remia. Taip pat visi žino, kad 
-'į jų programa atjaučia visus lie

ta, »“"J“ ^- tuvius, darbininkus ir biznie- 
mažą. Tyras’ rius. Bet kad tos programos ne

tarnauja mūsų tautos priešams

Pennsylvanijos Žinios
HEWT0WN, PA.

Seselių Prieteliai Važiuojam 
Į Juozapo Marijos Vilą, 

Newtown, Pa.
Šypsos juokias aukso saulė, 

jau pavasaris atklydo ir švelnu-1 
tis vėjelis ne vienam širdin į- 
strigo. Gamta kviečia vilioja se
ną, jauną, didelį ir i 
oras duoda energijos ir jėgos 
dvasiai ir kūnui.

Šiuo gražiuoju pavasario lai- ir nelaimingiesiems lietuviams, 
ku kviečiame visus lietuvius ir tai jos ir yra jų puolamos ir 
lietuves į Vilą Juozapo Marijos 
Pikniką, kuris bus birželio 8 d. 
Atvažiavę tikrai lietuviškai 
linksmai praleisite dienelę.’ Čia 
skambės linksma muzika, dai
nos; bus šokiai žaidimai, lai
mėjimai ir kiti įvairūs pasilink
sminimai. Prie to viso gomurį ir 
alkį patenkins skanūs užkan
džiai.

Atminkit, kad sekmadienį, 
BIRŽELIO 8 DIENĄ, visi ke
liai ves į Juozapo Marijos Vilą! 
Važiuokit tais keliais ir atva
žiuosite į vietą, kur Jus su šyp
sena ir nuoširdumu sutiks Sese-... >
lės, draugai ir pažįstami. Užtik- 
rinam visiems “Good time” — 
gerą ir linksmą laiką. Lauksi
me. Pikniko Rengėjai.

neprašytų aiškintojų burnoji
mus ir atjaus ir įvertins prof. 
gerą širdį lietuviams, remiant 
mūsų veikimą ir ginant tikro
sios lietuviškos išeivijos reika
lus. Bet ir prof. žino, kad čia 
tik vieno ar kito nelaimingojo 
žodžiai, bet ne tikrų lietuvių 
nuomonė.

Daugumas tik stebisi, kaip 
tie nelaimingieji laikosi. Ar čia 
nekalti ir visi lietuviai, kurie

jaučia tai ir paremia pp. Anta
naičių programą, pirkdami jų 
Baldų Krautuvėj. Paremdami 
savuosius, remiame lietuvybę, 
kai svetimieji mums nieko ne
duoda, tik sau pasinaudoja. Tuo( 
tarpu leituviai gaudami iš mū
sų, ir grąžina lietuviams per 
savo lietuvišką radijo programą 
ar kitaip paremdami lietuvių 
reikalus. Turėkime daugiau sa
vigarbos remdami savus; pasi- 
rodykim, kad mes suprantame 
ką darome, kad mes esame tik
ri lietuviai. Ph. *

£

PMILADaPHIA, PA.

125 Locust St. Tel. 433 Northampton, Mass.

Special Buses for Outings
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ALLEN’S DEPARTMENT STORE
z

■z

210 Main Street Marlboro, Mass.
i I
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MAYNARD TRUST COMPANY
Į Member Federal Deposit Insurance Corporation

81 Main Street Maynard, Mass.

NORTHAMPTON GAS LIGHT COMPANY 
Servel Electrolux Refrigerator — Gas Stovės 

212 Main St. Tel. 3160 Northampton, Mass.

WARE TRUST COMPANY

73 Main St., Tel. 280 Ware, Mass.

Sears Roebuck I Co.
“Visit Our Bargain Basement”

Tel. 3590 Northampton, Mass.
 .lt t!--.'.

SO Main St.

Nelaimingi Lietuviai sarmatą 
daro tikriems lietuviams.

Nemaža lietuvių gyvena Phi- 
ladelphijoj. Tik gaila, kad ne vi
si laimingi. Kodėl? Mat jie ne 
savo kailyje jaučiasi. Pusė var
go būtų, jei tik patys nelaimin
gi būtų, kitų neužkabintų, prie
kabių neieškotų. Bet kur tau! 
Norėdami pateisinti savo suga
dintą nusistatymą, pradėjo už
puldinėti tikrus lietuvius, ypač 
tuos, kurie nenori vergauti sve
timiems už kelis dolerius, kurie 
nenori gerti kenčiančių lietuvių 
kraujo...

Vienas toks nelaimingas pi
lietis p. J. S. Rainys paleido sa
vo burną ant p. Antanaitienės, 
lietuviškos radijo programos 
vedėjos Philadelphijoj. Už ką? 
Už tat, kad p. Antanaitienė ne
skelbė L. D. S. (komunistų or- 
gan. Red.) pikniko. Visi žino 
kuo kvepia 5 L. D. S. (komunis
tų) kuopa, todėl garbingai pa
sielgė neskelbdama jų pikniką; 
tai pasirodymas, kad tikrose 
lietuviškose rankose yra lietu
vių remiama radijo programa. 
Kiekvienas tikras lietuvis pa
girs p. Antanaitienę ir toliau 
dar labiau rems jų programą. 
Žinoma, p. Rainys išplūsta, 

Į “Fašratberniais” išvadina, apie 
“purvinas rankas” šneka, bet 
nieko tuo nenustebino, nes visi 
žino tokių žmonių veikimą — 

|kitus šmeižti ir gąsdinti; tai ne 
naujiena. Galima tik nebent 
paklausti: “Nelaimingasis, ar
Tamstos širdis nėra purvinesnė, 
ar nedreba šmeižiant lietuvius? 
Ar ne gėda philadelphijiečiams 
lietuviams turėti tokių tautos ir 
tėvynės niekintojų?

Bet nelaimingiausias pasiro
dė “Raporteris”, nes jis lietu
vius ir jų rėmėjus puola kaip 
“pasamdytas” agentas. Tai tik
ras “barškalas” jo paties žo-

pagarsėjęs

PICKWICK “Regular” ALE

LENGVESNIS,

MALONESNIS ALE

DABAR... deltų 
kurie mėgsta lengvesnį gėrimą

Kompanij'onas ALE garsiam
PICKWICK “Regular” ALE

e

Padarytas iš tų pačių parinktų 
miežių selyklo ir apynių, padary

tas tų pačių ekspertų kaip ir

BUTELIUOSE ir IS KRANO
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VIETINĖS ŽINIOS
LIETUVIŲ DIENOS REIKALU SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, birželio 5 d., 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje įvyks Lietuvių Dienos reikalu susirin
kimas, į kurį nuoširdžiai kviečiame Marianapolio Ko
legijos ir “Darbininko” prieteliUs, rėmėjus ir veikėjus 
skaitlingai atsilankyti. Šiame susirinkime bus sudary
ta įvairios Bostono kolonijos komisijos ir pasiskirsty
ta darbais.

Fed. 3 Skyrius, LDS 1-ma Kuopa ir 
Marianapolio Kol. Rėmėjai.

ŽINUTES

Boston

' DZRBININKZB ~

la sekantį trečiadienį, penkta
dienį ir šeštadienį.

Birž. 7, 9 vai. ryte,
College High School, Harrison 
avė. duoda vaikams, baigu
siems pradinę mokyklą, kvoti
mus. Pirmeiji tuos kvotimus 
išlaikę gaus visą mokslą dykai.

Birž. 1 d., E. G. Farrand apsi
vedė su Ona Pastelyte. Liudijo 
Vilimas Farrand ir Augebija 
Pastelyte.

Ateinantį sekmadienį, 
Trejybės •šventė.

Švč.
Su ta diena

Telephone ’ 
•O. BOSTON 

it»4

Visuomenei ankščiau bu- kiekviena stotis gali kai 
vo pranešta, kad Kalvarijų nuoti apie $500.00. Prade 
Steigimo Komisijos pasi
tarimas buvo vedamas su 
keliomis kompanijomis. Iš 
visų pasiųlymų geriausias 
buvo Benziger Bros. kom
panijos: pigiausias, pilnai 
patikimas ir daugiausia 
meniškas. Todėl ir darbas 
pavestas šiai Benziger 
Bros. kompanijai.

SUTARTIS — Kompani
ja apsiima už $9,000.00 
pastatyti keturiolika kop
lytėlių, kuriose įtaisys 
Kryžiaus Kelių stotis. 
Kiekviena koplytėlė yra į- 
mūryta pusketvirtos pė
dos žemėje, vienuoliką pė
dų pločio ir keturioliką pė
dų aukščio nuo žemės. Sto
čių aukštis arti penkių 
pėdų, statulų aukštis pus
ketvirtos pėdos. Koplytėlių 
išpuošimas 
mas medeliais neįskaito
mas. Lygiai neįskaitomi 
keliai ir takai. Darbas turi 
būti atliktas liepos m. 1 d., 
1941 m.

Koplytėlės statomos iš 
taip vadinamos tufą uolos, 
kuri pargabenama iš Ver- 
mont valstybės. Statulos 
liejamos iš sumalto ak
mens. Koplytėlių viršuje 
geležiniai kryžiai, nukalti 
pagal Lietuvos Kryžiaus 
Albumo fotogfafijas, im
tas iš įvairių Lietuvos 
kraštų. Kiekvienos koply
tėlės apačioj^ iš žalvario 
nulieta lenta, * ant kurios 
iškaltas aukotojo vardas, 
pavardė ir gyvenamoji vie-

Bay ViewMotorServlce
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūna* Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

iki Providence vartų. Nuo 
šių vartų kryptis sukasi 
atgkl per vynuogyną (išti- 
Įsai pergolos) į akmenų 
daržą, iš kurio sukasi į 

! šiaurę, į vėliavos aikštę —
jus Ukrinų visų medegų ir j Kalvarijos Kalną, nuo 
darbo kainas,^pasirodę, jog kurio pereinama į bukšpa- 

nų sodą (Venecijos dar
žą), kame bus Išgantytojo 
kapas. Tokiu būdu Liurdas 
būtų pakelėje iš dešinės ir 
toliau kiek (ateityje ma
noma pastatyti) Švč. Pa
nelės Marijos Šiluvos apsi- 

I reiškimo atvaizdavimas.
ŠVENTOVĖ— Kalvari

jos Marianapolyje bus tik
ra Amerikos lietuvių kata
likų šventovė, kurioje bus 
lietuviai sudėję ne tiktai 
savo pinigo, bet savo šir
dies ir tos tikrosios tikybi
nės dvasios, kuria atsižy
mėjo mūsų tėvai ir senuo
liai. Toji šventovė bus am
žinas paminklas busimo
sioms kartoms mūsų lietu
viško būdo, papročių ir 
dvasios. Kalvarijos Maria
napolyje bus lietuvio kata
liko gilaus tikėjimo sim
bolis. J. N.

kiekviena stotis turi kai
nuoti apie $800.00. Kad 
tinkamai šis klausimas iš- 
rišus, reikėjo mažinti kop
lytėlių aukštis. Visgi ne
žiūrint šių patvarkymų, 
kiekviena stotis kainuoja 
$650.00 be pagražinimų a- 
pie koplytėlę. Bet ir šis 
keblumas buvo gražiai su
tvarkytas.

Kalvarijos nėra kokios 
nors grupelės žmonių, bet 
visų Amerikos lietuvių au
ka. Tai nėra kokios nors 
keturiolikos geradėjų do
vana Amerikos lietuviams, 
bet pačių Amerikos lietu
vių katalikų dovana Kris
taus Karaliaus garbei 
šiuose sunkiuose ašarų ir 
kraujų metuose išmeldi- 
mui Viešpaties Dievo pasi
gailėjimo ir palaimos Lie
tuvai ir visai lietuvių tau
tai. Tai yra per Kristaus 
Kančią ir Kryžių pasiau
kojimas Dangaus Tėvui 
visos mūsų lietuvių tautos.!

Todėl tas Kalvarijas sta
to visi Amerikos lietuviai. 
Turtingesni duoda dau
giau, mažiau pasiturintieji 
— mažiau. Bet visi duoda 
sulig sava išgalia. Kuris

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Marijos Vaikelių stalą suor
ganizavo ponios — Karčiauskie
nė ir Ančiukaitienė. Patys vai
kučiai darbavosi.

Vyčiai vadovavo arklių lenk
tynių skyrių. Pirmininkavo ad
vokatas A. Jankauskas. Jam 
gelbėjo J. Brazauskas, E. Sla- 
nina, V. Ančiukaitis ir kiti.

Stambesnių rakandų laimėji
mo kampą vedė K. Vaiatkevi- 
čius, p. Vervečka, R. Juška, J. 
Vaitkūnas, VI. Brazauskas, Jr., 
ir kiti.

Įžangą tvarkė Vš Kališius, VI. 
Brazauskas, Pr. Marcinkus.

Leidinių eilėsna matėsi pane
lės Trinkaitė, Petraičiūtė, A. 
Pavydaitė, V. Jociūtė, Jurgelai- 
čiūtė, Žibutytė, A. Jociūtė, Ma
tulaitis, ir kiti. Šiame sunkia
me darbe ypatingai pasidarbavo

baigsis Velykinės išpažinties į panelė Kilmoniūtė ir p. Berna- 
laikas . tonienė — tiesiog didvyr3kai.

P-lė M. Kilmoniūtė išpardavė 
tikietų už $119.90, ponia Berna- 
tonienė už $100.00.

Tikietų platinime ypatingai 
pasižymėjo dar pp. Marksienė, 
Karčiauskienė, A. Majauskaitė, 
A. Slatkevičienė, p. Kudaraus-

■ kienė ir k.
Gausiųjų aukotojų tarpe ran

dasi šie parapijos prieteliai: J. 
Strigūnas, J. Kasparas, Broad- 
way Market, K. Plevokas, M. 
Augūnienė, J. Plekavičius, J. 
Kasparavičienė, J. Vosylių šei
ma, P. Gelžinio šeima, J. Mark
sienė, p. Kalinauskienė, M. Raz- 
gevičienė, M. Karčiauskienė, 
Zuromskų šeima, Daunių šeima, 
N. N., South Boston Market, J. 
Petchell, N. N., Pranas Razva
dauskas ir Al. Neviera, O. 
Guzevičienė, M. Jeskevičienė, p. 
šmigelškienė, K. Šejefkienė, 
Pharmacy, Ine., Broadvvay 
Pharmacy, adv. Gailius, p. Po
cienė, R. Ketvirtis, adv. Kali- 

, n aus kas. J. Stukas, J. Dilis, K. 
Budreckis, Viaaentes TžHJtvai- 
ša, panelė Kniupiūtė, A. Vitkie
nė, U. Jarošienė, M. Ausikaitė, 
M. Planskienė, A. Slaičiūnienė, 
J. Pivariūnienė, M. Rimutienė.

Laimėjo pasogos skrynią ma
žytė Praniuke Petreikytė, 60 
Humphreys St., Dorchester, 
Mass. p. Palaimienė laimėjo 

. puikų blankietą, 335 Fuller St., 
Dorchester. Lempą laimėjo J.

■ Baliukonis. Po penkine laimėjo 
. A. Pocius, Mary Rogare, D. Pa- 
i vydienė ir numerys 351. p. Ba-
■ binskienė gavo puikų ponios 
’ Bernatonienės švyturį. Paduš-
■ kaitės — vieną laimėjo adv. A. b

Young, kitą M. Urbonas.
Sekmadienį, kunigai dėkojo 

j visiems už sėkmingą bazarėlį, 
' kuris davė pelno apie $400.00. 
i Beabejo apie baazrėlį bus 
. šoma ir daugiau.

Tą dieną, 9 vai. ryte, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje įvyks giedo
tos Šv. Mišios intencijai L. R. 
K. Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos.

I

Šioje bažnyčioje, per birželį,
Tą dieną Vincentas Juškaitis Saldžiausios Širdies pamaldos 

apsivedė su Olga Marcinkiūte. 
Liudytojai buvo Kazimieras 
Juškauskas ir Marė Gallagher.

bus laikomos trečiadienį, penk
tadienį, ir šeštadienį vakarais, 
sekmadieniais po mišparų, ki
tomis dienomis — rytais.

apsodini-
Į

LAIŠKAS REDAKCIJAI

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.

Tą dieną tapo pakrikštyta Jo
ana Andriaus ir Agnietės (Li
sauskaitės ) Janulių. Kūmais 
buvo Andrius Baumyla ir Ale
na Bakanauskaitė.

Po pietų, tapo pakrikštytas 
sūnus Jono ir Stanislavos (Se- 
nukevičiūtė) Graliam vardu 
Jonas. Kūmai buvo Vilimas 
Costello ir Marė Costello.

Bertaininiai pasninkai įpuo-
•ff

DAKTARAI

Kun. Virmauskis, atsilaikęs 
iškilmingas šv. mišias, sekma
dienį, išvakarėse 25 metų kuni
gystės sukaktuvių dėkojo kuni
gams, seselėms vienuolėms ir 
organizacijoms ir pasauliečiams 
už maldas ir pasiaukojimus, jo 
naudai, kuriuos jis patyręs nuo 
pat primicijų dienos. Jis prašė 
visų toliaus maldomis dalytis, 
ypatingai jo sukakties dienoje, 
birž. 2, kuomet jis kitas Šv. mi
šias atlaikė parapijos 
geradarių gerovei.

LANKESI

ir visų
ta.

AUKOTOJA^
to buvo numatyta, kad

— Iš anks-

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis fauo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

WOODSTOCK
I Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

“Darbi-šeštadienį, geg. 31, 
ninke” lankėsi pp. Jurgis ir A- 
leksandra Kazlauskai iš Lowell, 
Mass. Atsilankymo proga užsi
mokėjo už “Darbininko” prenu
meratą ir pasipirko gražių lie
tuviškų plokštelių.

Tą pačią dieną lankėsi lietu
viškų plokštelių mėgėja — p. 
Bronė Jakavičienė su savo vyru 
Vladu. Ji atvykus į So. Bosto
ną būtinai užeina į ‘Darbinin
ką’ pasipirkti naujų lietuviškų 
plokštelių. P-nia Jakavičienė 
pareiškė: “Lietuvon parvažiuo
ti negaliu, nes Lietuva yra pa
vergta, ir nebegaliu girdėti tų 
lietuviškų dainų, kurios gaivin
davo mano širdį, tai nors iš 
plokštelių galiu išgirsti tų gra
žių damų, kurios primena Lie
tuvą iš kurios ne persenai atvy
kau”.

SVEČIAVOSI PAS 
GRENDELIUS

ra-

BAZARĖLIS

1
(

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
—BE VIKRUMO? >

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

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

Bažnytinės draugijos, parapi
jos veikimo komisija ir veikė
jai bei veikėjos rūpestingai su
rengė ir uoliai vedė bazarėlį Šv. 
Petro parapijos naudai. Bazarė- 
lis formaliai prasidėjo penkta
dienį, 2 vai. p. p., parapijos sa
lėje ir kieme, 492 E. 7th St., ir 
baigėsi šeštadienį, vakare.

Prie parapijos stalo dirbo po
nios Slatkevičienė, Čiurlionienė, 
Švedienė, Jocienė, Brazauskie
nė, Virbickienė, Valangevičienė, 
Kotničienė ir kitos.

Prie Maldos Apaštalystės, Tė
vų Marijonų Rėmėjų ir Blaivi
ninkų stalo dirbo ponios: Jes- 
kevičienė, Kiburienė, panelė 
Jutgodžiūtė, Vosylienė.

Prie Tretininkų Brolijos, Am
žinojo Rožančiaus draugijos ir 
Motarų Sąjungos stalo darbavo
si ponios: Jankauskienė, Kaz- 
hlšauskienėj^Kasparienė, Mark- 
sienė, ‘ I&endrienė, Jakimavi
čienė, Petrikienė ir kitos.

jau užbaigė trečių metų medici
nos kursą. Šią vasarą jis prak
tiškai pagilins studijas Bostono 
miesto ligoninėje.

i 
i 
t

Pereitą sekmadienį, Vytis J. 
Giedraitis minėjo savo gimta
dienį. “Happy Birthday, Joe!” 

K.M.P.G.K.

IŠVYKSTA KARIUO
MENĖN

Briželio 4 d. ištykšta kariuo
menėn p. Aleksandras J. Vait
kūnas, Jr., L. Vyčių kuopos pir
mininkas, Providence, R. I.

p. Vaitkūnas yra energingas 
ir darbštus jaunuolis. Geriausių 
sėkmių “Ai”: Parašyk iš ka
riuomenės savo įspūdžius. Rap.

DVIGUBAS AKCIDEN- 
TAS

Brangi ‘Darbininko’ Redakcija,

Aš labai myliu skaityti laik
raštį “Darbininką”, ar nebūtų 
galima kaip nors laikraštį iš
leisti 3 kartus savaitėje, ir pa
kelti “Darbininko” kainą. Da- 

duoda stambią auką $500.Jbartiniais laikais žmonės daug 
to vardas išrašomas 
koplytėlės sienos kaip tos 
koplytėlės statytojo ir tos 
stoties aukotojo, nes jojo 
įdėtos trys ketvirtosios da
lys pinigų 
Smulkesnės 
damos prie 
niųjų, kad 
stotis bendra lietuvių ka
talikų auka.

Iki šiol jau sumokėjo 
septyni aukotojai po $500. 
Pora davė pažadėjimus.
Reikia tikėtis, kad atsiras Į ministraci ja visuomet rūpinosi 

j ir rūpinasi laikraščio reikalais, 
! tačiau leisti tris kartus savaitė- 
į je laikraštis dabartinėmis ap
linkybėmis nėra galimybės. Jei 
būtų galima žymiai pakelti lai
kraščio -“Darbininko” tiražą, 
tuomet gal būtų galima laikraš
ti leisti tris kartus savaitėje.

i Pakelti laikraščio kainą ir leis- 
; ti tris kartus savaitėje tuo tar-
■ pu neapsimokėtų.

—

■ — Patirta, kad okupuo
tosios Lietuvos prekybos 
i komisaro Gregorausko pa- 
j vaduotojas “tovarišč”
Plakchin nėra maskolių 
tautybės, bet iš Maskolijos 
atsiųstas žydas.

skaito laikraščius, ir jei neturi 
skaityti gerų laikraščių, tai 
skaito šlamštus.

Gerbiama Redakcija, įvyk- 
dinkit šį mano sumanymą.

I

ę

į tą pastatą, 
aukos pridė

siu stambes- 
padarius tas

Su pagarba.
J. Jeselskienč, 

Brooklyn, N. Y.
REDAKCIJOS
PRIERAŠAS

ačiū Tamstai užNuoširdžiai
laišką ir nuoširdų paraginimą. 
“Darbininko” Redakcija ir Ad-

Lietuvis Pluineris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

Peter p. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall 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

ir daugiau geradarių, ku
rie stambiomis ar smulkio
mis aukomis prisidės prie 
Kalvarijų statybos. Jeigu 
būtų aukų perviršis, tai 
prie šių Kryžiaus Kelių bus 
pastatytas Švč. Panelės 
Marijos ir šv. Bernadetos; 
baltojo marmuro statulos 
kaštuoja po $300.

PLANAS — Kryžiaus 
[Keliai prasideda Mariana- 
■ polio Kolegijos parke prie 
radastų sodelio ir eina iš 
rytų į vakarus pro auksa
žvynių tvenkinį, puošnųjį 
akmenų daržą, jurginių- 
pinavijų lauką, lelijų slėnį

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

“Memorial Week-End” proga 
pas pp. Grendelius, So. Bostone 
svečiavosi Vyčiai — pp. J. Dem- 
skis, Alena Vaich, Vilimas Gri
nevičius, Ona Žemaitytė ir J. 
Valatka iš New Jersey. Tas įvy
ko šeštadienio vakare. Tuo pat 
metu iš Norwoodo buvo atvy
kęs p. Bronius Kudirka, N. A. į 
L. Vyčių apskričio pirmininkMJ Vairuotojaf ypatingu būdu liko

Gegužės mėn. 29 d., 2:30 vai. 
ryte, prie p-nios Gailiūnienės 
gyvenamo namo, 8 Winfield St., 
So. Bostone, įvyko automobilio 
ndaimė. Automobilio vairuoto
jas, neatsargiai važiuodamas, 
išvertė elektros stulpą, tvorą ir 
įvažiavo į ponios Gailiūnienės 
namą, smarkiai jį sužalodamas.

t

I

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABOR1US IR'‘ 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

ir turėjo progą susipažinti ir 
pažintis atnaujinti, o p. S. Mic
kevičius, vietinis 
čiams ir viešnioms 
mesnias vietas So.
Vyčių kambarius 
alleys.

P-lė Felicija Grendelytė 
čius ir viešnias pavaišino. 
Grendeliams buvo tikras 
prizas ir malonumas turėti jau
nuolius, iš tolimos valstybės ir 
kitus Vyčius savo namuose.

Vytis, sve- 
parodė įdo- 
Bostone — 
ir bowling

sve-
pp.

sur-

nelabai sužeistas, nors automo
bilis smarkiai nukentėjo.

Apuokas.

PA-DEKA
Mirus A. A. Uršulei Masiulie- 

nei, už nuoširdų dvasinį patar
navimą labai dėkoju kun. Pr. 
Virtnhtrskiui, kun. K. Jenkui ir 
kun. A. Abračinskui. A. a. Ur
šulė Masiulienė mirė 23 d. gegu-

LIETUVOS DUKTERŲ! DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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 St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 VVashington St., Rosiindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

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

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

Kasos GI.—Marijona AukštikalnleM.
111 H St., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas orotokolu raštininke

SV. JONO EV. BL. PASALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfield St., So. Boston, Mase 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka. Jqpas Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, MaM

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią nedėldienj kiekvieno mėnesiu
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
R 7th St.. So. BoAtnu. Majm

Tel. SOUth Boston 2590

CASPER 
FUNERAL 
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
Ba Isamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Pereitą penktadienį sugrįžo 
3 Jęffersono Universiteto, Phi- 
ladeįhia, Pa., būsiantis dakta
ras. p. Mykolas Grendelis. Jis

VALGOMOJI DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* mėsę, vaisiu*, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

į skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
žės. Taip pat nuoširdžiai dėko- fontal patarnauja. Nuėję J bilę* kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
ju Bronzavai ir Katrinai Ma- 
siulienei, laid. direktoriui Kas
parui ir visiems draugams bei 
pažįstamiems už atsilankymą ir 
dalyvavimą laidotuvėse.

Antanas Masiulis.

matėte “Darbininke”.
f r .4.*

Povilas Bushmanas
{

48 CRESCENT AVENUE. r 
Telephone COLumbla 67O8.i •(' 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

V

Perkins Markei
P. Baltrūnas Ir p, Kilni*,*»«*.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, M AM.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

««ss.- 

Tel. ŠOU Boston 2603
< » -A • ’ *
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WaTERBUkY, CONN. Rengėjai tikrai nuoširdžiai dė
koja gerb. dvasiškijai ir bran
giajai visuomenei už taip gra
žią ir didelę jaunimo darbuotei 
paramą. Kalbos nepasakė, bet 
dalyvavo ir jaunasis vikaras vi
sų mėgiamas kun. A. Čebato- 
rius. Buvo atvykę svečių ir iš 
toliau — O. Šaliūnienė ir dukre
lė Silvija iš Kingston, Pa., Dili- 
jonai ir Klimai iš Terryville, 
Karinauskai iš New Britain, A- 
leksandravičiai iš Torrington ir 
daugelis kitų iš apylinkės mies
tų-

Motinėlės pagerbtos, vyčių 
kuopos jubiliejus paminėtas. 
Nuotaika buvo jauki ir links
ma. Tegyvuoja mūs jaunimas, 
nes jis myli, nepamiršta savo 
tėvelių gražiąją lietuvių kalbą, 
dirba Tautai ir Bažnyčiai. Valio 
jų gerieji tėveliai ir vadai.

Blakstiena.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Šių metų kovo 31 d. suėjo 25 

metai nuo vietinės L. Vyčių 
7-tos kuopos įsisteigimo. Kuo
pos organizatoriai buvo kun. J. 
Valantiejus, kun. B. Gaurons- 
kas, J. B. Šaliūnas, J. Tamošai
tis ir J. Dvileskis. Ši džiaugs
minga sukaktis iškilmingai pa
minėta Motinų Dienos šventė
je, bažnyčioje ir salėje, suruo- 
šiant teatrą - koncertą ir šo
kius. Bažnytinėse iškilmėse da
lyvavo Vyčiai, Šv. Jėzaus Vardo 
draugija, choras ir sodalietės. 
Visi turėjo bendrus pusryčius 
su savo brangiomis, motinėlė
mis. Reikšmingam įvykiui ati
tinkamas kalbas pasakė vyčių 
dvasios vadas kun. B. Gaurons- 
kas, vyčių garbės narys komp. 
A. Aleksis, J. Jenušaitis, A. Je-i 
ruseviičus (choro pirminin
kas), M. Andrikytė, P. Kaunec- 
kis, D. Gudiškytė ir vyčių pirm. 
P. Saldukas. Pagrindinis kalbė
tojas buvo iš pietinės Amerikos 
svečias kun. - P. Ragažinskas, 
kuris Brazilijos liet, jaunuome
nės vardu nuoširdžiai pasveiki
no Vyčius - Choristus sidabri
nio jubiliejaus proga ir ragino 
visuomet nenuilstančiai dirbti 
bei siekti gražaus vyčių idealo 
“Dievui ir Tėvynei”. i

7 vai. vakare įvyko 18 meti
nis Motinų Dienos pagerbimo 
koncertas - teatras, vad. komp. 
A. Aleksio. Kleb. kun. J. Va
lantiejus pasakė gražią įžangos 
bei pasveikinimo kalbą, o sve
čias kun. P. Ragažinskas įdo
miai pakalbėjo apie Brazilijos 
lietuvių gyvenimą bei veikimą. 
Koncertinę programos dalį iš
pildė J. Lušaitė, A. Ulinskas, D. 
Markiūtė, C. Smolskytė, K. Je- 
gėlytė, S. Sapranienė, jauna- 
mečių mergaičių ansamblis ir 
didysis mišrus choras.

Muzikos talentus taip pat pa
rodė jaunutės O. Dulskytė, 
Drevinskaitė, L. Valinčiūtė, E. į Gegužės 24 d., parapijos cho- 
Padaigytė, E. Karvelytė, M. ras, vad. A. Stanišauskui, daly- 
Grinčiūnaitė, G. Nekrošiūtė ir vavo Bridgeporto — “Folk Fes- 
P. Bogušas. Šauniai pasirodė ir tival of the International Insti- 
muzikantai — par. skudučių tute Programoje, kur daug tau- 
benas, vad. John W. Stokes, ir tų pasirodė su savo dainomis ir 
akordionistas E. Digimas. Sce- tautiškais šokiais. Šį metą ir 
noje suvaidinta 4 aktų veikalas lietuviai dalyvavo su dainomis 
“Motinos Širdis”. Vaidino A. ir šokiais. P-lės Žaladoniūtė, 
Kanapkienė, J. Januša, A. Grė- Ceplauskiūtė, Praisiūtė ir Nor- 
biiūnaitė, A. Jerusevičius, 
Andrikytė, J. Jenušaitis, 
Smolskytė, C. Jenušaitis, 
Vyšniauskas, D. Gudiškaitė ir
V. Urbonas. Publikai vaidini-ti Linksma” ir “Pamylėjau Va
rnas labai patiko — tą liūdijo kar” — Pociaus. Choras buvo 
gausingi net triukšmingi aplo- pasipuošęs ir taip pat lietuviš- 
dismentai. Buvo rimtumo, gra- kais tautiniais drabužiais. Rei- 
žaus romanso ir daug gardaus kia tik pasidžiaugti tomis pa- 
juoko. Įnelėmis, kurios nesibijo užsi-

Atsilankė apie 600 žmonių, vilkti lietuviškus tautiškus rū-
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bus, garbė tokioms lietuvai
tėms. Ateityje turi ir kitos pa
simokyti iš jų. Manau, kad kitą 
metą lietuviai pasirodys dar 
daug Skaitlingiau. Rengimo ko
misijoje buvo ir p. Baltrušai
tis. WorcesterCountyBectricCo

HARTFORD, CONN.
MOTERŲ GILDĄS — ŠOKIAI

Aną šeštadienio vakarą mūsų 
parapijos merginų ir moterų 
Gildąs turėjo savo metinius šo
kius Lndian Hill, Country Club, 
New Britain, Conn. Nors galėjo 
būti daugiau, bet gražus būre
lis porelių susirinko ir gražiai 
linksminosi. Gildąs pasižymi 
labarybes darbais. Gražus skai
čius parapijos merginų ir mote
rų prie šio Gildo priklauso.

LIETUVOS VYČIŲ BASKET- 
BALL BANKIETAS

Tel. 113 Southbridge, Mass.

7 Main St. Tel. 900 Webster, Mass.

McKINSTRY ICE CO.
Anthracite Coal Coolerator

6 Du Paul St. Tel. 519-R Southbridge, Mass.
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VITBIFIELD WHEEL CO.

30 Emery Street Westfield, Mass.

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, gegužės

25 d., buvo priaugančiųjų choro 
narių surengtas vakaras. Jau
nųjų choras suvaidino “Ir aš 
nepaisau”. Vaidinimas buvo 
gražus ir įdomus. Vaidintojai 
gražiai kalbėjo ir dainavo lietu
viškai. Žmonių galėjo būti daug 
daugiau, bet orui sušilus, žino
ma, kiekvienas traukia į laukus. 
Parengime visą vakarą dalyva
vo ir kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas. Šiam vakarui programą 
prirengė A. Stanišauskas. Sve
tainėje daug pasidarbavo: p. 
Mikuckis, Mockevičius, Klimai- 
tis, Norkevičius, Boleika ir p. 
Lučinskienė. Taipgi, baigiant 
programą, p. V. Boleika padai
navo porą dainų, kurios publi
kai labai patiko. Visoms moti
nėlėms, kurių mergaitės daly
vavo programoje, šoko ir daina
vo, tikrai yra garbė. Ir ateity
je lai jos visuomet vaidina ir 

’ r"į dainuoja lietuviškai.

Aną vakarą pas lietuvį Jimmy 
Witkins (Onos Katkauskaitės 
švogeris) jaunimas, vaikinai ir 
mergaitės, basketballininkai tu
rėjo metinę vakarienę. Dalyva
vo gražus būrelis. Buvo atsilan
kę prelatas Ambotas ir kun. 
Kripas. Būtų daugiau dalyvavę, 
bet dabar darbai eina dienomis 
ir naktimis, tai kiti iš darbo 
priežasties negalėjo dalyvauti. 
Vaikinai ir mergaitės šįmet gan 
gražiai žaidžia. Vadai instruk
toriai irgi dalyvavo, būtent: 
Pranas Klimas, Jurgis Malinau
skas ir Antanas Manikas; taip
gi dalyvavo Gibralteris 
Kasmonaitis.

Jonas

Parapijos mokyklos
School baigę vaikinai ir mergai
tės suruošė vakarą parapijos 
mokyklos naudai. Jie vaidino 
dvi gražias linksmas lietuviš
kas komedijas. Veikalui vado
vavo Sesutės, visi gražiai atliko 
savo roles. Tik gaila, kad salė 
nebuvo pilna. Lietuviškai kalba 
ir vaidina, kaip expertai. Tikrai 
tas jaunimas vertas pagarbos, 
linkime kad niekados neužmirš
tų savo gražios senos istoriš
kos kalbos.

High

KUN. JONAS BALKŪNAS,

V. J. Atsimainymo par. klebonas (Maspeth, L. I., N. 
Y), Kunigų Vienybės Sekretorius, gegužės 29 d. š. m., 
minėjo savo 15 metų kunigavimo sukaktį.

Kun. J. Balkūnas gimė 1902 m. spalių 22 d. Malt- 
by, Pa. Lietuvą pamatyti pirmą kartą jam teko būnant 
šešių metų amžiaus. Iš Lietuvos su savo tėvais grįžęs 
įstojo į mokyklą ir užbaigė pradinius mokslus. 1912 m. I 
vėl su tėvais išvyksta j Lietuvą. Ten su pertrauka dėl 
karo užbaigė gimnaziją ir 1919 m. įstojo į Seinų Kuni
gų Seminariją, kur mokėsi trejus metus. 1922 m. kar
tu su tėvais grįžo Amerikon ir čia užbaigė seminarijos 
mokslus.

1926 m. gegužės 29 d. tapo įšventintas kunigu.
V. J. Atsimainymo parapijos klebono pareigas ei

na nuo 1933 m. spalių 1 d.
Kun. J. Balkūnas yra ne tik pavyzdingas kunigas, 

bet ir visuomenininkas, ir prakalbininkas, ir laikrašti
ninkas. ir organizatorius. Jeigu šiandien mes turime 
lietuviškų katalikišku laikraščių šeimoje savaitraštį 
“Ameriką”, tai kun. J. Balkūno rŪDesčiu ir pasidarba
vimu. Prieš devynius metus kun. Balkūnas vedė New 
Yorko ir New Jersey Valstybių skyrių “Darbininke 
ir iš to skyriaus atsirado laikraštis “Amerika”.

Penkiojtkos metų kunigavimo sukakties proga 
sveikiname kun. Joną Balkūna ir linkime Dievo palai-: 
mos Jo kilniuose Bažnyčios, šios šalies ir pavergtos 
Lietuvos gerovei darbuose.

Electrfc Uglrt Department

Town of South Hadley
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HOLYOKE PRODŲCERS DAIRY CO., Ine.
Pasteurized Milk and Cream

172SargentSL, Tel. 8228 Holyoke, Mass.
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PRENTISS, BROOKS A CO., Ine.

109 VVinter Street Tel. 4505 Holyoke, Mass.
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Valio!

M.
C.
J.

kevičiūtė, pasipuošusios tautiš
kai lietuviškais drabužiais pa
šoko “Noriu Miego” ir “Sukti
nį”, o choras padainavo “Piau-

Vyrų Klubas turėjo savo me
tinę vakarienę parapijos salėje. 
Dalyvavo daugiau kaip šimtas 
narių. Kalbas sakė prelatas 
Ambotas, kun. Kripas, adv. Ku
bilius iš New Britain, pirm. V. 
Zigmentas, miesto mayoro ats
tovas ir keli kiti. Vakaras gra
žiai praėjo, bet daug narių ne
dalyvavo. Mokyklos vaikų be- 
nas su naujomis uniformomis 
(kurias parūpino vyrų klubas), 
gražiai pagrojo.

T

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

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

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

!

!
!
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!
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Šiomis dienomis priėmė Mo
terystės Sakramentą graži po
relė — Jonas Vilkas su Adele 
Manikaite. Porelė pasižymėjo 
savo prisirišimu prie parapijos 
ir draugijų. Linkime kuogra- 
žiausio sugyvenimo. Kaip gražu 
ir lengva žiūrėti kaip šliūbą ima 
lietuviška porelė katalikų baž
nyčioje šarvo parapijos! Rodos, 
viskas tvarkoje. Gražus pavyz
dys mūsų jaunimui prisirašyti 
prie parapijos draugijų, jose 
darbuotis arčiau susipažinti su 
savaisiais. Tą gali lengvai vi
sas parapijos jaunimas ir jis 
niekados nesigailės tai padaręs.

(Kunigui Jonui Balkūnui, jojo 15 kunigystės metų 
sukaktuvių proga).

Mes sveikinam, kurs sveikino lietuvius darbais
Kunigą Balkūną... žodžiais gi kitais
Vadą galiūną, neatstovaujama jėga...
Jis vis atsidavęs darbui, idealams.
Jis vis vadovauja... energingas, nepamainomas! 
Oktapu jį pavadinčiau prakilniausia prasme 
Nes spauda, klebonavimas, darbas jame 
Randa žmogų, kurio pirštai visame 
Auksu verčia paprasčiausiais darbais...
Nedaug mes lietuviai galim džiaugtis tokiais!

Jeigu galėčiau iškalba jo aš rašyt,
O eilės kitoniškos būtų tąsyk!
Bet turiu aš tenkintis pasveikinti jį
Ir gyventi, matydamas darbus jo ateityj.
Tik mes lietuviai užsikrėskime nuo jo
Ir šaukim pirmyn eidami Balkūnišką Valio!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Dr. Supis pasidarė golfo mė
gėjas. Net važiuoja į Wethers- 
field žaisti, kad jojo suduota 
bolė neatlėktų toli į Hartfordą. 
Galinga jo ranka.

Tuo tarpu Hartforde viskas 
ramu, žmonės dirba; orlaiviai 
ūžia virš miesto. Mūsų kores
pondento rašalas sausros metu 
buvo išdžiūvęs, bet palijus laiks 
nuo laiko jis stengsis neužmirš
ti lietuviškai parašyti ir pateik
ti vieną kitą žinelę iš šio seno,

. .bet gražaus miesto.

City of Holyoke Gas MNlRtMcBept.

Tel. 9841 Holyoke, Mass.
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SUPERIOR TOOL MFG. CO

172 Union St., Tel. 5-4528 Worcester, Mass.

THENEVVYORKER
Fine Food and Liquor

702 Main St., Tel. 2-9358 Worcester, Mass.

Holyoke Street RaihnyCt.
Plytcdtis.

RANDALL’S FLOWER SHOP
Flowers for Ali Occasions

22 Pearl Street Tel. 5-5426 Worcester, Mass.

FITCHBURG SAVINGS BANK

I

Canal Street Tel. 9801 Holyoke, Mass.

BOND BREAD COMPANY

66 Summer St., Worcester, Mass.
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W0RCESTER MOTOR, INC 
Oldsmobile Agency

258 Park Avė. Worcetfer, Mass.
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I Jehnsen Steel i Wkt C*.

745 Main St. Tel. 146 Fitchburg, Mass. t
53 Wiser Avenue $ TeL2r3783 Worcester, Mass.
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