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Seniau Amerikos vyriau

sybė farmeriams duodavo 
dovanas, kad mažintų sa
vo gamybą. Dabar vyriau
sybė leido kelti kainas far- 
merių produktams, kad 
paakstinti jų gamybą. To
dėl per 3 savaites kviečių 
kainos pakilo po 14c ant 
bušelio. Nuo Kalėdų iki 
bal. 1 d. kiaulės pakilo 50 
nuoš. Po to kiaulės vėl ki
lo 20 nuoš. Panašiai kilo 
visi kiti valgomieji pro
duktai. .
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Hughes Pasitraukia Iš 
Teisėjo Pareigų

birž.
Hu-

Washington, D. C.,
— Charles Evans 

Jung. Valstybių

DARBININKAS
FIVECENT8

Kainos įgabenamųjų
reikmenų kyla dėlto, kad 
Amerikos vyriausybė 
daug laivų pervedė Angli
jai. Dėlto susitrukdė įga
benamas reikmenų į Ame
riką.

Normaliu laiku anksti 
pavasarį darbai sumažėda
vo. šįmet to nebuvo. Šįmet 
dėjosi atbulai. Šįmet dar
bai gerėjo. Chicagoj per 
balandžio mėnesį darbi
ninkų skaičius padidėjo 6 
nuoš. O algomis tą mėnesį 
išmokėta 10 nuoš. 
giau, negu kovo m.

5 
ghes, 
Aukščiausiojo Teismo vy
riausias teisėjas, pasitrau
kia iš pareigų liepos 1 d. 
Pasitraukimo priežastis — 
senyvas amžius.

Washingtono politiniuo
se sluoksniuose kalbama, 
kad prez. Rooseveltas pa
skirs J. V. generalinį pro
kurorą Robertą H. Jack- 
soną teisėju į Aukščiausį- 
jį teismą.

Vokiečiai Didžiuojasi 
Laimėjimais

dau-

Apskaičiuojama, kad A- 
merikos vyriausybė gin
klavimosi reikalams per 
metus sunaudosianti V/2 
bilijonų svarų alumini- 
jaus.

Berlynas, birž. 5 — Mar
šalas Goering, pasididžiuo
damas laimėjimais Graiki
joje pasakė, kad “nėra sa
los, kurios Vokiečiai nega
lėtų užkariauti”. Jis taip 
pat pareiškė, kad 13,000 
Angljios ir Graikijos ka
reivių buvo paimta į ne
laisvę, ir daug Anglijos 
laivų nuskandyta.

Amerikos ginklavihiuisi 
trukdo įvairios priežastys. 
Trukdo vyriausybės nepri- 
sirengimas ir nesusiorga- 
nizavimas, trukdo darbi
ninkų streikai. Pagalios e- 
mė trukdyti ir gamta. 
Mat Tennessee valstybėje 
dėl lytaus stokos TV A 
tvenkinys pritrūko van
dens ir nesuka mašinų ra
tų. O ten gaminamas la
bai reikalingas ginklavi
muisi metalas aliuminijus.

Amerikoj turime tokių 
žinovų, kurie įrodinėja, 
kad, girdi, jei Europoj 
Hitleris ims viršų, tai A- 
merikai nebus gyvenimo. 
Girdi, jei Hitleris ir ne
siektų užkariauti Ameri
kos užsieninė prekyba bū
tų suparaližuota. Kaip iš- 
tikrųjų tada būtų, tai to 
niekas tikrai nežino, bet 
'dsi tą gerai žino, kad jei 
Amerika į tą karą įsivels, 
tai ir laimėjusi bus pralai
mėtoja. Kiek metų tada 
truks iki. Amerika ir su 
užsienine prekyba atgaus 
tą, ką išleis karo vedimui?

Normaliu laiku Amerika 
į užsienius išgabena tik 9 
nuoš. savo gaminių. Todėl 
netekimas užsieninės rin
kos Amerikos neparklup- 
dytų.

v •

Vokietija dabar pasiga
mina per metus 700,000 
tonų sviesto, o Amerika 
750,000 tonų. Skirtumas 
nelabai didelis. Iš to gali
ma daryti išvadą, kad vo
kiečiai ne vien nebadauja, 
o ir neprastai maitinasi.

Sovietų Rusija Nebepripa- 
žįsta 6ral»t

• Maskva, birž. 5 — Sovie
tų Rusijos vyriausybė 
pranešė, kad ji Graikijos 
valstybės nebepripažįsta 
ir nutraukė diplomatinius 
santykius su ja. Tai reiš
kia pilnai pritaria Hitlerio 
užgrobimui. Rusija taip 
pat nutraukė santykius su 
Jugoslavija, Belgija ir 
Norvegija.

Streikas Trukdo lėktuvy 
Statybą
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Reikalauja Nepaprastų Teisių

Pa- Prancūzij 
ar*- Graikijos 
3 1- čia kariui

!
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Anglija Džiaugiasi Paliaubų 
Sutartimi Irake

Londonas, birž. 5 — 1 
tikrintomis žiniomis p 
nešama, kad sukilimas 
rakė numalšintas, vokie- į Siriją.
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VVashington,
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybės nariai 
reikalauja, kad Kongresas, 
suteiktų prezidentui Roo- 
seveltui nepaprastas tei
ses. Gavęs tas teises pre 
zidentas galėtų paimti, už 
teisingą atlyginimą, viso
kią privatinę nuosavybę, 
nežiūrint kokioje formoje 
ji būtų, jei tik jo manymu 
tai būtų naudinga krašto 
apsaugai. Pats preziden- 

• tas nuspręstų kiek toki 
nuosavybė yra verta ir ją 
visiškai paimtų arba tik 
laikinai iki praeis karo pa
vojus. Taip, pavyzdžiui, jis 
galėtų pareikalauti iš šei
mininkių metalinių įvairių 
puodų, puodelių, geležin-

kelius, fabrikus ir įvairią 
atskirų žmonių ar korpo
racijų nuosavybę.

šitokių teisių pareikala
vimas sukėlė nemažai pa
sipriešinimo senatorių tar
pe, ypač respublikonų. 
Kaikurie jų pareiškė, kad 
prezidentas ieško diktato
riškų teisių, kad tai esą 

i “komunizmo ir socializmo 
j įvedimas”. Galima tikėtis, 
j kad tokio įstatymo prave- 
dimas sukels Kongrese 
daug pasipriešinimų. De
mokratai, daugumoje, ži
noma, pritars tokiam įsta- 

: tymui, nes jie sako, kad 
tai esą reikalinga, nes pa- 

; vojui užėjus nebus jokių 
I atidėliojimų bei trūkumų.t J I • V* • 1 f Ve • I C* •• Vokiečiai Veržiasi Į Siriją 
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Londonas, birž. 5 — Šim
tai Vokietijos nacių lėktu
vų ir bombnešių jau ran
dasi Sirijoje, kurį yra 
Prancūzijos valdoma. Iš 

i vokiečiai siun
čia kariuomenę lėktuvais

1

lnglewood, Cal., birž. 5— 
Streikas North American 
Aviation kompanijos dar
bininkų trukdo lėktuvų 
statybą. Iš 12,000 darbi
ninkų streikuoja 20 nuo
šimtis. Apskaičiuojama, 
kad tos kompanijos dirb
tuvėse pastatoma penkta 
dalis visų Amerikos karo 
lėktuvų. Toji kompanija 
turi už $200,000,000 vertės 
pastatyti lėktuvų. Nors ir 
nedidelis nuošimtis darbi
ninkų, kurie priklauso 
prie unijos, streikuoja, bet 
streikas paraližuoja visą 
darbą.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS VAIZDAS. Liepos 4 d. š. m. Marianapolio Ko-^iai pabėgo ir Anglija su-l^ Prancūzijos 
legijos parke, Thompson, Conn. įvyks tradicijinė LIETUVIŲ DIENA. Lietuvių 
Dienos programa prasidės šikilmingomis Šv. Mišiomis, pamokslu ir giedojimu. 
Laike šv. mišių giedoti yra pakviestas Švč. Trejybės lietuvių par. (Hartford, 
Coiin.) choras, vad. muz. J. Balsiui. Po pamaldų pietūs, o po pietų bus progra
mos tęsinys: dainos, sportas, žaidimai ir 1.1.

Lietuvių Dienos Rengimo Komisija nuoširdžiai veikia, kad šių metų Lietu
vių Diena būtų įspūdingiausia ir reikšmingiausia.

Rusija Koncentruoja Armijų

Japonija Siunčia Maistą 
| Vokietiją

Maskva, birž. 5 — Sovie
tų Rusija pradėjo koncen
truoti kariuomenę prie j;

darė paliauba* su Irako . tariasi kas reikia daryti, 
nauja vyriausybe. Angii- leisti vokiečiams tą kraštą 
jos vyriausybė ta žinia pa- • užvaldyti ar priešintis. Si- 
sidžiaugė, bet taip pat pri- rijos užgrobimas Anglijai 
pažįsta, kad pralaimėji-J būtų nemažas smūgis, nes 
mas Graikijoje ir neteki- j iš čia vokiečiams būtų len- 

■mas Kretos ją suvaržo Vi- gva pasiekti Iraką ir Pa- 
duržemio jūroje. Iš Kretos (lestiną.
salos vokiečiai galės leng-| Anglija deda visas pa- 
vai bombarduoti ir sulai- ’ stangas, kad vokiečiai ne- 

įkyti Anglijos prekybinius j užgrobtų Sirijos. Išrodo, 
laivus, taip kad jos kelias kad čia įvyks žiauri kova. 

Washington, birž. 5 _ į Suezo kanalą bus su-• Pralaimėjimas Graikijos
Kada vyriausybė pareika- trukdytas. Be to, is Kretos ir netekimas daugelio ką- 

vokiečiai lėktuvais pasieks reivių ir karo ginklų An- 
Anglijos karine* bazes

veltui nepaprastas teises, kaip tai Maltą, Aleksan- minimo ir vyriausybės ap- 
ie - - driją ir kitas. kaltinimų.

Priešinasi Prezidento 
Teisėms

lavo, kad Kongresas su-
■ teiktų Prezidentui Roose-

Tokio, birž. 5 - Iš patik- Taškento, kuris netoli Ira-iš respublikonų pusės pa-
„ . V i_ • Ai?____ ____ sinvle DasiDnesmimai. Mirintų šaltinių pranešama, no ir Afganistano. Taš- 

kad iš Japonijos kasdien kentas yra didžiausias in- ... T 
geležinkeliu siunčiama į dustrijos miestas viduri-;. -- 
Vokietiją apie 1500 tonų nėję Azijoje. Ar Stalinas 
maisto. Sovietų Rusija tuo nesitaiko užgrobti Iraną ir 
pasinaudoja. Kadangi pa- Afganistaną? Kas žino, 
siekti Vokietiją, Japonijai gal Hitleris jam tai paža- 
reikia naudoti Rusijos ge- dėjo, 
ležinkelį per Sibiriją, tai 
sovietų vyriausybė pakėlė 
kainas 500 nuošimčių.

si

v •

o, glijoje sukėlė daug nusi-

kaltinimų.

HITLERIS KALBĖJOSI SU 
MUSSOLINI

I - ■ .1

Roma, birž. 5 — Hitleris
susitiko su Italijos dikta-

Anglai Pasiruošę Užimti Siriją
500,000 Kareivių Laukia Įsakymo

___________________ <•>

Londonas, birž. 5 — An
glijos karo vadovybė turi 
paruošas 500,000 kareivių 
užėmimui Prancūzijos-Si- 
rijos, pirm negu tą kraštą 
užims Vokietija.

Mirė Buvęs Vokietijos 
Kaizeris

Anglijos Lakūnai Bombar
duoja Berlyną

Londonas, birž. 5 — An
glijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Berlyną, Du- 
esseldorfą ir kitas vietas 
pridarydami nemažai nuo
stolių. Vokietijos laivas 
nuskandytas prie Norvegi
jos pakraščio.

chigan valstybės atstovas, 
•_;Wolcott pareiškė: “Jei

i įstatymas praeitų, 
kad prezidentas galėtų pa
imti visokią nuosavybę, tai j 
aišku, kad jam būtų leista 
paimti pinigai, fabrikai ir toriumi Mussolini ir, be a- 
visi turtai. Kaip toli mes bėjo, tarėsi apie naujus 
eisime su tokia apsauga?,karo žygius. Bet jų susita- 
Nėra reikalo atsisakyti rimo planas yra slepia- 
demokratijos, prisiren-' mas. Kur diktatoriai pa- 
giant už ją kovoti”... Ats-‘ suks karinę jėgą į arti- 
tovas Short pasakė: “Tai muosius Rytus ar į Angli- 
yra paskutinis žygis. Mes ją, tik jiems tėra žinoma, 
pabudę atsirasime sočia- Nėra abejonės, kad jie taip 
listinėje valstybėje”.

kų nepakreiptų, bet pa
saulio karą pailgintų.

Streikieriams Neduoda 
Pašalpos

Jugoslavai Stengiasi Išva
ryti Vokiečius

pat susitarė ką daryti, jei 
Amerika aktyviai įsikištų 
į karą. Iš Romos, Italijos 
diplomatai praneša, kad 
Amerikos įsikišimas daly-

Madison, Me. birž. 5 — 
Valstybės nedarbo komisi
ja išsprendė, kad darbinin
kams, kurie streikuoja 
Madison Woolen Kompa
nijos, nuo gegužės 12 die
nos, nebūtų duodama ne
darbo meto atlyginimas. 
Darbininkai yra CIO uni
jos nariai.

Naciai skelbia, kad nuo 
karo pradžios jie nuskan
dinę 11 milijonų tonų An
glijos laivų. Anglija tvirti
na, kad naciai mažiau te- 
nus^andino., Bet anglai Imas dalykas, kad prancū- 
pripažįsta, kad nei su A-’ * - •-
menkos pagelba tų nuos
tolių negali atpildyti.

Doorn, Olandija, birž. 5, 
— Vakar mirė buvęs Vo-Miuo ,------ v alLHL 11111V UUVęS VO-

Prancūzi jos valdžia įspė-l kieti jos kaizeris Wilhel- 
jo pasiryžėlius užimti Siri-lmas, apie 83 m. amžiaus, 
ją, ir sako, kad ji ginsianti 
savo žemes ginklu. Gali-

18 MisijonieriųV
I Tolimuosius Rytus

zai paskelbs karą Anglijai, 
jeigu ji puls Siriją. Bet 
kaip su Vokiteija?

Jis iš Vokietijos pabėgęs 
1918 m. gyveno Olandijoj. 
Kada Hitleris užėmė Olan
diją, tai jis kaizeriui Wil- 
helmui pasiūlė grįžti Vo-

Maryknoll, N. Y. birž. 5,
— Aštuoniolika naujai į- 
šventintu kunigų - misio
nierių išvažiuoja į Toli- 

„ . muosius Rytus
kiėtijon, bet jis atsisakė; Kristaus mokslą.

skelbti

Washington, birž. 5 
Jugoslavijos atstovas 
merikai pareiškė, kad 
tautiečiai laikosi vienybės 
ir rengiasi išvyti vokie
čius iš savo krašto. Jis pa-’Grupė, vadovaujant muz. A. Šlapeliui, išpildys Darbi- 
reiškė, kad Jugoslavijos ninku Radio programą, 
ištremtoji vyriausybė yraj Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles 1F 
nusistačius atgauti ų#- klausykite gražių lietuviški^ dainų, muzikos ir pranė-1 
grobtas teritorijas. j,.'.pilnų. ' sn9n

A- 
jo

šeštadienį, birželio 7 d. š. m., 2 vai. po pietų WCOP 
radio stotyje, Eostone, Norwoodo lietuvių par. Radio

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles 1F
-Vi.---------•• . .. .
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Kardinolas Dougherty Paskirtas
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tas prižiūrėti sunkiai besi-j d' 
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
POPIEŽIUS-TAIKOS VILTIS

Birže-

PIKNIKAS

*S1» » >

\

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Berlynas, birž. 5 — Laik
raštis The New York 
Times praneša, kad visi

Smarkūs Mūšiai Prasideda Sirijoj

Sustreikavo Keltuvų

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
n i r ■ i

Detroit, Mich., birž. 5—j katalikiški laikraščiai,
Laikraštis: “The Detroit:žurnalai ir biuletiniai, nuo 
News”, rašydamas apie!birželio 1 dienos, nacių vy- 
pasaulio karo užbaigimą, I riausybės įsakymu, sulai- 
sako: “Kad užbaigti karąJkyti. Kitiems Vokietijos 
reikia prašyti, kad Popie-Į laikraščiams įsakyta nė
šius Pijus XII kariaujan- talpinti Popiežiaus paveik- 
čioms tautoms tarpinin- slų. Faktas, kad Bažny- 
kautų”...

Katalikų Spauda Užgniauž 
ta Vokietijoje

čios priešai uždaro katali
kiškus laikraščius, įrodo 
tų laikraščių didžią galią 
ir įtekmę. Juo labiau Kris
taus priešai puola sunai
kinti katalikiškąją spaudą, 
tuo labiau ir uoliau patys 
katalikai turėtų ją remti 
ir platinti.

400,000 Katalikų
Kariuomenėje

Washington, birž. 5 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybės sąrašai 
įrodo, kad šiuo metu 400,- 
000 Katalikų jaunų vyrų 
tarnauja šios šalies ka
riuomenėje ir laivyne. Iš 
viso dabar kariuomenėje 
yra 1,400,000 kareivių ir 
laivyne 227,000. Pasirodo, 
kad Katalikų kareivių 
nuošimtis yra labai dide
lis. Ar tas neįrodo Katali
kų patriotizmo?

Simimjos fi^vontojoi Jmchi 
Bad?

pildo ir grūdų į Suomiją 
nepristato. Suomijos vy
riausybė dėjo visas pa
stangas, kad sovietų Rusi
ja pildytų sudarytą sutar
tį, bet vis veltui.

KUN. JONAS SKALANDIS,
Šv. Pranciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) vika
ras, birželio 5 d. minėjo savo 10 metų kunigavimo su
kaktį. Pirmąsias iškilmingas šv. mišias atnašavo Šv. 
Petro lietuvių parapijos, So. Bostone, bažnyčioje, bir
želio 7 d., 1931 m. Birželio 9 d., 1931 m. paskirtas vika
ru Šv. Roko lietuvių parapijos, Montello, Mass., kur iš
buvo, rodos iki 1934 m., o tais pačiais metais perkeltas 
į Peabody, kur vikaravo apie keturius metus su virš. 
1939 metais perkeltas į Lavrence.

Kun. Jonas Skalandis, kur tik jis buvo pasižymė
jo veikimu jaunimo tarpe. Sveikiname Jubiliejatą ir 
linkime ilgiausių metų!

Boston, Mass. —
lio 5 d. didžiųjų namų kel
tuvų operatoriai paskelbė 
streiką. Pirmiausia išėjo į 

' streiką National Shawmut 
į Banko namų keltuvų ope- 
I ratoriai, o po to ir kiti. Sa- 
koma, kad išeis į streiką

birž. 50 namų keltuvų operato- 
.rili.
f Darbininkai reikalauja 

Suomija} pakelti algas, sutrumpinti

Helsinki, Suomija,
5 — Ministras Vaino Arola rii 
pareiškė, kad Suomijoje f - 
trūksta duonos. _ _ _
buvo padarius sutartį su' darbo valandas, laiką ir 
sovietų Rusija. Rusija tu-pusę už viršlaikį, pailginti 
rėjo pristatyti Suomijai atostogų laiką Streikui 
grūdų, bet komunistų vy-, vadovauja Amerikos Dar- 
riausybė tos sutarties ne- bo Federacijos unija.

St. Paul — J. E. Kardino
las Dennis Dougherty, 
Philadelphijos Arkivysku
pas paskirtas Pijaus XII 
atstovu Devintajam Tau
tiniam Eucharistiniam 
Kongresui, kuris įvyksta 
birželio 23 iki 26 dd., Min- 
neapolis ir St. Paul, Min- 
nesota valstybėje.

J. E. Kardinolas Dou
gherty buvo popiežiaus 
Legatu ir 33-me Tarptau
tiniame Eucharistiniame 
Kongrese 1937 m. Maniloj.

Washington, D. C., birž. 
5 —- Kongr&monas M. Mi- 
chael Edelstein iš New 
York, kalbėdamas Kongre
so posėdyj sukrito ir mirė. 
Jis savo kalboje gynė žy
dus, kurie buvo kaltinami, 
jog “tarptautiniai bankie- 
riai ir kažkurie žydai nori 
įtikinti Prezidentą ir Kon
gresą, kad Jung. Valsty
bės įeitų į karą”.---- ---

Didžioji Britanija uždė
jo blokadą Prancūzijos 
valdomai Sirija ir Lebano- 
nui, kad sulaikytų Vokieti
jos karo mašiną nuo užė
mimo Palestinos, Cyprus 
ir Egipto. Britanijos laivy
nas, kaip praneša Anglijos 
žinios, užima Sirijos uos
tus. Prasideda nauji smar
kūs mūšiai.

Vokietijos oro jėgos 
smarkiai bombarduoja 
Anglijos karo laivyną Vi
duržemio jūroje. Taip pat 
bombardavo Aleksandriją,

Egipte, kur užmušė dau
giau 100 žmonių.

Iš Londono praneša, kad 
“prancūzų styliaus” lėktu
vai bombardavo Amman 
sostinę, Britų valdomoj 
Transjordano kolonijoj, 
kaipo atkeršijimui Bri
tams už bombardavimą 
gazolino sandėlių Beirute, 
Lebanone.I

Pirmas Philadelphijos Lietuvių

Viloje Juozapo Marijos 
HollandRoad, Newtown, Pa.

Sovietiška "Tvaika"
Pavergtoje Lietuvoje

Daržinėje suversta krūva 
iš kitų ūkių atvežtų įvai
rių žemės ūkio mašinų. Jos 
suverstos be jokios tvar
kos, nuo rudens nevalytos, 
apaugę purvais, žolėmis ir 
rūdimis. Apžiūrinėjant 
puikiausius veislinius gy
vulius “šiurpas perima, 
pažvelgus į lubas”. Pasiro
do, kad lubos visai neap
saugotos ir gali kiekvieną 
momentą įgriūti, nes sov- 
chozo komisaras liepė iš
imti lubų spyrius. Vaikš
čiojant lubomis, jos siū
buoja. Tvartuose, kur nuo
lat šildomas vanduo run
keliams šutinti, krosnis

tvartus aplankė. O tuo tar
pu veislinė karvė ir jos 
naujagimis jau spėjo nu
gaišti.

Nepakenčiami esą sani
tarijos bei higienos daly
kai. Darbininkai verčiami 
naudotis vandeniu iš šuli
nio, kuris yra prie išviečių, 
balos ir mėšlyno. Darbi
ninkai susirgo šiltine (ti- 
fu). Tikrinant šulinio van
denį, jame rasta šiltinės 
bacilų.

Toliau seka toks aprašy
mas: “Klojimuose taip pat 
netvarka: einama ir va
žiuojama per krūvas paša
rinių šiaudų, kelias tarp ū- 
kio ir laukuose esančios 
šiaudų stirtos nuklotos 
storu šiaudų sluoksniu. Ir 
tai yra tuo metu, kada tiek 
daug kalbama apie šiaudų 
trūkumą. Iš rudens galvi
jai buvo šeriami po du kar
tu šienu ir dobilais, tuo 
tarpu dabar prie geriausių 
norų nei karto jie šieno 
nebegauna. Neapdairumo ' 
dėka pernai rudenį blogai ' 
sukapčiuota poros hekta- 1 
rų runkelių pasodininkai, 
menkai nuvalyti ir palikti 
be jokios ventiliacijos. Pa
sodininkai sušuto, ir pasi
darė niekam nenaudingi. 
Taip buvo pasielgta ir su 
pelais, kurių daug lauke 
supūdyta.”

Melžėja Laučienė iš ryto 
neišmelžia visų karvių — 
dalį jų palieka, melždama 
jas per dieną tik du kar
tus. Ji tai daro, nenorėda
ma anksti keltis. Nuo to 
genda karvių pienas ir teš
muo. Darbininkai arklydė- 
se rūko, savavališkai pasi
traukia nuo darbo, girtuo
kliauja. Profesinės sąjun
gos komiteto narys Prič- 
kaitis, veždamas spiritą, 
taip nusigėrė, kad “su ve
žimu įsiritęs į griovį”, pa
liko vežimą Dievo valiai. 
Kuliant sugedo traktorius. 
Tačiau iš 30 darbininkų 
“neatsirado nei vieno, ku
ris padėtų užvesti trakto
rių”. “Administracijos ir 
darbininkų tarpusavio 
santykiai nepaprastai blo
gi”. Tuo netenka stebėtis, 
nes santykiai tarp bau
džiauninkų ir dvarų admi
nistratorių niekada nebu
vo geri!

Taip, trumpai atpasako
jus, atrodo Simanėliškių 
sovietinės baudžiavos dva
ras. Atrodo, kad dabar jau 
okupuotoji Lietuva bus 
pasivijusi kitas brolišką
sias respublikas, kurioms 
jau seniau šviečia Stalino 
saulė...
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KUN. KAZIMIERAS K. JENKUS,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston) vikaras, birželio 5 
d. minėjo savo 10 metų kunigavimo sukaktį. Kun. Ka
zimieras K. Jenkus pirmas iškilmingas šv. mišias at
našavo Cambridge lietuvių par. bažnyčioje birželio 7 
d., 1931 m.

Kun. K. Jenkus minėjo ne tik savo 10 metų kuni
gavimo sukaktį, bet ir 10 metų vikaravimo So. Bosto
ne Šv. Petro lietuvių parapijoje. Taigi dvigubos su
kaktuvės. Kun. Jenkus yra parašęs nemažai straips
nių “Darbininkui”, “Draugui”, “Laivui” ir kitiems 
laikraščiams, ir taip pat yra išvertęs ir sulietuvinęs 
keletą scenos veikalų. Daug veikia jaunimo organiza
cijose. '

Sveikiname Jubiliejatą ir linkinle stiprios sveika
tos!

Lietuvos komunistų vir
šūnėse yra šie:

1. Niunka (lietuvis) vyr. 
prokuroras, vedęs žydę.

2. Didžiulis (pasivadinęs 
Grosmanas), latvis, vedęs 
žydę.

3. Meskovas (ps. Ado
mas), Ukmergės žydas, 
baigęs ten rabinų mokyk
lą; jis komjaunimo vadas.

4. Fridmanas (ps. Lat
vis), žydas advokatas.

5. Koganas, žydas.
6. Epsteinas ir Kučins

kas, žydai.
7. Stimburis (lietuvis) 

turįs žydą padėjėją.
8. Pakarklis, švietimo 

kom., vedęs žydę.
Žydai išvaryti iš buvu

sios Austrijos, Čekoslova
kijos ir Vokietijos rado 
Lietuvoje prieglaudą ir 
dabar, nemokėdami lietu
vių kalbos, užima aukštas 
vietas: ligoninių direkto
rių, sindikatų vedėjų ir pa-

našiai.
O Rusijoje?
Stalinas, vedęs žydę. 
Molotovas, vedęs žydę. 
I^aganovičius, Stalino 

švogeris, SSSR geležinių 
komisaras, žydas. Stalino 
patikimas asmens gydyto
jas — žydas, taipgi visi jo 
asmens gvardija, apsauga 
susideda iš žydų.

Žydai Maskvoje: 
1923 — 86,000;
1931 — 131,000;
1934 — 250,000;
1937 — 450,000. Kas sep

tintas Maskvos gyventojas 
yra žydas.

Statistikas.

Amerikoj yra nemažai 
tokių, kurie stoja už viso
keriopą talką Anglijai. Bet 
jei Amerika būtų panašio
je bėdoje, tai Anglijoj ne
atsirastų tokių, kurie sa
kytų, kad Anglija turi eiti 
Amerikai į talką.

—Jau keliais atvejais bu
vo rašyta, pasiremiant pa
čios bolševikinės spaudos 
aprašymais, kad okupuo
toje Lietuvoje pristeigtuo
se sovehozuose įsiviešpa
tavo grynai maskoliška 
“tvarka”. Dabar “Tiesa” 
pateikia žinių, kaip atrodo 
Vilkaviškio apskrities Si
manėliškių sovehoze. Šis 
sovietiškos baudžiavos 

I dvaras turįs net 500 hek- 
) tarų. Iš stambesnių apy
linkės ūkininkų į šį dvarą 
jprivogčiota 150 geriausios 
■veislės gyvulių ir jų prie
auglio, per 550 avių, keli 
šimtai kiaulių. Kažkodėl
sovehoze tėra 3 arkliai ir suskilusi, pro plyšius ver
du traktoriai.

Ūkininkai bei ekskur-'“Kiekvieną minutę gali 
santai, lankydami šį sovie- kilti gaisras ir sunaikinti 
tišką dvarą, darą daug ne tik gyvulius, bet ir sėk- 
karčių, bet teisingų pasta- linius grūdus, supiltus ant 
bų dėl jame viešpataujan- tvartų”. Iki Naujų Metų a- 

velių tvartai buvo be lubų 
ir su atlapomis durimis. 
Durys užtaisytos ir lubos 
įdėtos tik tada, kai sušalę 
pastipo 25 veisliniai nau
jagimiai ėriukai.

Šio sovietinio dvaro zoo
technikas buvęs pakvies-

Panelė Harriet Elliott, 
Tautiško Saugumo Komi
sijos Vartotojų Komisijo- 
nierius sako, jog mes šio
je šalyje turime užtekti
nai cukraus ir kito maisto. 
Ji taip praneša, todėl jog 
pereitą mėnesį gandai bu
vo skleisti jog netik kad 
neturėsime gana cukraus, 
miltų ir kito maisto, bet 
jų kainos nežmoniškai 
kils.

Miss Elliott praneša, jog 
dabar cukraus yra gana, ir 
galima dar daugiau jo ga
minti. Apart to, iš Kubos 
galima partraukti daug 
cukraus, nes Kubai Euro
pos rinkos yra uždarytos. 
Importavimą cukraus į 
Jung. Valstybes valdo 
kvotos sistema, bet prezi
dentas kaip tik mato, jog 
langiau cukraus reikia, 

FLIS.

NORTHWESTERN MOTORS 
Ine.

Packard Sales & Service
Baltimore, Maryland

šeštadienį, Birželio 7

PURITAN 
HANDICAP 

$5,000 Pridėta

čios betvarkės. Čia tik 
prieš savaitę baigti kulti 
rugiai. Veislinių avižų ir 
miežių prėsmai dar tebe
stovi nekulti. Lauke žagi- 
niuose tebepūsta nekulti 
veisliniai žirniai. Įrankių 
remontas vyksta vėžlio 
greitumu. Jei taip toliau 
eąsr tai “iki rudens jų re
montas nebus baigtas”, bet jis tik trečią dieną*gali partraukti.

LAIKAS 2:15
Grancistand ....
Clubhouse ......

(Su taksais)
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DARBININKAS

Nervai - Reikiamiausias Kario Vaizde matosi ne jūrės, bet smėlio bangos, per kurias brenda vokie
čiai artindamiesi prie britų karo jėgų Egipto rubežiaus pakraščiais.
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Lietuvoje Viešpatauja Žydija
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Iš visiškai tikrų šalti- je — lenkai. Tuo tarpu lie- 
nių esame patyrę, kad Lie- tuviai 
tuvos bolševikų partijos niam 
centro komitetas su komi- mais, 
sarų taryba yra išleidęs vietas

Ypatumas Bažnyčia Ir Darbininkai
Karo ministerija nusiskundžia, kad gerokas užsi

registravusiųjų vyrų nuošimtis į kariuomenę netinka 
dėl įvairių fizinių trūkumų: paplokščių pėdų, silpnos 
krūtinės, permažo ūgio ar svorio, prastų akių, apy
kurčių ausų ir tt. Mat, žiaurusis karo dievaitis tobulų 
aukų reikalauja. Jis nepaiso, kad daugelis tų rinktinių 
vyrų, pačių geriausiųjų darbininkų, bus nukauta ar 
visam gyvenimui sužalota. Tuos visus sukoneveiktus 
invalidus visuomenė turės išlaikyti. Nemaža ten bus 
taip vadinamų žygdarbystės herojų, medaliais nuka
bintomis krūtinėmis, bet tie visi garbės požymiai ne
pavaduos sulaužytų bei sunaikintų kūno sąnarių. Gar
bės šūkiai neišdildys iš jų atminties pergyventų karo 
baisenybių. Tas vaizdas gerai visiems žinomas iš perei
to pasaulinio karo.

Bet toks jau gyvenimas, ar verčiau toks negailes
tingas karo dalyvių likimas. Šiame kare dar daugiau 
reikalaujama iš stojančių kariuomenėn naujokų, nes 
prisidėjo dar vienas karo veiksmas, pirmiau vos teži
nomas ir mažą, palyginti, rolę vaidinęs. Tai aviacija 
bei orlaivystė. Ji sparčiai prasiveržė priekin ir prade
da užimti vieną iš pirmiausiųjų vietų moderninio karo 
žygiuotėj. Aviacijos dalyviai - lakūnai turi būt patys 
rinktiniausi vyrai: tobulai sveiki, ko geriausių akių ir 
pačių stipriausių nervų. Ot tie žmogaus nervai (kar
tais nė nežinia, ką tuo žodžiu norima išreikšti) dabar 
yra reikiamiausias dalykas ne tik vadams, bet ir eili
niams kareiviams. Jie turi simbolizuoti bei reikšti drą
są, ištvermę, ryžtingumą, šaltą kraują, atkaklų nebo
jimą bet kokio pavojaus, pagaliau sumanumą, inicia
tyvą, greitą tarsi žaibas orientuotę, apdraudą prieš 
paniką bei niekuo nesuvaldomą masinę išgąstį — žo
džiu, nervai tai visos rinktinės tobulo kario savybės. 
Toks riteriškumo ypatybių rinkinys vienam žmoguje 
beveik neįmanomas. Ne tik eilinio kario, bet ir taip! „ ___________ .
vadinamo herojaus - antžmogio nervai bejėgiškai su- priemonė išreikalavimui teisin- įvairiose komisijose ir pasitar- 
yra nuo baisaus kanuolių trenksmo, granatų sprogi
mo ir nuo orlaivių ūžesio ir krintančių iš jų bombų ir 
šovinių. Nuo to laiko, kada ir oras virto karo lauku, 
vargšui kareiviui tiesiog nėra kuo prisidengti, nė kur 
pasislėpti. Nestebėtina, kad ir kiečiausi nervai neišlai
ko ir kad pasireiškia masinė panika tose kariuomenė
se, kurios silpniau organizuotos ir praščiau aprūpin
tos moderninėmis karo mašinomis.

Hindenburgas yra pasakęs, kad busimąjį karą lai
mės tie, kurių stipriausi nervai. Kadangi dabartinėse 
kautynėse visur laimi vokiečiai, kai kur anglai, o nie
kur italai, tai išeitų, kad vokiečių nervai stipriausi, bri
tų jau silpnesni, gi italų patys silpniausi. Tačiau Hin- 
denburgo posakis nepilnai klausimą išriša. Jis pamir
šo pridurti, kad šalia stiprių nervų dar reikia ir tinka-, 
mo karui pasiruošimo. Vokiečių nervai geri, dėl to ne- vų tai iš tiesų galima pavydėti.

RAŠO T.
Popiežius Pijus XII, kalbėda

mas birželio 1 dieną, šių metų, 
priminė ir pakartojo pasauliui 
Katalikų Bažnyčios mokslą dar-

bo klausimais. Tas mokslas lai
kraštyje “Darbininke” per dau
gelį metų yra aiškinamas. Ta
čiau pravartu kaikuriuos daly
kus iš naujo pareikšti.

laikomi bolševiki- 
režimui nepatiki- 
todėl į atsakingas 
lietuviai gali būti 

slaptą instrukciją valsty-' priimami tik įsitikinus jų 
visišku atsidavimu oku
pantams.

Tokiomis aplinkybėmis 
nenuostabu, kad okupuo
tosios Lietuvos valstybi
nėse įstaigose (o privati
nių įstaigų nebeliko) ne
paprastai didelį nuošimtį 
sudaro nelietuviai. Yra vi
sa eilė įstaigų, kuriose ne
lietuviai sudaro net dau
giau pusės visų tarnauto
jų. Pav., buvusiame Lie
tuvos Banke, kuris dabar 
paverstas maskoliškojo 
valstybinio banko konto
ra, mažiausia 70% visų 
tarnautojų yra žydai. 
Toks pat vaizdas preky
bos, pramonės, sveikatos 
ir kai kuriuose kituose ko
misariatuose. Sprendžiant 
iš tų komisariatų tarnau
tojų veidų, galima būtų 
padaryti išvadą, kad bent 
pusę Lietuvos gyventojų 
sudaro nelietuviai...

Kaip jau sakyta, šalia 
žydų proteguojami lenkai, 
ypač pabėgėliai iš Lenki
jos gilumos. Mat, būdami 
Lietuvai svetimi, jie pa
klusniau vykdo okupantų 
valią.

Pagaliau, tenka dar pri
minti iš Maskolijos at- 
grūstus “tovariščius”, ku
rie visose įstaigose eina 
bolševikinės dezorganiza
cijos instruktorių, virši
ninkų ir komisarų “pava
duotojų” bei panašias pa
reigas.

binių įstaigų kadrų sky
rių viršininkams, kad val- 

! dininkais į įstaigas pir- 
mon eilėn būtų priiminė
jami žydai, o antroje eilė-

I

išdėstė savo enciklikoje “Re
rum Novarum” Mūsų pirmta- 
kūnas Leonas XIII, ir nėra pa
prasta prekė, bet jame tur i bū
ti pripažinta žmogiškoji darbi
ninko vertė, ir dėl to negdima 
jo pirkti, paidavinėti, kaip ko
kį daiktą, tai vis dėl to šiandie 
vadinamoje darbo rinkoje dar
bo pasiūla ir pareikalavimas 
skirsto žmones į dvi klases; ši
toji gi dviejų grupių kova pa- 

i verčia darbo rinką kovos lauku, 
j kur abu luomai žiauriai vienas 
i su kitu kovoja. Visiems aišku, 
kad šitą blogybę, kuri gręsia 
pavojumi pačiai bendruomenės 
būklei, reikia kuo skubiausiai 
pašalinti”.

tai nusistatydami prieš darbi
ninkų unijas, uždarydami fabri
kus, nusamdydami iš kitų mies
tų streiklaužius ir įduodami 
jiems ginklus; taip pat ir kito
kiais būdais sukeldami darbi
ninkų kerštą ir piktumą. Visa j 
tai veda prie sukėlimo, riaušių 
ir netvarkos. Iš kitos pusės, 
darbininkai kartais pasiduoda 
blogos valios vadų suvedžioji- 

imams ir kurstymams sukelti 
riaušes prieš asmenis ir naikin
ti nuosavybę. Leonas XIII pa
smerkė darbininkus ir darbda
vius, kurie taip nesąžiningai .el
giasi. Popiežius reikalauja, kad 
valstybės vyriausybė griežtai j 
imtųsi priemonių apginti visų 
teises, ir ant kiek tik yra gali-1 
ma, pašalinti ekonomines blogy
bes, iš kurių kyla netvarka ir 
streikai”.
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Streikai
Apie darbininkų streikus šian- susilaikyti nuo prievartos ir | 

die yra visokių nuomonių. Vie- niekuomet nekelti maišto, ar 
ni teigia, kad vyriausybė neleis- daryti kokių nuostolių darbda-j 
tų darbininkams visai streikuo- viui ar jo nuosavybei”, 
ti, kaip tai jau yra įvesta dikta
torių valdžiose, pavyzdžiui, so- lių darbininkams, darbdaviams 
vietų Rusijoje, ir visuose kraš- ir bendruomenei. Už tai Leonas 
tuose, kurias Stalinas pavergė; XIII, enciklikoje “Rerum Nova- 
taip pat Vokietijoje, Italijoje ir rum”, sako: “Streikai yra pa- 
kitur. Kitų yra nuomonė, kad vojinga blogybė ir jų priežastis 
tai esą darbininkų teisė ir prie- reikia valstybės įstatymais pa- 
monė išreikalavimui sau gero- šalinti”, 
vės ir vyriausybė neturėtų j Garbingos atminties Popie- 
streikų uždrausti, tik pašalinti žius Leonas XIII uždeda valsty- 
priežastis, kurios veda prie jų. bei šias pareigas; būtent, dau- 

Streikas yra sutartinas dar- giau rūpintis visuomenės gero- 
bo sustabdymas. Leonas XIII ve, prižiūrėti kad kiekvienai 
sako: “Ilgesnis ir sunkesnis piliečių klasei būtų sudaryta 
darbas ir menkas už jį atlygi- tinkamos materialinio gyveni- 
nimas neretai duoda darbinin- mo sąlygos, ypatingai, kad dar
kantis progą susitarus mesti bininkai gautų tinkamą prągy- 
darbą”. j venimui atlyginimą; įstatymų

Katalikų Bažnyčią, žmonių keliu nustatyti, kad nesutari- 
teisių gynėja ir beturčių užtarė- mai tarp darbininkų ir darbda- 
ja, nedraudžia darbininkams vių būtų sprendžiami taikingu Į atsižvelgti į visų žmonių reika- 
streikuoti, tik nurodo, kad būdu arba arbitražu, kad dar- 
streikas turi būti paskutinė bininkai ir darbdaviai susitiktų

Streikas pridaro daug nuosto-

Luomų Bendradarbiavimas
Komunizmas skelbia, kad dar-j 

bininkai niekuomet negali ben-Į 
dradarbiauti, ar turėti bent ko
kius santykius su darbdaviais. 
Ne taip kalba Katalikų Bažny
čia. Popiežius Pijus XI, encikli
koje “Quadragesimo Anno”, sa
ko: “Teisinga socialinė bei eko
nominė santvarka reikalauja

go atlyginimo arba geresnių tų apie įmonės vedimą ir tvar- 
darbo sąlygų. Tačiau Bažnyčia 
įsako darbininkams ir visiems 
streikų metu susilaikyti nuo 
riaušių ir nuostolių darymo. 
Leonas XIII sako: “Darbinin
kai gindami savo reikalus turi i

ką.
Amerikos Vyskupų rašte, 

“Bažnyčia ir Socialinė Santvar
ka”, skaitome: “Kartais darb
daviai neteisingai panaudoja 
savo ekonominę galybę, griež-

tenka abejoti, bet jų pasiruošimas dar geresnis. Bepi
gu nervus išlaikyti, kai dėl gero pasiruošimo ir tikslių 
planų laimėjimai nenutraukiama grandine seka viens 
paskui kitą. Bet tegu įsipainioja viens kits stambesnis 
pralaimėjimas, tai ir vokiečių nervai gali susmukti. Su 
anglais kas kita. Jie vokiečiams visur prakiša, o vis 
dėlto kovoja ir sako galų gale karą laimėsią. Tokių ner-

K.

lūs ir visiems veikti drauge 
bendruomenės gerovei.

“Ir valstybė, ir kiekvienas 
rinktinis pilietis pirmučiausia 
privalo stengtis, kad, panaiki
nus konfliktus tarp klasių, įsi
galėtų sutartinis profesijų ben
dradarbiavimas. Būtina tad, 
kad socialinė politika dėtų pa
stangas profesinėms organiza
cijoms atstatyti. Lig šiol visuo
menė lieka nenormalioje padė
tyje, už tad ir nepastovi bei 
svyruojanti, nes ji remiasi skir
tingus ir priešingus tikslus sie
kiančiomis “klasėmis”, dėl to į 
neapykantas bei kovas palinku
siomis.

“Nors darbas, kaip tai aiškiai

Ir Popiežiai nurodo, kad luo
mų kovos pašalinimui būtinai 
reikalinga suburti bendruome
nės narius į vienybę. Pijus XI 
sako: “Kadangi organizacija, 
kaip tai gerai aiškina šv. To
mas Akvinietis, kyla iš skirtin
gų dalykų, harmoniškai sude
rintų, vienybės, tai ir socialinė 
organizacija - bendruomenė, 
reikalauja, kad įvairūs ben
druomenės nariai būtų stipriai 
kuriuo nors būdu sujungti į 

| vieną kūną. O šitokį sujungi- 
' mo pagrindą atskiros profesijos 
randa gamindamos gerybes ar 
atlikdainos darbus sujungtomis 
tos pačios profesijos darbinin
kų bei vedėjų pastangomis, ar
ba bendruomenės gerovėje, ku
rios sutartinai visos profesijos, 
kiekviena pagal savo išgalės, 
turi siekti. Šitoji vienybė bus 
juo stipresnė bei sėkmingesnėj 
juo sąžiningiau atskiri žmonės 
ir pačios organizacijos stengsis 
pildyti savo profesijos darbus, 
bei joje tobulėti”.

Bendruomenės gerovei būti
nai yra reikalinga visų luomų 
bendradarbiavimas. Darbinin
kai neturi įsikalti sau nesveiką 
mintį, kad visi darbdaviai yra 
kapitalistai ir darbininkų išnau
dotojai, taigi su jais negalima 
nieko bendro turėti. Tokiu nu
sistatymu niekuomet nebus 
prieita vienybės nei geresnės 
gyvenimo santvarkos. Bet apie 
tai teks plačiau dar pakalbėti 
kitame “Darbininko” leidinyje.

Auka Lietuvių Dienai
[ Trečiadienį, birželio 4 d., š. 
m., Lietuvių Dienos sekretorija- 
tas gavo pirmutinę auką —pir
mutinė kregždė, — Lietuvių 
Dienai, kuri įvyks Liepos 4, 
Marianapolio Kolegijos parke, 
Thompson, Conn. Auką $5.00, 
pridavė So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos iždininkas 
p. Albinas Neviera. Sekretoria
tas auką tuojaus pakvitavęs 
persiunčia Liet. Dienos iždinin
kui ir šiuomi taria nuoširdų lie
tuvišką ačiū So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos na
riams ir Valdybai bei direkto
riams.

Jonas Kumpa, 
Liet. Dienos Sekr.

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku- 
puotosios Lietuvos

Kaip bolševikai apgaudinėjo lietuvius.— Visur siautė žydeliai. — Iš lietuvių 
rankų buvo plėšiamos tautinės vėliavos. — Kodėl smuko Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas. — Kas sykį paragavo 
8. Laisvamaniai rusų bol

ševikų tarnyboje
(Tęsinys)

Lietuvoje veikė laisvamanių drau
gija, įsteigta Dr. J. Šliupo, kuri turė
jo apie šimtą skyrių ir skaitė apie 4 
tūkstančius organizuotų narių. Į 
laisvamanių draugiją buvo sulindę 
komunistai ir jie dirbo išdavikišką 
darbą. Kai atėjo rusai bolševikai į 
Lietuvą, į žymiausias valdžios vietas 
pastatė laisvamanius, kurie ištiki- 
niįi ir uoliai vykdė Maskvos nurody
mus ir įsakymus. Kai okupantai ru
sai bolševikai lietuvių laisvamanių

bolševikiškų 'pyragų—daugiau nenori.
rankomis išmetė iš mokyklų kry
žius ir kunigus, uždraudė vaikams 
mokyklose ir vaikų darželiuose žeg
notis, tai Dr. J. Šliupas tarė:
— Dėlko aš kovojau per visą savo 

amžių, šiandien mano lūkesčiai išsi
pildė. O kai Dr. J. šliupas pamatė, 
kad jau kėsinomasi į Lietuvos Ne
priklausomybę, tai jis susiraukė ir 
patyloms ne vienam pareiškė:
— Lietuva turi būti laisva ir nepri

klausoma. Už tat Dr. J. Šliupui ren
giamuose komunistų mitinguose ne
teko kalbėti. Bet dabar p. Dr. J. šliu
pas aiškiai pamatė, kad jo auklėjami 
“vaikai” laisvamaniai, įsakomi Mas
kvos, savo rankonųs .pasmaugė Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Pradžioje rusų bolševikų okupan
tams lietuviai parsidavėliai buvo rei
kalingi, kol jie įsigalėjo, bet dabar... 
Dabar viešpačiai yra rusai bolševikai 
ir tuos pačius parsidavėlius lietuvius 
komunistus rusams, jau šiandien jei 
tik jie nebemoka prisiderinti prie 
Maskvos direktyvų (nurodymų), 
tuojau siunčiami į kalėjimą. Kad tik 
visi tokie L. Giros, Cvirkos, Gedvi- 
los, Paleckiai, Pakarkliai, Venclovos, 
ir visi kiti pakalikai nesulauktų to
kios rusų bolševikų “malonės”, kaip 
buvęs užsienių reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius Glovackis ir 
žemės ūkio ministeris Mickus. Juk 
buvę rusų bolševikų komunistų val
džios priešakyje pastatyti, Glovackis 
ir Mickis, šiandien jau bolševikų ka
lėjime! Už ką? Už tai, kad jie žmo
nes nenorėjo rusiškumo, o ėjo lietu
viškuoju keliu, kuris kraštui yra 
sveikesnis ir geresnis.

9. Kodėl taip mažai pabė
go žmonių iš Lietuvos?

Yra įvairių priežaščių. Vieni ma
nė, kad su bolševikais galima bus gy
venti ir jie Lietuvą paliks Nepriklau

somą. O komunistai mokėjo gražiai 
meluoti ir nuraminti lietuvius. Antri 
mąstė, kad greitai kils nesusiprati
mai rusų bolševikų su vokiečiais ir 
tada viskas pagerės, vadinasi, gyve
no lūkesčiais. Treti negalėjo prisi
versti bėgti, nes labai sunku ir skau
du palikti savo gimtąjį kraštą, ku
riame tiek daug dirbta, svajota, pro
jektuota ir tiek daug įdėta dvasinių 
ir materialinių turtų. Ketvirti girdė
jo, kad rusų bolševikų kareivių labai 
stropiai saugoma siena ir negalima 
peržengti, nes daugelį sugauna, o ki
tus nušauna bėgančius į Vokietiją. 
Todėl bijojo judintis iš vietos. Penk
ti kalbėjo: “pavojinga bėgti į sveti
mą kraštą, nes imigranto dalia labai 
skaudi, mačiau teatruose pavaizduo
tą pabėgėlių gyvenimą, šiurpas su
krečia, todėl aš negaliu eiti į netikru
mą ir baugų gyvenimą”.

Šiandien visaip kitaip galvojama, 
jei tik galima būtų — visa Lietuva 
spruktų ten, kur tik galima, bet da
bar nepaprastai sunku, nes siena ap
tverta vielomis ir saugoma kareivių 
daug uoliau, negu seniau, o, be to, 
rusų kareiviams į pagalbą ateina iš
dresiruoti šunes.

Kartą žmogus paragavęs komu
nistų “pyragų”, daugiau niekuomet 
nebenori valgyti.

1939 metų rudenį Stalinas grąžino 
Lietuvai Vilnių ir jo apylinkes, bet 
rusai bolševikai pasiliko sau lietu
viškiausią vietą — Švenčionys. Vil
nius ir jo apylinkės 1939 m. po rusų 
bolševikų jungu išbuvo daugiau kaip 
mėnesį. Reikia pravesti Lietuvos ir 
rusų bolševikų rubečių. Vedant sie
ną, vieno ūkininko penki hektarai a- 
titeko Lietuvai, o trisdešimt penki ir 
visi trobesiai paliko rusų bolševikų 
pusėje. Tada ūkininko klausia:

— Kur nori pasilikti ?
— Aš palieku Lietuvos pusėje, — 

drąsiai atsako ūkininkas.
— Kad ten nėra trobesių, kaip gy

vensi, — klausia rusų bolševikų ko
misijos nariai.
— Pasistatysiu, kad ten ir yra tro

besiai, ar manote, kad ilgai aš juos 
galėsiu valdyti?

Deja, neilgai ūkininkui teko 
džiaugtis laisvu gyvenimu, 1940 me
tų birželio 15 d. atnešė ūkininkui 
skaudžią bolševikų vergiją, kurioą 
taip gražiai kratės ir nuo jos bėgo. ’ 

(Bus daugiau)
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Parapijos organizavimo laiko-
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Pluoštas žinelių iš parapijos istorijos. — Atsitikimas su čigoną. — Nori parduoti sklypą. — kaip atrodo Lawrence 

Nezaležnikai per nesusipratimą atsirado.parapijos veidas. — I
Atsibasčiau į Lawrence. Čia 

yra lietuvių katalikų Šv. Pran
ciškaus parapija. Dabar šioje 
parapijoje garbingai ir suma
niai ganyto jau ja kun. Pr. Juras, 
Kunigų Vienybės Centro pirmi
ninkas, ilgametis LDS vicepir
mininkas ir generalis “Darbi
ninko” administratorius, Kata
likų Federacijos Centro iždinin
kas ir katalikų susivienijimo 
dvasios vadas. Kun. Pr. Juras 
šiais metais birželio mėnesį 
švenčia savo penkiasdešimt me
tų amžiaus sukaktį. Vikarauja 
čia trečius metus kun. J. Ska
landis, kuriam šiais metais bir-

, » . • .... • » - « w

želio 5 d. sukako dešimt metų 
kunigavimo. Vis man knitėjo

konstitucija pasirašė: K. West- 
field, V. Sabonis, V. Kudaraus- 
kas, J. Buzevičius, A. Simkonis, 
A. Zvingilas, J. Zolubas, Pr. 
Strovink, T. Tačialis ir T. Je- 
zukevičius.

1899 metais parapijos organi
zatoriai suskolino 1,000 dolerių 
ir balandžio mėnesi nupirko že
mės lotą prie Prospect ir Swan 
gatvių kampo, Haverhill, Mass. 
Manyta ten pastatyti bažnyčią, 
kuri aprūpintų Lawrence ir 
Haverhill lietuvius. Mums lietu
viams labai daug organizavimo 
parapijos reikaluose patardavo 
Šv. Marijos parapijos klebonas, 
tėvas augustinijonas O’Reilly. 

, ITaip pat gerų patarimų duoda-
kas nors sužinoti apie sios para-į , _ A .
pijos gimimą, nes esu girdėjęs, 
kad ši parapija yra susikūrusi 
ypatingose aplinkybėse: 
vių katalikų parodyta daug ge
ros valios, o be to, čia būta 
skaudžių kovų.

l. Pasikalbėjimas Su Petru 
Navicku Apie Šios Parapijos

Užuomazgą
Kartą sutinku kresną ir sim

patingą vyrą Petrą Navicką, 
vieną iš šios parapijos organi
zatorių, ir klausiu:

— Sakyk, mielasai, ar senai 
čia kruti?
— Į Lawrence atvykau

m. , mažai radau lietuvių.
— Kas pirmasis iš lietuvių į šį 

miestą atvyko?
— Į Lawrencą pirmasis lietu

vis įžengė Tomas Valeckas, 
1890 m.
— Kaip įsikūrė ši parapija?
— Parapijos organizavimui 

pradžią davė Šv. Lauryno drau
gija, kuri buvo, rodos. įsteigta 
1894 m. Draugija išrinko spe
cialią komisiją, kuri vėliau ne
priklausomai nuo draugijos dir
bo ir triūsė parapijos steigime. 
Komisijos organizuotas darbas 
labiau pasireiškė 1898 metais, 
tų metų lapkričio 6 d. įvyko pa
rapijos priešsteigiamasis susi
rinkimas.

Organizavimo komisija buvo 
sudariusi net organizuojamos 
parapijos konstituciją, kuri bu
vo užtvirtinta pas viešąjį nota
rą 1899 m. sausio 14 d. Po ta

lietu- tarpiu į mūsų tarpą su dvasi- 
' niais patarnavimais atvykdavo 
kun. J. Zebris iš New Britaino 
ir kun. Gricius iš So. Bostono. 
Bet mes vis nerimom, norėjom 
turėti savo lietuviškąją parapi
ją, dažnai klebindavom kun. O’
Reilly duris, jis buvo lietuviams

pasiryžpme statyti naują baž- Stone , Idėjom grindis 
nyčią. Tais pačiais getais bir- |dėm elektrą šviesai ir radiato- 
želio 1 d: kun.. Pr.. Virmauskis rlus šilumai; įsigijome suolus; 
pasirašė sutartį su Ernest Diek 
kompanija naujai bažnyčiai pa
statyti.

1922 m. lapkričio mėnesį baž
nyčios sienos pastatytos, stogas 
uždengtas ir skiepas pamal
doms įrengtas. Statymo fondui 
išsisėmus, bažnyčios vidaus į- 
rengimas buvo atidėtas vėles
niam laikui. Skiepe, po bažny
čia, Dievą ypatingai garbinom 
iki 1930 metų, o dabar dvasinės 
jėgos ieškome ir reiškiame Die
vui pagarbą ir meilę gražiai iš
puoštoje bažnyčioje, kur tiek 
daug širdies įdėjo kun. Pr. Ju
ras.
— O, beje, būčiau ir pamiršęs 

vieną klausimą, sakyk, kaip čia 
atsirado nezaležnikai ?
— A, tai gyvas nesusiprati

mas, — ironiškai pamojęs ran
ka p. Navickas, — tęsė toliau 
savo kalbą. Visi dirbom krutė- 
jom vadovaujant kun. Dr. A. 
Jusaičiui, bet 1915 m. kam tai

prietelingas, bet retkarčiais pa- kas ^patiko ir nuėjo savais ke-
1 inir, 1 O1 r* i'Trci •ri ttii <-• 1
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sustatėm vargonus, stovylas, 
stacijas, Dievo stalą ir altorius 
— visam tam suaukodami iki 
trijų desėtkų tūkstančių dolerių 
per kelerius mėnesius. Užbaigi
mo darbui sukelta daug kapita
lo. Netrūko geraširdžių žmonių, 
kurie sudėjo dideles aukas. Baž
nyčios didįjį altorių įrengė bu
vęs klebonas kun. P. Virmaus
kis (1916—1929), Saldž. Jėzaus 
Širdies altorių — Šv. Kaz. drau
gija, o Šv. Panelės altorių —po
nai Stručkai. Bažnyčios staci
jas įrengė B. Černiauskas,, pa
aukodamas iki 1000 dolerių. 
Liktorių, švęstu vandeniu pasi- 
šlakstymo indą įrengė Povilas 
Baronas. Šventųjų stovylas su
aukojo irgi geraširdžiai parapi
jiečiai. Šv. Antano stovylą — 
Rimai, Šv. Elzbietos ir Angelų 
stovylas — Šv. Elzbietos drau
gija. Kaz. ir Pran. Petreikiai į- 
rengė sanktuariumo lempą, K. 
Karsokas — Angelų stovyklas 
su žibintais ir tt. Yra ir dau
giau stambiųjų aukotojų, bet a- 
pie juos kitą kartą galėsiu pa
sakyti.

Lawrenciečiai lietuviai katali
kai savo darbais ir duosnumu 
nustebino net kitataučius. Tie
sa, sanktuarijum baigtas tik pe
reitais metais. Taip pat pernai 
naujus vargonus pastatėm, su
mokėdami virš 3000 dolerių. 
Gražų turi pąrapija chorą, ku
riam vadovauja muzikas P. Sa
kas. Prie altoriaus puošimo ir 
tvarkymo prisideda Tabernaku
lio draugija, kuri parodo daug 
sumanumo ir pasišventimo.
— Ar daug turi parapija sko- Į rengė sporto aikštes, žaidimų 

lų?
— 1929 metais atvažiavęs į šią 

parapiją radau 46,000 dolerių 
parapijinės skolos, o dabar dar 
yra — 28,000 dolerių; šiais me
tais jau 1000 dolerių išmokė-

1 jau, užsimota dar keturi tūks- 
1 tančiai dolerių skolos išmokėti. 
1 — Gal galima būtų žinoti, ar 
> daug parapijoj turite šeimų?

— Šeimų turime apie 300, o 
dūšių apie 1,500.
— Iš kur daugiausia jūsų pa

rapijiečiai kylę? ,
— Iš Liškiavos, Leipalingio, 

Merkinės ir Alytaus.
— Ar daug ženatvių turite sti 

kitataučiais ?
— Koks trečdalis (30,35%).

* t" i
— Su kuo ženijasi?
— Su prancūzais, airiais 

lenkais.
:— Kodėl nevisos lietuviškos 

rūtelės paduoda rankas lietu
viškajam dobilėliui, ar atvirkš
čiai?
— Meilė yra toks aklas daly

kas, by tik patinka ir ženijasi ir 
nežiūri tautybės. Mano, kad su 
kitataučiu ar kitataute bus ge
riau, bet kartais skaudžiai apsi
rinka. Permaža mes lietuviai 
turime tarpparapijinių parengi
mų ar išvažiavimų, kaip pavyz-

Entuziastingi Kanados kariai susirinkę, du tris ar daugiau, visuo
met turi “pep”. Šiame vaizde matome skaniai besijuokiančius iš tūlo 
šposininko.

laiko artinasi prie altoriaus.
— Mažai pažįstu Amerikos lie

tuvių gyvenimą, negalėčiau 
spręsti opių klausimų, bet tik 
drįstu klausti, ar nepergreit 
vyksta lietuvių, jaunime ištautė- 
jimas, gal permaža rūpinamos! 
jaunimu, — nedrąsiai paklau
siau.

—Ištautėjimo banga mūsų' plauskai, 
jaunimą yra palietusi, bet nega
lėčiau pasakyti, kad mes jau
nimu nesirūpintumėm. Tik gal 
dėl materialinių nedateklių mes 
neįstengiame lietuviškajam jau- rite planus parapijoje? 
nimui duoti to, ko teisingai jis 
pageidauja ir ką jis turėtų tu----- katalikų akcija (veikla) ir
rėti. Geriausiai patenkino Wa- dėti visas pastangas, kad sulai - 

kun. Valan- kyti ištautėjimo bangą.
Būdamas Lawrence gavau į- 

spūdį, kad kun. kleb. Pr. Juras 
yra mylimas ir mėgiamas ne tik 
savo parapijiečių, bet taip pat 
turi aukštą vardą ir valdžios į- 
staigose. Taip pat mėgiamas y- 
ra ir šios parapijos vikaras kun. 
J. Skalandis.
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kas, P. Raznauskas, (ypač va- jūs palikote nezaležnikus? 
sarietės “Palangos” prižiūrėji-l 
me), Jankauskų šeima, J. Čiur
lionytė, Rimai, Akstinai, Pui
šiai, Zenavičiai ir kiti.

—; Ar daug turite lietuvių biz
nierių?

— Iš lietuvių biznierių galiu 
suminėti: Petras Navickas, Pa-

Kirmilai, Stručkai,
Sakavičiai, Balčiūnai, Skučevi- 
čiai, P. Jarulionis, P. Umpa ir 
S. Zapėnas.
— Kunige klebone, kokius tu-

' — Įvairios nezaležnikų kome
dijos, žmona, sūnus, nu, ir va 
mūsų mielas klebonas kun. P. 
Juras. Įgavau vyriškos drąsos 
ir grįžau į katalikų gretas ir da
bar esu labai patenkintas tuo 
Žygiu, nes nereikia sąžinės par
davinėti.
— Kokia kalba nezaležnikų va

dai laikydavo pamaldas bažny
čioje?

—Kas kokią kalbą mokėjo — 
tokia ir laikė. Pas juos visokių 
šposų įvykdavo. Kartą viešaja
me susirinkime susiginčijo ne
zaležnikų “vyskupas” Mickevi
čius ir “kunigas” Šleinys. Šlei
nys sako Mickevičiui: “tu ne 
vyskupas”. Mickevičius atsiker
ta: “Jei aš ne vyskupas, tai tu 
ne kunigas”. O žmones skaniai 
tik juokiasi. Tikrą tiesą pasa
kius — Mickevičius buvo kele- 
tos moterėlių apskelbtas '“vys
kupu”, nu ir vadinosi save “vy
skupu”. Tarp Mickevičiaus ir 
Šleiniaus ėjo kivirčiai. Buvo su- r 
sirinkimas. Ir vienas ir kitas 
pasikviečia į susirinkimą polici
ninkus. Kai Mickevičiaus šąli-

- !.
ninkai kalbėjo prieš Šleinį, tai 
Šleinio kviestieji policininkai 
juos nuramino, o kai Šleinio ša
lininkai kalbėjo prieš Mickevi
čių — tai jo kviestieji poiicihih- 
kai panašiai pasielgė. Viens ki
tą norėjo apstatyti, o išėjo 
šnypšt, tik buvo juoko iki aša
rų-
— O kaip dabar gyvuoja neza

ležnikai ?
• *; - -

— Silpnai, tik iš jaunųjų atsi- 
randa vienas kitas veiklesnis.

Kunigas klebonas P. Juras į- 
siterpė į mūsų pašnekesį ir ta
rė: .

— Ponas Černiauskai, papasa- 
kok dar kokių įdomybių iš ne- 
zaleznikijos gyvenimo.
— A... kad aš ir neturiu.dide- 

lės ukvatos apie juos kalbėti, 
nes man jie įgrįso iki gyvo kau
lo... Nors aš ir dirbau seniau 
pas juos, jei aš būčiau miręs 
būdamas nezaležnikų — nebū
čiau sutikęs laidotis jų kapuose, 
būčiau prašęs kur nors kitur 
palaidoti.
— Kodėl?

X , J p r j . . -- jy, •, r;

— Nenoriu nieko pikto sakyti
i c *, - : > . \

apie mirusius ir palaidotus, bet 
jų tarpe nenorėjau būti palai- 
dotas. — diplomatiškai paaiški-: 
no y. Černiauskas. K. ■
IMi. V. 28.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir] 
laiminga senatvė.

liais. 1916 metais atvažiavus į 
Lawrence klebonauti kun. Pr. 
Virmauskiui, daug nezaležnikų 
grįžo į katalikų bažnyčią. O, ne- 
zaležnikai turėjo gerų kalbėto
jų ir smarkių vyrų, kaip Igną 
Umpą ir Zigmą Kašėtą, bet jie 
jau grįžo į Katalikų Bažnyčią.

— Ar prie kun. P. Virmauskio, 
ar kun. P. Juro, — pasiteira- 
vau to vyro, kuris puikiai orien
tuojasi parapijos istorijoje.
— Nežinau, klausk kun. Juro, 

negi galiu viską žinoti. Gal ži
note vieną atsitikimėlį su čigo
nu. Buvo taip. Vienas ūkininkas 
išvirė skanios mėsos ir klausia: 
“na, kas šią mėsą suvalgys?” 
Čigonas trumpai atsako: 
nuli, tai jau 
klausia: 
piaus ?”

sakydavo: “Kaip jūs galite iš
laikyti parapiją — juk jūsų ne
daug. Tada mes subruzdom: 
kviečiam lietuvius iš Lawrence, 
Haverhill ir Lowell į svetainę, 
288 Essex St., ir mūsų daug 
prigarmėjo. Buvo gausingas su
sirinkimas į kurį atvyksta ir 
kun. O’Reilly, šypsodamas ta
rė), “matau, matau, kad tikrai 
reikia jums lietuviškos parapi
jos”.

1903 m. gegužės 6 d. nuper- 
kam protestonų kirkužę su gre
ta esamu namu (94 Bradford 
St.) už 4000 dolerių. Žydai už 
ją davė šimtą dolerių daugiau, 
negu mes, bet vis dėlto ji mums 
atiteko. 1903 m. gegužės 30 d. 
pašventinama nupirkta kirkė ir 
suorganizuojama Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapija ir jos 
pirmuoju klebonu buvo kun. J. 
šeštokas.
— Ar daug dar yra gyvų iš.

■ parapijos organizatorių, — per- j kitus darbus dirbti ’. Taip ir aš, 
į kirtau p. Navicko įdomius pa
sakojimus.
— Dar gyvena Juozas šešeika, 

Petras Aurila, K. Karsokas, nu, 
ir aš, gal ir daugiau yra gyvų, 
bet šį kartą neprisimenu.

— Kas čia yra buvę klebonais?
— Gi jau sakiau, pirmuoju 

klebonu buvo kun. J. šeštokas, 
paskui kun. dr. Jusaitis, kun. 
Pr. Virmauskis, nu, o kas dabar 
klebonauja, juk. tur būt nerei-

■ kės sakyti — pats žinai. Tik ga-
■ liu pasakyti, kad kun. Pr. Juras 
I jau čia klebonauja nuo 1929 me- 
' tų. Be to, šioje parapijoje vika- 
J ravo kun. Kneižis ir kun. Stra- 
! kauskas.

—■, Žinote žinau, bet sakyk, 
prieteliau, kuris gi tau labiau
siai patiko?
— Man visi geri, su visais gra

žiai sugyvenau.
— O. sakyk, kaip išdygo šį 

graži ir didinga bažnyčia, ku
rioj dabar garbinate Dievą?
— Naujos bažnyčios statymas 

iškeltas prie kun. Pr. Virmaus
kio. Senąją bažnyčią nutarėm 
griauti, jos vietoj statyti kitą, 

j Kun. A. Jusaitis buvo pirkęs
žemės sklypą parapijos reika
lams. 1921 metais pasitaikė ge
ra proga parduoti miestui. Mes 
už šį sklypą gavome 50,000 do
lerių, dvigubai uždirbom, negu 
buvo mokėta.

1922 m. klebonas kun. Pr. 
Virmauskis ir mes parapijiečiai

i

i

— Didžiausias mano rūpestis

terburio klebonas 
tiejus jaunimo troškimus — į-

Ką ji stebi?... Tai panelių 
mada... Žiūrėk, žiūrėk, o 
vis ką pamatysi...

“Po- 
aš”. Ūkininkas 

“O kas šieną nu- 
Čigonas, tik žvilkt, 

žvilkt, ir sako: “vyrai, ko jūs 
tylite, tarkitės, aš apsiėmiau 
suvalgyti mėsą, tai negi galiu 

vieną darbelį atlikau, o apie ki
tus dalykus jūs vyrai tarkitės, 
— nusišypsojęs tarė p. Navic
kas, kuris dabar turi 61 metus 
amžiaus ir dirba sunkius dar
bus.

Mūsų tarpe atsirado ir kun.
Pr. Juras ir klausiu:
— Sakykite ar Ig. Umpa ir Z. 

Kašėta prie jūsų pametė neza- 
ležnikiją?
’ — Ne prie manęs, bet prie 
kun. P. Virmauskio, daugiausia 
prie kun. Virmauskio geros va
lios žmonės pametė klaidos ke
lią ir grįžo į tikrąją Bažnyčią, 
prie manęs likučiai.

2. Važiuojant Į Pajūri
Prie Šv. Pranciškaus lietuvių 

bažnyčios stovi klebono karas, 
sėdam ir važiuojam į pajūrį.

— Kunige klebone, sakykite 
kada užbaigėte bažnyčios vi
daus įrengimo darbus, — norė-Įdžiui lietuvių diena. Kai yra di- 
jau patenkinti savo smalsumą. I dėsni lietuvių susibūrimai iš i-

— Bažnyčios vidaus įrengimo vairių vietų — jaunimas susipa
žįsta tarp savęs, pradeda susi
rašinėti, vėl susitikimai, vienas 
kito pastebi būdo ypatybes, 
karščiau pamilsta — tada lie
tuviškoji rūtelė ir lietuviškas 
dobilėlis papuošia ne tik mūsų 
bažnyčią, bet ir tautą. O dabar 
kaip nėra didesnių parengimų 
ar išvažiavimų — trinasi tar 
kitataučių fabrikuose ar šokit 
salėse ir susidaro tamprūs ry
šiai su kitataučiais ir po kiek

— Bažnyčios vidaus įrengimo 
darbą pradėjau 1930 m. balan
džio mėnesį, o baigiau tų pačių 
metų spalių 13 d. Tikintieji 
klausė manęs, širdingai ir duo- 
sniai rėmė mano užsimojimus, 
užtat vienerių metų laike išsi- 

■ sklaidė tamsus nevilties debe
sys. Bažnyčią išplesteriavome, 
uždėdami paskutinį sluoksnį 
spalvuotą “Califomia Stucco”, 
o Sanktuarijume sienas ir 
skliautus imitacija “Caln

. i . ir
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salę ir tt. Todėl jaunimas liko 
pririštas prie lietuviško židinio. ■ 
iur to nėra — jaunimas spar
čiai žengia į kitataučių sporto : 
ar žaidymų vietas.
— Kaip pas jus organizacinis 

gyvenimas?
— Senimui ir jaunimui turiu 

visas bažnytines organizacijas, 
reikia pasakyti, kad tretinin
kuose turiu trečdalį jaunimo. 
Ir čia vietos pašalpines draugi
jas, kaip, Šv. Elžbietos, į šią 
draugiją yra labai daug jaunų 
merginų prisirašiusių — jų a- 
teitis šviesi. Yra ir Šv. Kazimie
ro pašalpinė draugija vyrams. 
Turime Vyčius, L. K. Federaci
jos skyrių, LDS kuopą, L. K. 
Susivienijimą ir kitas organiza
cijas. žodžiu, Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijoje yra įvairaus 
pobūdžio draugijų ir organiza
cijų, vienos geriau, kitos silp
niau veikia, bet judam— darom 
ką galim.
— kokie yra didžiausi jūsų 

parapijoj bruzdelninkai ?
— Visi parapijiečiai jautrūs 

katalikiškajam ir lietuviškajam 
sąjūdžiui. Lawrence lietuviai

i visose valdžios įstaigose ar fa
brikuose turi labai gerą vardą.

■ Lietuviai yra sąžiningiausi dar- 
• bininkai. Taip ne kartą yra išsi-

’ -V J

■ tarę Amerikos valdžios žmonės 
ir įvairūs fabrikantai ar biznie
riai. Iš lietuvių ypatingesniu 
parapijoj veikimu pasižymi’ — 
Konst. Vencius, su žmona, Rožė 
Kuklienė, L. švenčionienė, F. 
Krancevicius, P. Grina, V. Čer
niauskas, Z. Bauba, J. Blazevi 
čjus, M. ir O. Songailaitės, A. 
Arlauskaitė, St. Raznauskaitė, 
St. Kazei iūnaitė. P. Rimeifcytė, 
Iz. Zalubaitė, J. Savičiūtė, Vyt. 
Bauba. J. Antanavičius. Juoz.
Laiis, P. A. Aurilos, P. Navic- — Kas galutinai nulėmė, kad

u___
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Kartą kun. P. Juras savo ge
riesiems kolektoriams surengė 
karu išvažiavimą, kuris buvęs 
kur nebuvęs ir mano menkutis 
asmuo įlipo į mašiną. Ir mau
nam mišketais keliais. Pasiro
do, kad mūsų tarpe yra buvęs 
nezaležnikas, kuris dabar uo
lus ir sąmoningas katalikas. 
Tuojau pradėjau Vincą Čer
niauską kamantinėti.
— Ar jau senai pametei neza

ležnikus, — nedrąsiai paklau
siau, nes nežinojau nuo ko čia 
pradėti kalbą.

— O, jau bus septyneri metai, 
kaip mečiau klaidos taką ir pa
sirinkau tiesos kelią.
— Tai kodėl buvai nuėjęs pas 

nezaležnikus, — jau drąsiau eg
zaminavau bendrakeleivį.
— A... sunku ir pasakyti, kun. 

Dr. A. Jusaitis vieną kitą žodį •' -• ■ -
tarė, mums nepatiko ir pasi
šiaušti... Porą metų niekur nė
jau, paskui pradėjo kalbinti ne
zaležnikų vadas šleinys, kartais 
užfundindavo, taip ir pritapau 
prie jų ir nuoširdžiai dirbau. 
Žmona ir sūnus anksčiau dveje
tą metų grįžo į Katalikų Bažny
čią, o aš vis stovėjau vietoje.

— Kodėl ankščiau nepametei 
klaidos kelio?
— Neturėjau drąsos, draugai 

, sakydavo: tai kaip tu mus pa- 
. liksi — dėl draugystės ir tūno- 
. jau klaidoje.

t L
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LDS STUDUIJ RATELIAMS
Popiežiaus Pijaus XII Kalba 

Pasakyta^ Birželio 1 d., 1941 ni.

Sekminių šventė, ta garbingoji Kristaus Bažny
čios gimimo diena, mūsų minčiai, Brangieji viso pa
saulio vaikeliai, yra labai brangi, reikšminga ir didžios 
svarbos, šiuo metu, kada pasaulyje eina varžytinės, 
ginčai ir karas, prakalbėti į jus meilės, padrąsinimo ir 
paguodos žodžiais.

.. .- - ? r- ’ ’ ’ ’

Mes kalbame į. jus šiuo metu, kuomet visa jėga ir 
gąjia, fizine ijr. protinė, vis didesnės žmonijos dalies, 
yra. .tiek,įtempta, kiek niekada nebuvo žinoma žiaurio
je kąro ineįų; ir kada iš kitų radio stočių tesigirdi ais
tringi, keršto, pasiskirstymo ir karo žodžiai.

Bet Vatikano Kalnas,, pašvęstas .skelbti visam pa
sauliui neiškraipytą Kristaus, Evangelijos mokslą, iš 
kančios ir pirmojo Petro karsto vietos, tegali skelbti 
dvasios paguodos žodžius, .kokius skelbė šventas Pet
ras pirmose Sekminėse Jeruzalės mieste.

• K ' ’ m "ž4 "1 - I

Tai yra.karšti apaštališkos meilės žodžiai, kurie! 
sakomi šventų troškimu, kad .visi, prieteliai ir priešai, 
sugrįžtų prię Nukryžiuotojo Atpirkėjo, prie garbingo
jo Dievo Sūnaus karšto ir būtų įtikinti, kad tik Jame, 
lomoksle ir Jo meilėje, kuria Jis parodė žemėje gy- 
'ęndąmas net pasiaukodamas pats Save už pasaulio 
yvybę, tegalima rasti tikrą išganymą ir pastovią lai- 
lę atskiriems asmenims ir visai žmonijai.

Šioje valandoje, taip pilnoje įvykių, kurie težino
ti Dievų Apvaizdai, Kuris valdo tautų likimą ir glo- 
oja Bažnyčią, Mums, Brangieji Vaikeliai, yra didis 

džiaugsmas ir paguoda, kad jūs galite girdėti savo 
bendrojo Tėvo balsą, kuris šaukią jus į viso pasaulio 
Katalikų vienybę patirti ir pasidžiaugti taikos sąry
šiu, kad Šventosios Dvasios įkvėpimu būtumėte “vie
nos širdies ir vienos dvasios”, kaip buvo tikintieji Je
ruzalės žmonės pirmųjų Sekminių dienoje.

U

Jubiliatas Kuh. Jiirgiš A; Paškauskas
gimė 1885 m. lapkričio 5 d. Pau-I 
lių kaime, Skirsmenupės parap., 
Šimkaičių valsčiuje. Tėvai Jur
gis Paškauskas ir Marijona Izo- 
kaitė, pasiturintys ūkininkai tu
rėjo viso 4 sūnus ir 3 dukteris, 
kurie visi gyvi gyvena Lietuvoj 
su šeimomis, tik vienas Jurgis 
klebonauja Amerikoje 1903 į ją 
atvykęs. . Pradžioj gyveno 
Lewiston, Me_, užsidirbęs šiek 
tiek pinigų 1905 m. grįžo į Lie
tuvą baigti mokslo Kauno gim
nazijoj. 1908 m. vėl atvyko į A- 
meriką nenorėdamas stoti į ru
sų kariuomenę. Sugrįžęs studi
javo Valpareiso (Ind.) Univer
sitete. Ten pat gilino studijas 
ir lietuvių rašybinėj kalboj, 
nes lankydamas rusų gimnaziją 
Lietuvoj neturėjo progos gerai 
pažinti savo kalbos.

1911 m., jausdamas pašauki
mą į kunigus, įstojo į Šv. Bona
ventūro Pranciškonų Kunigų

» ~ ~ Z • - ' •

Seminariją, Allegany. Ten stu
dijuodamas dėstė lietuvių kal
bą Seminarijos ir kolegijso stu
dentams. Jo pastangomis Semi
narijoj buvo įsteigta gražus lie
tuvių kalboje rašytų knygų 
knygynėlis. . s

1916 m. baigė Kunigų Semina
riją su pažymiu “cum Įaudė”. 
Kunigu įšventino kard. Munde-

t:

Kadangi karo sudarytos aplinkybės, daugelyje lem ir asistentu į Die-
atvėjų, tiesioginį susinėsimą Vyriausiojo Ganytojo su 
tikinčiaisiais sudaro negalima, tai Mes su didžiu dė- lsbuy° nepilnus^du metu, 
kingumu pasidžiaugiame radio ištobulinimji, kad da- ~ 
bar galima oru pasiekti visus pasaulio kraštus.

tąip kas dabar.daugehui yra karo įrankiu,Ik * kurioje pasekffiingai 
Mums yra dangaus siųste priemone skelbti apastalis-i 
ką taiką. Ir čia pasidaro reikšmingi Šventojo Rašto 
žodžiai: “Jų garsas išėjo į visą žemę ir jų žodžiai į vi
sus pasaulio kraštus”.

Ir iš tikrųjų, rodosi, pasikartoja Sekminės, kada 
susirinkę iš įvairių kraštų žmonės į Jeruzalę, kiekvie
nas kalbėdamas savąja kalba, girdėjo Petro balsą ir 
Apaštalų savąja kalba.

Su nuoširdžiu malonumu Mes šiandie panaudoja- 
me tą nuostabų išradimą priminti viso pasaulio Kata
likams dalyką, kuris turėtų būti Bažnyčios istorijoje 
įrašytas aukso raidėmis, būtent, penkiosdešimties 
metų sukaktį nuo Popiežiaus Leono XIH darbininkų 
klausimu enciklikos “Reruin Novarum” išleidimo, ge
gužės 15 dieną, 1891 meteis.

.Giliai įsitikinęs, kad Bažnyčia ne tik turi tei
sę, bet ir pareigą autoritetiškai kalbėti socialiniais 
klausimais, Leonas XIII išleido tą encikliką pasauliui. 

Jis neturėjo minties pateikti grynai technikinius 
dėsnius socialiniai santvarkai, nes jis gerai žinojo, 
kaip ir. mūšų šventos atminties pirmtakūnas Pijus XI 
primine savo atmintinoje enciklikoje “Quadragešimo 
Anno”, kad tei nėra Bažnyčios pasiuntinybės tiksiąs. 

Darbo klausimo išsprendimas, ištobulinimas fizi
nių ir dvasinių jėgų, tiek atskirų asmenų, tiek organi
zacijų, priklauso viešajai valdžiai, ypač valstybės vy
riausybei, kurios tikslas yra sulaikyti ir pašalinti vi
sus ekonominius .trūkumus ir varžytines, kurie kyla 
iš įvairių priežasčių.

Iš kitos pusės yra neužginčijama Bažnyčios tei
sė; kada socialiniai klausimai susiduria su doroviniais 
Česniais, pasakyti ar socialinė santvarka sutinka su 
nesikeičiančia tvarka, kurią Dievas, mūsų Kūrėjas ir 
Atpirkėjas, nurodė mums prigimties įstatymu ir Die
višku Apreiškimų. Leonas XIII tuos dalykus aiškiai iš
dėstė. Ir tai tūrėtų būti visiems suprantama, nes pri- 
f' imties įstatymas ir Dieviškojo Apreiškimo teisės, 

aip du vandens šaltiniai, nebėga vienas prieš kitą, 
bet drauge paeina iš to paties Dieviškojo šaltinio. Tai
gi Bažnyčia, saugotoja antgamtinės Krikščioniškosios 
santvarkos, kurioje prigimtis ir malonė susilieja, turi 

į,sąžines net ir tų, kurie yra paskirti 
j,,,__ iūS ir ekonominius klausimus. Nuo

bendruomenes nustatymo priklauso žmonijos gerovė.
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atvejų, tiesioginį susinėsimą Vyriausiojo Ganytojo su
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si, kurios tikslas yra sulaikyti ir pasalinti vi-
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jei pcnyr^
M. tento

— pageri
Visa tai žinant, kaip Bažnyčia, ta geroji Motina, 

kuri taip rūpinasi savo vaikų likimu, gali nuošaliai 
pasilįkti, kada jiems gręsia pavojus? Kaip Bažnyčia 
neprakalbės kada ji mato gyvenimo tvarką, taip su
daryta, kad tiesiog Krikščioniškas gyvenimas yra ne
galimas.

(Tęsinys tilps kitame penktadienio numeryj)

ejrieš įvedimas neatitinka Dieviškajam 
----- atstumia Dievo malonę, tai ne- 

isingumo ir savitarpio tei-

Kun. Jurgis A. Paškauskas •

Jis yra apkeliavęs daug pasau
lio kraštų. 1938 m. norėdamas 
pažinti Pietų Amerikos lietuviui
* ■ b:a r.‘ r.z I
išeivių būklę aplankė Braziliją, 
Uragvajų, Argentiną, Čilį, Peru 
ir kt. valstybes. Europoje taip
L - - T

si, bet labiausiai jis mėgo lan
kytis savo tėvynėje Lietuvoj, 
gimtiniam kampelyje, nes jis 
yra didelis patriotas ir savame

• ...
i maloniausia tarp

I
i

dijuoja. Bet studijuoja ir pa-1 
žįsta pasaulį, žmonių gyveni
mą ne iš knygų, bet kelionėmis.i jos ir Bažnyčios gerovei!

šių

< • »• jei 
ietis susilaukti u mo •įmo. . ,

Džiugu ir malonu yra pranešti katalikiškai visuo
menei, kad Lietuvių Darbininkų Dięno$, . kuri įvyks 
Liepos - July 27 d., Brockton Fair Grounds, Brockton,

vo Apveizdos parapiją, kurioje 
. 1918

m. Ark. Kard. Mundelein pas
kyrė klebonu į Šv. Petro ir Po-

darbavosi iki 1927 m. visų pa
rapijiečių mylimas. Naujai su
organizuotą parapiją sustiprino 
moraliai ir materialiai. Ten 
1920 m. jo pastangomis jrengta 
mokykla, nupirkta piečiai ir se
selėms vienuolynui namas ir pa- 
rapįjąi salę, .

1927 m. buvo perkeltas į Visų 
Šventų parapiją Roselande kle- i 
bonu, kur ir dabar pasekmin
gai klebonauja.

1939 m. jo pastangomis ir rū
pesčiu pastatyta graži, patogi 
ir viena moderniškiausių klebo-

. i'1*’ los* 5nijų lietuvių kolonijose. Atvy
kęs į šią parabiją buvo radęs 
$33,000 skolos^ kurią 5 
keletą metų išmokė 
sutaupė $20,000 klebonijos sta-

, įr V> t»,ė
statas kainavo apie $40.000.

' i t . .-'OlO* .JOJ

ne tik per 
, ,ir >, bet dar 

tybai. Gražusis klebonijos pa- 
statas kainavot apie $40,000. 
Statydamas lietuvių kolonijoj 
šį monumentą klebonas extra 
aukų ir rinkliavų iš parąpįjįe- 
čių nereikalavo pasitenkinda
mas bendromis paraki. įeigomis 
ir užtraukta paskola. Užtrauk
toji paskola už keletos mėnesių 
jau bus išmokėta ir parapija 
paliks be jokios skolos.

Kun. Jurgis Paškauskas dar
buodamasis pastoracijoj, rū
pindamasis užimamos parapijos 
reikalais nepamiršo įr platesnio 
visuomeninoi bei kultūrinio dar-• • j ♦ • t ri ~
bo lietuvių kolonijose: rėmė or
ganizacijų veiklą, negailėjo aii- T" . . . , l X i 1 "i
kų ir moralės paramos visoms 
kultūrinėms įstaigoms, kaip čia 
Amerikoj, taip. Lietuvoje.

Atostogų metu Jubiliatas siu-

pat daugelyje kraštų jis linkė- Mass- rėmėjų eilės kiekvieną dieną didėja ir didėja. 
— i-. -rio parodo,. kad laikraštis “Darbininkas” gyvuoda

mas virs ,25 metus, susilaukė daug draugų ir priėteliiį. 
Kaip girdėti, i Liet.iiyių Darbininkų Dįęną rengiasi va
žiuoti iš ankąto. Liet. Darb. Dienos pirm. adv. J. Grri- 
galus su sporto komisija jau tąriasi, kaip geresnę spor-

vo chorais daro repeticijas ir ruošia dainos ir meno 
programą. Žodžiu, dąrbas eina sparčiai ir švelniai. .

Pereitą savaitę į Liet..Darb. Dienos Rėmėjus įsto
jo sekanti “Darbininko” Prieteliai:

» , - • » r ■ %• ’ o *

V„ Sestavičius, Norwood,. Mass. 
Mr. ,P. .Grina, Lawrence, Mass......
J. Prakapas, Lowell, Mass...........
A. Ke.rsis, VVorcester, Mass. .......
K. Kulešauskas, Worcester, Mass.
J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn. 
Al. Kisielius, Amsterdam, N- Y-, 
M. Gutauski, New Britain, Conn. 
Pr. Bendičk, No. Shirley, Mass. ... 
J. Šalkauskas, Athol, Mass...........
J. Yezukevich, New York, N. Y. ...
Ann Naždžiras, Phila. Pa...............
K. Petrokas, Detroit, Mich...........
B. Pavilaitis, Hartford, Conn........
Š. K. S. Roswell, New Mexico,......
Ona Kibartienė, So. Boston, Mass.

Y' z-i
krašte jam maloniausia tarp:®- -.7—f .• r • p.- -
savų pailsėti. JP, programą padarius. Vargonininkai, muzikai su sa-

Negalima pamiršti ir jųbilia-l
• G;.- . • ■ > ’ ■ "C • 1 ‘ .<

to gražių būdo ypatybių. Malo
nus, nuoširdus, draugiškas su 
visais su kuriais jam tenka su- 
sidurti, nors ir pirmu kartu — 
tai tikras lietuviškos sielos bi
čiulis. Gal dėl to jis ir įgijo šias 
būdo ypatybes, kad jo tėvas 
buvo bitininkas ir pats jubilia
tas laisvą laiką mėgsta praleis
ti besirūpindamas bitelėmis.

Tegyvuoja G. Jubiliatas dar 
skaitlingus metus mūsų išeivi- 

R. I
I
I

NEWTOWH, PA.
Vila Juozapo Harijos Aukšto

sios Mokyklos Akto Dienos 
Iškilmės.

Laukta diena pagaliau atėjo, 
birželio 1 dieną įvyko svajota 
Vila Juozapo Marijos studen
tėms istorinė diena — Akto 
Šventė.

Iš pat ryto visų, studenčių vei
duose spindi džiaugsmas, ir 
kaip nesidžiaugsi, kad mūsų 
aukštoji. mokykla jau kelintas 
metas išleidžia iš savo pastogės 
gražiai išauklėtas lietuvaites, 
kurios pasiruošusios dirbti Die-

• J.*-1'“ vuį. ir Tęvynei.
Ryte 9 vai. 30 minučių koply- 

tėlėn susirinko seselės, studen-' 
tės ir abiturienčių tėveliai ir gi-j 
minės. Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kapelionas kun. P. Va
siliauskas. Studenčių choras 
puikiai giedojo mišias. Iš visų 
širdžių plaukė Aukščiausiajam 
dėkingumo maldos. Po šv. mišių 
bendri pusryčiai, o po to, teve
liu ir svečių draugystėje links
niai praleista keletas valandų.

Lygiai 3 valandą po pietų vėl 
visi susirinko kopiytėlėn Šv. aniF : T.ujn „.kramento Palaiminimui. Po 

taM5 ; . '■• . .pamaldų visi ązvgiavo j salę.

čius, abiturientės perdavė spal
vas ateinančių metų ketvirta-

. A J » 4 <1 _K » • * j
metėm, kurių yra devynios, bet 
pasiryžta sudaryti tuziną. Lin
kime Jums pasekmių, nes gerai!

■ ■ «_<• - I

žinom ką, Jūs užsibrėžiat, tai ir i 
padarot.

Stud. Emilija Valavičiūtė. I
PHILADELPHIA, PA.

$1.00 
$1.25 
$3.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

. $i.oo
Jonas ir Elena Valeritūkevičiai, Stoiighton, Mass. $3.00 
----- ------ * ’ . $1.00

$2.00 
$1.00 
$i.od 
$1.00 
$1.00 

. $ .25
$1.00 
$1.00 

. $2.00
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.QP 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$5.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

- iu: 
■■ *1$
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P. Tamašauskas, Lawrence, Mass..........
J. Waitkus, Philą. P.a. ....................
Z. Jegelevičius, Westfield, Mass.............
V. Vazųis, New Britain, Conn.................
A. Zintel, Dorchester, Mass.... ..............
J. Usey.ičienė, E. Bridgewater, Mass......
Mr. Lutkevičius,.So. Boston..................
Julius Belsky, Haverhill, Mass...............
J. Lukosavage, Brooklyn, N. Y. ............
Kun. Dr. V. J. Martusevičius, Phila. Pa. . 
A. Zilionienė, Hartford, Conn.................
Bill Eisemanri, VVeymouth, Mass...........
K. Masiuliene, So. Boston, Mass.............
A. Petrukienė, So. Boston, Mass.............
J. Kachkauskas, Cambridge, Mass.........
H. W. Bell, Boston, Mass.

Šv. Kazimiero Parap. Mokyklos 
Užbaigimo Vakaras.

Į šį vakarą susirinko žmonių 
pilna svetainė, nes Šv. Kazimie- 
ro parap. parapijiečiai su išsiil
gimu laukė ir įvertino šią meti
nę šventę. Mūsų seselės ir mo-l__ ________ , _ ______________ ____
kyklos vaikučiai visuomet su-1 M. Benevice, New Haven, Conn...........
ruošia gražią programą, šįmet Frank Vitkūs, Phila. Pa. ...................

'ypatingai buvo vakaras įvairus, Mrs. M. Kasheta, So. Windsor, Cbnn. ..
1 £ _ . VI. Paulauskas, Lowell, Mass..............

Programa buvo sekanti: —I A. Tumšienė, Westfiėld, Mass............
Pašaukimą renkant”, trijų ak-! A. Vanagas, Dayton, Ohio ...................

A. Steckis, Manchester, N. H..............
A. Tubinas, Nashua, N. H. ...................
A. Simmons, Windsor, Conn.................

. Steponavičiene, Nashua, N. H........
Chas. Lacey, Lawrence, Mass..............

Į A. Repshis, Norwood, Mass.................
J. Zapustas, Athol, Mass......... ...... ......
Kūjį. J. Ą. Paškauskas; Chicago, III. ... 
KI alinis, Dorchester, Mass........
T. Kavaliauskienė, New Britam, Conn.

' įspūdingas, ir įdomus.

“■i
tų veikalas; “Mano tėvynė”, 
“Keturi metų laikai”, 
bėdos”, “Alice Blue 
“Baseball”,
Duetai, dainos ir šokiai.

Atsilankę žmonės netik pasi- Į 
džiaugė, pasilinįsmnio, bet ir 
pasimokino. Vaikučiai savo gra
žia lietuviška kalba išpasakojo 
tėvų priedermę kaslink vaikų . nu . . . s a:

“Vaikų
Gown”,

‘^olandiškas šokis’,

žia lietuviška kalba išpasakojo 
-l,i__ _______ •• »f

pašaukimų į kunigus ar seseris.
Brangios seserys, mes ilgai 

nepamiršim šio gražaus vakaro, seserjms 
Valio Šv. Kazimiero seserims! .zirr.jer- ..
Valio Šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniams!.

Parapijiečių vardu tariu dė- ferjr 5. Kur|e
kui seserims ir tėvams, kurie

V • • M* ’leidžia savo vaikus į katąlikis-■>kv > e h ou
ką mokyklą. Ten buvęs.

1 Nuostpaztai 
j Pagerbė Parapijos Vikarus 
i Gegužės 28 a., Šv. Kazimiero 

kiško auklėjimo. Kun. P. Vaši-j Jungtis,: dr. V.įtą

liauskas išdalino diplomus EI-1 --------  .
šie kairytei ir Leonai Miernie-,ParaPUiečiai nuoširdžiai 
ki. Čia ir vėl pasirodė choras^erbė varduviU ProŽa?-Nen 
sudainuodamas keletą dainelių. įtamos parapijietės darnu

ii _ . r. | vaHnvvbėje. vietos kleb. 1

Sal

Salėje buvo iškilmingas aktas. 
Pirmiausia pasirodė studenčių 

k-l . j-
choras, kuris dabai gražiai ir j- 
spūdirigai sudainavo tris sun- £i i i s r a 
kius dainos kūrinius.‘ įr

•ai nuaidėjus aplodis- 
mentams, pasirodė abiturientės. 
Lietuvių kalba atsisveikinimo 
žodį pasakė Elsie Kairytė, o an
glų kalba, Leoną Miesnicki. La
bai turiningą įr prasmingą kal
bą pasakė garbės kalbėtojas — 
kun. J. Karalius, kurioje nuro-| 
dė vertę ir reikalingumą katali-

Au<

Taip baigėsi iškilmingoji mū
sų šventė, kuri liks ilgai mūsų 
širdyse.

’<* v - •Vakare svečiams

Klausimai Afsvhriiytnili

1. Kokia proga Pijus XII kalbėjo į viso pasaulio Kata
likus? . , ,

2. Koks buvo jo kalbos tikštas?
3. Ar Bažnyčia turi teisę kalbėti socialiniais ir ekono

miniais klausimais?
4. Kada t’ofiležiuŠ Leonas Xltt paraše barbininfcų

^s+eticikliką. r- . >42:; '•
Matymais reikia tvarkyti socialinį %yve-

.klausimais •j. iv 4<x4. i c lai 5. Kokiais įstat 
nimą?

"7!
i PhiladĮephf,ečiai Nuošipa. 

Pagerbė Parapijos VU 
Gegužės 28 a., Šv. K;

.. !> ■*r’’-u 2
1 1 jų . “ m;s4<v tįj -Martusevičių ir Stanislovą Rai-

J pa- 
enuils-

... _jtamos parapijietes darbuotojos, 
• vadovybėje, vietos kleb. kun. j i .*<• Ignaco Valančiūno, minėtoj die
noj suruošė didingą

.pUOJU’l.’
Prie bankieto papuošimo daug įssiskirs-
prisidėjo Seseles Kazimiene-

pa. p!’»net» 
tės, kurios priruošė parapijines 
mokyklos vaikučius pasakyti 
nuoširdžius svedkinimus barapi- 

” O 1 ■ liena Din - jos vikarams. Nors diena buvo 
i p -’ J- s- • ■ ,labai šilta, bet visų mylimus vi- 

karus, kazimieriečiai labai ma- 
loniai pagerbė skaitlingu atsi- 
lankimu.

Vakaro vedėjas buvo prof. 
Senn, kuris netik tinkamai vedė I • * ' t ’ e

programą, bet ir pasakė atitin
kamą kalbą. Kalbas pasakė ir

k:
T. Kavaliauskiene, New Britam, 
Mary Pechulis, So. Boston, Mass... 
B. Sipavičius, Worcester, Mass. ... 
Frank Kanevski, Brockton, Mass. 
k; Rimdeika, Phila. Pa..................

kūn;
J. _________________
j; Gudelevicįus, Hartford, Conn.
4. ski>. __

;; Veiiskunaitė, Phila. Pa., _xx. .,_.... 
_ _ J. bakanas, Worcę|ter; Mass. .. 
Ru(iąįiis^HoosicktFalls, N. Y.......

tųrie j J. dudelevi chis, Hartford, Conn.......
Įkiš- Ą. Gurskis, Nashua, N. H. r.............

< UlcinsKąs, Wąj,ehgiiše bt., Conn. 
tazys PhtlML at -<...............

Wachjcks, So. Boston, Mašš; .....
Žink. L ąivrenc^, Mass. .............
^.dęm.aUięhė, Flrocktęh. Mass. ......
Pęręksljaė, I^.,Abing|bri, Mass. ... 
Kasete; Brooklyn ^N. Y. 
Raiziš, Gardner^ Mass.
; Barys, WaterbuP 

A: Valęika, Bridgepoi 
K: yNadžeika. Na§ ‘ .4: B ai: u r. «J. Bakųnąs, So.. B 

Nūosirdzi n parama ir paramą. _
j**’ujp ■’V u41, - 4.daugelis kitų svečių, bankieto H ti
dalyvių. Kalbos ir bankieto pro- <r r L«<i-grama buvo labai graži ir įvai-
n. Bankietas baigėsi Amerikos■ r s n n - j į;ir Lietuvos himnais ,K.D.

ass.
iŠ, N. Y. ... »•00

C

I

1 mėtoj
1 Ganicietą.

• at:

!’. Ule

!1.(
r

$1.00
$1.00 

.............................. $1.00
'gc™-"■..... * $luosirdziai dėkojame Gerb. Rėmėjams uz aukas

RENGĖJAI.

Conn. 
_ orL-Conn. 
hiia. N: ft ... 
’»sp^n __ 3.oston, Mass.

Šeši Kunigai Laikė Už Mirusius 
Pamaldas Kapinėse, 

4 '. •* iže- 'L
Atminimo dienoje, gegužės 30 •ji r*tie ■ Tn

d. už mirusius pamaldas Phila- 
delphijos lietuvių katalikų ku
nigai iš visų trijų parapijų, su-

• 3Ž »■ ‘Cyažiavę į lietuvių skyriaus Šv.
Kryžiai
moj laidojamiu.. T-. t. įT Susaus maldir

‘ ; J •-
aike pamaldas uz visus miru- ' r ■ 

sius, kurie yra
K r* • » s 4» r
Kryžiaus kapinėje.
vyko ir pamoksią , ___
lietuvių kunigų kapo. Tai įvyko 
pirmu kartu. Būtų labai malo- * • • j » «• . r k• <tvj - _,.
nu. kad tas būtų vykdoma visa
dos. K.D.

;iaus. kapines, kur daugu- 
i lietuviai, prie 

jUsaus maldininkų skaičiaus

palaidoti Šv. 
Pamaldos į- 
i’asHfg l'rp pasakė prie

d
Pam;



Aušros Vartą Parapija

Primicijos
Šv.

FORDO RADIO VALAN
DOJE DALYVAUS 

FLORENCE GEORGE ir 
BOB HANNON

WESTFIELD, MASS.

i
ii

■R
N

Penktadienis, Birželio 6 d., 1941

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

I I 
nuvykę į Worcester ir lankėsi 
pas Dr. ir ponią Vaišnorus. Ten 
taip pat buvo ir daugiau sve
čių ir viešnių.

—
šeštadienį, geg. 24 d. kleb. 

kun. S. P. Kneižis buvo išvykęs

DARBININKAS

Birželio 15 d., 10:30 vai.
Kazimiero parap. bažnyčioje į- 
vyksta vieno westfieldiečio, 
kun. Jurgio Naudžiaus, primi- i Hartford, Conn., kur Švč. Tre- 
cjja_ 1 jybės lietuvių par. bažnyčioje

Westfieldiečiai gali pasidi- suteikė Moterystės Sakramentą 
džiuoti, turėdami jau antrą pri- savo giminaitei p. Adelei Mani- 
miciją savo parap. bažnyčioje, kaitei su p. Jonu Vilku. Taip 
Reiškia antras apaštalas įstoja' Pa^ i ^as vestuves buvo išvykę 
į Kristaus Vynuogyną. Galimas P- A- Kneižys, p. Teklė Mit-. 
daiktas, kad ir daugiau atsiras, chellienė (Kneižių sesuo iš Na- 

stoti į jo darbininkų eiles, ku-tė- Iš Hartfordo buvo nuvykę į JO PAL turi is to malonumą, tai kitas klausimas. 
rie ypatingai šiais laikais reika- Kew Yorką ir lankėsi pas gimi-. 
lingi darbuotis lietuvių tarpe. nes- Grįžo pirmadienio rytą.

Po primicijų 6 vai. vakare Šv.
Kazimiero draugijos salėje į- 
vyks vakarienė primicijantui 
pagerbti. Kviečiame visus skait
lingiausiai atsilankyti.

Lakūnas ir jo draugas. Matomai lakūnas turi di-
kviPtima shua, N. H.) ir p. A. Rukštely- delio malonumo pavežioti orlaiviu savo ‘PAL’, bet ar
Mirumą “t>AT ” fnvn ič to malonumą tai lritac klausimas

Praėjusį sekmadienį įvyko 
pirmas parapijos piknikas, ku
rį surengė Aušros Vartų Drau
gija. Valdyba ir visos kitos na
rės nuoširdžiai darbavosi, gerai 
prisirengė ir visko buvo pilnai. 
Tik pasitaikė blogas oras, visą 
dieną lijo, ir visa pikniko eiga 
atsibuvo salėje. Nors žmonių 
nedaug buvo, bet patys geriau
si parapijos rėmėjai ir už tai 
pelno bus visgi apie $200.00. 
Dovanos visos išėjo ir čia pat 
visi atsiėmė. Laimėtojų tarpe 
buvo Kliara Borisienė gavo 
$5.00, toliaus T. Saurusaitienė, 
V. Saulėnienė ir daugelis kitų, 
kurių pavardžių nebeatsimenu.

nekultūringas 
Barbarizmas"

B.

t
Į

Kun. S. P. Kneižį pavadavo 
kun. A. Mešlis, S. J.

Iš Moterų Sąjungos 
Susirinkimo

Birželio 2 d., Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje įvyko Mote
rų Sąjungos 27 kuopos susirin
kimas. Dalyvavo gausus būrys 
narių. Išklausyta įvairūs rapor
tai.

Moterų Sąjungos Mass., Maine 
ir N. H. apskričio suvažiavi- 
man išrinkta sekančios atsto
vės: A. Novikienė, O. Glebaus- 
kienė ir A. V. Kneižienė. Radio, 
kuris buvo išleistas laimėjimui, 
laimėjo p.
(Carroll).

Moterys, merginos ir jaunos 
mergaitės, kurios nori įsirašy
ti į Moterų Sąjungą, tai dabar’ 
vajaus metu yra geriausia pro
ga. Vajus baigiasi birželio mėn. 
Gaukite aplikacijų, išpildykite 
ir jas priduokite kuopos sekre
torei. Dalyvė.

j Birželio 1 d. tuoj po sumos į-/ Juozas Pash. kuris lankos St. 
vyko Šv. Jurgio draugijos ir Anselm’s College, ir Julijona 
Šv. Cecilijos choro susirinki- Andruškevičiūtė, kuri mokinasi 
mai. Choro buvo specialus susi- Emmanuel College, baigė mok- 
rinkimas pasiruošimui daly- slo metus.
vauti LDS ir “Darbininko” me- ------------
tiniame išvažiavime liepos 27 Pa^P'jo* P*niko
i, Brockton Fair Grounds. komisija, birželio 1 d., po pirmų 

mišių, turėjo pasitarimą. Svars
tyta planai ir priemonės pasek
mingam ir pelningam piknikui. 
Parapijos piknikas įvyks liepos 
13 d.

Sekmadienį, birželio 1 d. laike 
sumos priėmė Moterystės Sa
kramentą Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje p. A. Maleikai- 
tė su p. J. Paulausku iš Bridge-’ Gegužės 27 d. Lietuvoje mirė 
water. Buvo net penkios poros var^‘ Aniceto šlapelio motinėle, 
liudininkų. Ji buvo apie 80 metų amžiaus.

Liko dideliame nuliūdime keturi 
sūnūs, iš kurių varg. Anicetas 
ir Feliksas gyvena Amerikoje, 
ir keturios dukterys Lietuvoje, 
p. Varg. Anicetui Štapeliui ir 
visiems jų šeimos nariams reiš
kiame gilią užuojautą, o jų my
limos motinėlės vėlei lai Dievu
lis suteikia amžiną ramybę dan- 

1f u į eNuo gegužės 25 iki birželio 1 
d. _ _ ______ _ _ ______,
prirašinėdamas naujus narius į Vyks birželio 29 d., Grape Arbor ristė, sodalietė

Worcester, Mass. — Perskai
čiau “A. L.” p. S. Bugnaičio 
straipsnį ir supratau, kad mūsų 
kolonijoje yra tik du kultūringi 
vyrai, tai S. Bugnaitis ir p. Ky
bą, kuriuodu susidraugavę dro
žia mums “nekultūringiems” 
žmonėms pamokslus.

Apie “nekultūringuosius” p. 
Bugnaitis šiaip atsiliepia: “lyg 
kokie tamsūs jurgiai dvaro ku
mečiai, nekultūringai pravar
džiuoja ne jų įsitikinimų žmo
nes. Tokie pasirodo tebegyveną 
nekultūringo barbarizmo laips
ny”.

i p. Bugnaiti, ar yra ir kultu-

Mūsų Vyčiai kruta smarkiai, .
net nei radio jų neaplenkia. Kas 
norite sužinoti apie vyčius, apie 
Vyčių 116 kuopa, atsisukite ra
dio WTAG pirmadienį, birželio 
9 dieną, 12:30 po pietų, ir iš 
šios Worcesterio didžiausios 
stoties išgirsite daug ką apie 
vyčius ir kad Aušros Vartų pa-į 
rapija nesnaudžia. R.

Perskaičius jo straipsni siūlo
si išvada, kad jis nori įkurti to
kius Centrus, kurie griautų mū
sų išeivijos vienybę, kurie 
griautų visą darbą kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės. Ar taip, pp. Simons-Si- 
mokaiti ir Kybą? Jurgis.

—
Buvo Išvykę Pennsylvanijon ,!

Geg. 24 d. pp. Pranas ir Ona 
Jankauskai, gyv. 22 Dean St.. ir 
p. Magdalena Kulišauskienė, 
gyv. 18 Folan Avė., buvo išvykę 
pas gimines į Scranton, Pa. 
Grįžo laimingai gegužės 31 d.

Memorial Day, Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios kolek
toriai, pp. Juozas Lalys ir Juo
zas Blaževičius su savo žmono
mis, buvo išvažiavę į Baltuosius 
Kalnus. Grįžo sekmadienį vaka
rą. Aušrelė.

- -
Birželio 1 d. panelė Viola A.

- ~ ‘ _ ... . -
šioje kolonijoje darbavosi t. Vyčių 27 kp. piknikas į- Kibirkštis, uoli parapijos cho- 

ir pavyzdinga

Sekmadienį, birželio 8 d., 9 
vai. v., iš radio stoties WBZ 
girdėsite Fordo valandoje pasi
žymėjusius dainininkus —Fio- 
rence George ir Bob Hannon. 
Florence George už gražų dai
navimą yra laimėjusi prizus 
kaip radio taip ir judamų pa
veikslų kontestuose. Bob Han
non galima girdėti kas savaitę 
iš CBS network net penkis sy
kius. Ateinančios savaitės bus 
sekantis programas:

Prelude and Chorus from 
“Carmen” — Bizet — Chorus 
and Symphony Orchestra.

The Things I Love — Harris 
and Barlow — Mr. Hannon and 

įRhythm Orchestra.
i Valse Bluette (In Chiffon 
Style) — Drigo — Rhythm Or
chestra.

Thou Brilliant Bird from *The 
Pearl of Brazil’ — David—Miss 
George and Symphony Orches
tra.

Scheherezade in Symphony 
Swing — Rimsky - Korsakow— 
Miss George, Mr. Hannon, Cho-asme- > °

i t

Dabar pažiūrėkime kaip “kul
tūringai” pravardžiuoja kitų į- 
sitikinimų žmones tame pačia
me “A. L.” numeryj, kuriame p. 

iž S. Bugnaitis parašė atestatą. 
Štai tūlo inž. Br. F. Simons-Si- 
mokaičio straipsnyj apie lietu
čių veiklą dėl atgavimo Lietu
vai nepriklausomybės ir laisvės 
randame tokių “perlų”:

Birželio 1 d. buvo pasekmin- GLUŠAS, išgama, ‘žydiškas 
gas piknikas, kurį surengė Šv. krikštas , atbulas kalnierius , 
Elžbietos ir Šv. Kazimiero dr- demoralizuoto jas, tautos išga- 
jos Palangoje Koresp.™, judošius, skymeriai, krik

demai, marksistai, parazitai, į 
!veidmainiai” ir tt.

Tokiais “perlais” inž. Simons- 
V1* Simokaitis svaido į tuos

DAYTON, OtiK)
Iš mūsų kampelio žinučių _______________ ___  ____

sai nesimato, tur būt, korespon- nis> kurie sudarė Amerikos Lie-| 2^’ symPhony and RhYthm 
dentai kažkur išskrido.

Prieš kelis metus mūsų para
pija buvo paskendus skoloje, 
bet, atvykus čia dabartiniam 
klebonui kun. L. Praspaliui, vis-

į tuvių Tarybą, kurie lankėsi pas j Orchestras.
T • x -I Intermezzo — Provost —prez. Rooseveltą Lietuvos rei- 

kalais ; Symphony Orchestra.
i Ar ‘tas inžinierius “tebegyve- of Summer-Moore
na nekultūringo ar kultūringo i Miss George and Symphony 

Emilija Čeikiūtė( Lietuvių R. K. Susivienymą A- parke prie gražaus ežero. CSN. lietuvaitė, ištekėjo už sergeant J^^taip^irto. Prijos’ sko- barbarizmo laispny”?
John Mosson. Linkime šiai jau- ■- —
nai porai gražiausio šeimyniš
ko gyvenimo..

—I • J
I Mūsų parapijos išvažiavimas 
įvyks liepos - July 13 d. Palan-i

I gon, Methuen. Klebonas kun. P. I
Birželio .8 d., Palangoje, kop- Juras ir išvažiavimo šeiminin-j

išvyko į Brock- lyčioje. pradedama laikyti sek- kai deda visas pastangas, kad

jmerrkoje p. Pranas Katilius.
LRKSA generalis organizato
rius. Turėjo geras pasekmes.
Prisirašė nemažai naujų narių? Run j Skalandis> birželio 
daugiausia jaunų. d išvažiavo trims savaitėms a-

p. Pranas Katilius buvo apsi- tostogauti.
stojęs pas pp. Kudirkas, 37 ________
Franklin St.

Birželio 1 d.

LAIRENCE, MASS.

Lankėsi Pas Dr. Vaišnorą
Pereitą sekmadienį adv. Ben

jaminas ir ponia Sykes buvo

Orchestra.
Murmuring Flowers — Von 

Blom — Symphony Orchestra.
Amapola — Lacalle—Rhythm 

Orchestra.
Excerpts from 

Dream”
George, Mr. Hannon, 
and Symphony Orchestra.

likviduota i ’tas Pats inžinierius, kaip
“A. L.” rašo, “šios savaitės ket
virtadienį išvyksta Washingto- 
nan, kur turės pasitarimus su 

’ vyriausybės įstaigomis, kas lie- 
Birželio 8 d., įvyks žuvininkų čia kūrimą Amerikos Lietuvių 

piknikas Valley View grove.
Birželio 22 d., įvyks išvažiavi

mas 
Grove Powell, Rd. R. R. 3.

Manoma, kad į virš minėtus 
piknikus suplauks nemažai sve-^ Centrus inž. Simons - Simokai-į 
čių. J. Spurgis. tis planuoja kurti?

la bankuose visai ____
Dr-jų Sąryšis nupirko prie gra
žios vietos žemės sklypą, kur 
manoma statyti svetainę.

I I

X vt. t ----------r------------------------------------------------ ------------------ ---------------------------( — ------------- r----------------------o---------

toną, kur taip pat visą savaitę madieniais 9:45 vai. šv. mišios, išvažiavimas geriausiai pavyk- 
darbuosis LRKSA naudai. Ge-1 Palangos koplyčią, kaip ir pačio tų. Išvažiavimui vadovauja Z. 
riaušių sėkmių linkime p. Ka-, išvažiavimo vietą, 
tiliui. I Petras Raznauskas.

prižiūri p.;Bauba, J. Kazlauskas ir J. Už- 
davinis.

Centrų”.
Įdomu su kurios vyriausybės 

Šv. Kryžiaus parapijos į įstaigomis ‘turės pasitarimus’, 
Amerikos ar Lietuvos?

Kokius Amerikos Lietuvių

“The Waltz
Straus — Miss

Chorus

ĮVAIRŪS skelbimai

t

Pranešama, Kad PICKWICK
I

IŠ KRANO ✓

ALE K Kaipo Draugą Ale 
Išgarsėjusio 

PICKVVICK "Regular" ALE
» Y*.

Jį
<

PARODYK Į 
ŠIUOS KRANUS

fc
DELEI TŲ, KURIE MĖGSTA 

LENGVESNĮ, MALONESNĮ ALE.

“ALE
TAI YRA

ALE”

Taipgi galima gauti buteliuose.

i

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal d*l visokių reikalų.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main SU Wet»ter, M

I

W000ST0CK
T Y P E W R I T E. R S

VfflliamJ.Chi
GRABORIUS

Asmeniškai Patarnavimai”

331 Smith St
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Ntfmų: PI. 5285

i

• v

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08
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Penktadienis, Birželio 6 d., 1941 DARBJNINKA3 T

[vietinės žinios
Lietuvių Dienos Reikalais 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, Birželio-June 8 d., š. m., 2 vai. po pie-i 

tų, Šv. Kazimiero par. salėje, Worcester, Mass., įvyks 
Lietuvių Dienos, Liepos 4, kuri įvyksta Marianapolio; 
Kolegijos parke, susirinkimas. Į susirinkimą kviečia
mi visi Kolegijos ir “Darbininko” rėmėjai ir prieteliai. 
Būtų malonu matyti susirinkime ne vien Worcesterie- 
čius, bet ir iš kitų kolonijų veikėjus, darbuotojus ir 
kartu išnešti svarbius nutarimus dėl Lietuvių Dienos 
iškilmingumo ir pasisekimo. Taigi nuoširdžiai kviečia
me visus geradarius į virš minėtą susirinkimą.

LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO VALDYBA.

Smetona Sudaląs Lietuvos 
Valdu; Amerikoje?

“K-vis” rašo:

“Pereitą sekmadeinį, birželio 
d., pas p. J. Bačiūną, Taboro1

Farmoj, turėjo įvykti (Ar įvy
ko? Red.) slapta tautininkų 
konferencija, dalyvaujant pa
čiam ‘tautos vadui’.

Ketvirtadienj.

ŽINUTES

Birž. 1 d., apsivedė Richard 
McCambly su Olga Naujokaite.

Tą dieną apsivedė Mikas Ve- 
nickas su Rože Sadauskaite, ir 
Richardas Bennett su Drasuly- 
te L. Marijona.

Šiomis dienomis lankėsi Šv. 
Petro par. bažnyčioj ir kleboni
joje šie svečiai: kun. dr. J. Na
vickas, MIC., D. D., kun. J. Vai
tekūnas, kun. dr. J. Starkus, 
kun. M. Šmigelskis, MIC., kun. 
1. Naudžiūnas, MIC., kun. J. 
’kalandis, kun. Alfredas Čeba- 
>rius, kun. J. Daunis, kun. J. 

Žuromskis, Seserys Kazimierie- 
tės iš Worcester ir iš Providen- 
ceo, ir Seserys Jėzaus Nukry
žiuoto, iš Cambridge.

Bazarėlio aprašyme apleista 
darbuotojų ir aukotojų. Uoliai 
darbavosi panelės Žardeckaitė, 
Kleponytė, Morkunaitė ir

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

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 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 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.

TeL Kirkland 7119

Paufine bradas, MD 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* pagal mitartj.

Trr ■ t

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare
Seredomls:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-A-7-9. Tai. Šou 2712

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

Niauronytė ir ponia Slaičiūnie- 
nė. Gausių aukotojų tarpe dar 
randame ponią Matejaškienę, 
Diamond Cafe, W. Marcinkus, 
J. Valiackas, P. Jasinskas, pa
nelė Kalinauskaitė, Casper 
Pharmacy, ponios Trainavičie- 
nė, Klimienė, Kasmauskienė, 
Širkienė, Venckienė, Trinkienė, 
panelė Bakunaitė ir ponas Ga- 
tulis.

Šv. Petro parapijos kunigai 
pranešė žmonėms jog sekmadie
nį birž. 8 d., baigsis Velykinės 
Išpažinties laikas ir visus ra
gino atlikti Velykinę. Šv. Petro 
par. bažnyčioje daugelis kunigų 
klausys išpažinčių ketvirtadie
nį, penktadienį, šeštadienį 
sekmadienį.

Ketvirtadienį, kun. K. Jenkus 
šventė savo dešimts metų kuni
gystės sukaktį. Daug jo priete- 
lių kunigų atlaikė jo intencijai 
šv. mišias, daug pasaulionių iš
klausė šv. mišias ir meldėsi jo 
gerovei.

A A
Vincas Tamulaitis

Geg. 27 d., mirė, miesto 
ligoninėje, Vincas Tamu
laitis, 62 metų, gyv. 188 W. 
9th St. Paėjo Žemosios Pa
nemunės parapijos. Ameri
koje pragyveno 35 metus. 
Paliko žmoną Marijoną 
(Rimašauskaitę), 6 sūnus, 
vien, dbkterį, tris brolius 
ir tris seseris. Jis buvo do
ras ir darbštus žmogus. Vi
sados būdavo sveikas. Pir
mą kartą jis apsirgo Di
džiajame
Buvo kiek pasveikęs. Bet 
dalyvavo savo giminaičio 
Antano Vaitkevičaius lai
dotuvėse, geg. 26 d. Iš ka
pų grįžęs, apsirgo. Tapo 
nuvežtas ligoninėn ir mirė. 
Palaidotas geg. 29 d., 9 v. 
r., iš Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Mels
kimės už jį.

A. a. Vincas Tamulaitis 
buvo ilgametis LDS orga
nizacijos narys, “Darbi
ninko” skaitytojas ir rė
mėjas. LDS Centras reiš
kia gilią užuojautą velio
nio Vinco Tamulaičio. šei
mai, o velionio vėlei amži
nos ramybės.

k

I
“Vyriausis tos sueigos tiks-, 

las esąs — sudaryti Lietuvos 
vyriausybę su Smetona prieša
ky. Jei mūsų gautos informaci
jos yra tikslios (Vadinasi, 
“K-vio” redakcija nepilnai pasi
tiki savo informacijomis. Red.), 
tai esąs jau gautas Valstybės 
Departamęnto sutikimas leisti

Gegužės 31 d., Cambridge Ci-!go kalbai prieštarauja. Karšta- 
ty ligoninėje, mirė Aleksandras sis rėkia visa gerkle sakyda- 
Nemeikštis, gyv. 54 Austin St.Jmas: “Kaip tu vis negali tikėti! 
Cambridge. Birželio 2 d., iš N. i Juk visi laikraščiai rašo, kad 
P. parap. bažnyčios iškilmingai. dabar Lietuvoje auksinis gyve- 
palaidotas Šv. Mykolo kapuose. I nimas, ir žmonės geriausią lais- 

į Velionis paliko nuliūdime vieną 
dukterį, Juliją Mckįnnon. Po
niai Julijai Mckinnon, netekus 
brangaus tėvelio, reiškiam gilią 
užuojautą. Graboriaus patarna
vimą suteikė Adomas Overka.

Birželio 1 d., Cambridge liet, 
parap. bažnyčioje mažyčiai 8:30 

■ vai. per mišias priėmė pirmąją pirmasis.
Šv. Komuniją. Turbūt nėra gra-

1

vę turi”. Antrasis prieštarauja 
sakydamas: “Netikiu! Juk visi 
žmonės rašo laiškus iš Lietu
vos, dejuodami, kad sunkūs lai
kai užėjo, ir kad vėl jie neša 
rusų vergijos jungą, žiauresnį 
kaip pirma”.

“Ką čia kalbi, 
nininkų

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MAS8.

Joe. Kapočiųnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

tai tik smeto- 
propaganda”, atrėžia

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

tikėsiu laiškams iš 
kuriuos tu vadini 

smetonininkų propaganda, ne-i 
,__ r ____ , kuris reda-Į

T? suteikė vaikučiams Komuniją,1 guoja jūsų spaudą”. Jis tęsia
man Tamsta, 

kas dedasi tarp Hitlerio ir Sta
lino? Juk Hitleris peša žyde
lius, kaip vanagas vištą, o Sta- 

j linas glaudžia juos po savo 
sparnais; ir dar visai žydų dris- 

: kių gaujai pavedė Lietuvą plėš
ti, ir net čia Amerikon atsiun
tė žydelį jus kvailius už nosies 
tampyti, ir plėsti komunistinę 
propagandą jūsų asilų tarpe’”.

Pirmasis nebeteko kantrybės 
ir užriko: “Kaip Tamsta gali 
taip kalbėti, nes ir pats buvai 
darbštus mūsų bendradarbis 
kadaise”.

“Kol kvailas buvau, tai ir prie 
jūsų priklausiau, o dabar kaip 
Stalinas su kraugerių gauja 
pradėjo terorizuoti Lietuvą, tai 
man jūsų kompanijos neberei
kia”, ir pamojęs ranka nuėjo 

j skersai gatvę, palikdamas savo 
! draugą net išsižiojusį, kuris pa
tylėjęs valandėlę, drūčiai nusi- 

I spiovė ant šaligatvio ir nuėjo 
savo keliu. Šis dviejų piliečių 

l pasikalbėjimas, panašus dviems 
' asilams, kurie sykiu traukia 
i žagrę, bet vienas atsipalaidojęs 
nubėga, palikdamas žagrę 
traukti vienam ilgaausiui. Ir čia 
vienam jau Stalino saulės užte
ko, bet kitas nors ir karšta, de
ga nugara, bet laikosi. Ar ilgai ? 

A. D.

“Geriau 
tokiai vyriausybei naudotis irĮŽgsnio vaizdo, kaip matyti ma-i Lietuvos, 
Lietuvos turtais, kurie dabar y- j žyčius priimant pirmąją Komu-
ra Amerikoje įšaldyti'. O tokių.niją. Kleb. kun. p. j Juškaitis kaip jtaų žydeliui.

$5,000,000. Amerika, be abejo, į 
greičiau leistų tuos kapitalus 
suvartoti čia susidariusiai ‘Lie
tuvos vyriausybei’, negu ati
duotų juos Rusijos bolševikams.

“Nėra abejonės, kad tokiam 
tų kapiatlų suvartojimui pritar- I

ir pasakė jiems gražų tai pro-itonau. “Pasakyk 
gai pritaikintą pamokslą.

Per visą birželio mėnesį, tre
čiadienių ir penktadienių vaka
rais, įvyks birželinės pamaldos. 
Klebonas prašo ir ragina visus

tų ir plačioji visuomenė, jei kai- P^1" šį mėnesį melstis už taiką.
bamoji ‘Lietuvos 
būtų sudaryta plačiais 
kratiniais pagrindais...

“Bet sprendžiant iš tų 
macijų, kurios yra mus
kusios, išrodo, jog tautininkai 
neketina kitų srovių kviesti”.

vyriausybė’
demo-

infor- 
pasie-

ir landžio 20 d., jie laikė sporto 
vakarą. Birželio 11 d., jie ren
gia Whist party. Ar lankei jų 
parengimus?

IVAIROS SKELBIMAI
VARGONININKAS paieško 

vietos. Esu baigęs J. Naujalio 
konservatoriją Kaune ir turiu 
patyrimą muzikoje. Gerus liudi
jimus turiu iš visų klebonų, pas

draugijos' kuriuos tarnavau. Atsišaukite j 
“Darbininką”, 366 W. Broad-

Nesinori tikėti, kad “K-vio” 
informacijos yra tikslios. Grei
čiausia, kad pas p. J. Bačiūną į- 
vyko tik tautininkų vadų kon
ferencija sudarymui fronto ir 
išrinkimui sau vado, kuris va
dovautų tautininkų srovelei. 
Kaip matome iš tautininkų 
spaudos, tai jie ieško sau vado, 
nes mato, kad be vado 
krikę. Gal būt jie nori, 
Smetona tautininkams, 
ne viešai vadovautų.

Sekmadienį, t. y. birželio 8 d., 
parapijos svetainėje, vakare, 
mokyklos vaikučiai vaidins la- j 
bai gražų veikalą “Indijono Ro-> 
žė”. Šis vaikučių parengimas, 
berods, jau bus paskutinis šia
me sezone, nes jau nuo birželio 
15 d. mokyklos vaikučiai palei
džiami vasaros atostogoms.

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 SL,
SO. BOSTON, MASS.

jie pa- 
kad 
kad

P- 
ir

Randasi ir Cambridge žmo
nių, kuriems Stalino saulė tiek! 
įkaitino smagenis, kad net iki 
šiol dar galvoje burbuliuoja. A- 
ną dieną teko nugirsti dviejų 
piliečių pasikalbėjimą. Vienas, 
matyt, labai įkaitęs komunistė
lis, o antras jau kiek nuo tos ši
limos atšalęs, nes vis savo drau-
------------------ --------

PIKNIKAS

DIDELIS PARENGIMAS
Šv. Vardo vyrų 

sportų sekcija rengia nepapras
tą Whist Party. Dovanomis šio- way, So. Boston, Mass.
ji Whist Party viršins visas bu-----------------------------------------
vusias. Pelnas bus naujiems) PARSIDUODA labai pigiai 2 
baseballio ratelio drabužiams šeimynų namas Hyde Parke, po 
nusipirkti. Kviečiama įžymių į 5 ir 4 kamb. Namas geras —tu- 
svečių. Vieta — Šv. Petro para
pijos salėje, 492 E. 7th St. Lai
kas — birželio 11 d., 8:30 vai. 
vakare. Kam?! — Visiems.

Šv. Vardo draugijos baseball 
ratelis žais su Šv. Morkaus pa
rapijos rateliu sekmadienį, 3 v. 
p. p., Columbia park. Kviečiami 
lietuviai painatyti žaidimo.

Kalbėti Nepakanka 
Reikia Dirbti

Mes girdžiame gabiai ištartų 
žodžių, jog reikia visokeriopais 
galimais būdais garsinti Lietu
vių ir Lietuvos vardą, palaikyti 
jaunąją kartą su savais, ir tt. 
Bet, kalbėtojau, kiek jaunuolių 
atvedei į lietuvišką bažnyčią? į 
draugiją? į katekizavrmo kur
sus? į Vasarinę mokyklą? į Ma
rianapolio Kolegiją? į Seserų 
akademijas? Kiek jų sušelpei 
pinigiškai? Ar kitaip?

Štai, proga.
Šv. Petro parapijos Šv. Vardo 

Vyrų Draugijos sportų sekcija 
suorganizavo baseballio ratelį. 
Lietuviai jaunuoliai gerai žai
džia su svetimtaučiais. Sumušė 
didžiulį Dangaus Vartų parapi
jos ratelį. Garsina lietuvių var
dą. Laikosi su lietuviais. Ką 
kalbėtojas ar pageidautojas ge
rą padarysi šiems lietuviams 
jaunuoliams baseballininkams ?

Jie išleidžia daug pinigų ke
lionėse dėl sprendėjo, praty
boms ir reikmenims. Jie gaišta 
savo laiką! Eikvoja pajėgas.

Šiomis dienomis mūsų base- 
bolininkai gaminasi uniformas. 
Jos yra brangios. Lėšoms pa
dengti jie renka aukas žaidi
muose ir rengia vakarus. Ba-

SERGA POVILAITIS

ri visus įrengimus. Kas norite 
tikro bargeno, kreipkitės į ‘Dar
bininką’. (6-10-13)

Geg. 29 d. susirgo Pranas Po
vilaitis, gyv. 102 Rosemere Rd., 
Jamaica Plain. Jis guli savo 
namuose Dr. J. Landžiaus-Sey- 
mour priežiūroje.

Sekmadienį, birželio 8 d., Kęs
tučio Darže, E. Dedham, Mass. 
įvyks Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus draugijos metinis pikni
kas, į kurį nuoširdžiai kviečia
me plačiąją visuomenę dalyvau
ti. Rengėjai.

I
Bronis Kontrim

CONSTABLE
Real Estate 4 Insurance 

JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

ttes. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Insured and

Local A Long
Dtotaneo
Movlng

326 - 328WestBroadway
So. Boston, Mass.

NAUJOS TOŠIES DUONA

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove 4. Furnace Repairs 
Oil Bumers

C. J. KUČINSKAS (Kay)
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

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
Tautiško Saugumo Pa

tarėjų Komisijos Skyrius 
praneša tyrinėjimus apie 
naujos rūšies duoną. Duo
na jau krautuvėse parduo
dama. Dabartiniu laiku ji 
vadinama “enriched” duo
na. Balti miltai vartojami 

j naujoj duonoj yra žymus 
pagerinimas.

Vitaminai ir mineralai, 
kurie dabartiniu laiku žūs
ta malimo procese, bus at
gal grąžinami, pagal šių 
ekspertų. Šitas produktas 
yra daug geresnis už duo
ną iš paprastų baltų miltų, 
bet negalima lyginti ji su 
visų-kviečių miltų minera
lais ir vitaminais. Paga
minimas vieno svaro kepa
lo, ekspertai praneša, yta 
tik 2/10 cento daugiau už 
kainą paprastos baltos 
duonos. Tikima, jog įvedi- 

■ mas naujos .rūšies duonos 
pradės mus apsaugoti nuo 
vitamino bado. FLIS.

GERIAUSIUS 
PERMANENT VVAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS

JCASPER'S BEAUTY SALOM 
!j Tel. ŠOU 464S

SO BOSTON, MASS.
i *fW-

Gyvojo Rožančiais 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystes mokesčių la-, 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So.

Mass. ' '

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Man. 

TeL So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnicnė,

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

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St., Roslindale, 
TeL Parkvvay 2352-W.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raitininke

I

iV. JONO EV. BL. PAŠALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Masa.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 48! 
E 7th SL. Ro. Boston. MaM

GRABORIAI

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus if ma* 
lonial patarnauja. Nuėję j bilų kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
viatėte "Darbininke".

S.Baraseričhi$irSūniis
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Patins Market
P. Baltrui!ūna» Ir p. KHnga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BO8TON. M A 88.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną, ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isiington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

IRANAS GERULSKISjjfpų Tel. Dedham 1>fl

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas 
Graboriai ir Balsai 

Patarnavimas dieną

F. E. Zaletskas. 
mtotojai * 
« ir naktį į M 

Koplyčia šerth^nims dykai % M 
NOTARY PUBLIC

Tel. 8OU Boston 0815
’ Tet. SOU ldTOon 1003 • J



Penktadienis, Birželio 6 d., 1941

KUNIGAVIMO JUBILIEJUS
bus 
Šv.

TJTjg* juL-. jjiij--. 8

NEWARK, N. J. — Š. m. ge- Birželio 8 d., parapijoj 
gūžės 18 d., Švč. Trejybės Lie- švenčiama bažnyčios titulo, 
tuvių parapijos, Newarke, ilga- Trejybės atlaidai, per kuriuos 
mečio klebono Ignoto Kelmelio pamokslus sakys misijonierius 
25 metų kunigystės Jubiliejui Tėvas Justinas Vaškys. 
prisiminti, buvo suruoštos iškil- Vakare, po mišparų 7:30 vai. 
mingos Misijos, kurioms vado- parapijos salėje Tėvas Vaškys 
vavo neseniai iš pavergtos Lie- papasakos savo pergyvenimus 
tuvos atvažiavęs Tėvas Justi- iš bolševikų “rojaus” Lietuvoje, 
nas Vaškys, pranciškonas. savo įspūdžius iš Vokietijos, Is-

Dviejų savaičių Misijos praėjo panijos ir Portugalijos, 
su didžiausiu pasisekimu. Jau- Visi lietuviai kviečiami daly- 
nasis misijonierius visus žavė- vauti šitoje įdomioje ir retoje 
jo savo gražiais pamokslais, ir paskaitoje. G. V.
taip pat, savo atsidavimu tik
rai maldai, ir žmonių gerovei.

Parapijiečiai, ir aplinkinių 
parapijų lietuviai gausiai daly-1

I •

WATERBURY, CONN.
Gegužės 23 d. įvyko Federaci- 

vavo Misijose, ir kasdien eidavo J08 ^2 skyriaus susirinkimas, 
prie Šv. Komunijos, prašydami Nutarto užprašyti šv. mišias 
Taikos pasauliui, Tėvynei Lie- birželio 15 d. už Lietuvą. Prašo- 
tuvai, ir gausios palaimos Jubi- me visus tikinčiuosius tą dieną 
liatui klebonui Ig. Kelmeliui.

Misijų metu, per šeštines, 
misijonierius Tėvas Justinas 
Vaškys, neseniai paskirtas A- 
merikos Lietuvių Tretininkų 
Generaliniu Vizitatorium, vizi
tavo !
Tretininkų Kongregaciją.

■pasimelsti už Lietuvą. Taip pat 
nutarta priruošti rezoliuciją, 
pareiškiant protestą prieš Lie
tuvos pavergėjus. Ta proga kal
bėjo p. Liktoraitis, prašydamas, 

______ ____ ___ kad visi šios šalies lietuviai pi- 
Švč. Trejybės Lietuvių liečiai balsuotų esant reikalui.

i Pats p. Liktoraitis pažadėjo 
šeštinių dienoje, 9 vai. gerb.' balsuotojams pagelbėti. 

Vizitatorius atlaikė Tretininkų 
intencija iškilmingas Mišias, ir 
pasakė pritaikintą pamoksią. 
Vakare 7:30 vai. po pamokslo 
visi tretininkai, i 
žvakėmis atnaujino savo įžadus.-^ gai]imfe. neUkę

Po iškilmių bažnyčioje, para- gerQ ir didelio pat.
pi jos salėj, buvo padaryta susi- naują darbuo_
rinkimas, kuriam kalbėjo Visi- jr ljnkime jam su mumi6 
tatorius ir Kongregacijos Di- ,. . . , , ,J gražiausiai darbuotis,
rektorius, kun. kleb. I. Kelme- _________
lis. Susirinkime buvo peržiūrė-’ Gegužės 31 d., įvyko srovinis 
tos Kongregacijos visos kny- susirinkimas. Susirinkime buvo

I

gos, ir išrinkta nauja Kongre- paruošta Connecticut guberna- 
gacijos taryba: pirmininkė — toriui dekleracija, po kuria pa- 
Anelė Laukžemienė, sekretorė sirašė Aleksandras Aleksis — 
— Viktorija Remeikienė, pirm.- katalikų vardu, Tomas Matas— 
pavad. — Teresė Balčiūnaitė, socialistų ir Jonas Taraila — 
naujokių mokytoja — Uršulė tautininkų vardu.
Strolienė, iždininkė — Elzb. ---------------
Demskienė.

Naujoji Taryba, susidedanti Šv. Juozapo parap. 
iš energingų, tretininkių, 
pasiryžusi pagal vizitatoriaus Jurgiui Vilčiauskui 
ir direktoriaus nurodymus ves- Bankieto vedėjas buvo kleb. 
ti visą Kongregaciją ir padary- kun. J. Valantiejus. Programą 
ti ją vieną iš pavyzdingiausių išpildė Šv. Juozapo parap. cho- 
visoje Amerikoje.

Sekminių dienoje tretininkės 
turėjo savo intencija Šv. Mišias, 
ir Vizitatorius atliko mėnesinį 
susirinkimą, pasakydamas gra
žų pamokslą.

Misijos baigėsi su 40 vai. at
laidais, kuriuose dalyvavo daug 
žmonių. - ir apylinkės kunigų.

Birželio 3 d. iš mūsų parapi
jos išvyko kun. Lunskis į Mt. 
Carmel, Pa. vikaru naujon vie
ton. Į kun. Lunskio vietą vikaru 

u^e&f°m^s paskirtas kun. Albertas Žana vi-

jiečius atsilankyti ir uo^i i|- 

remti klebono bei komisijos 
darbuotę. įžangos tikietai yra 
platinami, kas iš anksto nusi
pirks turės progos laimėti $10. 
Kas parke pirks atėjęs įžangos 
tikietą, laimės tik $5.00. Tad 
patartina visiems iš anksto įsi
gyti ir išmėginti savo laimę. 
Pasimatykime visi piknike.

MILITARIŠKAS VIEŠBUTIS — Gera naujiena tūkstančiams karių, kurie paprastai savaitės 
pabaigą noriai vyksta aplankyti sostinę Washington’ą, ir dažnai negalėdami užsimokėti aukštų 
viešbučio kainų, pav., $21. mėnesiui, sostinės kariai padirbo palapinių viešbučius, kuriuose nak
vynė kariams skaitoma tik 50c.- nakčiai.

Birželio 8 d. įvyksta Šv. Juo-!klebonas prelatas Jonas Ambo- 
zapo parapijos piknikas Linden tas, kun. S. Kneižis iš Norvrood, 
Park, Union City, Conn. Pikni- kun. J. Kripas. Taip pat kalbė- 
ke dalyvaus švilpukų benas, jo iš abiejų jaunųjų pusių tėvai 
choras ir kiti. Prašome visų ir kaikurie iš giminių. Visi lin- 
skaitlingiausiai piknike daly
vauti.

Birželio 1 d., 6 vai. vakare,
1 7,____a a___a. svetainėje,

yra įvyko bankietas primiciantui
T---------------------------------------------------- ,i_.į pagerbti.

Birželio 22 d. toje pačioje vie
toje įvyks trilypė gegužinė, ku
rioje dalyvaus daugelis kolonijų 
su savo programa. Gerb. p. Di- 
gimo orkestras. Gegužinė bus 
tikrai įspūdinga. Iš kalno kvie
čiame visus atsilankyti.

kėjo jaunavedžiams Dievo pa
laimos vedybiniame gyvenime.

Toastmasteriu buvo p. Al. 
Gedutis, vyriausias pusbrolis.

Vestuvės buvo tikrai gražios
■ ir pavyzdingos.
I Jaunavedžiai tą patį vakarą
i išvyko atostogoms į Washing- 
ton ir kitas įdomesnias vietas.

| Sugrįžę trumpam laikui apsi-
Pereitą savaitę mirė Alek- gyvena pas jaunojo p. Vilko tė- 

sandras Nemoras. Palaidotas iš vus.
Šv. Juozapo parap. bažnyčios Šių žinių rašyotjas taip pat 
Kalvarijos kapuose. Nuliūdime į linki pp. Vilkam malonaus gy- 
paliko dukrelę, brolį ir kitus gi-Jvenimo. Vienas ši dalyvių. 

minės. -

Atostogose. Ponai Dubauskai 
ir ponia Laurinaitienė išvyko į 
Virginią. Paskutiniu laiku jie 
atostogavo Blue Ridge Mts. of 
Virginią, iš ten vyksta į kitas 
įdomias vietas. Linkime jiems 
linksmiausių ir smagiausių a- 
tostogų. Korespondentas.

HARTFORD, CONN.

EUZABETH, N. J.

ro grupė, vadovaujant komp. A. 
Aleksiui. Bankieto metu pasa
kyta daug sveikinimų, linkėji
mų ir kalbų. Bankiete dalyvavo 
daug svečių. Baigiantis bankie- 
tui, jaunasis kunigas nuošir
džiai visiems padėkojo už su
rengimą puikaus bankieto ir 
dovanas.

!

!

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

60Ellsworth St. 
Worcester, Mass,

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston ■ % * • • F T - * * ■ ’ *

PHONE
So. Boston

2271

APSIVEDĖ
Gegužės 24 d., Švč. Trejybės 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
priėmė Moterystės Sakramentą 
p. Adelė Manikaitė ir p. Jonas 
Vilkas. Sakramentą suteikė 
kun. S. P. Kneižis iš Norwood, 
jaunosios giminaitis.

Vyriausiais liudininkais buvo 
p. Al. Gedutis ir p. Ona Mani
kaitė (jaunosios sesuo). Taipgi 
buvo dar aštuonios poros liudi
ninkų.

Laike šv. mišių ne tik jaunie
ji, bet ir palydovai, jaunųjų tė
vai ir kažkurie iš giminių priė
mė Šv. Komuniją. Tai buvo tik
rai pavyzdingos jungtuvės.

Vestuvių bankietas įvyko pa
rapijos mokyklos svetainėje. 
Dalyvavo daug svečių ir vieš
nių.

p. Adelė (Manikaitė) Vilkie
nė yra duktė pp. Juozapo ir 
•Petronės (Kneižytės) Manikų. 
Ji, kaip ir jos tėveliai, yra nuo
širdūs parapijos veikime. Per 
kelius metus vadovavo Sodalie
tėms. Priklausė ir prie kitų ka
talikiškų organizacijų.

p. P. Manikienė yra kun. S. P. 
Kneižio, Antano Kneižio ir p. 
Teklės MitcheU’ienės sesuo. Jie 
dalyvavo savo giminaitės vestu
vėse.

p. Jonas Vilkas yra seniai gy
venančių Hartforde ir priklau
sančių prie parapijos pp. Vilkų 
sūnus. Jaunasis p. Jonas taip 
pat daug veikia ir priklauso 
prie katalikiškų draugijų. Ypač 
daug darbavosi Vyčių kuopoje.

Pasistiprinę skaniais valgiais 
turėjo progos paklausyti • Ba
belių ir po to smagiai padūk
ti. Trumpas sveikinimų ir liaftė- 
jimų kalbeles pasak?~ vletftiis

NEW BRITAIN, CONN.
_____ •

Geg. 23, No. 40, “Darbininke” 
tilpusioje korespondencijoje, 
pasirašytoje "Tiesą Mylįs’ daug 
kas su tiesa nesutinka.

Aiškiai rodomas “nepaprastas 
gailestis”, kad Minstrel Show 
(ar tai lietuviškai? visų pir
ma) : 1.) buvo vartojama ang
lų kalba; 2.) kad lietuvių kalba 
naikinama; 3.) kad šiais 1941 
metais “šuoliais žengiama ang- 
liškuman”.

Korespondencijoje New Bri- 
tainiečiams yra tai žeminantis 
ir skaudus neteisingas kaltini
mas. Te skaitytojai sprendžia 
iš tų trims užmetimams atsaky
mų.

1. Perstatyme, įvykusiame
geg. 17 d. (kuriame ne vien tik ram aukšte dėl šokių, apačioje 
seniai dalyvavo) buvo jaunimo dėl užkandžių ir gėrimų; tad, 
rengtas, jaunų čia gimusių va- pasitaikius ir lietingam orui,

šiais metais mūsų kolonijoje 
jaunimas sujudo kurti naujas 
poras. Bene tik daugiausiai per 
pastaruosiuspenkeris metus? 
Eilėje buvusių vestuvių viena 
yra tikrai pažymėtina, kuri pra
eitą sekmadienį apsivedė, bū
tent, Alfonsas Kaleinikas su Ci
ną Puzinaite. Alfonso tėvelis, 
Jonas Kaleinikas, buvo 16 me
tų parapijos trustistas. Visuo
met dalyvauja draugijų valdy
bose ir renkamas į atsakomin- 
gas pareigas. Jo žmona, Kotri- 
na, taipgi veikli moterų drau
gijose. Jonas ir Karolina Puzi- 
nai patys priklauso prie lietu
viškų draugijų, širdingai jas re
mia, o duktė Ona-jaunoji, daug 
metų priklausė prie parapijos 
choro, jos brolis Feliksas (da
bar kariuomenėje) buvo vienas 
geriausių solistų apylinkėje. Al-

katos, ir pasidarbuoti muzikos 
srityje mūsų išeivijoje. Jo vie
tą užėmė panele Ezabelė Jenke- 
liūnaitė, šioje parapijoje išau
gusi jaunuolė ir gan gabi muzi
kė. Sveikinam ir linkim sėkmin
gai pasidarbuoti mūsų tarpe, 
vedant' jaunimą prie sutartinos 
vienybės žavioje dainelėje.

Panelė E. Jankeliūnaitė per 
pastarus porą metų buvo var
gonininkė Šv. Jono airių parap. 
bažnyčioje.

Birželio 2 d., įvyko 38 kp., L. 
R. K. M. S. mėnesinis susirinki
mas. Išklausius įvairių komisi
jų pranešimų, plačiai pasitarta 
trilypės gegužinės reikalu, ku
ri įvyks 22 d., birželio, Linden 
park.

Parapijos piknike dirbti pasi
žadėjo M. Balinskienė, ir A. Gu- 
tauskienė. Prisirašė nauja na
rė, ponia A. Kavaliauskiene. 
Sveikinam! Po kuopos susirin
kimo įvyko, bingo žaidimas. 
Gražias dovanėles laimėtojoms 
suteikė A. Gutauskienė. Sekan
čiam mėnesiui pažadėjo dova
nas mūsų darbščioji narė ponia 
M. Balinskienė.
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PARAPIJOS PIKNIKAS

įvyks birželio 15 d., sekmadie
nį, Sheutzan Parke, Bemsdale, 
Conn. Vieta graži, ant kalnelio, 
tarpe ošiančių pušų ir baltųjų 
berželių. Svetainė didelė, ant-

Dvi Vienodos Operacijos 
Vienoje Šeimoje.

Pereitų šeštadienį, geg. 31 d., 
staiga susirgo Rožė Matulevi
čienė, gydytojų patarimu nuga
benta į General ligoninę, ir ten 
jai padaryta apendicito opera
cija. Tą pačią naktį susirgo ir 
jos duktė Onutė, kuri vidunak
tį išvežta į ligoninę ir padaryta 
ta pati apendicito operacija, 
kaip ir motinai. Abi ligonės 
sveiksta. Lai Dievulis stiprina 
jas.

fonsas - jaunasis jaunimo tarpe! palaikyti.
judrus jaunuolis. Visi jie geri 
lietuviškos spaudos rėmėjai.

Šliūbo metu savo narę choras 
gražiai sveikino gražiomis gies
mėmis, nes ji mėgiama choro 
tarpe. Programa laike šliūbo 
buvo labai įvairiai sutvarkyta. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. Vestuvių pokilyje buvo 
daug svečių iš tolimesnių kolo
nijų: New York. Conn., Mass. ir 
Penna. Lankėsi ir klebonas kun. 
J. Simonaitis. Choras įteikė 
gražią dovaną jaunajai. Linki
me jauniesiems gražaus gyveni
mo ir sveikiname tėvelius už 
gražų išauklėjimą, nes juodu 
gražiai ir laisvai kalba lietuviš
kai. Rup. X.

Vainikavimo dienoje buvo pir
ma Komunija, dalyvavo 25 vai
kučiai. Gražiai papuoštoje baž
nyčioje įvyko tos gražios ir 
jaudinančios iškilmės, žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Pirmą Ko
muniją suteikė kleb. kun. Si
monaitis, asistuojant kun. J. 
šėmiui. Bažnyčios išpuošimu ir 
visa tvarka rūpinosi Sesutės 
mokytojos Pranciškietės.

Jonas J.
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Vargonų Fondas Auga 

Pereitą savaitę į šį fondą gau
siai paaukojo Šv. Vardo drau
gija ir ponai A. M. Polaičiai. 
Ponas A. Polaitis yra advoka-

dų direktyva, turėjo būti ir an- piknikas gali įvykti. Kviečiame tas ir uolus parapijietis bei dar
gių kalba vartojama, nes iš Andriejaus parap. parapi- buotojas katalikiškoje dirvoje, 
pradžių manyta vaidinti tą vei- - 
kalą (sukelti didesnį pelną var
gonams) amerikiečiams ir pui
kioje vietoje, ne pobažnytinėje 
svetainėje. Visgi lietuvių kalbo
je buvo “šmotelių” daugiau ne
gu korespondencijoje minėta. 1

2. “Tiesą mylįs” tvirtina, jog 
lietuvių kalba New Britain nai
kinama. Netiesa. Tas pats mins
trel show įrodo, kad programe 
buvo vartojama lietuvių kalba. 
Sesučių Pranciškiečių vedamos 
pamokos turi lietuvių kalbos 
valandas. Bažnyčioje pamaldos 
atliekamos lietuvių kalboje. Tai 
kur čia Stalinai, carai, ir lietu
vių kraujo praliejimas...?

3. Paskutinį kaltinimą “Tiesą 
Mylinčiam” galima dovanoti, 
nes dabartinės padėties lietuvių 
ar nesupranta ar jų ateities ne- 
permato. Nori lietuvių jaunimą

, nestumk nuo savęs 
savo griežtu lietuviškumu, bet 
sąmonink čia gimusią gentkar- 
tę lietuvių dvasioje, bet kokioje 
kalboje. Ar ne geriaus, kad mū
sų sūnūs ir dukterys šios šalies 
kalboje girs, didžiuosis ir pa-' 
sakos, ką seniai yra padarę; 
kaip daug yra nukentėję, neži
nodami amerikoniškos kalbos. 
Ar senesniems nesmagu yra 
matyti lankančius ir remian
čius tas pačias mūsų sunkiu 
prakaitu pastatytas bažnyčias, 
jei tik retkarčiais išgirs jose 
suprantamai Dievo žodį. Ar pa
tarsime tam jaunimui dėl to,1 
kad jis vartoja šios šalies kal
bą, ar keičia savo pavardes, ša
lintis nuo lietuviškų įstaigų,' 
piknikų, balių ir kitokių pramo
gų. Bandyta buvo vengti to 
“angliškumo” 20 ar daugiau 
metų atgal, bet labai apsivilta; 
nekartokime klaidų ir šiandien. 

S. S. 
Pereitą savaitę dėl nesveika-^ 

tos apleido mūsų koloniją mu- 
zikas Kazimieras žalnieraitis. 
Pasitraukdamas iš vargoninin
ko vietos, išvyko pas savo sese
rie Brooklyn, N. Y. pasilsėti, j 

Linkėtina muzikui K. žalnie-| 
r sičiui stiprios susilaukti-figei*,
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