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Laimėsime, Tik Ne Be Jo

Mūsų, kaipo katalikų, tėvynės Lietuvos išsilaisvi
nimo viltis į minėtą trejybę nesutelpa. Mums dieviš-

Vokiečiai Bombarduoja 
Palestiną

Prancūzija Turi Sutikti 
Arba Žūti

Laisves RagavcgjVer gaiš Nebusime!t

Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė,
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus pašalina, 
Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi. 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Nepaprastas Sekmadienis
Sekmadienis, birželio 15- 

ji yra nepaprasta šventė. 
Tą dieną švęsime Dievo 
Kūno šventę, Lietuvos už
grobimo, Amerikos vėlia
vos ir Tėvų dieną.

Tikimės ir nuoširdžiai 
raginame visus lietuvius 
birželio 15 d. praleisti di
džiausiame susikaupime, 
pasiryžime. Lai kiekvienas 
lietuvis karštai pasimel
džia, kad Lietuva atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę, 
kad mūsų broliai išsilais
vintų iš Sovietų vergijos, 
kad šios šalies žvaigždėta 
vėliava nebūtų sutremta 
priešų, kad mūsų jauni
mas atitinkamai pagerbtų 
savo tėvus, kurie savo gra
žiausias gyvenimo dienas 
pašventė savo vaikų auk
lėjimui, kad visas pasau
lis sugrįžtų prie Taigos 
Karaliaus.

Lai obalsis: “Dėl Dievo ir 
dėl Tėvynės” pasilieka! 
kiekvieno šios šalies pilie-1 
čio, o ypač lietuvio širdyje 
per visus amžius.

Vichy, birž. 12 — Pran
cūzijos vice - ministras 
Darlan, kalbėdamas į savo 
tautiečius pareiškė, kad 
Prancūzija arba turi lai
kytis su Vokietija, arba 
žūti. Jis pareiškė, kad Vo
kietijos karo laimėjimas 
yra aiškus ir Prancūzija 
turi sutikti su Hitlerio rei
kalavimais, kad galėtų po 
karo sudaryti tautai nau
dingą taiką. Jis prašė vi
sos tautos laikytis vieny
bės.

Berlynas, birž. 12 — Vo
kietijos lakūnai bombar
davo Palestinos uostą Hai- 
fą; tai yra svarbi Anglijos 
valdžios prieplauka, nes iš 
čia gabenama aliejus at
siųstas iš Irako, taip rei-
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Pabaltijo Diena Massachusetts Nacių Kariuomenė Rusijos

' bolševikų vergiją. Įvai
riuose parengimuose taip 
pat bus paminėta Lietuvos 
užgrobimas atitinkamo
mis ceremonijomis — pra
kalbomis, patriotinėmis 
dainomis. Bus priimtos

Londonas, birželio 18 — 
Iš visų Europos kraštų 
Londoną pasiekė žinios, 
kad Vokietijos nacių ka
riuomenė sutraukta prie 
Sovietų Rusijos pavergtų 
kraštų rubežių nuo Pabal
tijo iki Juodųjų jūrų. Sa
koma, kad stovi 1,500,000 
gerai apginkluotų karei
vių.

Vokietijos naciai esą pa
siruošę pulti Sovietų Ru
siją “šio mėnesio vidury
je”, jeigu Rusija nepriims
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s daryti naujų militarių, po
litinių arba ekonominių 
ryšių su Vokietija.

Sugrįžęs iš Maskvos Bri
tanijos ambasadorius Sir 
Stafford Cripps gal būti 
suteiks daugiau žinių apie 
Vokietijos - Rusijos san
tykius ir veiksmus.

Buvo žinių, kad Vokieti
ja ir Rusija nori pasidalin
ti Iraką ir Iraną, bet Rusi
jos ambasadorius tas ži
nias užginčija. Jis pareiš
kė, kad Rusija neturi jo
kių slaptų sutarčių su Vo
kietija, o tik tą sutartį, 
kuria pasirašė rugpiūčio 
23, 1939.

Daugelis diplomatų ma
no, kad Hitleris nori tik 
pagąsdinti Sovietus, kad 
iš jų išgautų naujas kon
cesijas. Tai esą “nervų ka
ras”.

I

Massachusetts valstybės 
gubernatorius Saltonstall 
išleido pareiškimą, kuria
me ragina Massachusetts 
valstybės piliečius vieny
tis su visa tauta paminėji
mui Pabaltijos Valstybių
dienos, sekmadienį, birže- protesto rezoliucijos prieš 
lioil5. Jo pareiškimas skai- užgrobikus Sovietus ir pa- 
tomas šiaip: reikšta užuojauta paverg-

“Estonia. Latvia and Lithua- tiems Lietuvos gyvento- 
are resolved to defend their j^ms, kartu pažadant 
liberties at home and to cham- ^ems moralę ir materialę 
pion the cause of representative Pagalbą išsilaisvinti iš So- 
govemment abroad, feel deep v^etų vergijos.

Tas būtų ne lietuvis, ku- reikalavimų.
those small republics whose rjs tą dieną karštai nepa-Į Naciai pirmiausia pultų 
independence either has been simelstų už Lietuvą ir ne- Rusįją iš Lenkijos ir Ru- 

or is threatened. dalyvautų masiniuose lie- L___
those enšlavtd nations tuvių susirinkimuose, kuri Brįm 
T? r mi 1>1 ia I u L. _ a Z —. Z 1 *

crushed or is threatened. dalyvautų masiniuose lie- munijos.
Among those «išlaved nations tuvių susirinkimuose, kur j Britų ’ žinių agentūra 
are the Rcpubhcs of Estoma ; Jie nebūtų - svetainėse ’ tvirtina> kad Sovietų am- 

Vla *».• jbasadorius Ivan M. Mais-
' avė pro country^ Budėkime ir dirbkime, a užtikrinęs Britani-
ĮWith many loyal; citizens now: kad Lietuva vėl butų lais- -< < d R nesutinka
banded tozether in the Baltic tra ir nAnrilrlancnma’ Į J ’__________ J______________

• L •

I i

Laisvės stovyla ir Karo Muziejaus bokštas, ku
riame jau metai laiko kai neskamba amerikiečių lie
tuvių Lietuvai dovanoti Laisvės varpai, nes žiaurūs 
okupantai piktai užgniaužė jų skambius laisvus gar-] 
sus. Bet “užgims darbai, prašvis laikai, pakils jauna 
tėvynė...”

j

Budėkime ir dirbkime, 
with many loyal citizens now kad Lietuva vėl būtų lais- 
banded together in the Baltic jp nepriklausoma! 
America Society to preserve ___________
the democracy here and toj KareiviaVimO AfflŽiaUS 
ręsto re įts benefits m their) 
home lands.

‘Estonia, Latviž and Lithua-^ 
, nia have long been symbols of 
■liberty. Their people have for 
centuries made great sacrifices 

t 

for freedom and democracy. It 
, is fitting, therefore, that the 
citizens of Massachusetts con- 
vey their sympathy to the 
people of these enslaved nations 

iand give public expression of 
the hope that they will soon 
regain their freedom. Conseq- 
uently, I designate Sunday, 
June fifteenth. as 
STATĖS DAY, and suggest 
that appropriate exercises may 
be heid to celebrate the bonds;

I

of affection and regard existing 
between America and the

-v Pakeitimas
■ Į

t VVashington. Ijitž. 12 —
Vyriausybė praneša,

I

i
Vyriausybė praneša, kad? ---------
vyrai įsirašę į kareiviavi-! Washington, D. C., bir- 
mą, jei prieš liepos 1 dieną želio 12 — Philip Murray, 
šių metų sulauks 28 metų CIO prezidentas, griežtai 
amžiaus, nebus imami į pasmerkė Kongresui įduo- 
kariuomenę, bet atidėti, ir tus pasiūlymus uždrausti 

; streikuoti 
tose dirbtuvėse, kuriose 
dirbama valdžios darbai, 
ir palaiko darbininkų tei
sę streikuoti, jeigu kur 
susidaro aplinkybės, kad 
darbininkai be streiko ne-

Birželio 15 d. sukanka metai kai mūsų tėvynė Lie
tuva velka tokį baisų vergijos jungą, kokio 20-to am- distressed Baltic peoples”. 
žiaus žmogui ir įsivaizdinti negalima. Rodos, griebtųsi ; 
lietuviai bet ko, bet kokios priemonės, kad iš to baisaus 
jungo greičiaus išsinėrus.

Kiekvienas lietuvis (išgamas komunistus išsky- Įvyks pamaldos už Lietuvą 
rus) tėvynėje ar išeivijoje gaivina savyje vilties ki- pavergtuosius lietuvius

pirmiausia atsižiūrės į 
darbininkus, kad jų teisin
gi reikalavimai būtų pa
tenkinti.

Suprantama, kad unijose 
yra ir tokių agitatorių, 
kurie dirba šios šalies sve
timoms idėjoms — komu
nizmui arba fašizmui. To
kius agitatorius tuojau 
turėtų prašalinti patys 
darbininkai.

Darbininkai privalo būti 
ištikimi šios šalies ide- 

10,000 Vokietijos nacių ka-/ Philip Murray taip’ pat aIams-.šios SaĮies princi-

Į tik reikalui prisėjus, tebus darbinipkams 
; pašaukti.

X
v

Stockholm, Švedjia, bir
želio 12 — Iš Helsinki pri- gali gauti reikalingo pra- 
vačių šaltinių pranešama, gyvenimui atlyginimo ir 
kad Suomijoje yra apie pagerinimo darbo sąlygų. : 
10,000 Vokietijos nacių ka- ‘
reivių. Toji vokiečių ka- smerkia panaudojimų ka- P?ma! ir nuo

. nuomene buvo atvežta į į- riuomenės, kur yra ginčas . „ - - 
i vairius Suomijos uostus, darbininkų su darbdaviais.' pnesvaistybmj darbą. 
Ji turi įsikūrus savo cen- “Dabartiniu laiku korpo-' 
trus. Spėjama, kad Vokie- racijų pelno didėjimas ir 
tija yra pasiruošus daryti pragyvenimo išlaidų padi

dėjimas pateisina pilnai 
darbininkų reikalavimą 
pakelti algas ir pagerinti Vyriausybė pramato, kad 
darbo sąlygas”, sako CIO ateinančią žiemą gali būti 
prezidentas. į anglių trūkumas ir ragina

Šiandien darbininkų prie- žmones dabar jų prisipirk- 
šai reikalauja, kad valdžia ti. Taip pat praneša, kad 

rytinių Amerikos valsty
bių gyventojai turės ma
žiau vartoti gazolino auto
mobiliais ir namų šildy
mui. Ypatingai pareikšta, 
kad “žmonės dabar pirktų 
anglis, nes žiemos metu 
gal nebus galima jų gau
ti”.

riuomenė buvo atvežta j į- riuomenės, kur yra ginčas vi®°}“U priešų, kurie dirba

birkštėlę, kad ryt — poryt Lietuva ir vėl bus laisva.
Kur slepiasi lietuvių Lietuvos laisvės viltis? Tre

jybėje: ginkluose, politikoje ir diplomatijoje. Keletą 
metų atgal Amerikos lietuviai buvo sukrutę rinkti au
kas Lietuvos apginklavimo fondui. Vieni j tą fondą 
svaidė centus, kiti — dolerius, treti — tiek, kad užtek
tų nupirkti vieną gerą šautuvą ar kulkosvaidį. Visi lie
tuviai, nežiūrint kokios partijos ar pasaulėžiūros jie. 
nebūtų buvę, visi sutinka, kad Lietuvos saugumui bū-* joje 
tina: 1) galinga armija, apginkluota geriausiais gink-Į pasipriešinimų iš Prancū- Hitleriu, 
lais ir amunicija; 2) gudri politinė kombinacija n«-‘—--------- =- ------ - —

ANGLIJOS KARIUOMENE 
SIRIJOJE

Cairo, Egiptas, birž. 12, cūzijos kolonijų, ir vokie- uždraustų darbininkams, 
Anglijos kariuomenė Siri-(čių pagalba, jas užima dirbantiems apsigynimo į- 

J : nesutinka smarkių Jei Prancūzi ja sutinka su staigose streikuoti, reika- 
‘ ‘ ‘ . tada Mussolini jlauja, kad iš tų įstaigų bū-

Hajzijos pusės ir varosi artyn nieko iš jos nereikalauja, tų prašalinti unijų agi ta
rnuose, ir 3) sumani diplomatija su užsieniu. Tik toje(Beiruto. Sirija yra Pran- tik vietoje tų kolonijų už- toriai, darbininkų teisių 

kalingas Anglijos Vidur- trejybėje Lietuvos laisvės viltis. Šiandien ir Amerika j cūzijos valdžioje. j ima Graikija. Tai buvo ga- gynėjai.
žemio laivynui. Vokiečiai.deda visą savo saugumo ir laisvės viltį į galingos armi- 
praneša, kad daug nuosto-i jos ir moderninio apsiginklavimo spintą, 
lių padaryta.

Vyrfausybč Tyrinėji Lnivo į ko ji Išmintis nurodo, kad pasitikintieji tik tai trejy- 
MiKkMvKniA Prirfacti I bei susilaukia stipresnio už savę, ir tas stipresnis “už- 

_______ įėjęs nugali... atima ginklus, kuriais pasitikėjo ir įsdali-
Washington, birž 12 —,na j° g^bį” (Luk. H, 21). Taip atsitiko su mūsų Lie- 

Jun^tiniu Amerikos vals--tuva: atė^° stipresnis, atėmė mūsų supirktus ginklus 
tvbiu vvriausvbė tvririėia!ir dideli Srobi išsivežė saviesiems. Paliko mus be gink- 
Amerikos laivo Robin10’ duonos ir be laisvės. Toji pat dieviškoji Išmintis 
Moor nuskendimo priešas- mums nurodo, ir perša dar vieną galybę, kuri kur kas 
ti Yra Įtarimu kad vokie-1 dldesn® ir galingesnė už ginklo, politikos ir diplomati
jai ar italaktą laivą nuį-! J08 Viešpats. Jei elgsitės pagal mano įsa,
kandino. «

N
k 1 .

' k

Tęsinys 2-ame pusi.

Vyriausybė Ragina Žmonės 
Pirkti Anglis

Washington, birž. 12 —

(ima Graikija. Tai buvo ga- gynėjai. 
Įima suprasti iš Mussolinio 
kalbos.

Mes tvirtai tikime, kad 
Jung. Valstybių valdžiaPrancūzijos vyriausybė 

pareiškė, kad jų kolonija 
bus apginta ir Anglijai ne
bus leista įsigalėtų. Hitle
ris reikalauja, kad Pran
cūzija tuojau paskelbtų 
karą prieš Angliją Sirijo-I 
je. Jo sudarytas yra pla
nas, kad Sirija pasiliktų 
Prancūzijos ir būtų leista 
vokiečiams per ją užimti 
Iraką.

Jei Prancūzija pasiprie- ver diocesijos Vyskupas kęs. F
šintų Hitleriui, tada Mus- James Cassidy tą Sakra- locycles ir klausytis gražios, patriotinės programos iš 

* f ’ tsolini reikalauja i.iš Pran-'mentą suteikė. WCOP, Boston, Mass. ?

i

I Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 14 d., 2 vai. po pietų įvyks 

I Darbininkų Radio programa paminėjimui Lietuvos pa- 
Camp Edwards, birž. 12,ivergimo sukaktį. Muzikalę programos dalį išpildys 

— Šimtas penkiosdešimtsi Cambridge lietuvių parapijos Radio grupė, vadovau- 
kareivių priėmė Sutvirti- jant muzikui Mamertui Karbauskui. Trumpą kalbelę 
nimo Sakramentą. Fall Ri-! pasakys kun. K. Barauskas, neseniai iš Lietuvos atvv- 

“’rašome pasukti savo radio rodykię ant 1150 ki-

WCOP, Boston, Mass. 4
'? i. r.



DAS3ININKA8 '

G< rFf

Sekmadienį, Birželio * June 15,1941, Romuvos Parke’ Montello, Mass.

■ ■■' 1I< h

Penktadienis, Birželio 13, 1941

r l ’ f<11Il

ŠV. MONIKOS DRAUGIJA PAKVIETĖ AUKŠTUS SVEČIUS-KALBĖTOJUS-KALBĖS:

Brocktono Miesto Mayoras, Kun. J. Švagždys, šv. Roko par. klebonas, A. F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius ir k. 
PABALTIJO VALSTYBIŲ DIENĄ paskelbė Gubernatorius Saltonstall ir ta proga Brocktoniečių Šv. Monikos Draugija kviečia j savo parengimą, kur pakviesti garbingi svečiai kalbė
tojai. Piknikas su savo visa parengimo programa prasidės nuo 12 valandos. O kalbų programa įvyks 6 valandą po pietų. įžanga visiems dykai. Kviečia visus atsilankyti. RENGĖJAI.

Laimėsime, Tik Ne Be Jo ĮVAIRIOS ŽINIOS TARNAUJANT AMERIKOS 
KARIUOMENEJE

(Pradžia 1 pusi.) 
kymus ir užlaikysite mano paliepimus ir juos pildysi
te, duosiu jums lietaus savo metu, ir žemė želdins sa
vo augalus ir medžiai bus pilni vaisių... ir valgysite sa
vo duonos lig sočiai, ir be baimės gyvensite savo žemė
je... kalavijas nepereis per jūsų ribas. Vysite savo ne
prietelius, ir jie kris prieš jus. Penki iš jūsų vys šimtą 
svetimųjų ir šimtas iš jūsų — dešimtį tūkstančių; jū
sų neprieteliai kris po kalaviju jūsų akivaizdoje. Pa
žvelgsiu į jus ir išplėsiu; jūs pasidauginsite, ir aš pa
tvirtinsiu su jumis mano sandorą... Vaikščiosiu tarp 
jūsų ir būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta... O 
jei manęs neklausysite ir nepildysite visų mano palie
pimų, jei paniekinsite mano įstatus ir nieku versite 
mano nutarimus, nenorėdami daryti to, kas mano pa
skirta, ir išardydami mano sandorą, štai ką aš jums 
darysiu: Ūmai jus aplankysiu neturtu ir karštligėmis, 
kurios užtemdys jūsų akis ir sunaikins jūsų gyvybę. 
Veltui sėsite sėklą, nes ji bus neprietelių suryta. At
kreipsiu mano veidą prieš jus, ir sukniubsite prieš sa
vo neprietelius ir būsite pavergti tiems, kurie jūsų ne
apkenčia; bėgsite, ir niekam nesivejant... jus išsklais- 
tysiu tarp tautų...” (Levit. 26 3-33). Tie, kurie panau
dojo tą galybę, sako: “Nors mes gyvename kūne, ta
čiau mes nekovojame kūniškai. Mūsų kovos ginklai ne 
kūniški, bet Dievu galingi tvirtovėms griauti” (2 Kor. 
10,3).

Kaip tie žodžiai tinka mųsų dienoms, nors jie už
rašyti buvo prieš šimtmečių 'desėtkus. Visi tie ilgi 
šimtmečiai liudyja jų teisingumą. Labai įdomi ir ilga 
eilė gyvenimo prietikių, kad ir tik Makabėjų knygose 
surašytų liudyja, kaip daug sykių ir kaip nuostabiai 
Galingesnio ji už ginklus pajėga sprendė tautų likimą. 
Bet žmonės lyg užburti viltį ginklais tik ramstydavo ir 
teberamsto. Užsimerkę prakiūtina ir pro tokius gar
sius istoriškus gyvenimo faktus, kaip apginimas 
Prancūzijos nuo anglų užpuolimo 1429 metuose. To 
fakto gi niekas paneigti negali, nors daugelis ir labai 
norėtų. Kaip nedrąsiai atsiliepė didysis Petain į savo 
mažatikę tautą praeitame gegužyje, prašydamas pran
cūzų taip sunkiuose Prancūzijai laikuose, kad prancū
zai prisimintų kadaisia garsų Prancūzijos armijos ge- 
neralissimą — Šv. Joanną Arkietę — piemenę 16 metų, 
nemokančią nei rašyti, nei skaityti, stebuklingai išgel
bėjusią Prancūziją nuo anglų. Ir kad tą prisiminimą 
atatinkamai sunaudotų.

Ilgus priespaudos metus mūsų Lietuvos kaimie
tis paprastučiu nuoširdumu šaukėsi: “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė pagalba varguose, kurie mus 
smarkiai prispaudė... Jis trupina kilpinį ir laužo gin
klus, ir sudegina skydus ugnyje” (Ps. 45). Jis ir su
trupino ginklus Lietuvos priešų ir suteikė Lietuvai 
laisvę. Bet Lietuvos valdytojai laisvės dienose nebe
girdėjo ir girdėti nenorėjo tikrojo Viešpaties pasaky
mo: “Aš Viešpats”. Savo gyvenimu jie Jam atsakė: 
“Tik ne dabar, dabar mes viešpačiai”. Dabar Amerikos 
lietuviai sukruto vaduoti Lietuvą iš vergijos. Tam tik
slui susidarė Amerikos Lietuvių Taryba, susidedanti 
iš vienuolikos asmenų. Tik keturi iš jų nežada neigti, 
kad vadavimo darbe yra pajėga galingesnė už ginklų, 
politikos ir diplomatijos galybės. “Reikia tik palaukti, 
gal toji “didesnioji” pajėga kada nors sugalvos ir mū
sų prakilnų darbą paremti. Tuo tarpu laikykimės tik
rųjų pajėgų: ginklo, politikos ir diplomatijos” sako di
di didžiuma Lietuvos vaduotojų. O kaip būtų gera, kad 
mūsų lietuvių tauta kuogreičiausiai suprastų, kad Die
vas yra tikresnis mūsų gelbėtojas negu bet kas kitas, 
ir kad lietuviai su lyg to supratimo ir savo gyvenimą 
tvarkytų. Kad vienybėje galybė, tą mes lietuviai jau 
seniai žinome, bet tik sunkios pavergėjo letenos pris
lėgti mėginame pradėti naudoti tą galybę, subūrdami 
srioves į vieną Amerikos Lietuvių Tarybą. Bet sriovių 
subūrimas į vienybę su Dievu sudaro nepalyginamai 
didesnę galybę, negu tik “vienybė” sriovių savo tarpe. 
Nei vienas šiek tiek išmintingas lietuvis šiandiena ne
atstums nuo Lietuvos vadavimo darbo nė mažiausios 
pajėgos. Omne trinum perfectum — tik trejybėje to
bulybė, sakydavo senovės lotinai. Sudarykime lietu
viai vienybių Trejybę: lj vienybę kiekvieno lietuvio su 
Lietuva, 2) vienybę visų lietuvių savo tarpe ir 3) vie
nybę Lietuvos ir lietuvių su Dievu. Nėra pajėgos, kuri 
pavergtų tą vienybių Trejybę. K. J. Š.

Los Angeles, Cal. birž. 12 
— Prezidento įsakymu ka
riuomenė užėmė North A- 
merican Aviation kompa
nijos dirbtuves ir streikie- 
riai sutarė grįžti prie dar
bų. Darbai eina kareivių 
priežiūroj. Buvo pasakyta, 
kad streikieriai, kurie yra 
kareiviavimo amžiails turi 
grįžti prie darbų, arba bū
sią paimti į kariuomenės 
tarnybą. Kompanija pra 
neša, kad 3300 darbininkų 
sugrįžo prie darbų.

Aluminum kompanijos 
darbininkai, Clevelande, 
buvo išėję į streiką, reika
laudami didesnio atlygini
mo, bet vyriausybės tarpi
ninkavimu nutarė grįžti 
prie darbų ir atlyginimo 
klausimą išspręs valsty
bės paskirti žmonės, kom
panija ir unijos vadai)

Bohn Aluminum and 
Brass kompanijos darbi
ninkai taip pat buvo išėję 
į streiką Detroite, bet su
grįžo vėl prie darbų, rei
kalaudami, kad valstybės 
vadai tarpininkautų algų 
klausimu.

Washingtone vyriausy
bės vadai nori pravesti į- 
statymą, kad fabrikus, ku
riuose darbininkai strei
kuoja, prezidentas turėtų

galios pavesti kariuome
nės priežiūrai. Darbinin
kai supranta šalies apsi
ginklavimo reikalą ir ne
nori streikuoti, jei tik gali 
taikos būdu susitarti su 
darbdaviais. Yra, žinoma, 
darbininkų unijos vadų, 
kurie garbina Stalino bol
ševikišką tvarką ir norėtų 
šioje šalyje sukelti revo
liuciją. Darbininkai tokių 
vadų turėtų atsikratyti: 
nereikia užmiršti, kad gy
vename nepaprastus lai
kus ir pasipriešinimas vy
riausybei sukels visuome
nės nusistatymą prieš 
darbininkus ir jų unijas, 
tada darbininkai pralaimė
tų visą ką iki šiol per savo 
unijas yra laimėję. Prezi
dentas Rooseveltas yra 
teisėtas Jungtinių Ameri
kos valstybių vadas. Jis 
šalies padėtį ir reikalus 
geriau supranta, kaip kiti; 
ir jeigu jis ką įsako šalies 
gerovei, visi gyventojai 
turi jo klausyti. Jeigu jis 
prašo darbinįnkų nestrei
kuoti, nes streikai trukdo 
apsiginklavimo reikalą, 
darbininkai turi preziden
to klausyti, o savo ginčus i 
su darbdaviais pavesti 
valdžios paskirtai komisi
jai.

MUSSOLINI NEBIJĄS 
AMERIKOS i

Roma, Italija, birž. 12 — 
Italijos diktatorius Musso- 
lini, kalbėdamas fašistams 
pareiškė, kad “Jungtinių 
Amerikos valystybių ak
tyvus įsikišimas į Europos 
karą mūsų labai nebaugi
na. Jei Amerika dabar ir į- 
sikištų į karą, jau būtų 
per vėlu Angliją išgelbėti, 
o tik pačioje Amerikoje 
būtų įvesta diktatoriška 
tvarka. Jei Amerika įsi
kištų į karą, tas karo ei
gos pakeisti negalėtų, tik

glijos, pasidarė gyvas reikalas 
turėti daugiau dvasios vadų. 
Neilgai laukus, gavome trečią 
ir ketvirtą kunigą. Nors savo 
bažnyčios neturime ir mišias 
sekmadieniais laiko teatre, bet 
žmonių prisirenka pažymėtinai 
apsčiai. Visa tai didžiausias 
kreditas tenka kapelionams, ku
rie yra praktiški bei supranta 
kareivio psichologiją, nes kiek
vieną sekmadienį vis skaitlin- 
gesnis būrys jaunuolių lankosi į 
pamaldas. Pamaldos laikomos 
ketveriose vietose po dvejas šv. 
mišias. Įžangos bei rinkliavos 
nėra, išskyrus kuomet vysku
pas atskiru laišku prašo aukos. 
Kaip maloniai žmogus jauties, 
kuomet randiesi maždaug 600 
ar 800 jaunų vyrų būryje. Prie 
Dievo stalo kas sekmadienis ei
na apie 200 žmonių. Tikrai yra 
gražus reginys. Daug darbo bei 
pasiaukojimo deda darbštusis 
kapelionas F. B. Variholme, at
vykęs iš Vermont valstybės. 
Daugelis jaunuolių yra priruo- 
šęs prie Dirmavonės ir pradėjo 
tverti Kristaus Vardo draugiją.

Neseniai kapelionas pranešė, 
kad atvažiuos į Fort Bragg iš 
Raleigh vyskupas ir laikys pon- 
tifikalines šv. mišias atvirame 
ore. Visi sūbrusdome ruoštis, 
nes nustatyta diena artinasi.

Nev; Havenietis.

Indiana ir J .Carey iš 
kad lietu-

t

Darbininkas Electric

W. Broadway

" f

Model AS 6 41
Westinghouse 

šaldytuvas 

$124.95

Įstoję į naują gyvenimo erą, 
ir pradedami visiškai svetimą 
esmėje gyvenimą, jauni karei
viai kasdien įdomavosi, kas bus 
toliau ir ką gero šis kariuome
nės tarnavimas jiems duos. Bet 
visa to neilgai reikėjo laukti. 
Vadai, pramokinę pagrindinių 
kariuomenės žygiuočių ir ma- 
nievravimo dėsnių, suskirstė pa
gal gabumus į atskiras specia
lybes, kaip tai, šaltkalvių, sta
lių, sunkvežimių vairuotojų, 
ir pan. Pasidarė kaip ir nauja 
atmosfera mūsų inžinerijos ba- 
talijone. Kiekvienas stengėsi 
kaip galint geriaus paskirtoj 
specialybėj išsilavinti, nes ži
nojo, kad visa tai bus reikalinga 
praktšikai atlikti. Atėjo staty
bos laikas, pradėjome mokytis, 
kaip pastatyti pontoninius, gu
minius, medžio bei geležies til
tus. Darbas yra gana kompli
kuotas ir reikalaujantis daug 
ištvermės. Žinoma visa tai daž
nai sukeldavo ir gardaus juoko, 
kuomet kas nors per neatsargu
mą įpuldavo į vandenį ir išlip
davo šlapias ligi ausų. Turėda
mi liuosesnio laiko, kareiviai 
tarpusavy pradėjo tverti įvai-

rius ratelius bei komandas.
Pažymėtina, kad inžinerijos 

batalijono Company “C” kumš- 
čiasviedžio žaidime laimėjo pir
mą vietą ir už pasižymėjimą iš
kilmingai mayoras įteikė mar
muro statulą. Taip pat ši Com
pany (arba kuopa) jau spėjo 
pasižymėti ir “basebaU” žaidi
me. Šioje komandoje žaidžia ir 
du lietuviai. Komandą sudaro 
šie: J. Adams, So. Bošton, (lie
tuvis) ir H. Grigas, Worcester, 
Mass. T. Flanagan, Boston, J. 
Hurley — Boston, R. Murphy— 
Cambridge, J. O’Connell—Cam
bridge, T. Veiegor — Roxbury, 
J. Pistachio — Waterbury, J. 
Jonės
Texas. Pažymėtina, 
viai gražiai užsirekomendavo 
žaidime ir tuomi kelia lietuvių 
vardą išeivijoje. Be to padėka 
tenka ir jųjų tėveliams, kad 
sūnus išaugino lietuviškoje dva
sioje.

Reikia pastebėti, kad ši vals
tybė nėra katalikiška ir kuo
met atvažiavome vasario 24 d. 
atradome tik du kapelionu. Pa
daugėjus kareivių, ypatingai 
atvažiavusių iš Naujosios An-

KAINOS KYLA KAS DIEN, 
|[ ŠALDYTUVUS PIRK ŠIANDIEN!

Jau visi žino, kad geriausi bargenai gaunami 
u

patį karą prailgintų”.
Jis pareiškė, kad Hitlerio 

sutikimu visa Graikija bus 
užimta Italijos kareivių. 
Ispanijai bus leista pačiai 
išspręsti ar ji nori- įeiti į 
karą, ar ne, bet, jis sakė 
“mes manome, kad Ispani
ja žino kurioje pusėje ji 
stovi”. Jis taip pat pareiš
kė, kad “Japonija laikysis 
sutarimo ir nepasiliks 
nuošaliai, jei Amerika išei
tų į karą prieš Vokietiją ir 
Italiją”.
- - — -

Supply" krautuvėje
Jei jums reikia šaldytuvų, radio, 

valytuvų, skalbiamų mašinų ir 
daugelio kitokių dalykų, pirkite 
“Darbininkas Electrical Supply” 
krautuvėje, nes čia pirksite geriau
sius VVestinghouse ir kitų firmų iš
dirbinius pigiausia kaina.

AIRIJA ATSISAKO UŽLEISTI 
UOSTUS AMERIKOS LAIVAMS

_________ - e— --------------------------------
Londonas, birž. 12 — Ai

rijos prezidentas Eamon 
de Valera pareiškė, kad A- 
merikos karo prekių lai
vams nebus leista įplaukti 
į Airijos uostus. Amerikos 
vyriausybė norėjo, kad Ai
rija sutiktų leisti laivams 
įplaukti į jos uostus, iš kur 
karo ginklai ir visos pre
kės būtų siunčiamos į An
gliją. Bet Airija, žino, kad 
taip sutikus susilauks 
bombardavimo iš vokiečių 
lakūnų.

Jei naciai oru galėjo at
gabenti dideles jėgas į 
Kretos salą, kuri guli veik 
100 mailių nuo žemyno, 
tai jie tokį pat darbą gali 
atlikti ir kitur. Naciai ir į 
Angliją gali oru perkelti 
tokias jėgas, su kuriomis 
anglams rimtai piriseitų 
remtis. O į Angliją na
ciams būtų lengviau iš o- 
ro invaziją padaryti dėlto, 
kad Anglija nuo Europos 
žemyno tėra'tik už 20 my
lių. 1,1,0 , UJ ."J

VVESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS

Su visokiais įrengimais

Darbininkas Electrical Supply
So. Boston, Mass. 

Telefonas ŠOU 2680
s====
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S
ženklas tiems, kurie pradeda 
pamiršti broliškos meilės bei 
gailestingumo įstatymus —ku
rie jų vieton stato neapykantą 
ir nepasitikėjimą.

Dėlto Bažnyčia surenka savo 
vaikus aplink Viešpaties Šven
tąjį Kūną, kad visi semtųsi tų 
malonių, kurios nesiliauja tekė
jusios nuo Dievo Altoriaus. Jei 
kiekvienas jaunuolis bei mer
gaitė, motina bei tėvas, vyras 
ir moteris, pasiturįs bei varg
šas, prisiartintų ta.ae meilės 
Sakramente prie skaistaus, ma
lonaus ir gerojo Kristau.; — Ji
sai tartų žodį ir žmonija taptų 
pagydyta.

Linksma yra Kristui, kai Jo
jo žmonės priima ir sveikina Jį, 
kuomet Dievo Kūno šventėje 
Jis eina Savo Karališkuoju ke
liu — bet taip nuolankiai ir pa
slaptingai savųjų tarpe. Malo
nūs Jam jaunieji, kurie kloja 
gėles po kojų. Tos visos apei
gos iš tiesų Jam pridera, nes 
Jis Viešpats ir Karalius. Nėra

kis. 1871 metais, vokiečiai’nugalėjo prancūzus ir už
krovė ant jų 5 milijardus frankų kontribucijos. 1918 
metais jau vokiečiai buvo nugalėti ir turėjo pasirašy
ti nežmoniškai jų tautą smaugiant; Versąlio traktatą. 
Vokiečiai bet gi atsigriebė ir savo ruoštu 1939 m. nu
galėjo prancūzus ir dar žiauriau jiems atsilygino. Pa
siėmė trečdalį Prancūzijos su sostine, uostais ir indus
trijos sritimis, neva palikdami kolonijas, bet ir jos 
priklauso silpnai Vichy vyriausybei, į kurią vokiečiai 
daro vis didesnį spaudimą stoti nacių pusėn ir kovoti 
prieš Angliją. Prancūzų tauta liko suskaldyta. Ji no
rėtų grįžti į ramų, normalų gyvenimą, bet politinė pa
dėtis verčia apsispręsti: ar krypti į Anglijos, ar į nacių 
pusę? Tiksliau pasakius, prancūzai neturi galimybės 
laisvai apsispręsti — jie varomi į nacių stovyklą. Jų 
vyriausybė pastatyta tarp kūjo ir priekalo. Kol kas

Dievą, ne kaip kur toli erdvėje 
gyvenanti ir mums nematomą 
— mes mąstom apie Jį, kaip 
pas mus atėjusį. Mes mintijam 
apie dangiškąjį Karalių, Kuris

Kasmet Viešpats Švenčiausia- 
me Sakramente eina tarp savo 
žmonių, o tikintieji, nekaltieji j 
ir vaikučiai linksmai artinasi’ 
prie Jo. Vyrai puola ant kelių
nusižeminusiai garbindami sa-j dieną ir naktį budi Savo Alto- 
vo Karalių. Moterys šluosto a- riaus Soste — apie Draugą, Bi- 
šaras, tartum jausdamos Kris-jčiulį arti belaukiantį, 
taus malonų žvilgsnį. Vaikučiai j “Mano džiaugsmas yra būti 
meiliai barsto gėles, kad nuklo- su žmonių sūnumis”. Ši, gali- 
jus Jam kelią. ' ma sakyti, yra Dievo Kūno

Kaip nugalėtojas, — tikrai Šventės svarbiausioji mintis.
nugalėjęs nuodėmę. -- Jis yra’ Jei Grabnyčios yra vargšų 

, Dievo Kūno 
riavo, bet toliau delsti nebegali, nes įvykiai Sirijoj ver- namas. Kaip didžiausiai numy- šventė nemažiau priklauso šei- 
čia jį vienaip ar kitaip veikti. Sirijoj yra stambi pran- lėtas valdytojas. Jis šypsosi ant mų vaikams, kurie Mišių laike 
cūzų armija gen. Weygand vadovybėje. Ji klusni Pe- savo laimingų žmonių, kūne di-'gieda:

Nugalėję barbarus, senovės romėnai išgriaudavo taino vyriausybei, kuri buvo priversta pasižadėti duo- džiuojasi ir džiaugiasi galėda-j 
jų miestus, vesdavosi į nelaisvę gyventojus, jų jaunus ti naciams įkurti Sirijoj savo bazes. Naciai dabar nori mj jį matyti. Virš tos klūpo-! 
karingus vyrus įterpdavo į savo kariuomenę, suimtus tuo pasinaudoti. Anglams tai labai nepatogu ir jie no- jančiOS minios mes galim be-1 
tautos vadus priversdavo eiti paskui nugalėtojų veži- ri okupuoti Siriją pirmiau negu naciai ten pilnai įsiga- Veik pastebėti Kristaus pakeltą 
mus triumfalio parado metu, visiškai panaikydavo pa- lės. Išsivysto keista padėtis: britai priveikti pulti Siri-1 ranką garbintojų laiminime, 
vergtųjų laisvę ir užkraudavo ant jų sunkius pašto- ją militariniais sumetimais, gi prancūzai priversti ją j Tai yra Dievo Kūno šventė — 
vius mokesčius. Kada nelaimingi barbarai ar šiaip bet ginti kaip savo koloniją. Tuo būdu Hitlerio politika su- šventė, kuri tuomi skiriasi nuo 
kokie pavergtieji Romos imperijos priešai prašėsi pa- pešdino buvusius bendraminčius ir talkininkus. Ku-'kitų Bažnyčios švenčių, jog to-' 
sigailėjimo, vienintelis romėnų atsakymas buvo: vae riems teks laimėti? Tai daug priklausys nuo to, kiek • - 
vietis — deja nugalėtiesiems. i prancūzai ginsis ir kiek vokiečiai jiems padės. Ta ap- artimesnis.

Kietas ir žiaurus pareiškimas, bet tas “principas” linkybė, kad britams teks kovoti prieš du oponentu, la- .......
yra galioje ir šiandie, taip vadinamos pasaulietiškos bai apsunkina jų padėtį. Bet prancūzų padėtis dar kilnaus šio krašto 
“civilizacijos” laikais. Ir juo pasaulis daugiau “kultu- prastesnė, nes jie, vokiečių verčiami, turi kovoti prieš Prezidento ir Jo 
rėja”, juo labaiu vyrauja tas žiaurus groboniškas šū- buvusius savo draugus. Iš tiesų, dėja nugalėtiems. K.Ji ■ _

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama _________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Utaieny metams ___ ________$5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
South Boston, Mass. i

Deja Nugalėtiesiems I

I

senutėlis jų prezidentas, maršalas Petain, delsė, lūku- savo dėkingų pavaldinių sveiki- bei senųjų šventė,

Garbink siela. Atpirkėją: 
šlovink Vadą ir Globėją, 
Žodžiais himnų ir giesmių. 
Kiek tik pajėgų turėsi 
Garbink,
Jį pagerbti tinkamai.
Švenčiausiojo Sakramento 

Procesija vainikuoja visą iškil-

ir tai negalėsi

je dienoje Dangus yra mums mingą jį Amžinojo Dievo garbi- marmuro tokio balto, kad būtų 
o i m no r* i c? yvnoot/vrv» orMn __ _ _ _Mes mąstom apie

Amerikos Lietuvių Tarybos Pareiškimas

Vadovo —
Vyriausybės 

pastangas išsaugoti demokrati
nę santvarką Amerikoje ir su
grąžinti visoms mažoms Tau- 
toms Europoje žiaurių diktato-\ 
rių išplėštas jų laisves.

Laisvės ragavę — vergais

nimą. Nors paslėptas nuo kūniš- 
Į kųjų akių. Jis yra ištikimųjų

kimas.
Amerikos Lietuvių Taryba šia " nebūsime.

proga su dideliu dėkingumu pri-\ Tegyvuoja Amerikos Jungti- 
mena visuomenei Prez. F. D. nės Valstybės mažųjų tautų už- 
Roosevelto ir Jo Vyriausybės tarėjos ir žmogaus teisių gynė- 
kietą nusistatymų nepripažinti jos.
Lietuvos okupacijos ir kviečia. Tegyvuoja Nepriklausoma De- 
visą Amerikos lietuvių visuo- mokratinė Lietuvos Respublika 
menę visomis savo jėgomis, su sostine Vilniumi!
moraliai ir materialiai, remti.

Š. m. birželio 15-ta sueina Iv-'- - . . - , - - - t - - u-w J .žmonių turto visokią nuosavy- są prieš Lietuvos užgrobimą ir
giai metai, kai Sovietų Rusija' jr pasiima rusus okupantus bei jų pastaty- 
dideiė militarinė jėga okupavo, pa^į okupacinė Lietuvos vai- tus agentus, kurie žudo okupuo- 
kaimyninę Lietuvos Valstybę o gyventojai lieka Sovieti- tos Lietuvos žmones ir žiauriai, 
ir įsteigė ten savo okupacinę n-g \,Ta]SĮy^s įnamiai — betei- moraliniai bei fiziniai kankina 
vyriausybę. ■ vergaį. ; kalėjimuose politinius kafinius;

Kad šį smurto aktą prieš sa-Į c) Nepriklausomos Lietuvos 2) protestuoti prieš varžymą 
vo kaimyną paslėpti nuo pašau- Vyriausybės narius, valdinin- Lietuvoje religines laisves ir 
lio viešosios opinijos, Sovietų kus, laikraščių redaktorius, ū- užgrobimą bei nusavinimą Lie- 
Rusijos pastatyta Lietuvoje o- kininkų, darbininkų ir jaunuo- tuvos žmonių turto ir jo eikvo- 
kupacinė vyriausybė suvaidino menės vadus okupacinė valdžia jimą svetimos valstybės nau- 
rinkiminę komediją. Militarmės tuojau paėmė į areštą, kurie iki dai. Protestuoti prieš Lietuvos 
jėgos grąsomi ir okupacinės šiol tebesėdi bolševikų kalėji- darbo žmonių begalinį išnaudo- 
valdžios agentų terorizuojami muose arba ištremti į Rusijos jimą valdiškose dirbtuvėse ir 
Lietuvos gyventojai buvo ver- gilumą. Šiandien Lietuvoje a- dvaruose, 
čiami rinkimuose į bolševikišką reštuotų žmonių priskaitoma Kur negalimi vieši masiniai 
“Seimą” atiduoti savo balsus tūkstančiai. ! susirinkimai, ten
už vienintelį bolševikų partijos P-’— -------- - T :~A---- *~
sustatytą kandidatų į “Seimą” pakrikdytas visoks draugijinis tos visuomenės vardu priima a- tiją. Pamaldoš bus atliktos Iškilmingų Mišparų for-
sąrašą ir tik tokiu klastingu žmonių gyvenimas, varžomas ir titinkamas protesto rezoliuci- ’ moję. Pamaldlį'pradžia 4 vai. po piet.

Į Mišparus laikys J. M. prelatas Jonas Ambotas; 
1 Visas protesto rezoliucijas jam asistuos kun. J. Aleksiūnas ir kun. J. Balkūnas

susirinko drausta laisva spauda. Okupa- siųsti šio krašto Vyriausybei' (komiteto nariai). Pamaldoms vadovaus J. E. vysk. J.

Amerikos Lietuvių Taryba.

I
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Jo Sostui tinkamas, nėra perlo
■ tokio tyraus, kad būtų Jo Sa

be: tikinčiųjų sielų aiškiai re-, kramento vainikui vertas. Bet 
giamas. I daugiau už balčiausia... len jas.

Pasaulyje nūdien viešpatauja skaistybę, gailestingu-
netikėjimas ir prisirišimas prie &
, 1 les bu jojančias žmonių širdyse,
zemiskjų daiktų. Procesija yra Daugiau už marmurą dėmės 
kiekvieno Kataliko meilės iš-!jam patinka žmonės, kurie da- 
raiška: ji taip pat yra kariškas ro Jo Valią ir kurių širdys pri- 
žygis prieš visas pragaro galy-! klauso Jam Vienam. Tuo tikslu, 
bes, kurios drįsta pakelti savo 

, šlykščias galvas ir pulti Katali-1 
j kų Tikėjimą. Ši procesija yra1 
kilnus tikėjimo pasireiškimas, j 
kuris priešinasi tam pasauliui, 
niekinančiam visą tikybą ne Garbė ir šlovė. Dieve malonės, 
žmonių išgalvotą. lTe-ul Per amžius Taur. duoda

T.. . I I žmones.Itin karo būriai, vėliavoms Davei prieš mirtį dovaną naują 
plevėsuojančioms, ietims pakel- Mums Savo tikrą Kūną ir Krau
toms, ši krikščioniškoji kariuo
menė spiečiasi apie Altorių. Ka
ralius, žibintuvų lydimas, žen
gia pirmyn; kelias, kuriuo eina, 
kvepiančių gėlių papuoštas 
girdėtis kodilyčių

1 kad pritraukus mus ir pavertus 
visiškai savaisiais, Kristus yra 
su mumis, meilės kalinys mūsų 
Bažnyčių Altoriuose.

Dėl to mūsų sielos šiandien 
gieda:

I

[ją.
A. B. Mestis, S. J.

Kunigų Vienybės Rytų Provincijos rūpesčiu, bir- 
susirenka žeiįo 15 sekmadienį, Šv. Patriko katedroje, New 

Dabar okupuotoje Lietuvoje draugijų atstovai ir organizuo-, Yorke, ruošiamos pamaldos UŽ Lietuvą, Latviją ir Es-

būdu okupacinė vyriausybė pa- persekiojamos visos religijos ir jas.
siekė, kad tariamame “Lietu- jų atstovai areštuojami, už- 
vos liaudies Seime” :
išimtinai bolševikų parti’os a-’cine valdžia apkrovė ūkininkus, Washingtone ir savo valstybės. Francis A. Meintyre, D. D., New Yorko Arkivyskupijos 
gentai — klusnūs Maskvos įsa- neįmanomomis išpildyti rekvi- gubernatoriams, kongresmo-j augziliaras, kuris taipgi pamokslą pasakys. Ceremoni- 
kymų vykdytojai. !zicijomis, o darbininkams mokajnams bei senatoriams, prašant jas ves kun. Robert E. Woods (katedros vikaras). Ka-

Tas tariamasis “liaudies SeL tokius žemus atlyginimus, kad’jų užtarti okupuotosios Lietu-j tedros klebonas kun. Joseph F. Flannely tars sveikini- 
u. ..-------- 1.^4------ *-------- mQ įojį. pamaidų užbaigoj padėkos kun. J. Simonaitis,

komiteto pirmininkas. Mišparus giedos katedros vyrų 
choras, vadovaujant p. Peter Yon.

Prieš mišparus per procesiją visi dalyviai giedos 
‘Pulkim ant kelių’, po Palaiminimo “Garbinkime Šven
čiausiąjį”, ir užbaigiant “Marija, Marija”.

Kunigai prašomi pusvalandžiu anksčiau sueiti į 
Lady’s Chapel procesijai. Visiems dalyviams vietos 
nerezervuotos, išskyrus garbės svečiams.

Po pamaldų visi dalyviai prašomi eiti į Town Hali, 
W. 43 St., prie Times Sųuare, kur įvyks masinis susi
rinkimas.

vr r a. jyiuinuyre, u. i-'., iuiku Ai KivysKupijos
konSresm°-i augziliaras, kuris taipgi pamokslą pasakys. Ceremoni-

mas” buvo geras instrumentas nei vieni nei kiti Sovietinėje ’ vos persekiojamus žmones ir. 
okupantų rankose, pravesti Lie- į santvarkoje nebeteko žmoniškų' paprašyti pagalbos Lietuvai iš- 
tuvoje visas sovietine? “refor- gyvenimo sąlygų. Įsilaisvinti iš Sovietų Rusijos o-
mas”. Per trumpą laiką — į an-j Tai šiurpus okupantų šeimi-J kupacijos. Tų rezoliucijų kopi- 
trą mėnesį po okupacijos Mas- ninkavimo Lietuvoje metinis'jas skelbti anglų ir lietuvių 
kvai diktuojant tas bolševikų balansas.
“Seimas” nutaria:

a) panaikinti Lietuvos Vals
tybės Nepriklausomybę ir Lie
tuvą prijungti prie Sovietų Ru
sijos;

b) panaikinti visų Lietuvos

I
I

Amerikos Lietuvių' spaudoje.
j Taryba, šių liūdnų sukaktuvių; 3) Remti moraliai ir materia- 
1 proga kreipėsi į Amerikos lie- liai visus A. L. Tarybos darbus 
tuvių visuomenę ir kviečia vi- ir pagal išgalės aukoti A. L. 
sus geros valios tautiečius: j Tarybą sudarančių organizaci-

1 tuojau šaukti masinius su- jų fondams, kurių lėšomis yra 
sirinkimus ir kelti protesto bai- palaikomas A. L. Tarybos vei-

I
> > 

skambėsis;
i 

smilkančio kodylo debesiai pa
kyla — tuomet pasigirsta žy-i 
giuojančių Kristaus draugų —; 
kareivių balsai pakelti kariško
je giesmėje:

Kristau, Karaliau pirmgimi,
Paslėptas Dievo Avinėli,
Dorybių versme, gyvenime, 
Pasaulio Kūne gyvasi.
Štai eina Jis, Kuris Savo mei

lės Sakramente yra tvirtųjų 
Duona, Kuris palaiko žmones 
nekaltais ir jiems teikia drąsos 
Jojo Varde mirti.

Švenčiausias Sakramentas yra 
mūsų Tikėjimo svarbiausioji 
paslaptis. Ši visų stebuklų tvir
tovė primena visus Dievo Dar- Francis Marburg, iš New 
bus gamtos bei malonės srityse. Yorko, vyksta į privers ti- 
štai visagalybės ir meilės malo- ną stovyklą, kaipo “objec- 
nus susivienijimas, šis Didysis tor”, už neprisilaikymą ša- 
Sakramentas yra pakrikusiai lies kareiviavimo įstaty- 
žmonijai subūrimo ženklas — mų.

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rusų Bolševikų Oku
puotosios Lietuvos

11. Prasidėjo areštų banga rėžimu. Žymius Lietuvos veikėjus 
bolševikai sukišo į kalėjimus prieš 
pat liaudies seimo “rinkimus”. Buvo 
manyta, kad bolševikai taip elgiasi 
atsargumo sumetimais. Daugelis ti
kėjo, ypač areštuotų vyrų žmonos, 
kad po rinkimų bus paleisti. Bet kur 
tau, po rinkimų prasidėjo naujos a- 
reštų bangos ir vis naktimis. Po ap
gaulingų ir prievartos rinkimų, daug 
buvo areštuota tokių žmonių, kurie 
yra ką nors kalbėję prieš žydus ir 
uoliau pasireiškė lietuvių verslinin
kų sąjūdyje. Taip pat labai daug nu
varė į kalėjimus lietuvių savanorių, 
kurie kovojo Lietuvos Nepriklauso
mybės kovose 1918—1920 metais 
prieš bolševikus. Sugrūdo į kalėji
mus ir tuos lietuvius karius, kurie

(Tęsinys)
1940 metų, liepos 9 dienos naktį 

prasidėjo areštai. Nakties metu, apie 
2 vai. atvažiuoja slaptosios policijos 
automobilis ir išveža numatytą a- 
reštuotą auką į slaptąją policiją ar
ba tiesiog į kalėjimą. Daugiausia a- 
reštus vykdė žydai ir jų kai kurie pa
kalikai lietuviai. Pirmąją naktį pra
vesta areštai visoj Liteuvoje ir keli 
šimtai žmonių pateko į kalėjimą. Tą 
naktį suareštavo žymiausius katali
kų vadus, tautininkų veikėjus ir so
cialistų žmones, kurie bolševikams 
buvo pavojingi, taip pat. buvo areš
tuotas vienas kitas žydas, kuris tu
rėjo kokių nors ryšių su. tautininkų gyrė lietuvio kario garbę. Čiupo ir

metė į kalėjimus tuos vyrus ir mer
gaites, kurie sugiedodavo tautos 
himną ar užtraukdavo lietuvišką pa
triotišką dainelę. Nieko .nuostabaus, 
nes kartą komunistų jaunimo vadas 
Niunka vienam žymiam Lietuvos 
vyrui pasakė:

—Mes komunistai turėsime kokią 
30,000 veikliausių lietuvių išvežti į 
Rusijos gilumą, nes kitaip sutirpsi
me ir negalėsime įsigalėti. Katalikai 
yra pajėgūs ir gerai organizuoti, o 
mūsų tėra tik koks vienas procentas. 
Norint įvesti komunistinę tvarką 
Lietuvoj — reikia atsikratyti veik
lesniais ir susipratusiais žmonėmis. 
Bolševikai tais keliais ir eina.

1940 m. rugpiūčio mėnesį pabai
goj buvo areštuotas rytų apeigų ku
nigas Nadotkinas, kuris buvo kalti
namas, kaip tarnavęs karininku bal
tojoj armijoj. Bolševikai jam sako:
— Tu esi buvęs baltoj armijoj kari

ninku, baigei mokslus pas popiežių, 
pilietybės popierius turi itališkus, 

naši* esi jėzuitas ir popiežiaus 
as. Nežiūrint tokių kaltinimų,

Nadotkinas 1940 m. gruodžio vidury
je buvo paleistas, kaip Italijos pilie
tis ir 1941 metų sausio 8 d. atbėgo į 
Vokietiją, nes jis buvo patyręs, kad 
bolševikai rengiasi jį areštuoti ir iš
vežti į Rusijos gilumą.

Nadotkinas atbėgęs iš Lietuvos į 
Vokietiją papasakojo, kokie baisūs 
ir šiurpūs kankinimai bolševikų ka
lėjimuose. Kankinama net iki apalpi
mo. Kalėjimo kamerose, kur seniau 
sėdėjo 5 kaliniai, dabar sugrūsta net 
iki 30, negali dienos metu sėdėti. 
Kauno kalėjimas pilnas prikimštas 
geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų. 
Taip yra Kauno kalėjime, o kiek Pa
nevėžio, Šiaulių, Mariampolės, Tel
šių, Tauragės, Raseinių, Vilkaviškio, 
Utenos ir kitų miestų kalėjimuose 
sėdi gražiausių ir tauriausių Lietu
vos sūnų ir dukrų.

Kada Nadotkinas buvo nuvestas 
Kaunę j slaptosios policijos (GPU) 
buveinę, teko jam matyti tose patal
pose kalinamus senus generolus ir 
penkiolikmečius gimnazistus ir gim
nazistes. Nadotkinas 1940 metų rug-

piūčio, rugsėjo, spalių, lapkričio ir 
gruodžio mėn. matė Kauno bolševi
kų kalėjime įvairaus amžiaus, įvai
rių luomų žmones. Ir iš to kalėjimo 
išsinešė baisiausius pergyvenimus ir 
vaizdus.

Bet nepamirškime, kad dabar die
na iš dienos areštuojami nauji žmo
nes, kurie pareiškia kokį nors nepa
sitenkinimą prieš bolševikų terorą ir 
žmonių apiplėšimus.

1941 m. sausio mėnesio pradžioj, 
prieš pat rinkimus į aukščiausią so
vietų tarybą, labai daug areštuota 
studentų, ūkininkų ir net tokių dar
bininkų, kurie priklausė komunistų 
partijai.

Po 1941 m. vasario 15 d. vokiečių 
išvežimo iš Lietuvos, smarkiai pra
dėjo kibti bolševikai prie Katalikų 
Bažnyčios kunigų. Okupavus bolše
vikams Lietuvą, kelioms savaitėms 
praslinkus, keliasdešimt kunigų bu
vo įmesta į kalėjimus, o dabar dar 
labiau paaštrino savo veiklą prieš 
kunigus ir vyskupus.

(Bus daugiau)
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Pirmiesiems Lietuvos Kančios Metams Gęstant!
Štai ir vėl atslenka butelio 

penkioliktoji, nelaukiama ir 
skaudi. Praeitoji 1940 metų bir
želio penkioliktoji liko mūsų 
Tėvynės istorijoje juodomis 
krauju aplaistytomis raidėmis 
įrašyta. Tą dieną, žiaurus prie
šas užgniaužė Lietuvos laisvę, 
ir Lietuva pasruvo kraujuose! 
Tą dieną, mes Lietuvos išeivija, 
užrišome ant savo brangios 
trispalvės vėliavos gedulo žen
klą, nes 1940 metais birželio 15 
d. klastingieji rusai, sulaužė vi
sas su Lietuva pasirašytas ne
puolimo ir pagalbos sutartis, 
puolė Lietuvą ir jėga ją paver
gė. Rusija, kad ir 180,000,000 
gyventojų tauta, bijojosi mažy
tės Lietuvos su nepilnais trimis 
milijonais gyventojų tautos, if 
nedavė progos jai ginklu pasi
priešinti. Kada Rusija sutraukė 
milžiniškas karo jėgas prie Lie
tuvos sienų, tada nakties metu 
įteikia Lietuvai šešių valandų 
ultimatumą, reikalaudami besą
lyginio Lietuvos pasidavimo, 
šešios valandos tai trumpas lai
kas, ir Lietuvai nėbuvo galimy
bės pašaukti prie ginklo net 
pirmuosius atsargos karius. Ru
sai tą gerai suprato it žinojo, 
kad Lietuva neturės progos per 
šešias valandas susimobilizūoti. 
Čia gi rusai ir laimėjo, bet sy
kiu parodė pasauliui savo šlykš
tybę ir bailumą. Rusija liko viso 
pasaulio civilizuotų tautų akyse 
pasmerkta, kaipo grobike. Lie
tuvai kitos išeities ir nebebuvo, 
kaip priimti rusų reikalavimus. 
Lietuva dar tikėjosi iš rusų iš
reikalauti nors ribotą savyval- 
dą, nes tą ir patys rusai žadėjo 
Lietuvai. Bet vos spėjo jie savo 
purvinas vyžas įkelti Lietuvon, 
kaip tuoj visus savo pažadus

lietuvių išgrūdami į šaltus Sibi
ro laukus, o dar kiti tūkstan
čiai žūsta nuo jų kulkų. Krau- : 
juose paskendęs lietuvis, skau- i 
džinmis akimis žiūri į užjūrį ir 
laukia, nes jo visa viltis mumy
se. Mūsų broliai laukia mūsų 
pagalbos, laukia mūsų žygių, 
laukia mūsų kovų. O mes ką 
darome? Tiesa, darbuojamės, 
bet visai mažai dar atsiekėme. 
Ar mes painformavome Ameri
kos tautas apie rusų darbus 
Lietuvoje? Ne! Ar mes prašėme 
pasaulio tautų, kad jos perspė
tų Rusiją nuo kruvino teroro ir 
nuo masinių lietuvių trėmimo 
Rusijon? Ne! Dirbame, bet mū
sų darbų vaisiai maži. Dides
nių mūsų žygių laukia mūsų 
broliai iš mūši} Lietuvoje. Kur 
mūsų propagandos štabai, kur 
mūsų pabėgusioji valdžia? Mes 
nieko dar neturime, nieko kitos 
tautos apie mus ir rusų kruvi
nus darbus Lietuvoje nežino, 
nes mes jų neinforinuojame. 
Lietuvą iškentėjo vienus kruvi
nus vergijos metus, ką mes ge
ro atsiekėme jų kančioms pa
lengvinti? Mažai! Tik mažu 
mastu sttšelpėme bfdlius pabė
gėlius. Suėjus terminui pirmųjų 
mūsiį tautos kančių ir vergijos 
metų, pasiryžkime dirbti slin
kiai ir greičiausiai gelbėti savo 
brolius Lietuvoje. Budėkime tė
vynės laisvės sargyboje! Stoki
me į darbą vieningai kol dar ga
lime. Kur šiandien yra mūsų 
šauliai, kurie gyvena čia Ame
rikos padangėje? Jūs ginklu 
prisiekėte ginti Lietuvos laisvę 
ir gafbę, ir reikale esant auko
ti gyvybę. Šiandien jūsų gyvy
bių tėvynė dar nereikalauja, tik 
reikalauja jūsų darbų, organi
zuotų darbų. Suorganizuokime

juos!.. Kova laukia mūsų, Lie
tuvos laisvės viltys mumyse, 
mūsų broliai žiūri į mus, ir mes 
pažvelkime į juos: 
štai pažvelk į rytų dangų,

ten raudoni debesiai, 
Liejas mūsų brolių kraujas, 

kenčia jie skaudžiai. 
Sunkiai neša rusų jungą — 

metai jau visi, 
Nematyti kančioms galo, 

vergija žiauri. 
Tenai brolių savanorių 

verčiami kapai, 
Mat kacapams jau vaidenas 

praeities karai. 
Gal jie bijo, kad negrįžtų

• praeities laikai, 
Ir iš kapų, kad nekeltus

Lietuvos vaikai.

Tad apkvaišę jie triumfuoja
I pergale tuščia, 

Ardo kapą savanorio, 
kad nebūtų jojo čia. 

Išardytas žemės kaubras, 
garbės jiems neduos, 

Liks ten dvasia savanorio 
mums ant visados.

Mes kentėsim susikaupę 
kupina dvasia, 

Rengsim kerštą pavergėjams 
tamsiąja nakčia.

.Mes iš kapo savanorio, 
semsim dvasios galingos, 

Azijatus mes išvysim 
iš tėvynės Lietuvos!

A. Daukantas.

XX-to AMŽIAUS “STEBUK
LAS”

JI I

sulaužė, it visą Liduvą dk&ki* Šaulių Sąjungą čia Amerikoje,
no skaudžiais vergijos pan
čiais. Dar Lietuva tikėjosi, kad 
jie bus civilizuoti ir nuo kruvi
no teroro susilaikys, bet skau
džiai apsirikta, nes pirmosios 
pavergimo dienos pafeikalavo 
aukų. Vietoj civilizacijos rusai 
atnešė Lietuvon ehuliganizmą, 
sugriovė tvarkingą gyvenimą, 
ir pasiryžo visiškai Lietuvą su
naikinti. šiandien tūkstančiai norių kapai

if vietoje aukoti Tėvynei gyvy
bes, paaukokime jai savo darbą. 
Savo, darbu, Dievo pagelba, kitą 
birželio penkioliktąją gal pada
rysime savo broliams šviesesnę 
arba visai lai9vą. Pastokime 
savo darbais kacapams kelią, 
nes jie dabar įniršę žudo mūsų 
brolius, naikina kas lietuviška, 
ir net jau jiems Lietuvos sava- 

užkliuvo, ardo

♦

Kada Seni Žmonės 6ah‘ 
Rdkalaufi Fedendės 

Pensijos

FKOM SILENCE
Nustojusieji kalbos - žado 

dėl kokių nors priežaičių, a- 
pie tiintas vyrų ir moterų 
Naujoje Anglijoje, pasidėko- 
jant išradimui tam tikro ni- 
strumento, vėl gali kalbėti...

šis stebėtinas instrumen
tas buvo iirastas Bei i Tele
phone Laboratorijose ir da
bar išdirbamas W este m E- 
lectric kompanijos. Koope
ruojant visa širdimi New 
England Telephone Compa
ny Medikaliam Departa
mentui, kada pacientui rei
kia Įdėti į gerklę kalbėjimo 
instrumentas, jie nevien jį 
pritaiko, bet sykiu ir nuro
do kaip jis turi būti naudo
jamas.

Tiems, kurie neprigirdi, 
kurių girdėjimas yra men
kesnis negu normaliai... siū
lome nuadotis telefono am- 
plifierį. Sis prietaisas gali
ma prijungti prie telefono 
bite kokio instrumento ir su- 
jungimsa yra tokis, kad jį 
galima pakeisti prie kiekvie
no telefono, kurį naudoji ir 
girdėti normaliai.

Šie telefono industrijoje 
produktai yra tikrai pažy
mėtini, dėlto, kad jie yra la
bai naudingi. Taipgi telefo
no geras patarnavimas kiek
vieną dieną taip-pat yi^ at- 
žymėtinas if naudingas.

■EW EI8URI TELEP8IRE & TELE6I1FI Cl.

Klausimas — Sulaukiau 
67 metus. Nedirbau per 
paskutinius penkis. Kaip 

! aš galiu gauti Federalės 
pensijos?

Atsakymas — Jeigu esi 
biednas, neturėdamas vai
kų, kurie galėtų tave už
laikyti, tai gali prašyli se
natvės pensijos sulig tavo 
valstybės įstatymų. Da
bartiniu laiku negali rei
kalauti federalės senatvės 
pensijos, nes nepadengtas 
fed^ralia apdrauda.

Gauti federalės pašalpos, 
asmuo privalo būti virš 65 
metų amžiaus ir dirbti pa
dengtuose užsiėmimuose 
per metą ir pusę ir per 
kiekvieną kvartalą uždirb
ti $50. arba daugiau algos. 
Tik kada jo socialės ap- 
drauioš sąskaita parodo 
tokį algų rekordą, jis gali 
paduoti aplikaciją mėnesi- 

I niai pašalpai, ir jam nereik 
įrodinėti ar gali save užsi
laikyti ar ne.

Valstybes pensijos yra 
kas kitas. Jas pildo valsty
bės, kurios pačios nus
prendžia ar aplikafitui 
pensija priklauso. Nereik 
socialės apdraudos korte
lės paduoti aplikaciją dėl 
senatvės pensijos sulig 
valstybių įstatymu.

Jei mėnesį atgal kas nors bū
tų pasakęs, kad yra galima su
kelti $10,000 Šv. Alfonso para
pijoj į vieną savaitę, tai tikrai 
būtų pamanyta, kad jisai yra 
geras juokdarys. Bet juokas į- 
vyko tikrenybe. Šv. Alfonso pa
rapijos žmonės į savaitę laiko 
sumokėjo ir pasižadėjo sumokė
ti į Arkivyskupo Labdarybių 
Fondą ne 10 bet 13,000 dolerių. 
Stambiausia auka tai buvo po
nios Magdalenos Kaluškienės 
Kleitonienės, kuri paaukavo 
$1,000. Visam Baltimorės mies
te 78 katalikiškos parapijos pa
sižadėjo į du metu sudėti virš 
$900,000.00 arkivyskupijos še
šių punktų programai, būtent 
našlaičiams, neišgydomomis li
gomis sergantiems ligoniams, 
seneliams, seniems kunigams, 
klerikams if centraliniai katali
kiškai aukštesniai .mokyklai 
berniukams. Visi šeši tikslai tai 
Kristaus meilės darbai, kuriais 
privalėtų susidomėti kiekvienas 
suprantąs katalikas. Šiame va
jui Šv. Alfonso parapija tikrai 
atsižjmėjo. Jai buvo skirta su
kelti tik $9,000, bet kada vajus 
užsibaigė tai turėjo $4,000 vir
šaus. Ypatinga garbė priklauso 
kun. Antanui Dubinskui, to va
jaus pirmininkui, ir jo darbš
tiems padėjėjams, kaip tai Vla
dui Stuikiui, Juozui Makaraus- 
kui, sūnui, Steponei Šilanskie- 
nei, Onai Nageliūtei, Marijonai 
Maskevičiūtei ir jos sesutėms, 
Vincui Pečiuliui ir jo sūnui Ar- 
naldui, abiems Pugevičiams, 
Feliksui Rekui, Jonui Paznei- 
kai, Jonui Jončai, Juozui Anto- 
ševskiui, Lilei Valčečkaitei ir 
kitiems. Reikia pažymėti, kad 
kunigai prisidėjo prie vajaus. 
Kun. klebonas Lietuvnikas au
kavo $200.00, o kunigai Mende
lis ir Dubinskas po $100.00.

Griberiai iš Curtiš Bay pažadė
jo $500.00. Didžiuma aukų buvo 
sudėta ir pasižadėta ne turtuo
lių bet paprastų neturtingų dar
bininkų. Kun. dr. Mendelis pe
reitą sekmadienį dėkojo visiems 
iš širdies už tokią gražią užuo
jautą bažnyčios darbe, Už sutei
kimą tokios garbės lietuvių pa
rapijai, ir žadėjo visus gerada
rius atminti §v. Mišiose per 
visą birželio mėn. Valio mūsų 
lietuviams katalikams už tokį 
didvyrišką atsižyriiėjimą! 
galima šį vajų pavadinti 
amžiaus “stebuklu”.

ŠVENTA kelione

Tai
20-to

Šeštadienį, birželio 7 d. įvyko 
tėvų 
Pa
vežė 
apie

SVĖlklNAME
Tarp aukštesniųjų mokyklų 

graduant'ų pereitą sekmadienį 
Loyola Jėzuitų Kolegiją užbai
gė Andrius Rėkus, o mergaičių 
Seton High School užbaigė Eve
lina Česniūtė, Eleanora Pečiu
lytė ir Albina Šimkevičiūtė. Šv. 
Alfonso parapijinė mokykla už
sibaigs penktadienį, biržleio 13 
d. Pereitą sekmadienį 8:30 vai. 
mūsų mokyklos graduantai pa
skutinį kartą kaipo klasė daly
vavo vaikučių šv. mišiose. Kun. 
dr. Mendelis savo pamoksle pa
minėjo didelį džiaugsmą, kad 
1941 m. ar ne bus tik pirmoji, 
kad visi graduantai lankys ka
talikiškas aukštesnes mokyklas. 
Kaip kitais metais, tai ir šiemet 
kun. dr. Mendelis paskelbė, kad 
jis su mielu noru apsiima ap
mokėti Už mergaičių mokslą 
pilnai, o už kiekvieno berniuko 
pusė sumos. Tad nė viena šei
ma negali skųstis, kad neišgali 
leisti vaikučius aukštesnion ka- 
talikiškoh mokyklon. Iš širdies 
sveikiname 
graduantus 
laimės 
iriuose.

ju

mūsų naujuosius 
ir linkime visiems 
naujuose pašauki-dvi-kalbi Šv. kelionė į 

Pranciškonų vienuolyną, 
shington, D. C. šeši busai 
šventkeleivius, kurių buvo
200 asmenų. Kun; dr. Mendelis 
vadovavo keliauninkams. Juos 
priėmė tėvai Prahciškonai prie 
vartų ir visi suėjo bazilikon 
giedodami lietuviškai P-lės Švč. 
litaniją. Kun. dr. Mendelis atna
šavo šv. mišias šventkeleivių 
intencijai. Mišių metu gražiai 
giedojo kunigų ir klierikų cho
ras. Po mišių kun. dr. Mendelis 
pasakė pamokslėlius lietuviškai 
ir angliškai. Po pietų 1 vai. kun. 
dr. Mendelis keleiviams paaiški
no įvairias vienuolyno įdomy
bes, ir vadovavo rožančiui if 
stacijoms vieiiuolyno darže. 
Dienos iškilmės užbaigtos Švč. 
Sakramento palaiminimu per 
kurį buvo lietuviškai giedama 
“Tegul būna garbinamas” ir 
“Garbinkime Švč. Sakramentą”.

I F

Grįžtant į Baltimore keliaunin
kai aplankė Amerikos tautinę 
šventovę, Mafijos garbei stato
mą prie Katalikiško Universite
to Washingtone. Diena iš visų 
atžvilgiu buvo sėkminga kaip 
dvasiniai, taip moksliniai. Visi 
grįžo namo nuvargę, bet paten- 
kihti tuo ką regėjo ir girdėjo.

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

NUOTRUPOS
Devintinės prasidėjo trečia

dienį su Švč. Sakramento miš
parais. Ketvirtadienį, sekmadie
nį, pifmadienį, antradienį, ket
virtadienį ir penktadienį Švč. 
Sakramentas bus išstatytas per 
visas dienas. Mišparai kas va
karą 7 vai. Mišios vidurdienį 
ketvirtadienį, pirmadienį ir ant
radienį. Dievo Kūno procesija 
sekmadienį po mišparų 4 vai. 
po pietų.

Šiomis dienomis klebonijoj 
vieši kun. K. Širvaitis. Jisai at
našavo sumą pereitą sekmadie
nį ir pasakė pamokslą. Taipgi 
pirmadienį pagelbėjo su išpa
žintimis Novenos metu.

Lankėsi klierikas Jonas Kaz
lauskas. Jisai baigė antrą kur
są teologijos Mount Saint Ma- 
ry’s seminarijoj ir gavo mažes
niuosius kunigystės šventimus. 
Už dviejų metų Scranton vys
kupijos lietuviai susilauks nau
jo dvasios vado. Jono tėveliai 
Kazlauskai gyveno kun. Kun- 
dreckio parapijoj, Luzeme, Pa.

Sekminių vakarą Baltimorės 
Katedroje buvo sutvirtinti 508 
atsivertėliai' iš kitų tikėjimų. 
Mūsų parapijos kunigai pasiun
tė 28. Tą patį vakarą Baltimo- 
rėj ir Washingtone priėmė su
tvirtinimo sakramentą net 936 
asmenys, visi iš įvairių klaida
tikių tikybų perėję į tikrąją 
Kristaus Bažnyčią.

Tą pačią sekminių dieną mū
sų bažnyčioje priėmė moterys
tės sakramentą buvusi liuterio- 
nė, kurią kun. dr. Mendelis iš
mokino katekizmą. Ji priėmė 
net 5 bažnyčios sakramentus į 
5 savaites. Buvo pakrikštyta 
bal. 25 d. ir tą pačią dieną pri
ėmė atgailos sakramentą. Ryto
jau dieną priėmė pirmą šv. Ko
muniją. Gegužės 4 d. priėmė 
Siitviftinimo Sakramentą mūsų 
bažnyčioje, o birželio 1 d. su šv. 
mišiomis apturėjo moterystės 
sakramentą. Net 50 liiiterobų, 
daugel iš jų pirmą kartą kata
likų bažnyčioje, dalyvavo šiose 

«iškilmėse, nes visi giminės iš 
jaunosios pusės priklauso prie 
klaidatikių tikėjimų. Tik vienas 
Dievas težino kokią riaudą tas 
jų dalyvavimas atneš jų dvasi
niame gyvenime.
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Penktadienis, Birželio 13, 1941 DARBININKAS

LDS STUDUU RATELIAMS
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Popiežiaus Pijaus XII Kalba 
Birželio 1 d. 1941 m.

2. Bažnyčia ir Socialine Santvarka
Jausdamas didžią atsakomybę, Leonas XIII, iš

leisdamas encikliką pasauliui, nurodė Krikščionių są
žinei materialistinio socializmo klaidas ir pavojus, eko- 
kominio liberalizmo liūdnas pasėkas, kuris taip tan
kiai užmiršta, ar paniekina socialines pareigas, ir su 
nepaprastu aiškumu ir tikslumu nurodė dėsnius, ku
riais laipsniškai galima pagerinti medžiaginį ir dvasi
nį darbininko būvį.

Jei, Brangieji vaikeliai, jūs paklausite mūsų šian
die, ant kiek, po penkiosdešimties metų tos enciklikos 
išleidimo, joje pareikštos mintys ir nurodymai buvo 
įgyvendyti, kiek naudos iš jos apturėjo darbininkai, 
Mes jaučiame, kad šitaip turime atsakyti: Pirmiausia 
nuoširdžiai padėkoti Visagaliui Dievui už tą dovaną, 
kurią penkiosdešimtis metų atgal Jis suteikė Bažny
čiai per Savo Vietininką žemėje ir Jį nuolankiai pagar
binti, kad tos Leono XIII enciklikos dvasia jau pasie
kė viso pasaulio kraštus.

Mūsų pirmtakūnas, Pijus XII, pirmoje savo at
mintinos enciklikos dalyje, nurodė kiek naudos žmo
nijai davė enciklika “Rerum Novarum”. Iš jos kilo 
Katalikiškas socialinis mokslas, kuris davė Bažnyčios 
’įaikains, kunigams ir pasauliečiams, aiškius nurody
mus socialiniais ir ekonominiais klausimais. Tas so
cialinio atstatymo darbas atnešė džiaugsmingas pa
sėkas, nes per tai atsirado Kaatlikų tarpe daugybė ir į- 
vaifrių įstaigų, kurios yra savitarpio pašalpos ir pagal
bos centrai.

Kiek tai medžiaginės ir dvasinės naudos darbinin
kai ir jų šeimos apturėjo iš Katalikiškųjų unijų!

Organizacijų Nauda
Kiek tai naudos ūkio ir fabrikų darbininkams da

vė organizacijos ir įvairios draugijos! Per jas žmonių 
gyvenimo reikalai buvo geriau aprūpinti ir jų teisės 
apgintos. Ir dėka toms Katalikiškoms draugijoms ir 
unijoms, socialinė taika buvo apsaugota.

Bet tai dar ne visa; Enciklika “Rerum Novarum” 
pasiekė darbininkų žmonių širdis, įkvėpė jiems Krikš
čioniškąjį nusistatymą, nurodė jų teises ir pareigas. 
Ir iš tikrųjų, metų bėgyje, tos enciklikos įtaka taip iš
siplatino ir įsigalėjo pasaulyje, kad jos nurodyti dės
niai pasidarė visų žmonių bendra nuosavybė.

Ir kaip devynioliktame šimtmetyje valstybė, per 
neapribotą laisvės aukštinimą, pasiskelbė esą išimti
nai laisvės gynėja, Leonas XIII jai priminė, kad jos 
svarbiausioji pareiga yra rūpintis socialiniais reika
lais, žiūrėti visų žmonių gerovės, ypatingai rūpintis 
silpnųjų ir beturčių gyvenimo reikalais. Jis nurodė, 
kad valsytbės pareiga yra sudaryti socialinę santvar
ką, kuri būtų naudinga visai bendruomenei ir teisin
gais įstatais apsaugotų darbininkų žmonių teises.

Jo atsišaukimas susilaukė galingo atsakymo. Tei
singumas verčia visus pripažinti, kad tos enciklikos 
dėka, daugelyje kraštų vyriausybės dėjo pastangas, 
kad darbininkų Žmonių gyvenimas būtų pagerintas. 
Už tai visai teisinga yra pasakyta, kad “Rerum Nova
rum” enciklika pasidarė Krikščioniškojo socialinio 
mokslo Magna Charta (Laisvės raštas).

Tuo tarpu prašinąs pusšimtmetis paliko tautose 
ir bendruomenėje apgailėtinus perversmus. Socialiniai 
ir ekonominiai pasikeitimai, po enciklikos “Rerum 
Novarum” išleidimo, buvo moksliškai ir nuodugniai 
gvildenami Mūsų pirmtakūno Pijaus XI, enciklikoje 
“Qūadragesimo Anno”. Per dešimtį metų nuo šios en
ciklikos išleidimo daug ir nepaprastų pasikeitimų įvy
ko socialinėje ir ekonominėje srityje ir galutinai išlie
jo juodus ir audringus savo vandenis į karo jūrą, ku
rio nepermatomos srovės gali paliesti mūsų ekonomi
ją ir bendruomenę.

Nežinomoji Ateitis
Kokius klausimus ir reikalus, kaikuriuos gal visai 

naujus, mūsų socialinis gyvenimas uždės Bažnyčiai 
gvildenti pabaigoje šio karo, kuris tiek žmonių nusta
to vienus prieš kitus, šiuo metu sunku pasakyti, ar at- 
spėti.

Tačiau, jei ateitis turi savo šaknis praeityje, jei 
pastarųjų metų prityrimas yra vadas ateičiai, tai Mes 
jaučiame reikalą, minėdami šias sukaktuves, pateik
ti tolimesnius dorovinius socialinio ir ekonominio gy
venimo pagrindinius dėsnius. Ir Mes tai padarysime 
Leono XIII dvasioje, pakartodami jo mintis, kurios 
daugiau negu pranašavo amžių socialinę revoliuciją.

Mes kąlbėsime apie tris pagrindines vertybes^ ku^ 
rioš glaudžiai rišusi viena su kita, viena kitą dapildo ir 
viena nUo kitos priklauso, būtent, matėriulinių gery
bių vartojimas, darbas ir šeima. Apie tai Mes dabar 
pakalbėsime.

Kldusimai. Apsvarstymui
1. Kodėl Popiežiai rašo enciklikas socialiniais ir eko

nominiais klausimais? į
2. Kokią naudą gavo d^Pbidinkai iš Leono XIII encikli

kos per 50 metų? .-L____

, Kurios Vyrai Kaip Ąžuolai
-

Pirmieji atkeliavę. — Kada gimė parapija. — Per metus išdalinama 17z000 
komunikanty. — Piety Afrikoje kalbėtojas turi stovėti ant vienos kojos. — 

Lietuva tėvynė mūšy skambėjo. — Lietuviškoj pily.
_________ _ «---------------------------------------------------------------  

Kur tik važiuosi ar esi — la
bai dažnai lietuvį sutiksi. Lietu
viai Amerikoje yra pasirinkę 
gražias vietas, kurios dažnai 
savo miškais, upėmis ir ežerais 
primena Lietuvą.

Šiais metais birželio m. 8 d. 
netikėtai patekau į Norwood’o! 
miestą, kurio kai kurios gatvės Į 
primena Mariampolės ar Uk
mergės miestų gatves. Nonvoo-i 
d‘o miestas turi 17.000 gyvento-! 
jų, lietuvių čia gyvena apie 700 
šeimų — 2800 dūšių ir širdžių? 
Norwood lietuviai dirba įvairio- i 
se įmonėse: gamina stogams! 
čerpes, daug lietuvių rasime o-’ 
dos dirbtuvėse, taip pat ir kny-! 
gų spaustuvėse.

1. Parapijos Veidas į
Jau 1898 metais galima rasti' 

vieną kitą lietuvį Norwood’o, 
Mass., mieste. 1902 metais jų 
dar buvo tik dešimt. Pirmieji! 
lietuviai į šį miestą atvyko: 
Vinco Norbuto šeima, Jonas ir 
Kazimieras Valentukevičiai, 
Motiejus Šergelis, And. Saulė- 
nas, Vincas Česna ir Vincas Ku
dirka.

Norwoode, Mass., lietuviai tu
ri gražiai tvarkomą Šv. Jurgio 
parapiją, kuriai dabar vadovau
ja visa siela atsidavęs Bažny
čios ir žmonių reikalams kun. 
Steponas Kneižis, kuris šioj lie
tuviškoje parapijoje vadovauja 
jau dešimt metų. Katalikiškos 
organizacijos ir visa parapija, 
vadovaujant L. Kat. Federacijos 
skyriui suruošė š. m. birželio 8 
d. Kun. S. Kneižiui pagerbimo 
vakarienę, prisiminti jo nuveik
tus darbus per 10 metų.

Prieš iškilmingą vakarienę 
sučiupau kun. kleboną St. Knei- 
žį ir pradėjau egzaminuoti.
— Kunige klebone, būkite ma

lonus, sakykite, kada ši parapi
ja įsisteigė, kas yra jos pirmieji 
organizatoriai ?

— Nonvoodo lietuvių parapija 
gimė Šv. Jurgio draugijos susi
rinkime 1912 rfi. kovo 31 d. —ji 
gavo tos pačios draugijos globė
jo vardą. Pifffiteji parapijos 
steigimo klausimą pradėjo kel
ti: And. Saulėrias, Kari. Klima
vičius, Vincąs Kudirka, Konst. 
Akstinas, Pranas Kuras, Jonas 
Raškys, Pranas Kudirka, Ign. 
Grudinskas, S. Vefsiackas. K. 
Grigas, j. Cetvokas, K. Lukši- 
nas, Lukšys, J. Kašėta, A. Gru
dinskas, K. Kraunelis, K. Abu- 
kevičius ir H. Pečiukonis. kai 
kurie iš jų yra jau niirę. Parapi
jos steigimo orgahižatoriai gy
vą pritarimą rado kun. J. Kras- 
nicko asmeny, kuris tuo laiku 
klebonavo Cambridge lietuvių 
parapijoje ir į Nonvoodo mies
tą atvykdavo pas lietuvius ap
tarnauti jų dvasihių reikalų. 
Taigi, šios parapijos įsteigėjas 
yra kun. J. Krasnickas. Dabar 
Šv. Jurgio lietuvių parapija tu
ri apie 130 šeimų — 600 dūšių.
— Kada bažnyčią pasistatė?
— 1915 olėtais, kun. A. Dau

giui klebonaujant.
— Kas šioj parapijoj yra kle

bonavę?
— Kun. J. Kfasttickas atva

žiuodavo iš Cambfidge ir laiky
davo pamaldas tiifią bažnyčio
je. 1913 mtėais šios parapijos 
klebonu buvo paskirtas kuh. A. 
Daugis, po jo klebonavo kuri. J. 
Švagždys, kuh. V, Taškūiias (10

z

2. Iškilminga Vakarienė
Š. m. birželio 8 d. sugūžėjom 

į parapijos erdvę ir puošnią sve
tainę pagerbti Kun. St. Kneižį, 
Norwoodo lietuvių parapijos 
kleboną, kuris jau čia dešimt 
metų išklebonavo. Į iškilmingą 
vakarienę atėjo virš trijų šimtų 
žmonių.

Skaniai prisišveitę visokių 
valgių, turėjom progos išgirsti 
įvairiausių kalbų, kurioms L. 
Kat. Federacijos skyriaus pir
mininkas Balutis pavedė vado
vauti sumaniam kun. K. Jenkui, 

*kuris parodė menišką vadova
vimą. Susirinkusius žavėjo ne 
tik kalbos, bet ir parapijos cho
ras, vedamas p. Šlapelio, taip 
pat Nonvoodo lietuvių parapi
jos solistai ir solisės. Gražiai 
padainavo duetą p. Navikienė ir 
Pazniokaitė, skoningai pasirodė 

j ir kvartetas, susidedąs iš Na
vikienės, Pazniokaitės, Rakaus- 

i ko ir Nevinsko. Lietuviška dai
na mane nunešė į tolimus Lietu
vos laukus ir gražiąsias lankas, 
kur negirdėsi dabar gražiųjų 
dainų, o tik skaudžius vergijos 
aimanas...

I
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nuveiktus darbu§ šioje parapi
joje..;

J iškilmes buvo atvykęs ir ku
nigų Vienybės pirmininkas kun. 
Pr. Juras su svečiu kun. P. Ra- 
gažinsku, iš Brazilijos, kuris 
dabar Amerikoje renka aukas 
mokyklos statymo reikalams. 
Lietuviai amerikiečiai Brazili
joj statomai mokyklai yra duos- 
nūs. Brazilijos lietuvių katali
kų bendruomenės mokyklose 
gražų auklėjimo darbą atlieka 
sesės pranciškietės iš Pitsbur- 
go-

Po visų choro dainų, duetų, 
kvartetų ir įvairių kalbų, pra
bilo kun. St. Kneižis. kuris aiš
kiai pasakė:
— Jei ką nors gero parapijoj 

nuveikiau, tai reikia dėkoti Die
vo malonei ir parapijiečių gerai 
valiai ir jų pastangoms. Kažin 
kaip kalbėčiau, jei parapijiečiai 
nepritartų. Dievo malonė nesti
printų — nieko neįstengčiau 
padaryti. Parapijiečiai susipra
tę ir sąmoningi katalikai, todėl 
darbas ir sekasi.

Po visų kalbų, prieinu pfie 
kun. St. Kneižio ir klausiu:
— Ar daug Norwoodo mieste 

yra lietuvių komunistų?
— Veiklių komunistų bus ko

kia septynetas.
i Plačioji visuomenė, o ypač 
į Nonvoodo lietuvių parapija, 
I džiaugiasi kun. St. Kneižiu ir jo 
veikla.

Po visų iškilmių teko dar ap
lankyti Norwoode 
namą, kurio vidus primena ko
kią tai pilį, kurioj gyvena p.p. 
adv. B. Sykes (Sinkevičiai), 
iš tų namų dvelkia lietuviška ir 
katalikiška dvasia, pajutau, kad 
valandėlę pabuvojau Lietuvoje, 
toj Lietuvoj, kurioj skambėjo 
dainos ir žydėjo laisvės ir nepri
klausomybės rožės. K. Šilinis.

> •

Kalbėjo miesto atstovas, gy
dytojai, advokatai, biznieriai, 
kunigai, draugijų atstovai. Visi 
džiaugės kun. St. Kneižio veik-' 

I la. Kun. Meslis, S. J., gražiai! 
'prabilo į susirinkusius:

— Niekas nemėgsta ilgų kal
bų. Ypač Pietų Afrikoje griež
tai kovojama prieš ilgas kalbas. 
Ten yra paprotys.kad turi teisės 
kalbėti tik stovėdamas ant vie
nos kojos, jei pakeltą koją nu
leidi — ženklas, kad turi kalbą 
baigti. Jei nebaigi — kalbėtoją 
išmeta iš salės. Aš neįstengčiau 
stovėdamas ant vienos kojos 
išvardyti visus kun. St. Kneižio

f

KUN. STEPONAS P. KNEIŽIS,

Šv. Jurgio lietuvių parapijos (Nonyood, Mass.) kle
bonas, šiomis dienomis minėjo 10 metų klebonavimo 
sukaktį toje parapijoje. Kunigu įšventintas gegužės 
20 d., 1927 m. Parapijiečiai, Federacijos skyriaus va
dovybėje, sekmadienį, birželio 8 d. š. m. suruošė šaunų 
bankietą savo kleboną pagerbti.

Kun. S. P. Kneižis darbuojasi ne tik parapijoje,, 
bet ir už parapijos ribų. Jis yra LDS Garbės Narys ir! 
Propagandos Komisijos pirmininkas, Moterų Sąjun-: 
gos Centro dvasios vadas. Būdamas studentu pradėjo 
bendradarbiauti lietuvių katalikų laikraščiams, dau
giausia “Darbininkui”, kurio per pastaruosius kelius 
metus yra nuolatiniu bendradarbiu. Be to. yra parašęs 
ir sulietuvinęs daug sceniškų veikalėlių, kaip tai “Pi
loto Duktė”, “Fabiolė”, “Patricija”, “Motinos Meilė”, 
“Kalvarija”, “Vakarienbutis”, ‘Pirmieji Krikščionys’,: 
‘Liurdo Stebuklai’, ‘Raulas’, ‘Stefanijos Vestuvės’, ir 
keliolika kitų.

Klebonavimo sukaktuvių proga sveikiname kun. 
S. P. Kneižį ir linkime stiprios sveikatos!• w

metų, kuris kleboniją pastatė), 
kun. Dn K. Urbonavičius (turė
jo padėjėją kun. F. Notbutą), 
o kas dabar klebonauja — ma
nau, kad žinai.

— Kaip reiškiasi šioj parapi
joj organizacinis ir religinis gy- 
veniihas?

lietuviškąjį

Naujas Kristaus Darbininkas
Kunigas Jurgis Jonas Naudžius

kur šiomis dienomis ir baigia 
reikalingus mokslus.

Laikui bėgant, radęs liuoses- 
nio laiko nuo studijų ir protar
piais parvažiavęs pas tėvus a- 
tostogoms. Jurgis būdavo akty
viai dalyvauja parapijos veiki
me, organizacijose, bendradar
biauja katalikiškai spaudai 
(vartoja slapy varde “Jurgis 
Jonas”) ir ją platina. Žodžiu 
sakant, visą laiką Jurgis palai- 

' kė glaudžius santykius su visa 
i kas katalikiška ir lietuviška. Jo I -
tėveliai pavyzdingi katalikai, 
ištikimi parapijonys. Kun. Jur
gio tėvas yra Westfield’o mies
te atsarginis policininkas, o

i
—Čia mes turime apsčiai gra

žių ir veiklių pajėgų. Gražiai už
sirekomenduoja organizacinėj 
bei visuomeninėj veikloj Vincas 
Kudirka, Vincas Norbutas. Jur
gis Versiackas. Balutis, advo
katų Sykes (Sinkevičių) šeima, 
B. Adomaitienė, V. Rakauskie
nė, Anst. Saikienė, Elena Kriei- 
žienė, Ona Pazniokaitė. Elena 

. Aidukonytė, Ona Smolskytė. 
' Vincas Kudirka (iš jaunųjų), 
Petras Rakauskas, Pranas Cvi- 

: likas. Jonas Pazniokas, Jonas 
iVaikazas ir kt.

j — Kaip čia lietuvybės reika
lai?

I

— Galiu pasidžiaugti, kad ka
talikai noriai ir uoliai dalyvauja 
organizaciniame darbe. Labai 
gražiai veikia Šv. Vardo vyrų 
draugija, kuri turi 150 narių 
jaunų vyrų pusė. Labai sėkmin
gai ir noriai eina kas mėnesį 
prie Šv. Komunijos. Ši organi
zacija ir jos vyrai — parapijos 
pasididžiavimas ir pažiba. Tai 
vyrai kaip ąžuoiai, o ne nen
drės. Gražiai veikia Vyčiai, ku
rie turi 40 narių, taip pat dide
lį judrumą ir gyvumą rodo So
dalietės, kurios turi 96 nares. 
Čia taip pat turime moterų
draugiją, M. S. kp., LDS. kp. iri 
Šv. Jurgio vyrų savišalpos dr- 
ją, kuri tUfi apie 80 narių. Tu
rime stipfų if gerą chorą, veda
mą p. Šlapelio. Šioj parapijoj 
yra if kitą kat. Iraugijų. Apie 
parapijos feliginį ir dorovinį 
veidą gali spręsti iš to fakto — 
pernai šioj parapijoj buvo išda
linta 17.000 Šv. Komunijų.
— Kas šioj parapijoj veikliau 

pasireiškia savo darbais orga
nizaciniame bei visuomeninia
me veikime?

------------ !
3. Apie ką rašo Pijus XI enciklikoje Quadragesimo 

Anno? Kam buvo ji išleista?Anno? Kam buvo ji išleista?
4. Apie kokias pagrindines vertybes Pijus Xtl žada 
_ kalbėti šioje kalboje?- -- __
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dėjimo katedroje, Fort Wayne,1 brolis užima atsakomingą vietą 
Indiana. Jo Ekscelencija Vys-, “Merchant Marine” departa-

I
Birželio 7 d., Nekalto Prasi-.

— Šiemet turėjau devynioliką 
1 jungtuvių, šešios poros sukūrė 
lietuviškas šeimas, o visos ki-' 
tos su kitataučiais, daugiausia 
mergaitės išeina už kitataučių 

i vyrų, šiais metais tik vienas 
vyras apsižemjo su kitataute, 
vyrai, daugiausia, ieško sau gy
venimo draugę iš lietuvaičių, o 
mergaitės...

— Ar mėgsta jūsų parapijos 
žmones lietuvišką katalikišką 
spaudą ?

— O. taip. Šioj parapijoj turi
me veiklių spaudos apaštalų, 
kurie eina per trobas ir siūlo už
sisakyti lietuvišką katalikišką 
laikraštį. Uoliais spaudos apaš
talais čia yra V. Kudirka, E. 
Balutis. Barbora Adomaitienė. 
Rakelė Kameliėnė ir Uršulė 
Pazniokienė. Daugiausia žmo
nes skaito “Darbininką”, be to, 
į šią parapiją ateina ‘Amerika’,’ 
‘Draugas’, ‘Laivas’ ir kiti.

—? L

kūpąs J. F. Noll, D. D. suteikė’ mente- Taip, kad ponai Nau- 
kunigystės šventinimus grupei ^žiai senatvėj iš vaikų susilau- 
Fort Wayhe vyskupijai skiria-į gražios paguodos, matyda-
mų jaunuolių, kurių tarpe ran-im* v^en4 sūnų kunigą, o kitus 
dasi ir lietuvis Kuninn* Jurais' vaikus gražiai besiverčiančius 
Naudžius. Kitus prie kunigys
tės vedančius šventinimus priė
mė Chicagoje iš J. E. Vyskupo

i B. Sheil, D. D. rankų.

Kuh. Naudžius, sūnus Juoza
po if Petronėlės (Viikduskai- 

I tęs) Naudžių. kilę9 iš tikrai pa
vyzdingos. katalikiškos šeimy- 
fios. Jis gimė spalių 19 d., 1908 
m. Holycike. Mass.. bet beveik 
visą laiką išgyveno Westfield. 
Mass. Čia jaunas Jurgis išėjo 
pradinius mokslus. Vėliau gi 
jausdamas patraukimą dvasi
niam luomui, vėlesnias studijas 
tam tikslui ir taikė. Mokėsi Šv. 
Kafoliaus ruošiamoj seminari
joj (Cantonsville. Maryland); 
filosofijos if teologijos kursą 
išėjo Šeminaire de Philosophie, 
Grand Šeminaire (abi Montre- 
al’yje. Kahadoj) ir TT. Marijo
nų Seminarijoj (Hįųsdąįe. III.)

Kunigas Jurgis'. vaikus gražiai

i

■ šeimyniniame gyvenime.
Kun. Naudžiui, matyt, ne

trūksta gabumų. Gražiai ir lais
vai vartoja lietuvių kalbą, atsa
kančiai rašo. Savo sveiku są- 
mojufri moka bet kuf įterpti ir 
įnešti linksmos nuotaikos. Mok
slo dalykuose ir nesunkiai va- 
žiuodavosi. Dėl to. galima tikė
tis, jog kur tik teks Kun. Jur
giui ateityje darbuotis, ten jis 
ttifės pasisekimo, atneš Dievui 
didesnės garbės ir žmonėms 
naudos. To kuo daugiausia ir 
linkime.

Kun. Naudžius primicijas lai
kys birželio 15 d.. Šv. Kazimie
ro parapijoje. Westfield, Mass. 
kur klebonauja kun. Vincentas 
Puidokas. AJM

Kąs nori, kad kas nors 
gerflfįbūtų daroma, turi 
pataptai daryti.__ .
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natios gamtos gražumą, pralei
do tenai visą mėnesį. Sveikina-
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tarta rengiama?* liepos Inėtaesį kimas; trečiadienį, birželio 11 YHjgyoj BllS Mllltnid

Birželio 14 d.

Penktadienis, Birželio 13, 1941
i FM-T
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gegužinė atidėti rudeniop. Ati-'d. įvyko Moterų draugijos susi
dėjimo priežastis, negauta tin- rinkimas.
karnos vietos dėl gegužinės.
Taip-gi išrinkta komisija dėl 
trilypės gegužinės.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuviu Dienos Reikalu 
Susirinkimas

■

Birželio 15 d., parapijos sve
tainėje. įvyksta mokyklos už- 

me sugrįžusius ponus Skyrius, baigimo aktas. Bus ir progra
ma. Birželio 8 d. mokyklos vai- 

• kūčių surengtas vakarėlis su 
6 d., vaidinimu “Indijono Rožė”,

ligoninėj, gražiai pavyko, publikos atsi- 
padaryta a- lankė pusėtinai. A. D.

Penktadienį, birželio
Memorial

Woborne, Mass., i 
pendicito operacija Juozui Ro- 
ketenzui. p. Juozas Rokatenzas, I
tik kelios savaitės atgal, apsi*

1 Sekmadienį, birželio 15 d. 10:-
30 vai. rytą, Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje įvyks pamaldos 
už Lietuvą ir pavergtuosius ir 
kankinamus lietuvius ir kitus 
žmones, o po pietų įvyks Dievo 
Kūno mišparai ir procesija Šv. “oid Glory” 
Jurgio lietuvių parapijos bažny- mylimas vardas), yra liečiami, 
čioje. CSN.

, Prezidentas Rooseveltas, jo 
proklamacijoj dėl minėjimo Vė
liavos Dienos, birželio 14 d., pa
reiškė, kad šiuomi laiku, kada 
principai vienybės ir nepriklau
somybės, kuriuos simbolizuoja 

^‘Old Glory” (mūsų vėliavos

Antradienį, birželio 17, tuojau' Charles 
po mišparų, Šv. Roko par. salė
je įvyks Marianapolio Kolegijos 
ir “Darbininko” prietelių ir rė
mėjų susirinkimas Lietuvių 
Dienos reikalu, kuri įvyks lie- vedė su p-le Onyte Zaveckaite. 
pos 4 d., Marianapolio Kolegi
jos Parke, Thompson. Conn. 
Prašome broktoniečių kaip vy
rų, taip moterų, merginų ir vai
kinų skaitlingai susirinkti.

CAMBRIDGE, MASS

!tio 14 d., 1777 m., kuris įnešė 
i “Jung. Valstybių vėliava susi- 
, dės iš 13 juostų, raudonų ir bal
tų, Uniją reprezentuos 13 žvaig
ždžių baltos mėlyname fone”.

Su priėmimu dviejų valstybių 
į Uniją — Vermont ir Kentu- 
cky — Kongresas pravedė šią 
teisę — “jog nuo ir po pirmos 
dienos gegužės mėn., 1795 m., 
Jung. Valstybės vėl bus 15 juos
tų, raudona ir balta, ir kad U- 
nija bus 15 žvaigždžių, baltos, 
mėlyname fone. Tai ši vėliava, 
jau vartojama 23 metus, inspi
ravo Francis Scott Key parašy
ti jo garsiąją “Star Spangled 

gė serijas dieninių radio prog- Banner”.
ramų, kurios įvyks stotyse vi- 1818 daugiau valstybių 
soj šaly per savaitę birželio 8 buvo priimta prie tautos ir rei

kėjo vėl pakeisti vėliavą. Šį sy
kį, Kongresas pravedė teisę, ku
ri netik priėmė naujas valsty
bes, kiekviena reprezentuojama 
žvaigžde, bet parūpino, kad 
žvaigždė būtų pridėta dėl kiek
vienos naujos valstybės. Pačiu 
laiku buvo įsakyta, jog 15 juos-

symbol •four 
UKMTSC

kaip tik laikas mums įrodyti 
mūsų pasitikėjimą idealams, 
kuriuos mūs vėliava atstovauja 
daugiau kaip šimtą ir pusę me
tų.

> Proklamacija įrodo, kad vė- 
ant visų 

valstybės namų, ir prašo Jung. 
Valstybių žmonių švęsti tą die-

. ną ceremonijoms mokyklose, ir 
i viešuose susirinkimuose, bažny-
1 , i
čiose, savo
vietose.

Drauge su minėjimu, Jung. 
Valstybių Flag Association, na- 

į cionalė organ izac i ja, 
I------------------------------------------

Šv. Pranciškaus parapijos pik
nikas atkeltas iš 13-tos liepos į 
29-tą birželio. Piknikas įvyks jjava būtų iškabinta 

Aukštes- Palangoje prie ežero.
School) i _________

Mokyklą šeštadienį, birželio 7 d. Joana 
Birželio 5 d., Cambridge City užbaigė 195 studentai, iš kurių Miliauskaitė ištekėjo už Ray- 

padaryta apendiko buvo šie lietuviai: S. Aidukony- mond Gradzevicz. Aušrelė.

Sergančiam p. J, Rokatenzui 
linkime greit pasveikti.

NORWOOD, MASS.
Birželio 3 d. įvyko 

nės Mokyklos (High 
užbaigimo iškilmės. 14 d.d., tai Vėliavos Dienos sa

vaitė.
, Jung. Valstybių vėliava su jos

namuose ir kitose 4g ivaigždėm ir 13 pnostų> ku.
į ri plėvesuoja nuo tūkstančių 
stiebų viršūnių birželio 14 d., Ud’ ■ 

dirbanti nėra ta vėliava, kuri atsirado 
■..........—- per Revoliucijos Karą, ir nebu-

' vo pagaminta Betsy Ross, kaip tų būtų pamažinta įg] i3j

i ligoninėj,
operacija Jonui Povilaičiui, Jr. tė, B. F. Bartulytė, P. A. Davi- 
Taipgi Cambridge City ligoni- dauskas, Ieva J. Jurgevičiūtė, 
nėj sunkiai serga Elena Lauko- S. G. Kulišauskas, A. J. Kava- 
nienė, jos sveikata labai kritin- liauskas, Julė Kaziulytė, Juozas 
goję padėtyje. Kelios dienos at- B. Kudirka, M. A. Mickūnaitė, 
gal iš Cambridge City ligoninės. Jonas B. Petraitis, Bronė A. 
po sunkios ir ilgos ligos, kiek Rasimavičiūtė, A. Sarapas, B. 
pasveikęs sugrįžo į namus p. B. Sinkevičiūtė, Pranė Sironkai- 

• Petružis. Sergantiems linkime tė, Ad. Širvinskas, V. J. Vasi- 
: laimingai pasveikti.

I NASHUA, N.H.

Birželio 4 d. sugrįžo iš Kana
dos ponai A. M. Skyriai. Ponai 
Skyriai buvo išvykę Kanadon 
svarbiais reikalais iš kur manė 
greit grįšti, betgi pamylėję Ka-

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

Birželio 22 d. įvyks Šv. Kazi
miero parapijos piknikas Saka-,
lo ūkyje, Dunstbale Rd. Malo- geresniam supažinimui Ameri- vo pagaminta oetsy rvoss, saip bdtli pamažinta ligi 13 ku- 
nėkite visi skaitlingai dalyvau-^ kos idealų ir institucijų, priren- paprastai tikima. irios reprezentavo originales 13
ti. jžiai pasveikinti ir gavo gražių Istorikai šiandien sutinka, jog valstybes. Nors juostos paliko

Birželio 29 d. pikniką rengia dovanėlių. Vakaro vedėja buvo pradžia mūsų vėliavos buvo em- toj pagioj formoj, bet žvaigždes 
liūnas, Viktoras Žilaitis. į LDS 65 kuopa toje pačioje vie-'ponia T. Mitchell. jblema, kuri buvo pakelta virs kelis kartus buvo Dakeistos

_________ Norwoodo Motinų klūbo do- °tje. Nepamirškite dalyvauti.
šeštadienį, birželio 7 d., N. P. vaną už pasižymėjimą namų e-i Birželio 15 d., parapijos baž- 

parap. bažnyčioje pakrikštyta konomijos moksle gavo Pranė tyčioje, 10 vai. ryte bus ponų 
ponų Sullivin’ų (Tamošiūnai- Sironkaitė. John C. Lane meda- Vinco ir Viktorijos Tamulionių 
tės) duktė, vardu Liudvika. Kū- lį gavo iš lietuvių graduantų B. atnaujintas Auksinis Šliūbas. 
mais buvo, p. Jonas Tamulynas F. Bartulytė. 
ir p-lė Rose Alcione.

I

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

275 Main St., Webster, Mass.

|šv. mišios bus atnašaujamos 
Birželio 8—9 dd. š. m. Šv. su asista, ir* teikiamas jubilie- 

Katrinos parapijos Junior mo-'jatains palaiminimas. Ponai Ta
is mulioniai yra labai geri katali- 

bū- kat priklauso prie LDS 65 kuo- 
vikarą, tent, Antanas P. Kneižys. Jis P<>s jau apie 15 metų, ir yra net 

aukščiausį valdybos narys.
__ u_. .. _  „„1- Birželio 7 d. ponai Mykolas ir 
Mūsų bą. Jis buvo 1941 m. klasos p ir-J Julija Birža? minėjo savo 25 

metų vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Jų dukrelė Virginija su- 

Sekmadienį, birželio 8 d. tuoj .rengė ta proga jiems bankietą 
po sumos įvyko( LDS 3 kuopos1 p. A. Atkins užeigoje, Brick 
susirinkimas parapijos svetai- House, Derry. Rd. Svečių daly- 
nėje; antradienį, birželio'10 d. vavo apie 100, matėsi ir iš kitų 
įvyko L. Vyčių kuopos susirin- kolonijų. Jubiliejatai buvo gra-

v- - ’ ■

Cambridge parke, gražiai pa- kyklą užbaigė 67 studentai, 
vakariais dažnai galima pama- kurių tik vienas lietuvis, 
tyti mūsų parapijos 
kun. Antaną Baltrušiūną, bežai- gavo dovanas 
džiantį baseball su savo naujai laipsnį moksle ir už latinų kal- 
suorganizuotu skvadu. i 
parapijos skvadas žaidžia su C. mininkas.
Y. O. league skvadais, ir kaip 
teko sužinoti, yra du kartus lai
mėję ir du kartu pralaimėję.
' Birželio 8 d., tuoj po pamaldų, 
įvyko Cambridge LDS 8 kps. I 
susirinkimas. Susirinkime nu- •

už

jblema, kuri buvo pakelta virs kelis kartus buvo pakeistos
Birželio 8 d. 25 metų sidabn-(Jurgio Washingtono vyriausios' Pradžioje> kada buvo tik | 

nį jubiliejų minėjo Jonas ir Iza- kvaterijos C 
bele Tamulioniai. Giminės f- __
draugai ta proga jiems surengė pavadinta “Grand Union 

liava ir “Cambridge” vėliava.
Susidėjo iš 13 raudonų ir baltų 
juostų su kryžiais Šv. Jurgio ir 
Šv. Andriaus mėlyname fone

Cambridge, Mass. juostųT jos sudarė ratelį mėly- 
ir sausio 2 d., 1776 m. Buvo tada name fone. vėliau sutaisyta 

” VP •trims eilėms kiekviena iš 5. Ki
tą sykį jos taip buvo sutaisytos 
jog sudarė kitą didesnę žvaigž
dę. Bet galų gale jos sutaisytos 
į eiles. FLIS.

bankietą O Donell svetianėje. 
Svečių dalyvavo apie 200 šim
tai. Jonas Tamulionis yra LDS 
narys. Vakaro vedėjas buvo Dr.
C. Umpa. Linkime visiems ju- viršutiniame kairiame kampely- 
biliejatams geriausių ir laimin- je. Buvo paprasta vėliava, nes 
glausiu metų. 13 juostų reprezentavo vienybę

Nashua Mfg. ir Jackson Mill kolonistų sukilimo prieš savo 
audimo fabrikuose įsisteigė tėvynę, kuomet mėlynas fonas; 
CIO unijos, bet darbininkams su kryžialiais buvo paimta iš 
palikta laisvas noras stoti ar Britų vėliavos ir reprezentavo 
nestoti. Įstojusiems išskaito iš ištikimybę, kuri dar nebuvo pri- 
atlyginimo 25c. Didesnė pusė pažinta.
darbininkų prie unijos priklau- “Grand Union” vėliava buvo 
so. Abejose dirbtuvėse dirba a- Revoliucijos vėliava ligi prie-i 

i pie 4000 darbininkų, tarp jų mimu žvaigždžių ir juostų pagal' 
daug ir lietuvių. Kontinentinio Kongreso, birže-į

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

VVoodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commeree BIdg. 
80 Federal 3t.» Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

Naujos Anglijos Metine Švente
4

.•

MARIANAPOLY, THOMPSON, CONN.
Penktadienį

LIEPOS-JULY 4,
19 4 1 r

Iškilmingos Pamaldos, Meno 
Valandėlė, Šokiai, Sportas.

* f ' ******* . •

•.sn.<.P ta
rn r > a.r.

Ir šiais metais Lietuvių Dienoje įvyks šaunus baseball žaidimas.

/
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[vietines žinios
ŽINUTES

Trečiadienio vakare, parapijos 
salėje, 42 E. 7th St., įvyko Šv. 
Vardo Vyrų Draugijos Whist 
Party baseballio ratelio unifor
moms įsigyti. Dalyvavo pusėti
nas būrelis sporto rėmėjų.

Sekmadienį, 11 vai. ryte, Šv. 
Petro par. bažnyčioje bus gie
damos šv. mišios už dabartinės 
Lietuvos kankinius.

4 vai. p. p. įvyks metinė Die
vo Kūno šventės procesija.

Nutarta samdyti busai, kurie 
išeis nuo Šv. Petro par. bažny
čios 8:00 vai. ryte ir sugrįž iš 
Marianapolio 8 vai. vakare. Bu
šų kaina šiais metais $1.85. Vi
sus kviečiame iš anksto įsigyti 
busų bilietus, nes labai sunku 
gauti busai, kada reikalas pa
vėluotas. Iš anksto daug geriau 
ir patogesnius busus galima už
sisakyti.

LANKĖSI

RAP.

Šv. Petro par. bažnyčioje, pra
dedant ketvirtadienį, per visą 
Dievo Kūno šventės oktavą, kas 
vakarą bus laikomi mišparai.

Tą pačią dieną 8 vai. rytą į- 
vyks Šv. Mišios kun. P. Aukšti- 
kalnio, S. J. intencijai, Jo 10 m. 
kunigavimo sukakties proga.

LANKĖSI

Ketvirtadienį, birž. 12 d. ‘Dar
bininke* lankėsi muzikas Juozas 
Žemaitis iš Worcesterio ir mu
zikas Juozas Olšauskas iš Ams- 
terdam, N. Y. P-nas Olšauskas 
pasižadėjo atvykti liepos 26, iš
pildyti radio programą, o 27 
dieną dalyvauti Lietuvių Darbi
ninkų Dienoje, Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. 
prisidėti išpildyti programą.

ir

Iš Lietuvių Dienos Reikalu
Penktadienio vakare, po pa

maldų, įvyks parapijos Veikimo 
Komisijos susirinkimas.

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 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų

(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.

Ketvirtadienį, birželio 5, š. m, 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje įvyko Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkimas. Susirinki
mo tikslas: išrinkti Lietuvių 
Dienai darbuotis So. Bostono 
kolonijos Darbo Valdybą. Po 
pasitarimų išrinkta sekanti val
dyba: pirm. — Juozas Vaišno
ras, vice-pirm. — Stasys Gri- 
ganavičius, ižd. — F. Tuleikis.

Šeimininkė yra apsiėmusi su
siorganizuoti savo kompaniją 
dėl Bostono Stalo, ponia K. Vo- 
sylienė. Ponios Nanartavičienė 
ir Juškienė apsiėmė paruošti 
maišą dovanų; taipgi ponios 
Karčiauskienė ir Kuderauskie- 
nė irgi paruoš savotišką surpri- 
zų “maišą”. Panelė M. Kilmo- 
niūtė pažadėjo irgi savo visoke
riopą pagalbą darbe. Būta ir 
daugiau sumanymų, kurie pasi
rodys darbu Lietuvių Dienoje.

Pereitą šeštadienį, birž. 
Darbininke” lankėsi daininin

kė Valerija Kaunietytė ir Graci- 
Įja Balčiūnaitė iš Hartford, Ct.

Tą dieną lankėsi kun. P. Lun- 
skis, naujai paskirtas Mt. Car
inei, Pa. lietuvių par. vikaras.

Pereitą savaitę lankėsi p. F. 
Ambrazienė iš Los Angeles, 
Calif. Atsilankymo proga pasi- 
pirko lietuviškų plokštelių.

7 d.,
u

SERGA VERONIKA 
SKUDRIENĖ

Jau ketvirtą savaitę kaip sun
kiai serga viena iš pirmųjų LDS 
narių ir “Darbininko” rėmėjų 
p. Veronika Skudrienė, V. Sku- 
drio, biznieriaus motina. P-nia 
Skudrienė būdama sveika daug 
dirbo ne vien “Darbininkui”, 
bet įvairiose katalikiškose or
ganizacijose. Linkime p. Skud- 
rienei greitai pasveikti.

TeL Kirkianti 7119
(VAIRŪS SKELBIMAI

AUKSINIO GIMTADIE
NIO PROGA ‘SURPRISE

PARTY’

Pauline Luzackas, MD,
(Lietuvė gydytoja)

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

" Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS apysenis dar

bininkas, dirbti ant mažos ūkės. 
Darbas pastovus — galės dirbti 
žiemą ir vasarą, 
mu, susitarsime, 
laišku ar asmeniai
dresu: VI. Šemeklis, 
St, W. Medway, Mass. (10-13)

Telephone 
80. BO8TON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočių nas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Sekmadienį, birželio 15 d., A- 
merikos Legijono Stepono Da
riaus Postas, kartu su savo Be
nu ir Moterų Auxiliary, ‘in cor- 
pore’, maršuos į Šv. Petro lie
tuvių parap. bažnyčią, 9-tą va
landą ryte, išklausyti šv. mi
šių už savo mirusius draugus.

Po mišių, iš Posto namų, au
tobusais vyks į Brockton Fair 
Grounds, kur įvyks Posto ren
giama Dariaus - Girėno Diena.

J.J.R.

šeštadienį, birželio 7 d., š. m., 
ponia Teklė Ašmenskienė, gyv. 
63 G St, So. Bostone, minėjo 
savo auksinį gimtadienį. Ta 
proga buvo jai surengta “sur
prise party”, jo6 namuose. Ren
gėjos: Marcelė Galinienė, p. Na- 
nartavičienė, p. Čaplikienė, p. 
Marksienė, p. Budreckienė ir ki
tos ponios surengė tikrą “už
puolimą”, nes kaip tik tuomet 
jos susirinko, kada p. Ašmens- 
kienės nebuvo namie. Susirinko 
didelis būrys jos draugių ir gi
minių ir sutiko ją su įvairiomis 
dovanomis. P-nas Ašmenskas, 
kuris tuo laiku buvo dar prie 
darbo, sužinojęs apie “užpuoli
mą” prisiuntė puikų gėlių bu
kietą ir palaistymui gaivinan
čių “ašarų”.

Visos draugės ir giminės su- 
dėjusios nuoširdžius linkėjimus 
linksmos išsiskirstė į namus.

Ten Buvęs.

Sabotažninkas Sugadino 
BombinĮ Lėktuvą

Ketvirtadienio rytą, apie 
3 vai. East Boston aero
drome pastebėtas žmogus. 
Apsižiūrėjus, rasta įlenk
tas didžiulio bombinio lėk
tuvo šonas. Policija ir ae
rodromo sargyba puolėsi 
tą žmogų suimti, bet jis 
pabėgo, o tik vėliau areš
tuotas. Jis pasisakęs esąs 
portugalas, ir atvykęs į ae
rodromą tik pasivaikščio
ti, neturėdamas kur dėtis. 
Dabar policija ir FBI a- 
gentai veda tyrinėjimą.

VĖŽIAIS PAAUKSINTAS 
GIMTADIENIS

Penktadienį, birželio 6, š. m, 
vakare, pp. Siaurų puošniuose 
namuose įvyko kukli arbatėlė, 
kurios tikslas buvo atžymėti 
ponios Onos Siaurienės auksi
nis gimtadienis. Gražiai papuoš
tas stalas, raudonais ligi auksi
nės spalvos dideliais vėžiais, su
kėlė nepaprasto skonio ir visus 
svečius masino prie nepaprastų 
užkandžių. Svečiai palinkėję po
niai Siaurienei ilgiausių metų ir 
gerausios sveikatėlės išsiskirs
tė linksmi į namus. Reikia pa
žymėti, kad p. Ona Siaurienė 
yra smarki veikėja. Ji darbuo
jasi daugelyje lietuviškų kata-

Svetimų Sally Dekoracijos
Klausimas — Ar Ameri

kos pilietis gali priimti De
koraciją nuo svetimos ša
lies?

Atsakymas—Jung. Vals
tybių Konstitucija parūpi
na, jog valdžios darbinin
kas be Kongreso paveliji
mo negali imti dovaną, at
lyginimą, kokią vietą ar ti
tulą, etc., nuo kokio kara
liaus, kunigaikščio, arba 
svetimos valstybės. Tas 

likiškų organizacijų ir yra LDS 
organizacijos centro valdyboje 
per daug metų iždininke. Ir mes 
linkime geriausių sėkmių poniai 
ir toliau darbuotis gražioje lie
tuviškoje katalikiškoje dirvoje.

Aš.

LANKĖSI

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 
lankėsi “Darbininke” Emilija 
šeškauskienė, gyv. 37 Union 
St., Cambridge, Mass. Ta proga 
ponia Šeškauskienė nusipirko 
daug rekordų ir žadėjo ateityje 
visuomet bendradarbiauti su 
Darbininko krautuve.

Taip pat. birželio 7 d. lankėsi 
‘Darbininke’ p. Janiūnas, gyv. 
304 Washington St., Cambrid
ge, Mass. ir nusipirko rašomą
ją mašinėlę.

Draugijų Valdybų Adresai

IŠVYKO 1 SEIMĄ

PABEKA

ŠV.

T

neliečia privačius asme- 
nius. Yra faktas, jog yra 
geras skaitlius amerikie
čių su dekoracijoms nuo 
svetimų valdžių už kokį 
žymų patarnavimą.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką**.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

A. M. Dambrauskas *
KARPENTERIS, PENT0RIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dtatanco 
Moving

326 * 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Su atlygini- 
Atsišaukite: 
sekančiu a-

Lavering

VARGONININKAS paieško 
vietos. Esu baigęs J. Naujalio 
konservatoriją Kaune ir turiu 
patyrimą muzikoje. Gerus liudi
jimus turiu iš visų klebonų, pas 
kuriuos tarnavau. Atsišaukite j 
“Darbininką”, 366 W. Bvoad- 
way, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA labai pigiai 2 
šeimynų namas Hyde Parke, po 
5 ir 4 kamb. Namas geras —tu
ri visus įrengimus. Kas norike 
tikro bargeno, kreipkitės į‘ 
binmką\

Birželio 11 d. pp. Marijona 
Winchus, Stepono Dariaus A- 
merikos Legiono 317 posto Mo
terų Auxiliary pirmininkė, ir 
Marijona Ross išvyko dalyvau
ti Amerikos Legiono Moterų 
Auxiliary seime, kuris prasidė
jo birželio 12 d. ir baigsis birže
lio 14 d, New Ocean House, 
Swampscott, Mass. Grįš į namus 
šeštadienio vakare.

Nuoširdžiai dėkojame 
Petro lietuvių par. kunigams už 
dvasinį patarnavimą susirgus 
ir mirus mūsų mylimam vyrui 
ir tėvui Vincui Tamulaičiui; 
dėkojame giminėms, draugams 
ir pažįstamiems už dvasinius ir 
gėlių bukietus, už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse, už pa
reikštas užuojautas nuliūdimo 
valandoje; dėkojame laidotuvių 
direktoriui Juozui Kasperui už 
malonų patarnavimą.

Lai Dievulis atlygina visiems 
Savo gausiomis malonėmis.

Marijona Tamulaitienė ir šei
ma: sūnūs — Mamertas, Bro
nius, Albertas, Petras, Jonas 
ir Jurgis, ir duktė — Antelė.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass 

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

8 VVinfield, SL, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,

440 E. Stath St, So. Boston, Mass. 
Fin. RaSL — Marijona Markoniutė, 

4115 WasMngton St.. Rosiindale, 
TeL Parkvay 2352-W. 

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston. Mass. 

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

Kasos GI.—Marijona AukStikalnienė.
111 H SL, So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raitininke

•V. JONO EV. B L. PA5ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mase 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tie 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49*.
W 7th St. Sn Roetnn Mojui

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

BAIGĖ MOKSLĄ MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTI

VALGOMOJI DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma 
tentai patarnauja. Nuėją j bilą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
viatfte "Darbininke”.

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

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

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

C ASPER'S BEAUTY SALOM
Tel. ŠOU 4645

83 L ST, SO. BOSTON, MASS.

Birželio 9 d, 1941, Massachu- 
setts Statė College, Amherst, 
Mass, gavo laipsnį Bachelor of 
Science Jonas Keistutis Ajaus- 
kas, sūnus Jono ir Domicėlės 
Ajauskų, gyv. Brighton, Mass. 
Šitas kuklus jaunuolis, 22 metų 
amžiaus, pasižymėjo jaunas, 
baigdamas Boston Latin School. 
Tada įstojo į Massachusetts 
Statė College ir ten baigė 4 me
tų kursą per 3 metus. Dabar 
lanko Boston University School 
of Medicine ir už 4 metų gaus 
Medicinos Daktaro Laipsnį.

Teko taipgi patirti, baigimo 
ceremonijose buvo suteiktas 
Philosophijos daktaro laipsnis 
vienam lietuviui, Jonui Vincui 
Bernatavičiui. Šita Kolegija yra 
vienintelė Valdžios kolegija 
Mass. valstybėje, kurioje 
daug kainuoja. Studentai 
įsigyti ten aukštą mokslą, 
dentai lietuviai, kurie dėl 
kos lėšų negali aukščiau tęsti 
mokslus, čia jiems proga. Ku
rie baigę šįmet High School ga
lite pasinaudoti proga.

Taipgi kalbėjo senatorius 
Walsh, primindamas graduan- 
tams, kad jie turi būti prisiren
gę dabartiniais laikais šiam 
momentui, nes demokratijos 
žmonių stovis yra pavojingoje 
padėtyje. Dr. JTV. Land^iS. 000 auklėtinių.

Birželio 10 d. pp. Aleksandras 
ir Ieva Stankūnai, gyv. 65 Lin- 
coln St., Cambridge, minėjo 7 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Giminės ir draugai ta 
proga suruošė surprise party 
pp. Stankūnus pagerbti.

p.Aleksandras Stankūnas sa
vo žmonelei įteikė gražią dova
nėlę, kurią pirko Frank G. 
Whitkens krautuvėje, So. Bos
tone.

p. Stankūnas yra Hacker’s Ale 
pardavėjas.

Sveikiname pp. Stankūnus ir 
linkime 8 vedybinio gyvenimo 
metais susilaukti sūnaus, pp. 
Stankūnai dabar augina dukre
lę. Rap.

Pėdins Markei

J. Vaičaitis Studio

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6702 

29 SAVIN HTTJ. AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

P. Baltruilūnas Ir p. Klinga, Sav.
793 Broadvvay, Tol. ŠOU 8120 

80. BOSTON. M A88.

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI
/■

1
31 Sterling Rd., Brockton, Mass.

Studija įrengta pagal vėliausios mados.
Traukiu įvairiais fotografijas: vestuvių, krikštynų, parių. Šeimynų ir 

pavienių.

TRAUKIU PAVEIKSLUS IR NAMUOSE.

Darbą atlieku puikiai už žemiausią kainą.

Vestuves ir šeimynas traukiu pagal sutartį.

Susitarimui tėlefonuokite:

Jonui Vaičaičiui, Brockton 7815 I

ne
gali 
Stu- 
sto-

avė Maria valanda

Ateinantį sekmadienį, birželio 
15 d., kaip visuomet 6:30 vai. 
iš stoties WMEX, Boston, per
transliuojama iš kitų 140 sto
čių, bus transliuojama apie gar
sų auklėtoją, labdarių, ypač be
turčių vaikų globėją ir misio
nierių, Šventąjį John Bosco, 
Saleziečių vienuolyno įsteigėją. 
Šv. John Bosco mirė 1888 m. 
Šventojo John Bosco darbai yra 
milžiniški, nes jam mirštant, 
jau buvo įsteigta saleziečių apie 
250 vienuolyno skyrių su 130.-

Iškilmingai minės
Stepono Dariaus Postas #317 Amerikos Legiono, j 
BROCKTON FAIR GROUNDS, Brockton, Mass. !

Birželio-June 15, 1941 į
Gros Militaris Benas. Bus MHitarės Iškilmės prie Lietuviš- i 
kos Bakūžės, pagerbimui Dariaus ir Girėno. įspūdingos kai- 
bos Valstybės ir miesstų valdininkų. Supažindinimas vienos 8 
kolionijos svečių su kitų kolionijų svečiais ir įvairūs pasi- 
smaginimai. Įžanga 25 centai. Prie įžangos bilieto bus duota S 
išlaimėjimui bevandeninis vriimui indų setas, vertės $75.00. 
Parkinimo vieta veltui. Kareiviams ir Jūreiviams uniformo- S 

_ įžanga vežti#. Giedra ar lietus, Iškilmgę vistiek bus.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

T^tarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

, NOTARY PUBLIC 
£ Tel. ŠOU Bostbn 0815

ŠOU Boston 2609 į
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PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 15 d. įvyksta šv. An

driejaus parapijos piknikas,

.si seni ir jauni, ir paremkim 
savo parapijos reikalus. Patar
tina įsigyti tikietai iš anksto, 
nes turėsite progos laimėti do
vanas.

Penktadienis, Birželio 13, 1941

Priešas, su kuriuo lietuvių 
tauta kovojo per šimtą su vir
šum metų, šiandien vėl savo 
sunkia letena prispaudė mūsų 
žemę. Kaip seniau, jis atnešė į 
mūsų kraštą savo netvarką, sa
vo tikėjimo fanatizmą, savo pa
sileidimą, savo skurdą, savo 
purvą ir savo atžūlią neapykan
tą visa kam, kas buvo mums 
miela, brangu ir šventa.

Tas priešas, tiesa, pakeitė 
daug senų vardų. Vietoj caro 
autokrato jis dabar turi dikta
torių tironą. Vietoj pravoslavi- 
jos jis bruka marksizmą-leni
nizmą, vietoj žandaro raudon- 
siūlio jis stato krauju aptekusį 
čekistą ir vietoj girtuoklio či- 
novniko jis mums siunčia galvi
jo pavidalo bedievį, dažniausiai 
žydą arba kalmuką. Taip pat į- 
kyriai jis skverbia rusų kalbą į 
mokyklas, administraciją ir vi
są viešą gyvenimą.

Kaip pirma biurokratai kyši
ninkai, taip šiandien Maskvos 
komisarai grobia mūsų turtus, 
mūsų prakaitu surinktas taup
menas, ardo ilgamečius įrengi
mus, griauja sutvarkytą ūkį, 
atiminėja nuo amžių mūsų šei
mynoms priklausiusias žemes ir 
kurdina jose savo plauko kolo
nistus nenaudėlius.

Skurdą padarę savo valstybi
niu uždaviniu ir vergišką žmo
nių pajungimą darbui pavertę 
visuotine baudžiava, Maskvos 
tironai tai savo sistemai išlai
kyti sudarė Raudonąją Armiją, 
šimteriopai prašokusią caro 
baudžiamuosius kazokų būrius 
ir juodąsias šimtines. Ta spe
cialiai išplėsta vidaus policija, 
kuri yra tik vadinama kariuo
mene, pasinaudojusi šio karo 
aplinkybėmis, kaip kokia baisi 
dervos banga užtvindė mūsų 
šalį ir ją užtroškino, kad galėtų 
savo piktadarybes vykdyti.

Kaip senajai, taip ir naujajai 
Rusijai nėra garbės žodžio: ji 
pasižadėjo gerbti Lietuvos ne
priklausomybę, į jos vidaus 
tvarką nesikišti, jos gyvenimo 
principų neliesti — ir ji padarė 
visai priešingai. Tos pamokos: 
mes neturime užmiršti. Rusais 
ir Rusijos įtakoje esančiais 
žmonėmis mes niekados neturi
me pasitikėti!

Ne tie ar kiti Lietuvos politi
kai turi būti kaltinami, kad Ru
sija užgrobė mūsų tėvynę, nes 
negali būti kalti žmonės, ku
riuos iš pasalų užpuolė bandi
tai. Mums taip pat nėra reikalo 
užsiiminėti tais išgamomis, ku
rie prisilaižė Lietuvos žudyto

jams. Smurtininkai visada ran
da sekėjų, kai pašaukia viso
kius pašlemėkus savo 
dalintis.

Apsimastykime tad 
landą ir spręskime ką 
daryti.

Mes visi jaučiame ir žinome, 
kad Lietuva yra pakankamai 
subrendusi, kad savo klausi
mus pati spręstų, kad laisva ir 
nepriklausoma tarp kitų laisvų 
tautų savo gyvenimą savaran
kiškai tvarkytų kaip jai pačiai 
patinka. Visose srityse ir darbo 
šakose mes buvome tik darbo 
žmonės, kurie žinojo savo rei
kalus ginti ir galėjo tarpusavy
je juos 
derinti, 
svetimi 
kalingi.
vargai visada daugiau rūpėjo 
lietuviui, negu kokiam Maskvos 
žydbemiui arba Volgos kalmu
kui.

be kits kito skriaudos 
Nei svetimi planai nei 

šūkiai čia nebuvo rei-' 
Mūsų darbo žmonių į

Lietuvos nevaldė nei buržujai 
nei koki plutokratai, kaip kad 
šiandien valdo Rusiją saujelė 
autokratų, darbininkų vargin- 
tojų ir skurdintojų, kurie Sta- 
chanovo metodus vartoja bau
džiauninko bizūno vietoje. Lie
tuva buvo darbininkų ir ūkinin
kų kraštas, kur darbo žmogus 
visada turėjo ir turės pirmą 
balsą ne tam, kad griautų, ga
dintų ir savivaliaudamas skleis
tų anarchiją, bet kad savo pasi
ruošimu ir sugebėjimu bendra
darbiautų su kitais ir keltų vi
sų gerovę.

Mes turime būti laisvi savo 
Į tvarką keisti ir darbo metodus 
bandyti kaip tat mums patiems 
atrodo geriau ir naudingiau. 
Mums netikslingi svetimi pseu- 
do - mokovai ir analfabetai, ku
rie mums prievarta ant savo 
kurpalio mautų ir net pačių 
bandymų laisvę atiminėtų.

Lietuva ėjo ir turi eiti visų 
kultūringų tautų nuosakiais e- 
voliucijos keliais, o ne lenktis 
prieš atsilikusią, primityvią, 
nuskurusią, palaidą ir purve į- 
mirkusią Rusiją su jos amžinu 
baudžiavų ir ekzekucijų praga
ru.

Mes kovojome ir vėl šaukiame 
kovoti su mūsų laisvės mindžio
to jais ir mūsų kultūrinio gyve
nimo žalotojais. Mes šaukiame 
kovoti su Rusija, kuri savo dy
džiu ar masių jėga užgniaužia 
mūsų savarankišką ir nepri
klausomą tautinįi gyvenimą.

fc vi " iUi mano. Ai

Kas tai NAUJO
tapo pridėta!

garėtum

Išbandyk šiandienį Old Gold 
— su pridėtu rinktiniu im
portuotu tabaku — tai nau
jas skonio smagumas, naujas 
džiaugsmas iš rūkymo! Tai 
tikras apvainikavimas šios 
firmos turinčios ilgiausią 
tabakų patyrimą! Paragauk 
koks skirtumas! Gauk nauju 
Old Golds šiandien!

ju* ** fut ĮSm
dabar yra 

MAUJI Old Galds. To» 
!?* Ipaij»ta»ai

altai

Rytinių Valstybių Žinios
TRILYPĖ

GEGUŽINE
Birželio 22 d. visi dideli ir ma

ži keliai bus užpildyti lietuvių 
automobiliais ir ddižiuliais bu- 
sas į trilypę gegužinę, Linden 
Park, Union City, Conn. Girdė
jau, kad prasidės 12 vaL, tuoj 
po pietų. Jaunimas jau neri
mauja, išgirdę, kad šįmet bus 
tik viena istorijoj tokia iškil
minga trilypė gegužinė.

Girdėjau, kad Manchesterio 
lietuviai rengia kelis busus, tas

I
gal ir tiesa, jie visada pirmuti
niai. O ką Hartfordas padarys, 
tai sunku atspėti. Nenr Britai- 
n’o tai tikrai geri patrijotai, jie 
visi dalyvaus. Kad tik nepavė
luotų Bristolio lietuviai. Water- 
buriečių geri kaimynai patys 
važiuos ir Waterburiečius ne
paliks namuose. Washington 
Depot lietuviai visur dalyvauja 
parengimuose, būtų didelė nau-

kurs nieko bendro neturi su ta Į prieš 
slavų bala. Tai šventai kovai

Trr į 
•įM|os „vadams įir, ačiū Tėvams 

Marijonams už atlankymą ir įv. 
mišias. Te Visagalis atlygina 
iums šimteriopai. Pagaliau a- 

ilga- gikgraboriui A. P. Kartonui už 
malonų patarnavimą.

Velionės vyras A. Gurskis, 
ir sūnus Juozas.

Sįfiobrinis Kunigystės 
Jubiliejus

Kun. Ignotas Kelmelis, 
mėtis Newarko lietuvių parapi
jos klebonas, (Newarke klebo
nauja jau 20 m.) š. m. birželio 
22 d. švenčia savo kunigystės 
Sidabrinį jubiliejų.

Parapijiečiai ir draugai jubi
liatui pagerbti ruošia dideles iš
kilmes su turtinga jubiliejine Sheutzan Park. Dalyvautam vi- 
programa.

Birželio 22 d., 11 vai., bus iš
kilmingos Šv. Mišios, kurias lai
kys jubiliatas. Per mišias pa
mokslą pasakys garsus pamoks
lininkas, Maspetho kleb. kun. J. 
Balkūnas.

Vakare 6 vai. bus iškilminga' 
vakarienė, kurioje dalyvaus 
daug žymių svečių jubiliejato 
draugų ir parapijiečių.

Vakarienės metu ruošiama į- 
domi programa: vaidinimai, 
dainos, garsių solistų arijos.

G. V.

NEW BRITAIN, CONN.

Ruošias į Trilypę Gegužinę

Birželio 22 d., Linden Park, 
Union City, LDS 36 kuopa, SL- 
RKA 109 kuopa, bei Sąjungie- 

, tės ruošiasi vykti į Trilypę ge
gužinę. Bušai jau užsakyti, kai
nuos 70c. asmeniui ten ir atgal. 
Patartina visiems vietas iš ank
sto užsisakyti, pas ponias O. 
Valinčienę, K. Saviskienę ir B. 
Mičiūnienę. T.M.

MIRTIS
Birželio 5 dieną, ankstyvą ryt

metį išsiskyrė amžiams iš gy
vųjų tarpo, a. a. Zuzana Gurs- 
kienė, 55 metų amž., palikdama 
dideliam nuliūdime savo myli
mą vyrą Antaną ir vienturtį 
sūnelį Juozą, kuris yra Maria
napolio Kolegijos mokytojas. 
Velionė ilgokai sirgo, todėl ti
kėdama bet kurią valandėlę su
tikti mirties šmėklą, pilnai ruo
šėsi ir sutiko su Dievo jai skir
ta valia.

Buvo uoli katalikė ir rėmėja 
katalikiško veikimo; priklausė 
prie Gyvojo Rožančiaus draugi
jos, buvo net draugijos rašti
ninkė ir prie Tretininkų kuope
lės. Šių draugijų narės su ja 
garbingai atsiskyrė, lankyda
mos jos lavoną karste, kalbant 
rožančių ir papuošė jos karstą 
dvasiniais bukietais.

Šv. mišių buvo užprašyta net 
virš šimtas.

Velionė buvo kilus iš Lietu
vos, Kablių kaimo, Baisogalos 
parapijos, Šiaulių apskričio.

Palaidota birželio 7 d. iškil
mingai. Šv. mišias atnašavo 
klebonas kun. M. Pankus, kun. 
J. Malinauskas ir kun. Jenčius 
iš Marianapolio. Didelio būrio 
giminių bei geradarių nulydėta 
i šv. Marijos kapus. Tebūna 
amžinas poilsis jos vėlei.

Piety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

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

pavaišintų gardžiais valgiais 
bei gėrimais ir bendrai praleis
tų dieną tyram ore. Teko girdė
ti, kad visi parapijiečiai ruo
šiasi dalyvauti išvažiavime ir 
sutartinai darbuojasi platinda
mi laimėjimo bilietėlius.

Būtų malonu susilaukti vieš
nių ir svečių iš apylinkių kolo
nijų.

PICKWICK Supažindina Su 
"LIGHT' Ale

Garsus PICKWICK “Regular” 
Alus dabar turi sau draugę — 
PICKVVICK “LIGHT” alų.

Jūs galite gauti PICKWICK 
“LIGHT” alų buteliuose ir iš 
kranų. Tie, kurie myli šviesesnį, 
švelnesnį alų, jiems patiks 
“LIGHT” puikusis alus.

PICKVVICK “LIGHT” alus y- 
ra pagamintas tuo pačiu būdu 
iš maltų miežių ir apynių kaip 
ir populiarusis “Regular” alus.

Lietuviai, kurie ragavo PICK- 
VVICK “LIGHT” alaus, sako, 
kad jis yra šviesesnis ir švelnes
nis alus ir todėl jie rekomen
duoja PICKVVICK “LIGHT” sa
vo draugams.

Visos šeimos, kurios turi sve
čių ir pokylius, užsisakykite 
šviesesnį ir švelnesnį alų.

Kada jūs patarnaujate sve
čiams, kurie myli šviesų alų, 
pasiūlykite jiems PICKVVICK 
“LIGHT” alų, ir jie visi paten
kinti bus jūsų parinkimu švie
sesnio alaus, ir bus jums dėkin
gi-

jiena, kad nedalyvautų. Tor- 
ringtono lietuviai labai apgai
lestauja, kad nespėję sutverti 
LRKSA kuopos, jie labai nori, 
kad Torringtone trilypė geguži
nė įvyktų, visi vieningai dirba, 
kad greičiau sutverus kuopą, 
todėl jie visi dalyvaus trilypėj 
gegužinėje Linden Parke. Kitą 
metą tai visi važiuosime jau 
Torringtonan. Danberiečiai ar 
nebus pirmutiniai, jie visada 
dalyvauja, nežiūrint tolumo. 
Kaip Bridgeporto lietuviai pa
baigs kontraktą su Busų kom
panijoms, tai gal visus nuste
bins. Apie New Haveno lietu
vius nėr ko nei galvos sukti, 
jie visi žino trilypę gegužinę. 
Panelė M. Jokūbaitė jau seniai 
visus ragina, žadėjo paprašyti 
klebono, kad ir iš sakyklos pra
neštų visiems*. M. Jok u baite pri
žado niekada nepamiršta. An- 
sonijos lietuvių, tai nei nepa
miršk. Daugiau nereikia apie 
nieką rūpintis, kai išgirs švil
pukų beną atmaršuojant, visi 
atbėgs sutikti svečių iš tolimų 
kolonijų. Bus geriausia proga 
sueiti savo seniausius ir geriau
sius draugus. Nepamirškite, 
kad visų lietuviškų parapijų di
džiuliai chorai, dalyvaus geras 
orkestras. Jaunimas supranta,

Baltijos Valstybių Diena
U

Birželio 15 d. sukanka 1 me
tai, kaip mūsų Tėvynė Lietuva 
buvo klastingu būdu pavergta 
ir užgrobta Sovietų Rusijos. 
Beabejo tos sukaktuvės kiek
vienam geram lietuviui bei lie
tuvaitei yra skaudžios ir ne- 
linksmios, žinant, kad komunis
tai vargina mūsų brolius ir se
sutes, plėšia ir naikina viską, 
kas tik yra brangu ir šventa 
kiekvienam lietuviui. Mes, gy
vendami šioj laisvoj šalyje ir 
būdami šios šalies geri piliečiai, 
galim suprasti, ką reiškia lais
vė tautai ir todėl turėtumėm 

j tvirčiau pasiryžti pasidarbuoti 
dėl atgavimo laisvės Lietuvai.

Kadangi dėl susidėjusių ap
linkybių nebus galima mūsų 
kolonijoj paminėti Baltijos Val
stybių Dienos birželio 15 d., tai
gi pranešu visiems mūsų koloni
jos lietuviams ir lietuvaitėms, 
kad mūsų kolonijoj bus minima 
Baltijos Valstybių Diena birže-

UŽUOJAUTA
Kadangi A. Gurskis yra ilga

metis LDS 36 kuopos narys ir 
iždininkas, tad LDS 36 kp na- 
riai-ės reiškia gilią užuojautą 
savo maloniam ir darbščiam 
nariui, netekus savo mylimos 
žmonos; taip pat reiškiame už
uojautą ir jo sūnui Juozui, ne
tekus savo geros motinėlės.

plėšriuosius puolikus 
mums visos priemonės turi būti 
geros. Visi talkininkai toje ko
voje — mūsų draugai.

Štai kodėl mes visi kaip vie
nas turime šiandien patapti lai
svosios Lietuvos revoliucionie
riais, kurie daro įžadus ligi tol 
nesilsėti ligi ta maskoliškoji 
smarvė nebus iš mūsų namų iš
mesta. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas yra aukščiau
sias mūsų uždavinys.

Tą tikslą yra pasiskyrusios 
visos lietuvių organizacijos už
sieniuose ir 95% gyventojų pa
čioje Lietuvoje. Kai ateis va
landa mes visi turime būti pasi
ruošę.

šalin iš Lietuvos Maskvos ti
ronų režimas!

šalin rusiškai * azijatiškoji in
vazija!

šalin darbo žmonių skurdin- 
tojai ir pavergėjai!

Šalin rusintojai ir bedieviški 
dvasios nuskurdėliai iš mūsų 
krašto!

LAI GYVUOJA LAISVA DE
MOKRATIŠKAI TVARKOMA 
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA!

Wonderland Pilnai Pasiruo
šę Atidarymui

tymo!
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Europos Lietuvių Balsas
Biri. 15,1941, proga.—

yra di-
ir gražiausia šunų
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sūnūs ir 
’ turi gyvus

A. P. Krikščiūnas.
ką tas reiškia* .Tad iki pasima- lio d aiff pavilione.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Morris Cove, kur dalyvaus mie
sto mayoras John W. Murphy, 
taipgi generalio konsulato raš
tininkas p. Simutis iš New 
York, ir P. Kazys Vilniškis, bu
vęs laikraščio ‘Amerikos’ re
daktorius. Virš paminėti as
mens pasakys kalbas ir bus pri
imtos rezoliucijos, kurios bus 
pasiųstos šios šalies aukštiems 
valdininkams, pareiškiant pasi
piktinimą prieš komunistų te
rorą Lietuvoj.

šis paminėjimas yra rengia-

PADĖKA
Reiškiame gilią, nuoširdžią 

padėką visiems mūsų gerada
riams, užjautusiems mus, ištik
tus skaudaus smūgio, mirus 
mūsų mylimai žmonai bei mo
tinėlei. Ačiū už lankymą karsto, 
maldas, gėles ir ypač už šv. mi
šių aukas. Ačiū vietiniams dva

Wonderiand, Rever, 
džiausią 
lenktynių vieta, pirmadienį at
sidarys.

Čia yra 40 akrų žemės auto
mobiliams parkinti. Lenktynėse 
dalyvaus netoli 1000 puikiai iš
lavintų Šimų, kurie yra laimė
ję prizus Floridoje ir kitur. 
Lenktynės bus nuo 15 iki 30 
kiekvieną vakarą. Įdomu kiek
vienam nuvažiuoti ir pamatyti 
šių lenktynių, kur susirenka 
tūkstančiai žmonių.

Sekmadienį, birželio 15 d., į- 
vyks pirmas Žv. Kazimiero pa
rapijos išvažiavimas bei pikni
kas, visiems gerai žinomoj vie
toj Sea Cliff Pavilione, Morris 
Cove.

Klebonas kun. E. Gradeckis su 
visa rengimo komisija deda pa
stangas, kad viską tvarkiai pri- 
ruošus dėl minėtos dienos ir kad
būtų galima tinkamai ir malo- mas bendrai visų New Haven’o 
niai pavaišinti visus atsilankiu- lietuvių. Rengimo komisija su- 

’ sideda iš visų draugijų bei kuo- 
pų atstovų, taigi kviečiam visus 
lietuvius, kurių gyslose teka 

Į lietuviškas kraujas, dalyvauti 
šiame paminėjime, skaitlingai 
susirinkę, parodykim svetim
taučiams, kilmes negalim pa- 
lięrti komisarų šeimininkavimo 

■Imūsų Tėvynėj.

sius. Klebonas kviečia visus,’ 
kurie pasiėmė platinti bilietė
lius, kad sugrąžintų, nes reika
linga visą apskaičiuoti.

Kadangi birželio 15 d., bus 
švenčiama Tėvų diena, taigi bū
tų malonu- m 
dukrelės, kurie 
tėvelius atsivestų į pikniką ir

užsisakyme lomko ras Mus 
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.

■rW 1
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