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Anglijos darbininkų su
važiavimas atmetė taikos 
rezoliuciją. Stovi už karo 
tęsimą iki pergalės. Be A- 
merikos karinės paramos 
Anglija negali svajoti nei 
apie atsilaikymą, o apie 
pergalę negali nei sapnuo
ti. Todėl Anglijos darbi
ninkų suvažiavimas, ma
tyt, turi viltį, kad Ameri
ka ateis Anglijai į talką su 
karine pagelba.

Prez. Roosevelt neslepia 
savo neapykantos Hitle
riui. Taipgi aišku, kad jis 
stovi už Amerikos karinę 
talką Anglijai. Kodėl, vie
nok, jis delsia tą pradėti? 
Tam yra keletas svarbių 
priežasčių: jisai daug sy
kių aiškiai žadėjo Ameri
kos neįvelti į karą, Ameri
ka nėra karui prisirengu
si, pavojai viduje iš nacių, 
komunistų ir fašistų lizdų, 
netikrumas Pietų Ameri
koj. Vis tai svarbios prie
žastys, kurios gal būti pre
zidentą sulaiko nuo stoji
mo karan.
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lio 16 — 
pasekretorius
Welles pareiškė, kad Vo
kietijos naciai nuskandin
dami Amerikos laivą “Ro
bin Moor” sulaužė tarp
tautines teises. Jis sako, 
kad vokiečių submarino 
kapitonas to laivo įgulą ir 
keleivius paliko Atlantike 
mažuose laiveliuose, kur 
jiems buvo didelis pavo
jus. Tarptautiniai įstaty
mai reikalauja, kad skan-Į 
dinamo laivo žmonės turi 
būti pirmiausia apsaugoti, 
o tik po to laivas gali būti 
nuskandintas.

Amerikos valdžia ruošia 
. griežtą protestą Vokieti
jai-

- • A

Skandinsime Laivus, 
Sako Naciai

Jung. Valstybės Įsakė Uždaryti
Vokietijos Konsulatus

notą konsulatų uždarymo 
reikalu.

Tačiau Sumner Welles
Vokietijos pareiškė spaudai, kad kon- 

Jungtinėsei sulatu uždarymas dar nė- 
ir visiems vo- J ra diplomatinių ryšių nu- 

■ traukimas su Vokietija. 
[Konsulatus uždaro tik to
dėl, kad Vokietijos konsu
latų viršininkai ir jų ben- 
dardarbiai užsiiminėjo 
kennsmingais Jung. Vals
tybėms veiksmais.

VVashington, D. C., bir
želio 15 — Jung. Valstybių 
valdžia šiandien įsakė už
daryti visus 
konsulatus 
valstybėse
kiečiams, kurie turėjo ry
šius su tomis agentūromis 
išsikraustyti.

Jung. Valstybių valdžios 
vardu Sumner Welles, val
stybės pasekretorius, įtei
kė Vokietijos ambasadai

BENDRA MOBILIZACIJA 
RUSIJOJE

Mirusis Vokietijos kaize
ris Didžiojo Karo metu 
labiausia niekinamas val
dovas. Tada prez. Wilson 
šaukė ir sakė vokiečių tau
tai, kad pasaulis, girdi, 
prieš vokiečius nieko ne
turi, o tik yra nusistatęs 
prieš kaizerį. Tada kaize
ris pasišalino į Olandiją, o 
vokiečiai įsteigė respubli-l 
konišką, demokratišką vy
riausybę ir tikėjosi, kad su 
jaia n Ii jan tai tąip pasielgs, 
kaip prez. Wilson žadėjo. 
Bet alijantai taip nepasi
elgė, nes padiktavo labai 
pažeminančias taikos išly
gas. Toks alijantų tada 
pasielgimas ir pagimdė 
Vokietijos Hitlerį ir na
cius. ,

Berlynas, birželio 16 — 
Vokietijos valdžios atsto
vas pareiškė, kad skandin
sime kiekvieną laivą, kuris

JUNG. VALSTYBIŲ VALDŽIA 
“ĮŠALDĖ” AŠIES TURTĄ

Washington, D. C., birže- yra draugingos ašies vaiš
ijo 16 — Jung. Valstybių tybėms, turtui.

’ Apskaičiuojaina, kad Vo-

Lietuvos Okupantai Smau
gia Ūkininkus

“Tarybų Lietuva” ap-

_________________________________

Ankara, Turkija, birželio? 
15 — Iš Rumunijos prane
ša, kad Sovietų komisarai 
paskelbė bendrą mobiliza
ciją visoje Rusijoje ir už
draudė kur nors išvykti 
visiems kareiviams atsar
goje. Iš Vengrijos praneša

Italija Keršija Už Turto 
Įšaldymu

Roma, Italija, birželio 16, 
— Fašistų valdžia, atker
šydama Jung. Valstybių 
prezidentui už įšaldymą I- 
talijos turto Amerikoje, 
tą patį padarė su Jung. 
Valstybių turtu Italijoj. 
Tuojau įsakė suregistruo
ti visas Amerikos ir jos pi
liečių nuosavybes ir pini-

rašinėja, su kokiais sun- ° J r.1.*1™
kūmais susiduria okupan- Pat*\ B.ntų milltanai| 
tai, prievarta atiminėdami sluoksniai šių žinių nega
iš ūkininkų grūdus. Be a- Įėjo patikrinti, bet sako,

I

tai, prievarta atiminėdami sluoksniai šių žinių nega-veš kontrabandą Anglijon, Į prezidentas Rooseveltas į-’ Apskaičiuojaina, kad Vo- 
nežiūrint koks tas laivas( Vokietijos ir Italijos'kietijos turtas Jung. Vals-
buS Robin Moor ar Ex-[j.11v^.o /rkinienia ii- Vitnlria tvTw»RP vra vfirtas ST06- 

m2?r. ijv • -!nuosavybę). Taip pat už- 000,000 ir Italijos $74,- gOgijos apieVokietijos valdžia visai . - Z . . 000000 ____»
npsiiaudina dėl nuskan- deJ° draudim^ U* Sovietų . I.nesijaudina dėl nuskan j Japonijos ir kitu1 VokleUJa “• Italija savo Ja okupantai ir atima grū
dinto Amerikos laivo Ro-i J » P° J turto dabar nebegali visai dus, bet toliau vis dėlto ra-
bin Moor”. lEuropos valstybių, kunos. vartoti o So”i'** i—

ir kitos vaistyk

i turtą (pinigus ir kitokią tybėse yra vertas $106,- stjnga bolševikinės dema-1 l . . _ . v aaa aaa P. __...

- ■

Tokio, birželio 16—Jung. mo zonos Chungkinge. Ma- 
Valstybių ambasadorius žiausia penkios bombos

vartoti, o Sovietų Rusija į 
ySle turi gau- į 

ti iš Jung. Valstybių iždo ; 
specialų leidimą.

-
— Oficiozas “Tarybų Lie

tuva” atskleidžia paslaptį, 
kad obrusiteliams “laisvo
sios” Lietuvos valdžia ap-1 
moka net atlyginimą. Bū-

be jojimo, aprašinėjime ne- kad “tai galimas dalykas”.
1 Sakoma, kad Sovietų

> “ūkininkų Rusija jau turi sutraukusi 
; džiaugsmą”, kai atvažiuo- 155 divizijas raudonosios

_i - armįjos Europos parube-[^us’
žy.i- \ 4

, Vokietija ištraukė 
kariuomenę iš 
jos ir Graikijos. Tose vai- Italijos bankuose, bet da- 
stybėse šeimininkauti pa j bar iš jų negali išimti nei 

j liko Italijos kariuomene.i būtiniems reikalams.

Vienas Anglijos vyriau
sybės šulas atsišaukė į A- 
merikos žmones prašyda
mas mažiau vartoti pieno, 
kad per tai daugiau liktų 
pieniškų produktų Angli
jai. Keistokas atsišauki
mas. Ne vien pieniškų, o 
visokių produktų Amerika 
gali turėti apščiai ir sau ir 
užsieniams, bi tik užsie
niai už tuos produktus už
simokės. Ir Anglija galės 
gauti Amerikos visokių 
produktų, jei tik sutiks už 
juos užsimokėti.

Japonijai įteikė tos šalies buvo numestos arti Jung. tent, švietimo komisaria- 
valdžiai griežtą protestą. Valstybių ambasados. Vie- ^as mo^s specialų atlygi- 
už bombardavimą saugu- na bomba sprogdama su- ^imą mc>kytojams,

žalojo ambasados ofisus ir 
išdaužė langus.

* •
ir neremia dabartinės Wa- 
shingtono administracijos,1; 
o nuolatiniai darbininkų 
streikai ir visų partijų va
dų vaidai suparaližavo A- 
merikos naminį frontą. į 
Laimė, kad Amerika dar, 
neįvelta į formališką ka
rą.

Analai Vėl Bombardavo
Vokietijos Industrijos 

Centrus

kurie dėsto maskolių kal
bos kursuose. Norint pa
skatinti, kad mokytojai 
stengtųsi kuo daugiausia 
žmonių į maskolių kalbos 
kursus pritraukti, atlygi
nimas mokamas tiktai 
tuomet, jeigu kursus lan
ko bent 25 žmonės.

Londonas, birželio 16 — 
Britai bombiniais lėktu
vais vėl bombardavo Ruhr,

Buvo kilę gandų apie tai, 
būk santykiai tarp Ameri-

šoma taip: “Kai kurie 
stambūš žemvaldžiai, dau
giausia buv. dvarininkai, 
mėgina išsisukinėti, aiški
nasi neturį grūdų ir pana
šiai. Jeigu kurie grūdus 

1 ankščiau pardavė, sušėrė 
gyvuliams ar panašiai, tai 
dabar privalo reikiamus 
kiekius nupirkti, nes už 
parduotus ar sušertus 
grūdus yra ankščiau pa
ėmę pinigus. Daugis stam
bių žemvaldžių, nenorėda
mi parduoti grūdus už vy
riausybės nustatytas tvir
tas kainas, visiškai nepar
davė grūdų ir šiandien 
daug kur drėgnuose rū
siuose ir duobėse randami 
dideli kiekiai
bei suplėkusių rugių”. Tai 
esąs paprastas išsisukinė
jimas, bet “buožės” netu
rį užmiršti, kad su “sabo
tažninkais ceremonijų ne-
Ii «• m i a . 1. — a ?

• v

Garsioji Maginot linija 
prancūzų nei tiek neapgy- Cologne ir Hanover apy- 
nė, kiek kiniečius garsioji Įlinkėję industrijos dirb-

kos ir Japonijos pradeda daroma”. Tenka pastebėti, 
švelnėti. Gal kai kas ir da- kad gr.ūdai. atimami iš vi- 

pastangas, kad tuos ?>» ūkininkų, kurie bol-
Prancūzūzija palinko už-l ju siena. Bet Atlantikas ir tuves. Padarė daug nuos- 

imti tokią poziciją linkui i Pacifįkas Amerikai suda-
Vokietijos, kokią Amerika 
užėmė linkui Anglijos. 
Kaip Amerika gelbsti An
gliją “short of war”, tai 
taip Prancūzija remia Vo
kietiją.

tolių. Mažesniomis jėgo
mis bombardavo Dunkirko 

__  ___ ___ uostus ir aerodromus. An- 
žinierių išgalvota Maginot prarado tris lėktuvus, 
linija arba kiniečių siena? 
Be to, jei koks priešas iš 
rytų ar vakarų tas gamtos 
sienas norėtų pereiti ir A-l 
meriką užpultų, tai čia 
greit išnyktų neperlaužia- 
mas bendras frontas, 
bar ginčai kyla dėlto, 
svetimą kailį norima 
bėti.

ro tokias apsigynimo sie
nas, kurioms neprilygs in-

re
santykius sušvelninti. Bet 
dabar matome, kad tos pa
stangos buvo tuščios. San
tykiai tarp Japonijos ir 
Amerikos tebėra įtempti.

i ševikams įsibriovus į Lie
tuvą turėjo daugiau kaip 
30 hektarus žemės. Visi šie 
Lietuvos ūkininkai dabar 
paversti “sabotažninkais”.

Britai Triuškina Ašies Jėgas
Iš įvairių Europos šalti

nių ateina gandų apie tai.

Dabar Amerikos piliečiai 
raukė savo liko be nieko. Kaikurie iš 
š Jugoslavi->4ų turėjo nemažai pinigų

Darbininkai Priėmė Laivų

Per Du Metu Sutiko Nestreikuoti
Camden, N. J., birželio i 

16 — CIO unijų atstovai, 
kurie atstovavo apie 50,- 

šupuvusių 000 darbipinkų, 64 balsais
- — i prieš du priėmė Off ice of 

Production Management 
(valdiškos įstaigos) pasiū
lytą sutartį. Pagal sutartį 
darbininkams, dirban
tiems 55 laivų statybos 
rytinėse įstaigose, pake-; 
liamos maždaug 127c all 
gos.

j Darbininkų atstovai su
tiko per du metu neskelb
ti streiko, kad nesutruk- 
džius apsigynimui darbų.

Bethlehem Steel kompa-[Fiske Stone, kuris buvo

si, kad ir kitos kompanijos 
priims.

Aukščiausiojo Teisino Teisė
ju Paskirtas Jackson

bir-
Prezidentas

Washington, D. C., 
želio 16
Rooseveltas Aukščiausiojo 
Teismo teisėjais paskyrė 
Jung. Valstybių prokuro
rą Jackson ir Senatorių 
Byrnes. Vieton mirusio 
Charles Hughes, Aukš
čiausiojo Teismo pirmi
ninku prez. Rooseveltas 
paskyrė teisėją Harlan

Šį mėnesį sueina metar, 
kai Prancūzija susmuko ir 
pasidavė Vokietijos malo
nei. Prancūzijos susmuki
mo priežasčių buvo nuro
dyta daug, bet apskritai i- 
mant prancūzų karo fron
tas neatlaikė dėlto, kad 
naminis frontas buvo silp-me gandų apie taikos pa- 

Į nas. Partijų vadų nesuta- siūlymus iš nacių 
rimai, darbininkų streikai,' Iš anglų pusės pasigirdo 
kapitalistų užsispyrimas 
suskaldė visą tautą ir pa
kirto jos atsparumą.

■| -----------r------ •/

Da- 
kad 
gel-

Šiomis dienomis girdėjo-

puses.

Londonas, birželio 16 — 
Britų imperijos karo jėgos 

1 smarkiai puolė vokiečių ir 
| italų karo jėgas Egipto-Li- 
bijos fronte. Britų žinio
mis, britams pavyko pasi
varyti 40 mylių pirmyn.

toks atsakymas: ‘No peace 
with Germany without 
totai victory”. Tai yra, 
taikos su Vokietija negali

būk Vokietija stiprinanti ni> taiP Pat j.au ’Priėmė ^kirtas prez‘ Coolid8e 
savo jėgas sovietų Rusijos Pasiūtytą sutartį. Tikima- 1925 m.________________

“ £ PACIFIKO LAIVŲ STATYBOS
nio vandenyno iki Juodų-!

‘jų jūrų. Sakoma, būk Vo
kietija grūmojanti Rusi
jai, reikalaudama iš jos 
gazolino, aliejaus, 
ir kitokių reikmenų. CIO mašinistų unijos nu- 

kūs mūšiai išsivystė, kada? • Panašių gandų esame balsavo tęsti streiką laivų 
Britai pradėjo briautis į:girdėję praeityje ir vis iš statybos įstaigose.. Strei-

Žiaurūs Mūšiai Išsivystė 
Damaskos Fronte

Cairo, birželio 16—Smar-

DARBININKŲ STREIKAS
San Francisco, Cal., bir- 

maisto želio 16 — A. F. of L. ir 
CIO mašinistų unijos nu-

gauna $1.12) ir dvigubai 
tiek už viršlaikį (dabar 
gauna vieną ir pusę).

—Kaip jau buvo rašyta,
Smarkiausi mūšiai įvyko Sirija ir Lebanoną. Anglai į to nieko ypatingo neišei- kierių unijų vadams Office okupuotosios Lietuvos ge-

Kas Prancūzijoj dėjosi-būti be visiškos pergalės, šiaurinėje Afrikoje, vokie- 
priei jos susmukimą, tas, Tas parodo, kad anglai te- 
pat-dabar dedasi šioje (ša*- beturi Viiiįįtraukti Ame- 
lyje. Kapitalistai nekenčia riką sau į talką, k

Salum apylinkėje. Libijoj užėmė miestą Kissoue, 10 davo. Gal 
sunaikino 12 sunkvežimių, mylių į pietus nuo Damas-

Iš Berlyno praneša, kad 
britams puolus Salum,

čiai ir italai sunaikino 60 
Britų tankų. . Britai taip 
pat prarado 11 lėktuvų. Jmaską.

kos. ir miestą Sidon, 20 
mylių į pietus nuo Beiru
to. Prancūzai atkakliai gy* 
nė savo pozicijas Sirijoj.

Anglai tikisi užimti Da-

būti Stalinas of Production 
Hitleriui nusileisdavo ir 
šiurkštumai išsilygindavo. 
O gal tie gandai tai komu
nistų ir nacių 1 bendras 
triksas, kad nukreipti pa
saulio akis nub jų svarbių 

t ‘žygių. . -~*i r r

Manage Cinkelių dezorganizato- 
ment (valdiška ištaigai ™ "laisvosios” Lietuvos 
. . \ . geležinkelių viršininku pa-taip Pat buvo r»siulijusi|«kirtas ^askofis 
priimti sutartį ir srnzti rišč„ Lochmat^. Dabar 
darban, bet darbininkai;oatirta. kad paštų ■ valdy.'1 
pasiūlymą atmetė... bos viršininku

Darbininkai reikalauja! kit rrs Lochma ‘ 
*$1.15 į valandą (dabar rišč ! Vinokurov.

riu "laisvosios” Lietuvos

įkirtas11 
“toMa-.^ų

* r
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1 V. M. Klausutis.

Komunistų Sąvoka
Su Kvailiu Nesusikalbėsi, Su Pliku Nesipeši, Taip Yra Su 
Komunistais, Kurie Neatskiriami Nuo Kvailių, Su Ko

munistais Susikalbėt Negalima.
Lietuviškai kalbanti ko

munistėliai tikri dvasios 
ubagai. Komunistėlių poli
tinė, ūkinė ir socialinė bei 
dorinė sąvoka lygi sukvai
lėjusių žmonių, arba, vi
siškų ignorantų sąvokai. 
Komunistai tiki, jog Lietu
va tebėra politiškai laisva 
ir nepriklausoma valstybė, 
kad šiandiena Lietuvoje 
geriau gyventi, negu pra
eity buvo prie nekomunis
tiškos tvarkos. Šį liūdną 
faktą aš patyriau iš pasi
kalbėjimo su nelaiminguo
ju lietuviu komunistu, ku
rį susitikau klube. Šis ko
munistų spaudos skaityto
jas, komunistų pasekėjas, 
paprastas žmogelis, darbi
ninkas, mažamokslis, gali
ma sakyti, beraštis, susiti
kęs mane klūbe pradėjo 
nemielaširdingai kritikuo
ti ir barti. Jis pareikalavo 
mane pasisakyti kodėl aš 
neigiamai nusiteikęs lin
kui dabartinės Lietuvos 
valdžios.

“Drauge” — sakė jis — 
kodėl tu savo prakalbose 
ir raštuose sakai, kad Lie
tuva nustojo savo politiš
kos laisvės ir nepriklauso
mybės? Kodėl tu neigi Lie
tuvos liaudies pastatytą 
valdžią? Toki tavo pasaky
mai neteisingi, tu meluoji, 
klaidingai galvoji — parei- 

- škė jis. ,.
Žmogelis neatrodė užsi

gėręs, tačiau jo tie man 
užmetimai stebino mane. 
Gerai, tamista, pasakyk 
man kuomi gi tamista gali 
įrodyti, jog aš meluoju; 
kame gi. tavo faktai, jog 
Lietuva tebėra laisva ir ne
priklausoma?

Šis mūsų “tautietis”, ko
munizmo liga sergantis 
žmogelis, staiga išsitrau
kė ‘Laisvę’ iš kišeniaus ir 
padavė man tą komunistų 
šlamštą sakydamas: “Štai 
pasiskaityk lietuvišką lai
kraštį, pažiūrėk ką šio lai
kraščio redaktorius sako 
apie Lietuvą ir abelną pa
dėtį Lietuvoje”.

Aš pažvelgiau į to laikra
ščio redakcijinį. Keletas 
klūbiečių apspito mus įdo
maudami kame dalykas, 
jog šis komunistėlis prie 
manęs prikibo. Aš skaičiau 
mizernojo Mizaros redak
cijinį susirinkusiems klū- 
biečiams, o pastarieji pik
tinosi, arba, juokėsi iš pa
rašytų nesąmonių, bet gi, 
šis komunistėlis tebegin- 
činosi su klūbiečiais. Štai 
kas tame laikraštyj para
šyta:

“Fašistai, talkininkaujant kle
rikalams ir socialistams, kai 
kur 16 d. vasario ruoš Lietuvos

nepriklausomybės minėjimus. 
Be abejo, jie kvies ir neparti
nius lietuvius tą daryti. Tuose 
mitinguose jie, žinoma, ne Lie
tuvą gelbės, kaip jie sako, nes 
Lietuva išgelbėta, bet šmeiš 
kiekvieną pažangų žmogų. To- 
kis jų tikslas”.

Toliaus tame komunistų 
straipsnyj tarpe kit-ko sa
koma:

“Iki Lietuva buvo buržuazinė, 
tiesa, Lietuvos nepriklausomy
bės diena buvo švenčiama vasa
rio 16 d. Lietuvoje. O kadangi 
taip buvo daroma Lietuvoje, tai 
ir Amerikos lietuviai minėdavo 
vasario 16-tą dieną. Bet štai, 
Lietuvos liaudis nuverčia Sme
tonos rėžimą, Lietuvos liaudis 
išsirenka savo Seimą, išsirenka 
laisvai tiesioginiai slaptu balsa
vimu. Liaudies Seimas susirin
kęs į pirmąją sesiją 21 d. liepos 
nutaria paskelbti Lietuvą tary
bine respublika. Nuo tos dienos 
prasideda naujas gyvenimas, 
nauja santvarka, atsiverčia 
naujas istorijos lapas. Tą dieną 
Lietuvos liaudis nusitaria būti 
nepriklausoma buržuazijai. Ta
tai vasario 16 diena nustoja 
bent kokios vertės ir reikšmės”.

O, matai, drauge, Lietu
va kai buvo ir tebėra ne
priklausoma respublika, 
laisva — sakė šis mūs ig- 
norantiškas komunistėlis. 
Nuvertus Smetonos val
džią, dabar Lietuvos žmo
nės išsirinko tokią valdžią, 
kokios jie norėjo — aiški
no jis. Dabar Lietuvos 
žmonės nusikratė buržujų, 
tapo patys savo krašto ir 
savo reikalų tvarkytojais. 
Besiklausantieji kiūbiečiai 
juokėsi už pilvų susiėmę, 
kiti piktinosi ir visokiais 
epitetais pavaišino šį lietu
vį komunistą, aptemdytą 
žmogelį. Bet jis dėmesio 
nekreipė į savo pažįstamų 
juokus ir svaidomus jo a- 
dresu epitetus, ginčinosi, 
kad kas ‘Laisvėje’ parašy
ta, tai tikra teisybė.

Kitų Laikraščių Jis Ne
skaito Ir Nenori Skaityti.

Aš norėjau patirti, at šis 
komunistų sukvailintas 
lietuvis kada nors skaito ki 
tus lietuviškus ar ameriko
niškus laikraščius, tad aš 
paklausiau jo: “Ar tamista 
skaitai kitus kokius lietu
viškus ar amerikoniškus 
laikraščius greta komunis
tiškų?”

“Ne, dtauge” — sakė jis 
— “neskaitau, nes tai būtų 
pinigų ir mano laiko eikvo
jimas!” — pareiškė jis sar
kastiškai. “Skaitau tiktai 
darbininkišką ‘Laisvę’, kai 
pasitaiko kada, skaitau 
‘Vilnį”, kuri taipgi darbi
ninkiškas laikraštis. Tiesa, 
kai kada paimu ameriko-

KUN. PRANCIŠKUS A. AUKŠTIKALNIS, S. J. 
birželio 16 d., š. m. mini savo 10 metų kunigavimo su
kaktį. Pirmas iškilmingas šv. mišias atnašavo Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje, So. Bostone, birželio 
21 d. Pradinius mokslus užbaigė Šv. Juozapo parapiji
nėje mokykloje, Roxbury, Mass. Boston College High 
School užbaigė su aukščiausiais pažymėjimais, gauda
mas dovanas ir aukso medalį. Po to įstojo pas Tėvus 
Jėzuitus ir mokėsi įvairiose mokslo įstaigose. Jis buvo 
išsiųstas mokytis į Olandiją ir Lietuvą. Olandijoje iš
buvo vienus metus, o Lietuvoje dvejus metus. Buvo 
mokytoju Kauno Jėzuitų gimnazijoje.

Grįžęs iš Lietuvos vienus metus mokytojavo Bos
ton College High School. Po to įstojo į Weston College 
(jėzuitų), kur užbaigė teologijos kursą’ per 3 metus. 
Vienus metus buvo Bostono Miesto ligoninės kapelio
nu.

Kun. P. A Aukštikalnis, S. J. per tą 10 kunigavi
mo metų yra aplankęs nemažai lietuvių parapijų su 
misijomis. Jis yra ne tik geras pamokslininkas, bet ir 
gabus rašytojas, prakalbininkas. Pažindamas gerai 
savo tėvų žemę — Lietuvą, visuomet puvo ir yra jos 
karštas rėmėjas. Labai dažnai Tėvo “ Aukštikalnio 
straipsniai puošia “Darbininko” skiltis. Taigi jis yra 
ne tik “Darbininko” skaitytojas, bet nuoširdus bendra
darbis ir rėmėjas.

Dešimties metų kunigavimo proga sveikiname 
kun. Pranciškų A. Aukštikalnį, S. J. ir linkime ilgiau
sių metų!

pa-
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Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kai

*

KIBIRKŠTYS
Lietuvių Patriotizmas

/
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prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafto#Jive., kJingfon, Mass.Td.Mhan 1304-1
PRANAS GERULSKIS, Namų Tet. Dedham 1304-R
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pareiškia florą atvykti į A- 
meriką. Rašo: “Kad aš bū
čiau J. A. V., tai nuvažiuo
čiau į valstybę Montaną 
pažiūrėti nuostabių geize
rių;;.”

Trokštantis žiūrėti į gei
zerius Amerikoje, kada 
pavergtoje Lietuvoje, kaip 
komunistai teigia “yra tik 
džiaugsmas, rojus ir gero
vė”, daug ką pasako. Jis, 
matyt, yra išsiilgęs tos 
laisvės ir gerovės, kuria jo 
sūnus Vytautas čia naudo
jasi. Jis norėtų pasprukti 
iš to pragaro — Sovietijos.

Toliau rašo: “Buvęs šios 
mokyklos vedėjas Simai
tis, klaipėdietis, išvyko į 
Vokietiją”.

Bacevičius nesmerkia Ši
maičio už išvykimą. O ko
dėl Šimaitis išvyko, tai 
kiekvienas skaitytojas ga
li pasidaryti sau išvadas. 
Jis nesmerkia Zadeikos ir 
Grigaitienės, Lietuvos o- 
peros artistų, kurie taip 
pat išvyko į Vokietiją.

Jis tik rašo: “Gyvenimas 
verda. Turime daug darbo, 
nes trūksta darbui paruoš
tų žmonių, trūksta pažan
gių inteligentų, o darbi
ninkai, kaip žinai, neiš
mokslinti”.

Gali būti niekas neabejo
ja, kad pavergtoje Lietu
voje “gyvenimas verda”, 
nėra ramumo, o vien tik 
teroras, skurdas ir vargas. 
Kaip žinoma, Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo 
metu buvo inteligentų- 
darbininkų perviršis, o da
bar jų trūksta. Tai kur 
dingo Lietuvos inteligen
tai? Aišku, kad jie yra su
grūsti į kalėjimus arba iš
tremti į Sibiro tyrūs — 
koncentracijos stovyklas.

Bacevičius savo laišką 
Užbaigdamas rašo:

“Vaikai ir Tapile siunčia 
Tau pasveikinimų ir linkė
jimų, kūogėriausio pasise- 

, kimo ir Sveikatos. Tapilė 
turėjo banke 2,077 rub., 
64 kap., jai paliko 1,000 
rublių, o 1,0*77 rub., 64 kap. 
suvalstybino. Toks likimas 

, visų, turėjusių pinigų ban
ke. kiekvienam paliko 
1,000 rublių, o kiek buvo 
viršaus 1,000 rublių, su
valstybino”.

Ar tai ne apiplėšimas 
pavergtųjų Lietuvos gy
ventojų? Jeigu ne, tai kas? 
Skaitytojai labai gerai ži
no iš oficialių Sovietų ži
nių, kad už tūkstantį rub
lių mažai ką galima nu
pirkti. Daugiausia tai dvi 
poras geresnių batų. Tūk
stantis rublių maždaug ly
ginasi $20.00. Vadinasi, 
žmogus pavergtoje Lietu
voje turėdamas virš $20.00 
jau buržujus.

Tai ne pirmas toks gy
ventojų apiplėšimas ir ne 
paskutinis. Kur toji komu
nizmo lygybė, brolybė, tei
singumas ir žmonišku
mas? Sovietų komisarai 
lėbauja, pertekliuje gyve
na, o darbininkas neturi 
teisės turėti daugiau, kaip 
1,000 rublių.

Kodėl Sovietų komisarai 
taip apiplėšia - apvagia 
Lietuvos gyventojus? La
bai aiškiai atsako Sovietų 
pavergtos Lietuvos komi
sarai. Jie sako, kad “Lie
tuva turi pasivyti kitas 
Sovietų respublikas”. Va
dinasi, Maskvos komisarai 
įsako pavergtųjų šalių 
žmones sulyginti su Se
niau paVečgtif kraštų gy
ventojais, kad Visi būtų ly
gūs ubagai.

ri rinkti aukas, kad pa
dengti Bacevičiaus kon
certų išlaidas.

Galima pasidžiaugti Los 
Angeles ir kitų kolonijų 
lietuvių susipratimu. Jei
gu tik visi patriotingieji 
lietuviai nerems mūsų 
tautos išgamų, tai jie bus 
priversti savo kromelius 
uždaryti. Tuomet ir Stali
no saulė jiems nebus 
skaisti. Al.

Amerikos lietuviai po ' 
Lietuvos užgrobimo tapo 
daug stipresni Lietuvos ir 
lietuvybės rėmėjai. Kada 
mūsų tautus išgamos ban- i 
do lietuvius klkidihti per 
spaudą, radio, koncertus 
ir kitokius parengimus, tai 
patriotingieji lietuviai dar 
karščiau užsidega savo se
nosios tėvynės meile.

Šiandien jau mažai beli
ko lietuvių, kurie remtų 
komunistų spaudą, fadio, 
parengimus.

Kaip žinoma» Stalino 
saulės garbintojai, pianis
tui Vytautui Bacevičiui 
ruošia koncertus. Bet lie
tuviai, prisiminę komunis
tų džiaugsmą, kad Lietu
vą ir lietuvius pavergė 
Maskvos ginkluotos rau
donosios jėgos, į tūos Ba
cevičiaus koncertus besi
lanko, kaip nesilanko ir į 
kitus komunistų parengi
mus.

Štai neseniai pianistas 
Bacevičius koncertavo Los 
Angeles; California. Įvai
rių tautų komunistai suė
jo į Bacevičiaus koncertą, 
bet lietuviai boikotavo. 
Pianistas Bacevičius ir ko
munistai rengėjai turėjo 
nuostolių.

Brooklyno lietuviškai 
kalbančių komunistų laik
raštyj tilpo koresponden
cija iš Los Angeles, Cal., 
kurioj tarp kitko rašo:

“Kadangi rengiant kon
certą pasidarė daug išlai
dų, tai geros valios daly
viai (komunistų suklaidin
ti lietuviai. Red.) sumetė 
aukų $20.33.”

Vadinasi, komunistai tu-
I m——

jog komunistų spauda Vei
kia į juos ir klaidina juos, 
padaro juos savo fanatiš
kais vergais ne tiktai poli
tiniu, dvasiniu, doriniu, 
bet ir kitais atžvilgiais; Iš 
pasikalbėjimo Su šituo 
mūs vargdieniu, paprastu 
fabriko juodu dafbininkū, 
patyriau, jog jis apie ko
munizmą neturi mažiausio 
supratimo, nežino ką ko 
munizmas reiškia, kokias 
politines, socialines ir ūki
nes idėjas propaguoja.

O komunizmu jis užsi
krėtė skaitydamas viėn 
tiktai komunistų šlamš
tus, klausydamas komu
nistų partijos vadinamų 
kalbininkų, propagandis
tų. Jeigu jis skaitytų ki
tus lietuviškūB ir aiherikb- 
niškūs laikraščius, kny
gas, semtų žinybą iš įvai
rių spaudos organų, aišku, 
jis nebūtų tapęs komuniz
mo vefgU. šis liūdnas fak
tas rodo šito žmogaus uba
giškumą moksliniu, dvasi
niu ir politiniu atžvilgiu, 
jo sąvoka labai menka a- 
pie šiandieninę Lietuvos ir 
kitų kraštų žmonių politi
nę, ūkinę padėtį, apie pa
saulinę politiką. Jis su fak
tais, realybe nesiskaito; 
heš tokių dalykų jis ne- 

i supranta, žodžiu; jis aklas 
kai dienos metu šikšnos
parnis. Todėl nenuostabu, 

. kad jis ir jo kolegos komu
nistai tiki jog Lietuva po 
SSSR valdovo Stalino Vdl- 

• džia susilaukė “rojaus” 
. ant žemėS; kad Lietuva kai 
. buvo it tebėra nepriklku- 
. Soma. Tokia sąvoka visų 
. lietuvi.kų komunistų Ame- 
i trikoje.

Taut t_ i_ ai ^ucirado ^aii

Vadi
Šiomis dienomis Sodus, 

Mich. pas p. J. Bačiūną su
siorganizavo tautininkų 
Lietuvių Tautinis Šelpimo 
Fondas (Lithuanian Na- 
tional Relief Fund), kurio 
garbės pirmininku yra p. 
Antanas Smetona.

Ligšiol kai kurie lietu
viai p. Antaną Smetoną 
vadino “tautos vadu”, kai 
kurie net “kataliku”. Šian
dien p. Smetona jau viešai 
pasirodė kuo jis yra ir kur 
jo širdis lihksta. Jis Stoja 
vadovauti tautininkams, 
paneigdamas visas kitas 
sroves ir visų tautinių sro
vių sudarytą Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Jis stoja 
vadovauti mažiausiai mū
sų išeivijos grupelei, kuri 
iki šiol buvo be vadovybės.

Dabar galima drąsiai 
statyti klausimą: ar p. An
tanas Smetona yra Lietu
vos prezidentas, at tik tau
tininkų? Jeigu jis skaitosi 
Lietuvos prezidentu, tai 
jam visi liętuviai turi būti 
lygūs, jis turėtų pripažinti 
ir pagerbti visos išeivijos 
pastangas ir darbą kovoje 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės. Jam ne
beturėtų būti sūnūs ir po
sūniai, kaip kad buvo Lie
tuvoje per 13 jo rėžimo 
metų, jeigu jis nori, kad 
išeivija būtų viehinga ko
voje dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės.

• v

klausime tamistos žinyba 
labai menka ir klaidinga. 
Tas mano pareiškimas iš
šaukė jo reakciją, klūbie
čių juoką. Bet šis žmoge
lis ginčinosi su klūbiečiais, 
kurie jį vaišino visokiais 
paniekos ir pašiepimo epi
tetais.

Nesibarkit vyrai, juk ga
lima gražiai pasikalbėti — 
pastebėjau, norėdamas pa
šalinti ginčus ir sudrausti 
klūbiečius, kad nesvaidytų 
pašiepiančių epitetų į šį 
vargšą, paprastą vargdie
nį, dvasioje ir prote Ubagė
lį lietuvį komunistą. Mali 
buvo gaila, matant jį taip 
paneigiamą kitų, niekina
mą, tiesiog kvailiu vadina
mą.
— Et, tamista, juk žinai, 

kad su kvailiu nesusikalbė
si, o su pliku nepasipeši, 
taip yra ir su lietuviais ko
munistais! — pareiškė klū- 
bietis pasitraukdamas iš 
ginčų. Visi kiti pasijuokė, 
o šis komunistėlis nukaito, 
įpyko ir kumštį rodyda
mas savo oponentui grū
mojo sakydamas: “Jei aš 
būčiau kvailys, tai senai 
mane būtų kas uždarę be

nišką, bet mažai aš jame 
randu naudos, nes anglų 
kalbos neišmokau, nes ne
lankiau mokyklos”.
— Ar Lietuvoj augdamas 

laikei mokyklą? 
klausiau aš jo.
— Ne, drauge, nelankiau, 

nes mūsų krašte nebuvo 
lietuviškų mokyklų, o į ca
rišką rusų mokyklą neno
rėjau eiti — pareiškė jis 
išdidžiai, tikrai revoliucio- 
nierišku tonu.

Iš tų jo pareiškimų su
pratau, kad šis žmogelis 
ignorantas, beraštis, ma
žamokslis, vos tegalintis 
paskaityti lietuvišką laik
raštį. Norėdamas patirti 
ar jis sugeba skaityti lie
tuviškai, padaviau jam tą 
komunistišką šlamštą 
‘Laisvę’ ir sakau: paskai
tyk šį paragrafą, pamatysi 
kokia melagystė, o tamista 
tvirtini, kad ‘Laisvė’ teisy
bę rašo. Šis komunistėlis 
skaitė vos ištardamas, kar
tais besiūbuodamas žo
džius. Iš to persitikrinau 
jo mokslingumu ir jo są
vokos savybėmis.

Šis lietuvis vienas iš lie
tuvių komunistų pasekėjų 
geras pavyzdys, rodąs šioj pročių įstaigoje, bet gi ne 
žmogaus ir kartu visų lie
tuviškų komunistų protinį 
ir dvasinį ubagiškumą, jų
jų sąvokos silpnumą ir ko
munistiškąjį fanatizmą, 
žodžiu, aklumą. Nenuosta
bu man, kad tamista ma
nai jog Lietuva tebėra ne
priklausoma ir laisva, kad 
nežinai j6g*¥usų kariuo
menės okupuota. Šiame

• v

• v

esu uždarytas, tatai negali 
sakyti, jog aš esu kvai
lys!” Vėl kiūbiečiai juokia
si už pilvų susiėmę.

Šis incidentas klube įvy
kęs labai daug pasako apie 
mūsų lietuvius darbinin
kus, mažamokslius ir be
raščius, komunistų įtakon 
patekusius. Tai Utenas pa
vyzdys aiškiai rodantis

Posūnis.

ranto In rO IBKSidnTĮ

Šiomis dienomis Brook
lyno lietuviškai rašančių 
komnacių laikraštis įtal
pino pianistui Vytautui 
Bacevičiui rašytą laišką 
Kaune š. m. balandžio 6 d. 
Rašė jas yra pianisto tėvas 
Vincas Bacevičius.

Kaip Žinoma, pianistas 
Vytautas Bacevičius savo 
laiku yra pasiuntęs Stali
no komisarams sveikinimą 
už pagrobimą Lietuvos. 
Vytautui Bacevičiui atvy
kus į Ameriką, lietuviškai 
kalbanti komnaciai šoko 
ruošti tam Stalino saulės 
garbintojui koncertus.

Vincas Bacevičius, pia
nisto tėvas; yra Ūktosios 
mokyklos mokytoju Kau
no priemiesty. Jis savo lai
ške savo sūnui pianistui 
Vytautui nuoširdžiai pata
ria: “Kol gali, važinėk po 
pasaulį. Į Europą nėra ko 
skubėti. Sugrįši, kai pasi
baigs karai”.

Kas gi gali nuoširdžiau 
patarti savo sūnui, kad ne 
tėvas. Ir štai jis pataria , į 
tą “rojų”, kuriame jam pa
čiam tenka darbuotis, ne
grįžti. Tas potbdo, kad So
vietų pavergtuose kraš
tuose nėra saugUfho, nėra 
džiaugsmo ir gerovės. Be 
to, jis pats kitais žodžiais
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■A « • .-.*H ' Gausūs Svč. Jėzaus Širdies Prižadėjimai vaikus, o vaikai gerbs savo tė
vus. Tarp brolių ir seserų nebus 
ir ginčių, nes Viešpats Jėzus 
sutaikins visus meilės ryšiu.

3. Kunigams Ir
Misijonieriams'

“Mano dieviškasis Išganyto
jas davė man suprasti, kad 
tiems, kurie rūpinasi ir kitų sie- 

i lų išganymu, Švenč. Jėzaus Šir
dis suteiks didelio pasisekimo 
jų darbuose. Jie gaus malonę I

t

žadėjimai negalėjo būti vien 
dievobaimingos vienuolės sva
jonės. Jos laiškuose mes dažnai 
skaitom tokius žodžius: “O, kad 
man tik būtų 
visai žmonijai visa tai, ką aš

Dievas dažnai mėgsta savo (dūmą, atras mano širdyje įra-, 
amžinuosius tikslus vykdintL šytą savo vardą, kurs niekuo- 
per silpnus įrankius, “kad n^met nebebus iš ten išbrėžtas”, 
vienas kūnas nesigirtų jo aki- ,w DpičLia TlA 
vaizdoje”. Todėl Jis išrinko Šv.1 •*¥ nCISMc IIC 

. Margaretą Mariją Alakok pa- Prižadėjimai? 
Į skelbti žmonėms Jojo Širdies, Išgirdus šiuos prižadėjimus iš 
pamaldumą, kuris jau šiandien švenč. .Jėzaus lūpų. šv. Marija

____  vra Dlačiai žinomas visame ka- Margareta juos užrašė. Nors į
Foreign once'per week yearly >2.50 Uiatenyj 1 Kart aavaitžj metame $2.50 talikų pasaulyje. Bet Šis Svč.‘tuos prižadėjimus nėra būtino ta Viešpaties Jėzaus Širdyje! 

DARBININKAS .Ipzans širdies namaldnmus vra' _ i_____: i__ ta dieviškoji Širdis vra s?.

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly----------------- >4.00
Domestic once per week yearly >2.00 
Foreign yearly-------------------- $5.00

866 We»t Broadway, South Boston, M
Telephone SOUth Boaton 2680.

Ar Diktatoriai Susipeš?

Kaip bijo žmonės mirties! 
Nors ir žino jie, kad kiekvienam 
teks atsiskirti su šiuo pasauliu,

Karas jau visiems įgriso, bet tur būt nė uoliausi 
pacifistai nieko prieš tai neturėtų, jei Hitleris su Sta- 
linu susipeštų. Visai natūralu žmogaus prigimčiai įdo- kuriemyliJošvč. širdįf

leista paskelbti tačiau mirties Patale dreba J*e|
- iš baimės. “O kaip saldi bus to-
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,, . io mirtis kuris nuolat srarbin-’ sugraudinti ir atversti net kie-zinau apie šitą pamaldumą pne^0 suris nuoiai gaium .
Šv. Jėzaus Širdies! Kiek malo-jdavo Tojo Širdį, 
nių ir paguodos juk yra paslėp- j Teisėjas!

lt* ViP-AnatiPs'.I1-MI1K ftirdvip! ši-'reta Alakok. Ji toliau save var- 
i Jėzaus Širdies pamaldumas yra'^j^ iygjai tikėti, kaip į ko- ta dieviškoj* Širdis yra gilus ?ino ir aimanavo, kad visi nu- 
tampriai surištas su vienuolika ^įas tikėjimo dogmas (tiesas), šaltinis, iš kurio nuoiat teka 
prižadėjimų, kuriuos Viešpats j kurias kiekvienas katalikas kokios trys galingos malu-' 
Jėzus pranešė įvairiais laikais jau būtinai turi tikėti, tačiau srovės, būtent: gailestingu- 
apsireikšdamas Šv. Marijai Į vis jeito būtų didelė klaida jų mo sroyė nusidėjėliams; antra, 
Margaretai. Šitie prižadėjimai Į rPikžmę žemai teįvertinti. Kiek- med«s srovė, kuri nuplauja vi 
yra, deja, dar mažai težinomi 
tikinčiųjų tarpe.
Kų žada Išganytojas tiems,

'V'”

“Aš duosiu jiems visų reika-

kuris bus jo[čiausius nusidėjėlius, teisinguo- 
!” Taip rašė Šv. Marga-Įsius vesti dorybės keliu prie vis 
................... ‘ aukštesnio tobulybės laipsnio”.

Koks čia nepaprastas kunigams 
raginimas! Kiek daug yra jiems 
žadėta!

4. Visiems Platintojams 
Švč. Jėzaus Širdies 
Pamaldumo

sidėjėliai nieko nežino apie Šv. 
Jėzaus širdies gailestingumą. 
Viešpats Jėzus nebuvo paten
kintas su savo baisia mirtimi, 
kad išliuosavus nuodėmėse pa
skendusią žmoniją. Jo begalinėturiisų vargstančių ir prisegtųjų žmoniją. Jo begalinė

sielas; o trečioje srovėje tekojme*^ neleido Jam atsižvelgti į 
meilė ir apšvietimas visiems 
tiems, kurie tik nori labiau susi
jungti su Kristumi ir visiškai 
Jam tarnauti. Mirties gi valan
doje šita Širdis bus priebėgos 
vieta tiems, kurie savo gyveni
mo bėgyje ją garbino ir mylė
jo”.

Galima padalinti šituos priža
dėjimus į keturias dalis: bū
tent, 1. pažadėjimai pasaulie
čiams, 2. vienuoliams, 3. kuni
gams ir misijonieriams ir 4. vi
siems tiems, kurie skleidžia Šv. 
Jėzaus Širdies pamaldumą kitų 
žmonių tarpe.

vienas protingas žmogus 
pripažinti, kad šitie prižadėji- į 
mai yra verti didžiausio pasiti-; 
kėjimo. Juoba, kad ir mūsų rū
pestingoji Motina — Kat. Baž
nyčia įvairiais dekretais pripa
žino, jog šities prižadėjimai ne
turi savyje nieko priešinga mū
sų tikėjimui. 1921 metais Šv. 
Tėvas Benediktas XV, paskelb
damas seserį Margaretą šventą
ja, dar labiau atkreipė visų ka
talikų dėmesį į. Švenč. Jėzaus 
Širdies malones. Gi visa nesu
skaitoma daugybė išklausytų 
maldų ir nepaprastų malonių, 
apie kurias garsiai liudija visas 
devynioliktas ir dvidešimtas 
šimtmečiai, verčia mus pripa
žinti, jog visi tie, kurie tik gerai 
supranta šitų prižadėjimų reik
šmę ir stengiasi įsigyti gilesnį 
pamaldumą link Šv. Jėzaus Šir
dies, — tikrai neapsiriks ir taps 
net šiame gyvenime kur kas 
laimingesniais, nes Švenč. Šir
dies malonės pasaldins ir pa- 
švęs kiekvieną jų vargą ir paly
dės kiekvieną darbą.

Iš tikrųjų šitie nepaprasti pri-

miai stebėti, kaip du peštukai susirauna. Kai kas gali 
protestuoti, kad čia ne du, tik vienas peštukas, būtent, 
Hitleris. Stalinas esąs beveik pacifistas, nes visur ir 
visados vien apie taiką tekalba. Bet būtų didelė klai
da taip manyti. Asmeniai Stalinas gal ir bailys, bet tai 
dar nereiškia, kad jis nenorėtų kautis. Tarp jo ir Hit- liūdesiuose ir nelaimėse”, 
lerio tik toks skirtumas, kad vokiečių diktatorius puo-; 
la visus, kad ir stipriausius priešus, gi Stalinas pasi
renka pačius silpniausius, arba jau Hitlerio nugalėtus. 
Ans drąsiai puola iš priekio, šits tik iš užnugario ir tai 
dar išdavikiškai bei klastingai. Tačiau nežiūrint tų 
neriteriškų Stalino ypatumų, jis vis dėlto yra kariau
jančio komunizmo vadas ir įsitikėjęs vien į kumščio 
galią.

Tačiau ar yra galimybės, kad naciai ir komunistai 
dabar susikirstų? Esmėje tokia galimybė ir net būti
numas yra ir bus. Tik čia reikėtų šitaip klausimas pa
statyti: ar rusai su vokiečiais galų gale susikirs? Nes 
nacizmas ir komunizmas tai tik lukštai, iš kurių vokie
čiai ir rusai galų gale išsiris. Taip klausimą pastačius, 
netenka abejoti, kad slavai su teutonais turi kada 
nors susiremti, nes abi tauti savaime, gaivališkai slen
ka prie varžytinių už viešpatavimą būsimam Europos 
gyvenime. Vokiečiai pasirodė esą labai galingi ir pui
kiai organizuoti. Slavams (šiuo atveju rusams) toli 
gražu nuo vokiškos galybės ir kultūros lygio. Bet jie 
skaitlingi ir labai veislūs. Gi jei kada nusikratys kvai
lais komunistiniais varžtais, tai bus ir galingi. Tad a- 
bi tos didžiulės tautos turi lemiančiai persiimti ir įsi
tikinti, kuriai teks vadovybė Europos ekonomikoj ir 
politikoj. Tuo būdu, menkai kam tenka abejoti dėl 
būsimo vokiečių su slavais susikirtimo.

Bet kaip gi šiame kare — ar Hitleriui išsimokėtų 
ieškoti naujo priešo ir savo padėtį pernelyg apsunkin
ti? Kai kurie spėliotojai sako — taip. Kada karas per
simetė į Siriją ir vokiečiai su anglais žemėje kaip ir 
nesusisiekia, tai, girdi, kariškoji Hitlerio mašina ne
turi darbo ir ieško bet kokio naujo oponento, kad ir 
ruso. Ir ieško ne dėl kokio sportiškumo ar gryno noro 
pasipešti, bet dėl tikro reikalo. Mat, Turkija tur būt 
dar tebežiūri į Rusiją kaip į savo užtarautoją ir globo
toją. Sovietų padrąsinama, ji kažkaip sukietėjo savo 
su vokiečiais santykiavime ir bent kol kas nėra davu
si jiems tranzito per savo teritoriją. O tranzitas Hit
leriui verkiant reikalingas. Anglai baigia imti Sirija 
(bent taip giriasi), gi vokiečiai vien oru gali atlėkti į 
mūšio vietą. Visa jų motorizuota pajėga turi iš tolo 
bejėgiškai stebėti, kaip britai stiprina apsigynimo po
zicijas Irake, Sirijoj ir Palestinoj. Delsimas šiuo mo
mentu gali nulemti karą vokiečių nenaudai. Tad gi 
keistas, kaip pirmu žvilgsniu atrodo, Hitlerio grasini-1 liojant — pirmiau negu tas pilnai bus pasiruošęs.

> j lingųjų luomui malonių”.
“Aš duosiu ramybės jų šei

mynoms”.
“Aš juos raminsiu visuose jų

“Aš būsiu priebėga jiems gy
venant, o ypač mirties valando
je”

“Aš suteiksiu gausių palaimi
nimų visiems jų darbams”.

“Nusidėjėliai ras mano Širdy
je gailestingumo šaltinį.”

“Atšalusios sielos taps karš- 
.tesnės”.

“Karštosios sielos trumpu lai
ku atsieks aukščiausios tobuly
bės laipsnio”.

“Aš laiminsiu net tuos na
mus, kuriuose mano Širdies pa
veikslas bus laikomas ir gerbia
mas”.

“Kunigams duosiu dovanos 
labiausiai užkietėjusias širdis 
sugraudinti”.

“Tie, kurie platins šitą pamal-

1. Prižadėjimai 
Pasauliečiams.

“Jeigu aš tik galėčiau pa
skelbti” — rašė Šv. Margareta 
— “tuos gausingus nuopelnus, 
kurie bus suteikiami tiems, ku
rie stengsis prisidėti prie šito 
pamaldumo platinimo, kad šito
ji širdis būtų daugiau mylima 
ir garbinama, — tai ir jūs sa
kytumėt su manim: laimingi 
tie, kurie tai daro! Bet man ne
leista pasakyti kas bus jiems 
duota, dėl to, kad žmonės vien 
tų nepaprastų dovanų neieško
tų, o tik dirbtų didesnei Jo Šir
dies garbei ir meilei”.

Kiekvienas katalikas turėtų 
stengtis įsigyti šį išganingą pa
maldumą. 1. Reikia melstis su 
pasitikėjimu ir stengtis sujung
ti savo širdį su Kristaus širdi
mi. 2. Kasdien, ypač per birže-

• v

mas pulti Rusiją darosi suprantamesnis, jei kiek mė
ginsime įsigiiyt į jo planą. Gi Hitlerio planas gali būt 
šitoks (nesiimu garantuoti, kad jis iš tiesų toks yra): 
sudavęs rusams keletą blitzkriegiškų smūgių ir su- 
klupdęs juos Pabaltijuj, Besarabijoj Lenkijoj, o gal ir 
Ukrainoj, Hitleris tiek įbaugins Staliną ir turkų vy
riausybę, kad jam duos ko reikalauja — rusai alie
jaus, o turkai tranzitą... Užkariauti sovietiją ar eiti į 
Maskvą Hitleris, bent dabar, neturi nė mažiausio rei
kalo. Tad matome, kad jei Hitleris tokį ar tam panašų 
planą yra išdirbęs, tai jis visai praktiškai yra apskai
čiavęs įvairias galimybes. Planas ne toks jau fantas
tiškas ir gali visiškai pasisekti. Matyt ir Stalinas tai 
nuiunta, nes girdėt, kad yra pilnai palinkęs išpildyti 
Hitlerio reikalavimus, nė nesikėsindamas išbandyti 
kautynių laimikio. Tad prie tikro karo vargu bebus 
prieita, vis dėl tos pačios priežasties: Stalinas yra Hit
lerio vergijoj ir neišdrįsta iš jos išsilaisvinti.

Tačiau tenka pridurti, kad vien nuolankumu Sta
linas šiuo kartu gal ne išsisuks. Jei Hitleris įsitikins, 
kad Stalinas tik apsimeta klusnumu, o faktinai tai 
skubotai ginkluojasi (spėjama, kad iš tiesų taip yra), 
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“Pasaulyje gyvenantiems 
žmonėms”, rašė Šv. Margareta, 
“bus suteikta visos reikalingos 
jų luomui malonės, būtent: ra
mybė jų šeimynose, jų sunkių 
naštų palengvinimas, dangaus 
palaiminimas visuose jų dar
buose, paguoda jų varguose, 
drąsos ir gailestingumo jų mir
ties valandoje”. Šitie prižadėji
mai yra gaivinantis atbalsis tų 
Evangelijos žodžių: “Eikite 
prie manęs visi, kurie vargstate 
ir apsunkinti esate, o Aš jus at
gaivinsiu (Mat. XI-28). Kiek
vienas mūsų turi šiame pasauly
je savo kryžių nešti, kiekvienas 
turi savo gyvenimo uždavinį 
sėkmingai atlikti. Jaunikaitis 
mąsto, kokį sau luomą ir vers
lą pasirinkti. Kartais jam be 
galo sunku nuspręsti, 
širdyje dar verda baisi kova su 
savo jausmais ir su pasaulio 
dvasia. Būk, jaunuoli, prie Jė
zaus Širdies ir suliepsnos tavo 
širdis meilės ir šviesos ugnimi! 
Šv. Margaretos laiškuose skai
tome, kad Jėzus prižadėjo įves
ti į .šeimynas tikrą ramybę ir 
meilę, kame Jo Širdis bus gar
binama. Vyras mylės žmoną, 
žmona vyrą, gimdytojai mylės

liūdną pasaulio vaizdą. Jis my
lėjo mus nusidėjėlius su tokia 
karšta meile, kad Jis rodos ne
galėjo pasilikti nenužengės į 
mūsų žemę ir vėl neapreiškęs 
mums naują savo meilės įrody- 

! mą. Todėl Išganytojas kelis 
kartus apsireiškęs šv. Margare- 
tai 18-tame šimtmetyje, prašyte 
jos prašė, kad ji primintų žmo- 

i nėms, ypač nusidėjėliams, kame 
■galima rasti išvadavimą iš nuo
dėmių vergijos — būtent Jo 
meile degančioje Širdyje. Sun
ku mums vargšams gerai su
prasti tokį nepaprastą Širdies 
gerumą! Mes viską matuojam 
sulig žmonių darbais. Neturi
me nusiminti, kad mums sunku 
kovoti. Tesiskubina prie Šv. 
Jėzaus Širdies visi nuvargusie- 
ji, kenčiantieji, nelaimingi, be- ]įo mėnesį mąstyti apie Švč. Jė- 
turčiai, alkani, nuliūdusieji, zaUs Širdies 
žmonių apleistieji, kuriems jau švęsti visus 
gyvenimas apkarto ir jau yra!

L
arti nusiminimo.

I

nes jo

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku
puotosios Lietuvos

12. Bolševikai žmones 
prievarta verčia 

šnipauti jų naudai 
(Tęsinys)

Kartą ateina pas kunigą vienas 
rusas bolševikas karininkas ir bolše
vikas žydelis — kalbina kunigą dirb
ti komunistams.

—Bet gi aš esu kunigas, — paaiški
no užkluptasis.
— Nieko baisaus, galėsi kunigauti, 

tik reikės Dievo išsižadėti, — paaiš
kino kunigui komunistas žydas.

pabėrė žodžių krūvą.
— Darvinas... netiesa. Va, skaityk 

šią knygą — čia aiškiai Darvino pa
sakyta, kad gyvių rūšys negalėjo at
sirasti be aukštesnės priežasties, va
dinasi Darvinas pripažino Aukštesnę 
Būtybę, kurią mes laikome Dievu.
— Bet mūsų knygoje tokių vietų 

nėra, — sumišęs pasakė žydelis.
— Ką aš padarysiu, kad jūs išmėtė

te tokius Darvino pasakymus, kurie 
jums nenaudingi, — ramiai kunigas 
atsikirto. Ir išėjo bolševikai iš kuni
go kambario — 1940 m. liepos vidu
ryje. Dar kartą buvo atsilankę rusų 
komunistai pas kunigą ir įvairiais 
būdais kalbino, kad jis eitų jiems

— Kaip tai, kaip aš galiu atsižadėti
Dievo, kada visas pasaulis skelbia, 
kad Dievas yra, be to, visi išmokslin- šnipinėti. Po antro komunistų vizito, 
f j žmnnps tiki j Jį. .♦ kunigas nieko nelaukė, portfelis į

— Niekią, niekis, būk ramus. Juk rankas ir išdūmė į Vokietiją, peš ma- 
rųūsų didžiausias mokslinčius Darvį- tė, kad tie “vizitai” geruoju. neši
nas yra įrodęs, kad visas pasaulis' baigs.’.‘T.. į. _ /?rno-j 
atsirado be Dievo, — išdidžiai žydelis 194(f m. rugsėjo mėnesio pabaigoj

Žemaitijoj sučiumpa GPU (slapto
sios policijos) agentai kunigą ir rei
kalauja, kad jis pranešdinėtų komu
nistams įvairias žinias. Komunistų 
slaptoji policija (GPU) jį išlaikė sa
vo kambaryje 8 valandas ir įvairiau
siais būdais mėgino prikalbėti, kad 
jis įstotų į komunistų šnipų gretas. 
Kunigas griežtai ir trumpai atsakė:
— Ne, ne! Tada GPU agentai pradė

jo gražiuoju prašyti, o kunigas vis 
kartojo:
— Ne, ne! Kunigą smarkiai išvargi

no, jau naktis ir jo dar nepaleidžia. 
Tada kunigas sako:
— Aš negaliu jokių žinių jums teik

ti, nes esu kunigas, jei jūs mane ofi
cialiai tardysite, kaip valdžios atsto
vai, kaip tardomasis galėsiu pasa
kyti ką žinosiu, — pradėjo sučiupta
sis kunigas išsisukinėti.
— Mums ir užtenka, tat pasirašyk 

po šiuo raštu, — ir pakišo rusišką 
raštą.
— Kad nesuprantu rusiškai — neži

nau po kokio turinio raštu pasirašy
siu. GPU rusas viršininkas savo pa
dėjėjui lietuviui sako:
— Išversk šio rašto tekstą. GPU 

padėjėjas kunigui paaiškina, kad

Keista, kad Evangelijoje ne
randame nė vienos vietos, kame 
būtų minėta, kad Jėzus nusišyp
sojo, nusijuokė. Pastebėta, kad 
Jėzus verkė kelis kartus. Nors 
Jo išvaizda buvo maloni ir'švel- 

j

ni, tačiau visuomet galėjo žmo
nės matyti kažkokią liūdną iš
raišką Jo veide. Mat Jo dieviš
koji Širdis sopėjo dėl to, kad 
nežiūrint Jo meilės ir gerumo* 
nusidėjėliai neklausė Jo, 
dar visaip Jį niekino.

L Prižadėjimai 
Vienuoliams

bet

“Stenkitės visa įvykdyti”, Šv. 
Margareta rašė Tėvui Croiset, 
“kad vienuoliai ir vienuolės uo
liai šitą pamaldumą savyje ug
dytų, nes jų pašaukimo reikala
vimai yra kartais sunkūs ir ne- 
panešami... O šitiems reikalavi
mams įvykinti nėra geresnės 
priemonės kaip pamaldumas į 
Šv. Jėzaus Širdį”.

šiuo raštu jis pasižadąs sakyti per 
tardymus ką žinos. Kunigas pasira
šo. Tada GPU viršininkas sako:
— O dabar rašyk ant to paties po- 

pierio lietuviškąjį tekstą. Pradeda 
komunistas diktuoti, kad aš žemiau 
pasirašęs toks ir toks kunigas pasi
žadu teikti įvairias žinias ir tt. Tada 
kunigas drąsiai komunistų slapto
sios viršininkui drebia:
— Kaip tai, juk jūsų padėjėjas ano 

rašto turinį išvertė, kad aš tik turė
siu teikti žinias per tardymus, o da
bar jau aš apšaukiamas šnipu. Ne! ir 
dar sykį sakau, kad nepasirašysiu, 
tiesiog baisu, kaip jūs valdžios ats
tovai galite tokiomis suktybėmis gy
venti. Kunigas atsisakė po lietuviš
kuoju tekstu pasirašyti. Tada GPU 
viršininkas sako:
— Užteks ir rusiškojo teksto. O ku

nigas drąsiai atsako:
— Vistiek aš jums žinių neteiksiu.
— Tai tada eisi į kalėjimą, — sako 

GPU viršininko padėjėjas. GPU vir
šininkas, ruskis iš maskolijos, krei
piasi į kunigą ir sako:
— Nusifotografuokime šioj sofoje. 

GPU viršininkas atsisėda prie kuni
go, o jo padėjėjas kunigą ir GPU vir

ypatybes. 3. Pa- 
dienos darbus ir 

kentėjimus, kaip visi Jėzaus 
Maldos Apaštalavimo nariai 
daro, Šv. Jėzaus širdžiai. 4. Iš
mokti linksmai pasišvęsti ir 
kentėti dėl Jėzaus meilės. 5. 
Pagaliau, reikalinga atlyginti 
Jėzui, ’ kiek tai yra mums gali
ma, ne tik už savo nuodėmes, 
bet ir už viso pasaulio nuode- 
mes, kurios taip kankina mūsų 
Išganytojo Širdį. 6. Kas tiktai 
gali, tepasistengia birželio mė
nesyje išklausyti kasdien Šv. 
Mišių ir priimti kasdien Šv. Ko
muniją, jei galima, aukojant ją 
permaldavimo dvasioje. Visuo
tinius atlaidus gauna visi Mal
dos Apaštalavimo nariai už to
kią permaldaujamą Komuniją. 
Visi, kurie Šv. Jėzaus Širdį 
garbina šį mėnesį ypatingomis 
maldomis ir gerais darbais, ar 
tai viešai arba tik atskirai, vie
ni savo namuose gali gauti kas
dien atlaidus 7 metų ir 7 kva- 
dragenų. Be to dar galima gauti 
visuotinius atlaidus vieną kartą 
Šv. Jėzaus Širdies šventėje.

Pr. Aukštikalnis, S. J.

šininką nufotografuoja. Kunigas iš
vyksta į namus. Po dviejų savaičių, 
nakties metu, atvažiuoja tie patys 

* komunistai, kurie kunigą vertė būti 
šnipu. GPU viršininko padėjėjas ku
nigo klausia:
— Kokios naujienos?
— Jokių! Aš jums jokių žinių ne- 

pranešiu.
— Tai važiuosi į kalėjimą. Po mūsų 

pasikalbėjimo su GPU viršininko 
padėjėju, GPU viršininkas klausia 
savo padėjėjo:
— Ką kunigas sakė. Padėjėjas vir

šininkui pakartojo mano žodžius. 
Tada GPU viršininkas sako:
— Tak pajiedim (tai važiuosime). 

Kunigas suprato, kad jis areštuoja
mas ir eina paskui juos be kepurės. 
Komunistai sėdo į automobilį ir iš
važiavo, o kunigas šį kartą paliktas 
ramybėje, bet jis žinojo kas jo lau
kia, todėl rytdieną atsilaikęs šv. mi
šias, apleido kleboniją ir ištisą mėne
sį slapstės įvairiose vietose, o GPU 
agentai jau jo ieškojo. 1940 m. lap
kričio mėnesio pradžioje Apleido Lie
tuvą ir atsidūrė VokietiJbje, nes ne
norėjo pardavinėti savo šąžinės.

(Bus daugiau)
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Kaip Maskvos Agentai Išvogė Paryžiuje Privatinius Lietuvos
Pasiuntinio Daiktus

daiktų turėjo palikti Tour- 
s’e, nes jam reikėjo paimti 
daktilografę. Karo attache 
pasivijo jau Bordeaux.

Vokiečiams užėmus ir šį 
paskutinį miestą, Pasiun- 
tiuntinys išvyko su Pran
cūzų Vyriausybe į La 
Bourboule ir į Vichy, o ka
ro attache su daktilografę 
grįžo į Paryžių pakeliui 
susirasdami savo vaikus.

Tai buvo patys baisieji 
mėnesiai tiek Prancūzijai 
tiek Lietuvai. Susisieki-

turėjo nei garbės nei pado
rumo jausmo.

Tada Maskvos agentai 
kreipėsi į Prancūzų Vy
riausybę, kad ši priverstų 
Lietuvos Pasiuntinybę jų 
norus vykdyti. Pasklido 
net kalbų, kad Maskvos 
melagiai už tai žadėjo gel
bėti prancūzus nuo vokie-

Prieš Vokiečiams uži
mant Paryžių visos Pran
cūzų Vyriausybės įstaigos 
ir diplomatinis korpusas 
apleido sostinę 1940 m. 
birželio 10—11 d. Lietuvos 
Vyriausybės įsakymu su 
Prancūzų Vyriausybe kar
tu turėjo vykti pats Pa
siuntinys, karo attache, 
vienas sekretorius ir viena 
daktilografę. Kiti tarnau
tojai pasiliko Paryžiuje.

Žadėto diplomatiniam 
korpusui traukinio nei ki
tokių susisiekimo priemo
nių paskutinę valąndą di
džiojoj suirutėj niekas ne
gavo. Reikėjo kiekvienam
išvykti savomis priemonė-įmas su Kaunu buvo labai 
mis. Kadangi Lietuvos Pa-Į keblus ir nereguliarus. Te- 
siuntinybė Paryžiuje val
dinio automobilio neturė
jo, tai Pasiuntinys su žmo
na ir karo attache su dak- 
tilografe, reikalingiausius 
daiktus ir raštinės reik
menis susidėjo į savo ma
žus privatinius automobi
lius, patys šoferiaudami. 
Bet užtat išvažiavo kaip į 
paprastą eilinį week-end’ą.

Kai nuvažiavę į Tours po 
kelių dienų turėjo vėl to
liau keltis į Bordeaux, ka
ro attache buvo savo auto
mobiliu išvykęs į Bretagne 
savo šeimynos aplankyti. 
Laiku jam nesuspėjus grį
žti, Pasiuntinys vėl dalį

legramos ateidavo po mė
nesio ir dviejų. Ryšys su 
aplinkiniu pasauliu taip 
pat nebuvo lengvas. Tais 
varginančiais laikais tik 
radijas skelbė, ką daro 
raudonoji armija Baltijos 
valstybėse. Bet buvo at
spausdinti laikraščiuose ir 
Podleckio ir Krėvės Micke
vičiaus pareiškimai apie 
Lietuvos nepriklausomy-

Barbariška Komedija

tas Lietuvos ženklas (Vy
tis) ir Gedimino stulpai...

Bet vidury jie nieko ne
rado — tik ant vienos 
marmuro lentos salone 
vaikų ranka užrašyta 
jiems prakeikimą. Baldai 
ir kiti vidaus įrenginiai 
buvo suspėta paskutinę 
valandą išvežti. Tai buvo, 
berods, padaryta Podlec- 
kio - Glovackio įsakymu: 
tie duobkasiai dar nenorė
jo, kad tą turtą išsivežtų 
Lietuvos gruobuoniai kur 
nors į Maskoliją, ir atsiun-

tė telegramą tiesiog į Pa
ryžių, kad visą nejudomąjį 
turtą Pasiuntinybė pasiųs
tų į Kauną.

Tęsinys 8-tame pusi.

syfoė atsižvelgti ir į tą spe- 
cialinę padėtį, kuri neleido 
Pasiuntiniui susisiekti su 
Paryžium, kur jis galėtų 
pats nuvykęs išvežti ar lik
viduoti savo turtą namuo
se, kuriuose išgyveno 15 
metų.

Bet lyg kieno užburti Vi
chy ponai' tų argumentų 
neklausė ir nors patys for
maliai Lietuvos užgrobimo 
nepripažino, Lietuvos vals
tybės turtą betgi vertė a- 
tiduoti grobikams.

Kai Pasiuntinybės rak
tai patarėjo Paryžiuje bu
vo atiduoti Prancūzų Vy
riausybės atstovui rugpiū
čio 25 d., tas atstovas po 
kelių dienų juos perdavė 
Maskvos Ambasadai. Ši, 
žinoma, tuojau įsiveržė į 
tuos Lietuvos darbo žmo
nių pinigais įgytus kuk
lius, bet gražius namus 

i vienoj iš gražiausių Pary
žiaus dalių (Place Males- 
herbes). Naujos laidos 
raudonsiūliai ir rusifikato- 
riai praėjo pro vartus, ku
riuos puošia akmeny iškai

bės išlaikymą ir socialinės 
santvarkos nekeitimą. Tik 
liepos mėnesio gale išėjo 
aikštėn visi tie melai ar i- 
liūzijos.

Pasinaudodama Vakarų 
Europos karu, Rusija vyk-i 
dė savo seną imperialinę i čių ir suteikti jiems mate

rialinės ar maisto pagal
bos. Ant griuvėsių Mas
kva vaidino taip pat savo 
didybės ir galybės rolę 
būsimame pasaulio reika
lų tvarkymo akte.

Prancūzai tada buvo tik
rai toki vargšai ir taip pra
laimėjimų * sugniuždyti, 
kad skęsdami pabijojo net 
tą šiaudelį nuo savęs at-i 

(stumti. Vyriausybė, kad ir] 
aiškindamasi arba laiky
dama viską tik laikinu da
lyku, vertė Pasiuntinybę 
perduoti ligi 25-tos rug
piūčio dienos, nenorėdama 
turėti kokių sunkumų ne 
tik su Rusija, bet ir su Vo
kietija, kuri valdė Pary-v • zių.

Buvo tikėtasi, kad Pran
cūzų Vyriausybė paims 
Lietuvos valstybės turtą 
savo globon ir jį apsaugos 
ligi galutinės taikos sąly
gos išspręs patį Lietuvos 
klausimą. Galėjo Vyriau- [

programą, pabiaurintą ko
munistiškais griovimo, 
grobimo ir bedieviško pa
laidumo ir melo metodais.

Toje suirutėje dvi Pran
cūzijos zonos buvo atskir
tos viena nuo antros ir su
sisiekimas tarp Paryžiaus 
ir Vichy buvo begalo ap
sunkintas. Lietuvos Pa
siuntinys ne kartą negavo 
leidimo nuvykti į Paryžių. 
Tuo tarpu Maskvos agen
tai, apgavę net jų pačių 
suorganizuotą pastumdė
lių seimą, o paskui suvaidi
nę Maskvos delegacijos 
komediją, visur užsieniuo
se paskelbė tariamai lais
vą Baltijos valstybių prisi
jungimą ir džiaugsmingą 
jų savižudybę.
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United Coop. Society of Fitchburg

61 Parker St. Tel. 61 Gardner, Mass.

į

Netrukus Maskvos agen
tai pareikalavo perduoti 
jiems Pasiuntinybės na
mus, turtą ir archyvus, 
nes jie dėjosi ir Lietuvos

atstovais. Suprantama, 
kad nevienas lietuvis už
sieniuose į tą žiaurią bar
barišką komediją nesidė
jo, nebent toks, kuris ne-

Juozas Kasnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoainai dėl visokių reikalų.

Visaip ■ Pasirinkimas yra
ir n-i ■• * •rrn-» > . • • -
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Rosener’s Cafe

(vairūs gėrimai —

Alus, Vynas — Patarnavimas

38 Main St. Webster, Mass.

Tel. 160 Gardner, Mass.

Thomas Brazell & Co., Ine

Pristatytojai įvairių gėrimų

Thornton’s Market

Mėsos ir Groseris

201 Pleasant St.,

Trull Coal and Lumber 

Co.

Brown Bros. Co

Išdirbėjai kėdžių.

90 Mechanic St. Gardner, Mass.

Gardner, Mass.

Davis Hardware Co.

Pleasant St. Tel. Web. 125

Dažai, Alyva, Stiklai, Elektrikiniai Reikmenys ir k.

Lemay Fumiture Co., Ine.
Pirmaujanti baldų krautuvė Gardnery 
Atidaryk savo sąskaitą pas Lemay’s

i
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V W >.

Mes megsw*

; . ■: -:į- vz
Patenkina kiekvieną - laikyk ant rankų 

keletą butelių kiekvienos rūšies-abu yra

“ALE kuris yra ALE

175 Main St. Tel. Web. 30 

Webster, Mass.

17 Pleasant St. Tel. 111 ir 112 Gardner, Mass.
i

70 Parker St.
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KUN. PRANCIŠKUS JURAS,

Klebonas ir vikaras. — Žmogus, kuris ieško darbų. — Ką 
turėtumėm daryti Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
me. — Kunigų Vienybės planai. — Truputis biografinių 

žinių. —Džiaugiasi, dėkoja ir linki.
Lawrence Šv. Pranciškaus pa

rapijos lietuviai katalikai š. m. 
birželio 22 d. rengia savo klebo
nui kun. Pr. Jarui ir vikarui 
kun. J. Skalandžiui dideles iš
kilmes. Mat, kun. Pr. Jurui šiais 
metais birželio 16 d. sukako 
50 metų amžiaus, o kun. J. Ska
landžiui šiais metais birželio 5 
d. suėjo 10 metų kunigystės.

Lietuvių išeivija Amerikoje 
kun. Pr. Juro asmenyje turi di
delį darbuotoją. Jis darbų ne
vengia, bet mielai ant savo pe
čių ima parapiijnės ir visuome
ninės veiklos naštą. Juk ir šian
dien kun. Pr. Juras yra svar
biuose visuomeninio gyvenimo 
postuose. Jis yra Kunigų Vie
nybės Centro pirmininkas, ilga
metis LDS vice-pirmininkas ir 
generalinis “Darbininko” admi
nistratorius, Katalikų Federaci
jos Centro iždininkas, Katalikų 
Susivienijimo dvasios vadas.

tas tų metų spalių 13 d. ir per 
kelis mėnesius kun. Pr. Juro rū-1 
pėsčiu ir pasišventimu surinkta 
vidaus įrengimui iki trijų desėt- 
kų tūkstančių dolerių ir dabar 
žmones garbina Dievą puošnioj 
ir jaukioj bažnyčioj. Tiesa, 
Sanktuarium baigtas tik perei
tais metais, taip pat pereitais 
metais įrengti nauji vargonai, 
kurie kaštavo virš 3000 dolerių. 
Be to, kun. P. Juras smarkiai 
sumažino parapijines skolas. 
1929 m. atvažiavęs į Lawrencą 
rado parapijinės skolos 46,000 
dolerių, o dabar jau tik 28,000 
dolerių skolos teliko. Kun. Pr. 
Juras parapijiečių reikalams y- 
ra atsidavęs visa dūšia. Apie
savo santykius su parapijiečiais Lawrence lietuvių parapijos klebonas, LDS Centro 
taip pasisako: “Atgailos Sakra- Valdybos ilgametis vice-pirmininkas ir “Darbininko" 
mentui bei asmenimems patar- vyriausias administratorius, Kunigų Vienybės pirmi- 
navimams ofiso nuskirtų valan- nįnkas jr kitų organizacijų valdybos narys, birželio 16

DltBlMlNKįBJ

navimams ofiso nuskirtų valan- j ’ - — - - - -
dų neturiu. Dieną ir naktį pa- j minėjo savo 50 metų amžiaus sukaktį.

Kun. Pr. Juras į Lawrencą 
paskiriamas klebonu 1929 m. 
gegužės 15 d. Jis apie savo pa-► 
skyrimą į Lawrencą taip Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
trisdešimties metų sukaktuvi
niame leidinyje rašo: “Su bai
me ir drebėjimu grįžau į Law- 
rencą, nes jaučiau, kad atlie
kant paprastąsias parapijos kle
bono pareigas, teks baigti sun
kus bažnyčios statybos darbas. 
Bet nenusiminiau. Tikėjau, kad 
Visagalis išklausys mūsų pra- 

, šymus ir, anksčiau ar- .-vėliau. 
pavelys įrengti dievnamį ir iš 
skiepo persikelti į puošnią baž
nyčią”. Bažnyčios sienos pasta
tytos, jos stogas apdengtas ir 
pamaldoms skiepas įrengtas 
kun. Pr. Virmauskio pastango
mis ir rūpesčiu. Dabar reikėjo 
įrengti bažnyčios vidus. Vidaus 
bažnyčios darbas pradėtas 1930 
m. balandžio mėnesį, o užbaig-

i
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siryžęs tarnauti savo parapijie
čiams. r 
paštališką darbą, dirbu pats. jarbįs jįs pašvenčia daug laiko, įdeda daug darbo ir 
savęs negailėdamas. Kur pride- savo pinigų besirūpindamas “Darbininko” biznio, or-! 
du savo ranką prie arklo, atgal i ganįzacįjos įr organizacijų reikalais. Sovietams; 
nesidairau. Sekmadienių ir S1O\ pavergus Lietuvą, daug lietuvių kunigų ir pasaulionių 
kių vakarų pamaldos, susirinki-; pabėgO į Vokietiją. Kun. Juras, būdamas Federacijos 
mai, pamokos ir mano į vairus iždininku, labai daug rūpinosi, kad tuos pabėgėlius 
visuomeniniai darbai aiškiai į-1 
rodo, kad darbas ir malda yra 
mano mylimiausieji užsiėmi
mai” (cituota iš Šv. Pranciš
kaus Lietuvių parapijos trisde
šimties metų sukaktuvinio lei
dinio).

Kun. Pranciškus Juras yra nuoširdus lietuviškos
Ragindamas kitus į a- katalikiškos, o ypač “Darbininko” rėmėjas ir bendra-

sušelpti. Jis yra karštas patriotas, stambus katalikiš
kos spaudos, švietimo ir kitų katalikiškų įstaigų rė
mėjas.

Auksinio Jubiliejaus proga sveikiname kun. Pran
ciškų Jurą ir linkime sveikatos!

Įsteigtas Lietuvių Informacijos Biuras
profesoriavęs ir Latvijos vals- 
ty’biniame universitete, su rim
tomis paskaitomis apvažiavęs 
daug Europos sostinių. Jungti-; 
nių Valstybių ir Kanados dides
niuosius miestus, užmezgęs ar
timus ryšius su daugelio univer
sitetų profesoriais, mokslinin-l 
kais ir. apskritai, kultūrinin 
kais. Turi plačių pažinčių ir į 
vairių tautų politikų ir visuo-i 
menės veikėjų tarpe. Be to, šie 

kuris už- darbai prof. Pakštui jau nebus

w Mūsų sukaktuvininkui nę 
naujiena ir spaudos darbas. Jei 
tik atsiranda koks opesnis ar 
aktualesnis visuomeninis klau
simas, tuč tuojau jis aliarmuo
ja spaudoje ir nurodo, kaip rei
kėtų šiuo ar kitu atvęju pasi-

— Kas reikėtų dabar tuč tuo
jau daryti Lietuvos gelbėjimo 
veikime?
— Tuojau reikia steigti infor

macijos biuras ir jo vedėju tin
kamiausias yra prof. Dr. K. 
Pakštas. (Kun. Pr. Juro pagei
davimas dalinai jau įvykdyta,

elgti. Jis taip pat gyvai susirū- Red.). Iš informacijos biuro 
pinęs kuogausiausiai paskleisti į turėtų išeiti gyva Lietuvos gel- 
žmonėse lietuvišką katalikišką į bėjimo dvasia ne tik mūsų, bet 
laikraštį. j ypač amerikiečių, anglų ir kitų

Kartą vartau 1935 metų taut^ spaudoje. Reikėtų anglų 
“Pranciškonų Pasaulis” laikraš- • dalboje leisti žurnalą, kuris ga- 
ęio komplektą, gi, žiūriu, spalių l®tų kitataučius, o ir mūsų pa- 
mėn. numeryje įdėtas kun. P. profesionalus ir biznierius 
Juro laiškas. Čia cituoju šį laiš- sudominti Lietuva ir lietuvių 
ką: “Su gerais prieteliais suma- gyvybiniais reikalais. Tokį žur- 
nėm tėvynės pajūryje įkurti ka- na^ galima būtų išlaikyti — 
talikišką spaustuvę. Nupirkau i reikia jis leisti biznieriškais pa
masinąs. sukroviau į laivą ir ‘ grindais. Trečias svarbus daly- 
pasiunčiau Kretingos pranciš- kas, tai Lietuvos gelbėjimo fon- 
konams. Nuvažiuokite į Klaipė- das, jis reikia stiprinti ir didin- 
dą atsiimti. Tikiu, kad Lietu- U; negali aukų rinkimas Lietu
vos Vyriausybė už tokią dova-įvos gelbėjimui ribotis tik p. 
ną muito neims”. Po laišku pa-!a<^v* Gabaliausko maršrutu, juo 
sirašyta, jūsų prietelis kun. P. labiau aukų rinkimas negali 
Juras, žodžiu, kun. P. Juras ne-1 baigtis su p. adv. Gabaliausko 
paprastai vertina spaudos žodį 
žmonių ir visuomenės gyveni
me.

maršruto įvykdymu.

— Kokius svarbiausius planus 
turi Kunigų Vienybė, 
teiravau Kunigų Vienybės Cen
tro pirmininko.

, — Dabar svarbiausias daly- 
Jėzaus Šir- yra, kad susicementuotu- 

gyvenančioms' mėm visas jėgas Lietuvos ats-

pasi-
Kun. Pr. Juras Šiaulių mieste 

paveldėjo iš tėvo namelius, vie
šėdamas Lietuvoje, šiuos name
lius pavedė Saldž. 
dies Seserims, ^TvananZinmc i 
Šiauliuose, kurios dirbo gražų tatymui, kad pavergtas lietuvis 
auklėjimo darbą mokyklose, ži- j išvystų Lasivės ir Nepriklauso- 
noma, dabar jos rusų bolševikų mybės saulę, jau staliniškoji 
išvaikytos po visus Lietuvos “saulė” iki gyvo kaulo įkyrėjo 
pakampius.

Kun. P. Juras daug yra prisi
dėjęs prie Pranciškonų naujo
kyno Lietuvoje įsteigimo. Taip 
pat uoliai remia marijonų pro- . „v.
jektus Amerikoje, žodžiu, kur I lūs, maldaknyges ir kitas kny- 
tik yra visuomeninis ar labda- į gas ar brošiūras, nes iš Lietu- 
rybės darbas — tuojau sutiksi vos knygų negausime, 
ir kun. Pr. Jurą.

Žinodamas, kad Liet. Kat. Fe- turą sunaikino, o dabar tik ga- 
deracija daug, rūpinasi Lietuvos; mina knygpalaikes garbinan- 
gelbėjimo reikalais, o tos orga-|čias Staliną. Kunigų Vienybė 
nizacijos iždininku yra kun. P J negali pamiršti ir klierikų auk- 
Juras, todėl kfl?jpiaus(rA;jį Lie-į įėjimo, nes gali tekti siųsti j 
tuvos gelbėjimo reikalais iri Lietuvą, o gal net ir 
klausiau: jų pajėgų.

i

lietuviams. Dėtinos visos pa
stangos, kad lietuvius įtrauk- 
tumėm j organizacinį gyvenimą. 
Kunigų Vienybei reikėtų susi
rūpinti leisti didesnius veika-

bolševi- 
kai geriausia lietuvišką litera-

A/

VIENA KITA BIOGRAFINE 
ŽINELĖ. — Kun. Pr. Juras gi
mė Bridų kaime, Šiaulių parapi
joj, 1891 m. birželio 16 dieną. Į 
Amerikos Jungtines Valstybes 
atvyksta 1912 m. spalių mėnesį. 
Čia daug vargo patyrė, bet pa
siekė savo tikslą. Amerikoj bai
gia mokslus ir 1922 m., birželio 
18 d. įšvęstas kunigu. Po įšven
tinimo kun. P. Juras Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj vika
ravo iki 1927 m. balandžio 1 d. 
1927 m., balandžio 1 d., Jo Emi
nencija Kardinolas O’Connell jį 
paskyrė į Lowell Mass., 
Juozapo lietuvių parapiją, 
rioj sėkmingai dirbo iki i 
m. gegužės 15 d. O nuo i 
metų klebonauja Lawrence.

Apie kun. Pr. Juro kūdikys
tės, vaikystės, kierikavimo ir 
sthdentavimo 
plačiau sužinoti Kunigų Vieny
bės Forumo 1937 metų, 24, 25, 
26 numeriuose, taip pat ir apie 
jo platesnę veiklą įvairiose sri
tyse ir parapijose. Daug me
džiagos apie sukaktuvininką 
galima rasti ir šv. Pranciškaus 
Lietuvių parapijos trisdešimties 
metų sukaktuviniame leidinyje.

Džiaugiasi Lavrence lietuvių 
katalikų parapija ir plačioji lie
tuviškoji išeivija kun. kleb. P. 
Juro ir kun. vikaro J. Skalan- 
džio sukaktuvėmis ir linki sėk
mingos darbuotės ir toliau.

“Darbininkas” džiaugiasi nu
veiktais sukaktuvininkų dar
bais, dėkoja už visokeriopą pa
ramą ir daug dar tikisi sulauk
ti. K. Tyla.
1941. VI. 5.

ALRK Federacijos centro 
valdyba, matydama didelį rei
kalą informuoti apie Lietuvą ir 
lietuvių tautos reikalus ir sieki
mus, įsteigė Lietuvių Informa
cijos Biurą Chicagoje. Biuras 
teiks informacijas Amerikos 
spaudai, aukštoms mokslo įstai
goms, valdžios įstaigoms ir jos 

1 atstovams. Jisai teiks žinias a- 
pie Lietuvą visam angliškam 
pasauliui. Be to, jisai tarnaus 
kaipo mūsų centras, kuris už- ■ 
megs ir palaikys artimus santy- naujanybė. Jis arti prie jų sto- 
kius su kitomis pavergtomis vėjo ir anais laikais, 
tautomis, siekiančiomis išsilais- buvo dirbama 
vinti iš okupantų priespaudos. 
Šį biurą steigti Federacijos val
dyba nutarė vienbalsiai.

Biuras tuo tarpu steigiamas 
Chicagoje ir jis bus palaiko
mas Federacijos lėšomis. Kai 
kitos grupės savo fonduose tu
rės surinkusios pinigų ir norės 
dirbti bendrą Lietuvos išlaisvi
nimo darbą lygia reprezentaci- 
ja ir lygiomis padengiant to 
darbo lėšas, kaip yra susitarta 
steigiant Amerikos Lietuvių 
Tarybą, Federacija mielai su
tiks bendradarbiauti ir biurą 
pervesti Amerikos Lietuvių Ta
rybai.

Lietuvių Informacijos Biuro 
organizavimo darbas pradeda
mas tuojau. Bet plačiu mastu 
jisai pradės veikti nuo šių metų 
rugpiūčio 1 dienos. Biuro direk
torium yra pakviestas gerb. dr. 
Kazys Pakštas, Lietuvos Uni
versiteto profesorius, kuris per! 
pastaruosius kelerius metus I 
profesoriavo Kalifornijos Uni-1 
versitete ir gražiai garsino Lie-' 
tuvos vardą. Kad šiam dideliam 
ir svarbiam darbui vadovauti 

i tinka profesorius K. Pakštas, 
rodo jo praeities darbai, geras 
prie jo prisirengimas. Jisai yra

greso knygoje, kuri jau rengia
ma spaudai. Visi šie klausimai 
yra labai aktualūs. Jie turės pa
raginti mūsų visuomenės vadus 
ir veikėjus gausingai suvažiuoti 
j ypatingai svarbų Federaci
jos kongresą.

METINIAI MOKESČIAI
šiomis dienomis užsimokėjo 

metinius mokesčius už 1941 me
tus: Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoje

; tuvių Darbininkų Sąjunga — 
$10.00; .Vetc Haven, Conn., Fe
deracijos skyrius — $5.00.

$10.00; Lie-

šv.
ku-

1929
1929

dienas galima

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 

ite: “Darbinin- 
Broadway. So. 

Boston, Mass.

ku «lų»ui ^kymus siųsk 
Rusiją nau- 335

£ -A

AUKOS
Aukos Lietuvai gelbėti per 

Federacijos centrą įplaukė:
Mahatioy City, Pa., Lietuvių 

R. K. Susivienijimo Amerikoje 
11-mojo Penn. apskrities bankie- 
i to, surengto vasario 17 d., likęs 
pelnas Lietuvai gelbėti $50.00.

Kankakee, III., aukos surink
tos Lietuvos reikalams St. Ga- 
baliausko prakalbose $19.00.

Jau laikas pasirūpinti, kad vi
si Federacijos skyriai iškolek- 
tuotų iš prie jų priklausančių 
draugijų metinius mokesčius į 
Federacijos centrą. Lokalinės 
draugijos ir centralinių organi
zacijų kuopos moka Federacijai 
$1.00 į metus. Kadangi kongre- 

, reiks patiekti 
jam apyskaitą, dėl to prašome 
pasirūpinti, kad dar prieš kon
gresą mokesčiai būtų 
sumokėti.I

Kolonijų veikėjai 
**,**'*j SHVO 

Referatus šių metiniam Fede- Lietuvai Gelbėti Fondui, 
racijos kongresui, 
rugpiūčio 
Kolegijoj, 
ruošia: 1)
(Amerikos 
veikla); 2) 
(Lietuvos 
mos); 3) Kuų. Juozas Prunskis 
(Lietuviškųjų knygų 1______
ir platinimas). Šie referatai bus 
atspausdinti Federacijos kon-

kuomet 
ir kovojama dėl 

Lietuvos Nepriklausomybės 1- 
mojo Pasaulinio Karo metu. A- 
merikos Lietuvių Tarybos jisai 
buvo išrinktas vykti su delega
cija (1918 m.) į Europą ir ten, 
drauge su kitais tautos vadais,' 
darbuotis Lietuvos išlaisvini
mui. Jo mokslas, apkeliauti ke
li kontinentai, platus patyri
mas, pažintys, smulkmeniškas 
ir platus Lietuvos reikalų paži
nimas, dinamiška energija ir vi-1 
sos kitos geros ypatybės, tai 
puikiausia kvalifikacija diri
guoti centrui, iš kurio plauks į sas jau netoli 
platųjį pasaulį informacijos a- 
pie Lietuvą.

REFERATAI 
FEDERACIJOS

KONGRESE baigti pripildyti

centrui

prašomi 
kvotas

! 
būsiančiam

7 d., Marianapolio! 
Thompson, Conn., 

Juozas B. Laučka 
lietuvių katalikų 
Prof. K. Pakšt as\ 

vadavimo problė- 
— • •

leidimas

I

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekr., 

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

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

Šv. Grigalius

Kur Pirkti?
Pigiausia Galite Pirkti Tik
"Darbininkas Electric Supply" krautuvėje

Negalvok, nemąstyk, jei reikia šal
dytuvų, skalbtuVų, radio, valytuvų ir 
kitų elektrinių dalykų, visuomet pirk 
‘Darbininkas Electrical Supply’ krau
tuvėje, nes čia tikrai pirksi pigiausiai.

Moderniškas valytuvas tik $39.95.
Su daugeliu vertingiausių dalių $54.95

«

Skalbiamoji Mašina, 
kuri sutaupys Jums 

laiką ir pinigų.

Kaina tik $69.95

Darbininkas Electrical Supply
366 W?‘Broadvvay

• tt'

So. Boston, Mass.
Telefonas ŠOU 2680
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvių Diena

kyti į Lietuvių Dieną, kuri 
įvyks liepos - July 4, Sesu
čių Pranciškiečių įstaigo
je. Čia Jūsų aukšto idealo 
siekiai bus pilnai užganė- 

i dinti.
Jau per daug metų, kaip 

Lietuvių diena yra prigiju
si Pittsburghe. Tai yra 
gražus ir pagirtinas daly
kas, kad visi kaip vienas 
remia tą dieną. Visi atsi-

|
bet daug rašo j laikraščius, ku-1 vavo ponai Juozas ir Rozaliją 
riuose telpa ilgiausi straipsniai. Mikniai su dukrelėmis iš Dėt* 
Šis Bankietas parodė, kad para- roit, Mich. Prieš 16 metų ponai 
pijiečiai myli savo kleboną kun. Mikniai apleido New Haven’ą ir 
S. Kneižį, kad taip daug atsi- į apsigyveno Detroite, kur gra- 
lankė į Bankietą. Tad lai Die-'žiai išauklėjo sūnų ir dvi duk- 
vas laiko kun. S. Kneižį ilgus reles. Negalima praleisti nepa- 
metus sveiką ir laimingą. minėjus, kad ponia Rozalija

Juozo Vaikas. Miknienė, gyvendama mūsų ko
lonijoj yra neapsakomai daug 
pasidarbavusi parapijos, drau
gijų, organizacijų ir jaunimo 

į gerovei; buvo gabi artistė ir
Birželio 1 d., įvyko graži puo- dažnai dalyvavo scenoj, atlik

ta, kurią surengė draugai ir ar- dama sunkiausias ir ilgiausias 
terų Sąjungos vardu, O. Paznio-timi giminės dėl pagerbimo pp. roles. Priklausė prie Moterų 
kaitė parapijiečių ir katalikiškų Juozo ir Barboros Zimkų, jų 25[Sąjungos 33 kuopos, kurioje e- 
organizacijų vardu. Kalba pats metų vedybinio gyvenimo su- nergingai darbavosi. Lankyda- 
klebonas kun. S. Kneižis ir dė-. kaktuvių proga. Prisirinko pil- ma šią koloniją, aplankė
koja kunigams giminėms ir pa- nutė svetainė giminių ir artimų pažįstamus bei gimines ir malo- 
rapijiečiams už atsilankymą ir draugų; taipgi atvyko skaitlin- niai pasikalbėjo apie praeities 
dovanas. Sakė, kad jam Nor- gai svečių ir viešnių iš tolimes- veikimą, taipgi papasakojo a- 
woode per 10 metų Šv. Jurgio nių kolonijų. Skaniai pietau-jpie Detroito lietuvių veiklą. Po 
parapijoje klebonaujant buvo jant, pasakyta gražių kalbų ir kelių dienų išvažiavo į Athol, 
malonu, kad parapijiečiai su pareikšta jubiliejatams sveiki- Mass. aplankyti gimines. Linki- 

širdingų linkėjimų, me ponams Mikniams linksmai 
praleisti atostogas ir laimingai 
sugrįžti į namus.

rė
ki- 
Šv. 
Šv.

|ratoow laidotuvių direktorius. 
A. Kneižys, “Darbininko” 

į daktorius, Alec Abdallah ir
ti. Dainų programą išpildė 

(Jurgio lietuvių parapijos
Cecilijos choras, vadovaujant 
muzikui A. Šlapeliui; duetą pa- 

: dainavo E. Navikienė ir O. Paz- 
niokaitė; kvartetą sudarė E. 
Navikienė, O. Pazniokaitė, P. 
Nevinskas ir P. Rakauskas. Do
vanas įteikė klebonui kun. S. 
Kneižiui L. Chubat vaikų alta
ristų vardu, A. Aidukonytė, 

, Sodaliečių vardu, A. Sykes Mo-

I!

Pittsburgh’o lietuviška žiausiai. Bet imkime pro- 
visuomenė labai domisi, a- porcionališkai pagal skai-^^*-*«* .
pie Lietuvių Dieną ir lau- čių lietuvių, tai atrasime lanko ir visi noriai daly-į 
kia jos. Yra dėl tos nekan-daugiausiai padariusių, vau ja. Tai reiškia, kad 
trybės daug priežasčių, kaip dvasiniame taip ir e- Pittsburghiečiai moka ir ( 
Pirmoji svarbiausia prie- konominiame progrese. I-' nori užlaikyti vienybę, o 
žastis yra ta, kad perei- mant pagal skaičių: Kas kur vienybė ten ir galybė.! 
tais metais Lietuvių Die-turi daugiau mokyklų? Kaip parodo ta vienybė?j 
noje susirinko milžiniška Lietuviai. Kas turi nuosa-(Taip, kad ketvirtoj dienoj 
minia tiktai dalyvauti iš-vybės, klubų, svetainių, liepos nei viena parapija,' 
kilmėse šventinimo Kam-krautuvių, biznierių dau-' nei draugi ja nei klubas ne- Į 
pinio Akmens naujos aka- giau ? Lietuviai. Kas yra rengia išvažiavimų, bet vi-, 
demijos. Bet kaip daug pastovesni ir 
žingeidžiau bus šiais me- gesni darbuose? Lietuviai, 
tais pamatyti ne tik kerti- Kokių tautų mažiausia ka- 
nio akmens, bet visa nau- Įėjime, teismuose, prasi- 
ja Šv. Pranciškaus Akade- kaltelių ir ubagų Ameriko- 
mija jau užbaigta. Kaip je? Lietuvių. Va, kuomi 
jauku bus gėrėtis šiuo pui- lietuviai atsižymėjo ir turi 
kiu, modernišku pastatu, teisę didžiuotis!
šios gražios naujos moky- Taigi nSra nuostabu> kad 
kl°s- Pittsburgho lietuviai taip į

Klausimas, kodėl lietu- domisi Lietuvių Diena ir 
viai taip uoliai domisi Šv. Pranciškaus nauja a- parapijos ir visų katalikiškų or- į^utymaf’reikiauja. 
mokslo įstaigomis. Atsa- kademija. Tiesa, niekas ganizacijų vardu, surengė kle- —__ 
kymas aiškus kaip diena, kitas neragina Sesučių bonui kun. S. Kneižiui. jo 10 Kneižfo brolis A. Kneižys, se- 
Iš patyrimo žinome, kad Pranciškiečių statyti nau- metų klebonavimo Norwoode šuo švogeris Mitchell iš Na- Kneižis atvyko į Norwoodą ir 
Lietuvių tauta buvo spau- ją Akademiją kaip tik pra- sukaktuvių proga puikų bankie- shua, N. H., Manikų šeimyna iš užėmė Šv. Jurgio parapijoje vie- 
džiama ir vergiama iš visų kilnios dvasios ir aukšto i- tą. žmonės suėję į svetainę su- Hartford, Conn., ir kiti giminės, 
pusių per daug, daug me- dealo lietuvių — ypač Dva- Sėdę prie gražiai papuoštų sta- žmonių buvo virš 300. Buvo pa

lų laukė ateinant klebono. Pa- sakyta daug gražių kalbų apie 
sirodžius klebonui kun. S. Knei-, kunigo S. Kneižio darbuotę.
žiui, lydint kunigams, pasigirdo Kalbas pasakė šie asmenys: — 
didelis rankų plojimas. Federa- Kun. J. Svagždys, Kun. P. Ju- 
cijos 10-to skyriaus pirminin- ras, Kun. Meslis, S. J., Kun. 
kas H. Balutis pradėjo progra- Ragažinskas iš Brazilijos, Kun. 
mą. Pasveikinęs visų parapijie- Liutkus, Kun. Skalandis, Kun. 
čių ir organizacijų vardu, linkė- Plevokas, Kun. K. Barauskas iš!

Kas yra rengia išvažiavimų, bet vi- 
ištvermin- si laukia Lietuvių Dienos 

! ir visi atsilanko į Lietuvių 
Dieną.

Rengiamoji Komisija.

NORWOOD, MASS.
Gražiai Pagerbė Klebnoą 

Kun. S. Kneižį

NEW HAVEN, CONN.

savo

i

malonu, kad parapijiečiai i 
klebonu gražiai sugyveno vie- nimų ir 
nybėje. Tad, Dieve duok, kad ir taipgi įteikta brangių dovanų, 
toliau vienybėje gyventume, Prie šios progos sveikinu ir aš 
nes klebonui ir parapijiečaims ponus Žimkus, linkėdama su- 

Tautai išlaukti sveikiems auksinio jubi- 
" liejaus.

Tarpe svečių ir viešnių daly-

Sovietų agentas Gaik O- 
vakimian, sulaikytas prieš 
pat jo išvykimą iš J. V. Jis vienybėje dirbant 
yra chemikas ir sulaikytas Bažnyčiai daug gali nuveikti, 
už tai, kad kaipo svetimos 
valstvės agentas neužsi-

Kun. Jenkus užbaigė programą, 
labai gabiai ją vesdamas. Žmo-

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkite* -Darbininke**.

RK Federacijos 10-tas skyrius, registravo, kaip Šios šalies n®s ėjo į namus linksmi ir pasi'
M. ~ m C -I Kr. ♦•nKlriolrn • . . • tenkinę.

. Noriu pasakyti kelis žodžius 
apie kun. S. Kneižį. Kun. S. J. Vaičaitis Studio
tą birželio mėnesį, 1931 metais. 
Jau 10 metų, kai kun. S. Knei
žis sėkmingai darbuojasi šioje 
parapijoje. Jam vadovaujant, 
daug kas buvo parapijoje įtai
syta ir pataisyta ir parapijos 
skolos atmokėta. Jis daug dar-' 
buojasi organizacijose o ypa
tingai jaunimo Sodaliečių ir 
Vyčių tarpe. Suorganizavo Šv. 
Vardo vyrų draugiją, kuri turi 
apie 400 narių, yra‘Moterų Są-' 

SUČių statybos darbą, pra- ir pakvietė kun. Jenkų būti pro- Selectman, p. T. Mitchell, Dr. i jungos centro dvasios. vadas ir 
Šoms Pittsburgh’o ir visos gramos vedėju. Pagerbime da- A. Gasson, Vaistininkas A. Mic-: veikia kitose organizacijose, 
apylinkės lietuvių atsilan- lyvavo daug kunigų, kun. S. kūnas, ponia A. Sykes, E. Wa- Netik organizacijose veikia,'

tų. Kuomet tik gavo laisvę siškijos reikalavimai. Ir 
atsikvėpti, tuojaus moky- jeigu Sesutės įstengė pa
klos dygo kaip grybai po 
lietaus. Studentų mokyk
los buvo pripildytos ir 
trumpame laike Lietuva 
susilaukė savo visokio luo
mo profesionalų.

Kitas pavyzdis. Paimki
me Amerikos lietuvius. 
Tiesa, palyginant su kito
mis tautomis, lietuvių at
važiavo į Ameriką ma

statyti tą seniai pageidau
jamą apšvietos židinį — 
naują akademiją, tai ačiū 
Šventai Dievo Apvaizdai, 
ačiū prakilnios dvasios 
dvasiškijai, ačiū gerašir
džiams lietuviams.
'Kad toliau parėmus Se- ros sveikatos ir ilgiausių metų Butters Chairman of the Board 

SUČių statybos darbą, pra- ir pakvietė kun. Jenkų būti pro- Selectman, p. T. Mitchell, P“

Į

jo klebonui kun. S. Kneižiui ge- Lietuvos, Kun. Jenkus, Harry,

31 Sterling Rd., Brockton, Mass
Studija įrengta pagal vėliausios mados. 

Traukiu įvaiffai* fotografijas: vestuvių, krikštynų, parlų, šeimynų ir 

pavienių.

TRAUKIU PAVEIKSLUS IR NAMUOSE.

Darbą atlieku puikiai už žemiausią kainą.

Vestuves ir šeimynas traukiu pagal sutartį.

Susitarimui telefonuokite:

Jonui Vaičaičiui, Brockton 7815
t.

x

i Naujos Anglijos Metine Švente
i

MARIANAPOLY, THOMPSON, CONN
PenktadienįLIEPOS-JULY 4 HU A!nuo

1 1
Iškilmingos Pamaldos, Meno 

Valandėlė, Šokiai, Sportas.
* 9.t-i • ! T.» ‘ ! ■

■ 1 i

1 L<

Šimų viso pelno Lietuvos Gelbėjimo reikalams. 
Girtinas ir remtinas pavyzdys. Visa patriotingo- 
ji lietuviškoji visuomenė kviečiama paremti ren
gėjų užsimojimus. ;
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Kur Pirkti Mokyklą Baigiantiems Dovanas?
Iš Lietuvių Dienos 

Susirinkimo
praneša visiems muzikos ir dai- 

į nų mėgėjams, kurie norėtų da- 
I lyvauti ir pasirodyti su savo 
gabumais Lietuvių Dienoje, lie
pos 4, Marianapoly, Thompson, 
Conn., užsirašyti pas jį, kaipo 
Meno Valandos komisijos narį, 
o jis pristatys programos dieno
tvarkėje ir tas palengvins tvar
kymo darbą. Taigi prašome iš
naudoti progą ir visi muzikan
tai ir dainininkai, solistai ar 
kitoki kombinuoti numeriai už
sirašykite sau tą dieną, liepos 
4-tą ir visi prie mikrofono pa- 
sirodykime su savo gabumais 
plačiajai miniai.

Sekantis susirinkimas nutarta 
turėti birželio 26, vakare, Dar
bininko salėje.

’ susirinkimą visi 
bilietų platintojai 
portais.

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje įvyko Lietuvių Dienos, 
Liepos 4, reikalu susirinkimas.

I

Į susirinkimą atvyko nemažas 
būrys southbostoniečių ir net 
iš Cambridge. Apsvarsčius bė
gančius reikalus, nutarta visu 
stropumu rengtis važiuoti į Lie
tuvių dieną, Thompson, Conn. 
liepos 4. Nutarta ir jau užsaky
ta keletas busų. Šiais metais bi
lietais ten ir atgal $1.85. Bilie
tus galima gauti pas veikėjus: 
p. M. Kilmonytę, p. Nanartavi- 
čienę, p. Slatkevičienę, p. Bra
zauską, p. Sandą, p. Rusteiką, 
p. Barauskienę, p. Vaišnorą, p. 
Vosylienę ir “Darbininko” ad
ministracijoje. Prašome visų, 
kurie mane vykti busais iš ank
sto įsigyti bilietus, nes vėliau 
gali pritrūkti vietų.

Daug darbininkų ir darbinin
kių apsiėmė vykti darbuotis lie
pos 4, Lietuvių Dienoje, prie į- 
vairių darbų.

Nutarta kreiptis pas Lietuvių 
Dienos rėmėjus - aukotojus ir 
įrašyti ir šiais metais paremti 
Lietuvių Dieną. P-lė Kilmonytė dė su Ona Overkaite, 
ir ponia Vosylienė apsiėmė at- G St. Panelė Ona ilgus metus 
sikreipti pas įvairius biznierius, dirba “Darbininko' 
profesionalus ir šiaip prietelius į dytojais buvo Pranas Matukas 
aukų reikalu.

Ponai Brazauskai čia pat pa
reiškė, kad aukoja du baksu 
saldainių ir jas Lietuvių Dieno
je pavers pinigine dovana. Ačiū 
jiems už jų gerą širdį.

P-nas Antanas Pažasis, gyv.
12 Althea St., Dorchester,, 
Mass., kurio telefonas-TAD T958

Kviečiami į tą 
darbininkai ir 

su savo ra- 
Rap.

ZINUTĖS

|

Sekmadienį, Jonas Mažukaitis 
apsivedė su Pranciška Ambro- 
žiute, gyv. 248 Gold St. Liudijo 
Vincentas Ambrožas ir Julė 
Mažukaitytė.

Tą dieną Stasys Kroli apsive- 
gyv. 62

•” ofise. Liū-

ir Alena Overkaite.

DAKTARAI

Tą dieną, Šv. Vardo vyrų lie
tuvių draugijos baseballo rate
lis rungėsi su Šv. Mato parapi
jos rateliu. Ir pralošė 13 prieš 
8. Pereitą penktadienį mūsiškis 
ratelis sumušė Šv. Monikos pa
rapijos ratelį. Penktadienį mū
siškiai žais su Šv. Ambrozie- 
jaus parapijos rateliu.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tą pačią dieną, 4 vai. p. p., 
Šv. Petro par. bažnyčioje, iškil
mingai apvaikščiota Dievo Kū
no šventė. Kun. J. Skalandis bu
vo mišparų celebrantu ir proce
sijoje. Asistoje dalyvavo kun. 
J. Padvaiskas, kun. Al. Abra- 
činskas, kųn. K. Jenkus ir klie
rikas VI. Jeskevičius, S. J. Pro
cesijoje dalyvavo seserų moky
tojų papuoštos mažos mergai
tės, vaikai altoristai ir kunigai. 
Apart paminėtų procesijoje da
lyvavo 
čius ir

kun. dr. K. Urbonavi- 
kun. Pr. Virmauskis.

14 d., mirė, 14 savaičių

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

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

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

Birž.
sirgusi, Petronėlė Stepulionienė 
(Skirmontaitė), 47 metų, savo 
namuose, 5 Hatch St. .Ji paėjo 
iš Panevėžio. Amerikoje pragy
veno 26 metus. Paliko vyrą A- 
leksandrą ir dukterį Kiburienę. 
Laidojama, birž. 17 d., 9 v. r., iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 
Juozapo kapuose.

JUOZAS DILIS, seniausias So. Bostono 
auksorius - laikrodininkas, kuris turi savo auk
sinių daiktų krautuvę “Darbininko” name, 366 
W. Broadvvay, So. Boston, Mass. (ant trečių lu
bų) yra pilnai pasiruošęs patarnauti, perkan
tiems dovanas bangiantiems mokyklą. Pas jį 
galite gauti ką tik norite. Jei jis neturės savo 
krautuvėje, tai nusiveš Jus į holsalį, kur galėsi
te pasirinkti viską, ką tik širdis geidžia. Per 
Juozą Dilį pirkdami sutaupysite nuo 30 nuo
šimčių ir daugiau. Taigi, pirm negu pirksite 
laikrodį, retežėlį, rašomą plunksną, ar kitokią 
atmintį, ateikite pas Juozą Dilį ir išsitikinkite, 
kaip pigiai galėsite nusipirkt.

Juozas Dilis
366 W. Broadway,

JUOZAS DILIS

sipiktino už panaudojimą jo 
vardo.

Išsikalbėjus, Kneižys pareiš
kė, kad jam to slapuko komu
nistėlio balsas pažįstamas, bet 
jis su slapukais nenori nieko 
bendra turėti.

Pasirodo, kad komunistėliai 
bojisi savo vardu kalbėti. Bet 
kada nors jie gali įkliūti už sve
timo vardo panaudojimą.

Petras.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI ■
KAS RADOTE '.^Sekmadienį, 

I birželio 15 d., Legijonierių pik
nike, Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass. pamečiau Sil- 
ver Fox-Lapę. Jei kas radote, 
prašome atnešti į “Darbininko” 
ofisą. Kas rastą lapę grąžins, 
gaus radybų.

So. Boston, Mass.
®©©®®©©©©®©©©©©©®0*6©e®®®®ee©®©@®®®®®®®«®®ė®'&5#®©©©©©®®®©©©®©®©&©'$©®©©©©©©®@©©c<

9 vai. ryte, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Vakare 6 vai. 492 E. 7th St., 
įvyko senų pažįstamų privatiš- 
kas susivažiavimas su blaiviu 
bankietu ir gražia programa, 
kuriems vadovavo ponai Petrei- 
kiai ir Venciai. Suvažiavo pora 
šimtų privatiškai sukviestų as
menų, kurie bendradartiiauja 
lietuviškame katalikiškame dar
be maždaug 25 metus. Vienam 
iš šių — kun. Virmauskiui Law- 
renciečiai ir jų draugai suteikė 
dvasinių dovanų, piniginių ir 
gražią brangią taurę (kieliką) 
mišioms laikyti. Programos 
baigoje kun. Virmauskis dėko
jo visiems ir prižadėjo prisi
minti juos maldose ir mišiose.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Sekmadienį, birželio 15 d., 1 
vai. p. p., Šv. Petro par. bažny
čioje kun. K. Jenkus suteikė 
moterystės sakramentą Stasiui 
Kroli su Onute Overkaite. Tuo
jau po ceremonijų nuotakos tė
veliai salėje iškėlė šaunią ves- 

! tuvių puotą, kurioje dalyvavo 
daug svečių ir viešnių. Atsilan- 
kusieji svečiai ir viešnios linkė
jo pp. Krolfiams ilgiausių me
tų ir gražiausio sugyvenimo. Po 
vestuvių pokylio jaunieji išvy
ko į N. H. valstybę praleisti 
“medaus mėnesio”.

Nuotaka p. Ona Kroli virš 
penki metai kaip dirba ‘Darbi
ninko’ administracijoje. Linki
me pp. Kroli geriausio pasiseki
mo ir laimingo gyvenimo.

MINĖJO 25 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

tai Panaudoja Kitų 
Pavardes

biz- 
Ca- 
So.

Parduodu Įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirmadienį Antanas Janušo
nis apsivedė su Ona Ivoškiene 
(Griciūte).

Vakare, tęsėsi Dievo Kūno 
oktavos ir birželio mėnesio pa
maldos.

Po tam bažnytinėje salėje, bu
vo rodomi gražūs krutamieji 
paveikslai. Pelnas ėjo vasarinės 
vaikų mokyklas fondan.

Penktadienį, 7:30 v. v., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, bus lai
komos Saldžiausios Širdies ir 
Intronižacijos pamaldos.

Maldos Apaštalystės draugi
ja pradės savo metinę procesi
ja 7:20.

I

Šv.

par.

PADĖKA
An- 
mė-

Sekmadienį, Šv. Petro 
bažnyčioje buvo dalinami voke
liai specialiai parapijos rinklia
vai, vieton metinio išvažiavimo. 
Vokeliai su aukomis ir parašais 
bus surenkami kitą sekmadienį. 
Aukotojų vardai . ir aukos bus 
atspausdintos ant lapų, kurie 
viešai, bažnyčioje, bus parapi
jiečiams patiekti.

Sekmadienį, po sumai, tapo 
pakrikštytas sūnus Alberto ir 
Barboros (Flaherty) Gailiūnų 
vardais Petras - Albertas. Kū
mai buvo Jonas Joyce ir Ona A- 
lesASričiūtė.

Pereitą sekmadienį 
miesto ligoninėje, tris 
sirgusi, Lilija Leikiūtė, 
tų PalįkeS «geris^k^olį. Pa
šarvota pas grabortųA. Za-

mirė, 
metus 

29 me-

Za-
letską. Laidojama birž. 18 d.,

Mirus mano broliui a. a. 
tanui Vaitkevičiui, gegužės 
nėšio 23 d., nuoširdžiausiai dė
koju kleb. kun. P. Virmauskiui 
ir kun. Aukštikalniui, S. J. už 
iškilmingas mišias ir kun. Al. 
Abračinskui už šv. mišias ir pa
lydėjimą į kapus. Taip pat ačiū 
visiems giminėms ir draugams 
už maldas, patarnavimą ir paly
dėjimą į kapus. Pagaliau ačiū 
laidotuvių direktoriui Juozui 
Kasparui už gražų patarnavimą 
ir palaidojimą. Vaitkevičius.

VYČIŲ “PRIVATE PAR
TY” TIKRENYBĖ

Liet. Vyčių 17 Alg. kp., turin
čios apie 200 narių, “Private 
Party” įvyks sekmadienį, bir
želio 22 d. Bušai išeis tuoj po 
10:00 vai. ryto šv. mišių išklau
symo. Išvažiavimas įvyks Nab- 
nassett Country Club, West- 
ford, Mass. Ten bus galima 
maudytis. ‘bowling’, šokiai, ir 
bile kokį nors sportą. Viskas 
“free”. Taipgi bus pagaminta 
karštūs pietūs'Visi nariai galės 
puikiai pasilinksminti. Tikietus 
gaus tik užmūrijusieji nariai

Pereitą šeštadienį, kun. Kazi
mierui Barauskui kalbant apie 
Lietuvos pavergimą Darbinin
kų Radio programoje iš WCOP 
stoties, tūlas komunistėlis tele- 
phonu šaukė programos direk
torių. Stoties vadovybė pakvie
tė prie telephono programos ve
dėją Antaną Kneižį. Kada vedė
jas paklausė kas kalba, tai šau
kėjas atsakė: “Bamie Petrus”. 
Šaukėjas pradėjo skustis prog
ramos vedėjui, kad kun. Baraus
ko kalba kiršiną lietuvius ir ar
dą jų vienybę. Kadangi progra
mos vedėjui Kneižiui nebuvo lai
ko ilgiaus kalbėti, reikėjo grįžti 
priemikrofono, tai jis norėda
mas sutrumpinti kalbą, prašė 
šaukėjo pakartoti kas kalba.

Pereitą savaitę, įžymūs 
nieriai, užlaiką Broadvvay 
feteria, 377 W. Broadvvay, 
Boston, Mass. pp. George ir
Frances Masilioniai minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jų giminės ir 
draugai American Legion salė
je, Dorchester, Mass. surengė 
iškilmingą puotą, kurioje daly
vavo keli šimtai svečių bei vieš
nių, jų tarpe buvo daug profe- 
sijonalų ir biznierių. Pp. Masi- 
lioniams bankieto metu pareikš
ta daug sveikinimų ir linkėji
mų. Taipgi jo giminės ir drau
gai “jaunavedžiams” įteikė ne
maža dovanų.

Pp. Masilioniai yra biznyje 
per virš 22 metu. J ie augina dvi 
gražias dukreles — Leliją ir 
Prancišką. Pp. Masilioniai yra 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai. Rap.

Paieškojimas Nr. 119

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitis “Darbininke”.

Pereitą savaitę buvo išvykęs
Konsulas adv. A. O. Shallna į Pakartojo: “Bamie Petrus”.
Cornell University, Ithaca, N. j Kneižys atsakė: “Tai ne Bar- 
Y., jo klasos 25 m. sukaktuvių nįe Petrus. Aš Barnie Petrus ir 
iškilmes. Adv. A. O. Shallna jo balsą pažįstu.” Tada tas sla- 
grįžo į ofisą pirmadienio rytą. , pūkas komunistėlis sušuko: 

D “Who are you?” Atsakė: “Aš 
esu Antanas Kneižys”. Slapu
kas susimaišė ir nežinojo ką be-. 
sakyti. Sako: “Aš turi būti tu
rėsiu vėl pašaukti stoties prog-Į 
rainos direktorių”. Kneižys, at-! 
sakęs “prašau”, užkabino tele-j 
phoną.

I 
Kneižys, sugrįžęs iš stoties, 

nors ir buvo įsitikinęs, kad te- 
lephonu šaukė ne Bamie Pet
rus, bet vistiek užėjo jam papa
sakoti kas įvyko. Kada paklau
sė p. Barnie Petrus, ar jis šau
kė telephonu į WCOP stotį, tai| 
jis atsakė, kad ne, ir net netu
rėjęs laiko klausytis programos. 
Kneižys jam papasakojo kas į-J 
vyko ir dėlko tas slapukas tele- 
phonavo. Barnie Petrus tik pa-

Rap.

EUGENIJOS VALATKAI
TĖS “SHOVVER”

šeštadienį, birželio 14 d., įvy
ko “surprise shower” pp. Guze- 
vičių namuose, Mattapan, dėl p. 
Guzevičienės sesers dukters — 
Eugenijos Valatkaitės. Dalyva
vo giminės ir draugės iš Bosto
no apylinkės. Taipgi apdovano
jo Eugeniją gražiomis dovano
mis. Rengėjos pavaišino ska
niais užkandžiais.

Eugenija Valatkaitė iš Roslin- 
dale ir Vincas Kudirka iš Nor- 
wood’o susituoks liepos 6 d., 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, So. Boston. Eugeni
ja ir Vincentas yra Vyčių na
riai, ir gražiai lietuviškai ir ka
talikiškai išauginti. Geriausių 
sėkmių.

Lietuvos tremtiniai paieško 
savo giminių ir pažįstamų gy
venančių Amerikoje. Ieškomųjų 
asmenų vardai čia seka:

1. Adomonis, Antanas. Jo ieš
ko pusbrolis Antanas Adomo
nis, gyv. Pietų Amerikoje.

2. Balkus, Andrius, kilęs iš 
Trakų apskr., Genionių km. Pa
skutiniu laiku gyveno Chicagoj.

3. Girštautienė (Girshtovt), 
po tėvais Palkovaitė. Paskutinė 
gyvenamoji vieta buvo Pitts- 
burghe.

4. Juknius, Jonas, gyvena 
Chicagoje. Kilęs iš Batakių. 
Jam yra laiškas.

5. Lipinskas, Vincas, sūnus 
Vinco ir Onos Žilionytės - Li- 
pinskų, klięs iš Marijampolės 
apylinkės.

6. Palkotas, Jonas, gyveno 
New Yorke.

7. Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers), gyveno Chicagoje. 
Jam yra laiškas.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojaus 
atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS
30 North La Šalie St. 

Chicago, ItlinoiS.

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541

GRABORIAI

I

Rap. Draugijų Valdybų Adresai
LANKĖSI

13 d., 
lankė-

sus-

šiais
kur-

Penktadienį, birželio 
“Darbininko” redakcijoj 
si klierikas P. Vaičiūnas ir jo 
draugas klierikas, kurie grįžda
mi į namus iš Švč. Marijos Se
minarijos, Baltimore, Md., 
tojo Bostone.

Klierikas P. Vaičiūnas 
metais užbaigė filosofijos
są šu laipsniu cum Įaudė. Jis y- 
ra parašęs stambų veikalą apie 
Lietuvą ir lietuvius anglų kal
boje, kurį profesoriai pripažino 
didelės vertės veikalu.
' Klierikas P. Vaičiūnas yra 
sūnus pp. J. Vaičiūnų, gyv. 
Manchester, N. H. pp. Vaičiū
nai yra ilgamečiai LDS orga
nizacijos nariai — veikėjai ir

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

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

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutš, 

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

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

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

Kasos GL—Marijona Aukštikalnlen*.
111 H St., So. Boston, Ma—. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utarnlnka mėnesio, 7:30 vai.

•j «C]♦a
VMBtt

IV. JONO EV. B L. FAšALPlNfel 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Masa. 

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

ProL Rašt. Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk„ So. Boston, Masa. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixtb SL, So. Boston, Ma— 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldlenį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495
F. 7th St.. 8n. Roetmt. M***

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
PlHttl pte Mžhltrtd* mlM, talslm, daržoves Ir kitokiu* daiktus, kurta 

ekliblttl “Darbininke” ne* Jie parduoda šviežiu* produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nučję 1 bitę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

subrinkime,-^aąvyka trečia- “Darbininįcu” skaitytai, ben
dienį. Vyčių kambariuose. V-ba. dardarbiaf lr rėmėjai.

♦

Forite Bushmanas
48 CRESC©Rf*AVENUE. 
Telephone. GOLtttnbia 6702 

" 29 SAVIN U4LL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perklns Markei
P. BaltruUOrm* Ir p.KDng*, Sav.
TW Srwdway, TM. MU 8128 

•O. BOSTON, MASS.

S.Bara$evičiu$irSūnu$
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tėl. SOUth Boston 2590

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*.
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas f F^. Zaletskas | 
Graboriai ir BahAmuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį i 
Koplyčia Šermenims dykai į 

... .NOTARY PL;§įIC
Tel. ŠOU Boston 0815 ’ •
Tel. ŠOU Boston 2509



Antradienis, Birželio 17, 1941 . i-, i ,t. h V.ii!i •

Lietuvių Katalikų Spauda
dyba visai Organizacijai.PRAEITIES ŽINIOS

1941 m. Sausio mėnesyje ka-ĮSfa/riai. 
talikų dienraštį leidžiusioji Še
rų Bendrovė persiorganizavo ir , je, kur atsiras bent trys L. K. 
įsiregistravo Illinois Valstybė
je kaip “Lithuanian Cathoiic 
Press”, t. y. Lietuvių Katalikų 
Spauda.

Šiai “Lietuvių Katalikų Spau
dai” parinkta vienuolika pasto
vių Direktorių, būtent: ~
vyskupas P. Būčys, Kun. J. Ja-i trims teisėtai įkurtiems L. K. 
kaitis, Kun. D-ras J. Navickas, Spaudos skyriams, gali būt su- 
Kun. J. Mačiulionis, Kun. D-ras j daryta Lietuvių Katalikų Spau- 

Ji registruojasi

Kiekvienoje lietuvių kolonijo-

Spaudos nariai, jie gali sudary
ti skyrių. Skyrius registruoja
mas Centre.
Apskritys.

1 Kiekvienoje didesnėje lietuvių 
•gyvenamoje kolonijoje, kur yra 

J- E-‘keletas parapijų, esant bent

I
l

J. Vaškas, kun. P. Cinikas, Kun. į dos Apskritis.
Ignas Albavičius, Kun. Jurgis 
Paškauskas, p. Leonardas Ši
mutis, p. Jonas Brenza ir adv. 
K. Česnulis.

Direktoriai išrinko šios Orga- J Spaudos‘ knygas *ir jos leidžia- 
nizacijos pirmiesiems gyvenimo j muosiug laikraščius savistoviai, 
metams valdybą: Pirmininkastiesiogimai įkaitydama su 
— kun. Ig. Albavičius, Vice- 
pirm. — kun. J. Paškauskas, 
kasininkas — kun. J. Mačiulio
nis ir sekretorius — kun. P. Ci
nikas.

Direktoriai nustatė šiai Orga
nizacijai tikslus ir linkmę, bū
tent: norima įnešti lietuvišką 
spausdintą žodį — knygą ir lai
kraštį — į lietuvių namą, į lie
tuvišką šeimą čia Amerikoje ir 
kai tik bus galima 
tąją Lietuvą.

Lietuvių Katalikų Spauda pa
ti leis naujas knygas, o taip pat 
pirks sau tinkamas kitų leistą
sias lietuviškas knygas.

Protarpiais L. K. Spauda 
turimų knygų katalogus. Iš 
Organizacijos nariai galės 
pasirinkti knygų, prisilaikant 
Organizacijos įstatų, žymiai 
papigintomis kainomis.

Direktoriai sutarė visą Lietu
vių Katalikų Spaudos Organi
zaciją pavesti katalikiškųjų šei
mų Globėjui, šv. Juozapui. Jam 
užtariant ir padedant per kata
likišką spaudą atgims mūsų 
lietuviškos šeimos.

Pasirinktas šūkis: SKAITYK
IR PLATINK KATALIKIŠKĄ 
SPAUDĄ.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SPAUDOS ORGANIZACIJA
Centras

Centre.
Pastaba:

Kiekvienas Skyrius ir kiek
viena Apskritis platina L. K.

j paverg-

leis
ju

sau

Lietuvių Katalikų Spaudos 
Centrą sudaro dienraščio ‘Drau
go’ leidėjų parinkti pastovūs 
Direktoriai. Jų skaičius visada 
bus vienuolika. Pasitraukus ar 
mirus kuriam Direktoriui, liku
sieji kviečia j Direktorius kurį 
nors stambų visuomenėje kata
liką veikėją. Iš savo tarpo Di
rektoriai kas metai renka savo 
Valdybą, kuri yra Centro Val-
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Plumbieriniai reikmenys, Dažai, Alyva,

Elektrikiniai reikmenys, ir kiti įvairūs dalykai.

E. A. Horton Co., Ine

Geros rūšies baldai

i

A. J. Bibeau Hardware"Co.

Indijos kariai padeda britų sunkiesiems vežimams persiristi per la
bai siaurus ir netikusius kelius, kariaujant su italais Eritrėjoj, žygyj . 
Cheren. Vaizdas parodo, kaip sunki ten kova, prie tokių kalnuotumų ir 
prastų kelių.

46 Main St. Tel. Web. 234 Webster, Mass.

59 Parker St. Tel. 718-W Gardner, Mass.

Centru už gautąją spaudą. 
Nariai.

Lietuvių Katalikų Spaudos 
nariais gali būti visi lietuviai 
katalikai. Nariai skirstosi į: — 
1) Letuvių Katalikų Spaudos 
narius Skaitytojus, 2) L. K. S. 
Skleidėjus ir 3) L. K. S. Knyg
nešius arba Garbės Narius.

Visi nariai moka kas metai 
2.00 dol. Už tai gauna už 3.00 
dol. knygų.

Nariai, kurie išplatina bent 
už 25.00 dol. knygų, ar suteikia 
$25.00 auką knygoms leisti, 
Centro Valdybos yra skelbiami 
Nariais Skleidėjais.

Nariai, kurie išplatina L. K. 
Spaudos knygų už 100.00, ar pa
aukoja 100.00 knygoms leisti, 
Centro yra skelbiami Nariais 
Knygnešiais arba Garbės Na
riais.

Visas knygas Nariai gauna 
žymiai papigintomis kainomis. 
Dvasinė nauda.

Kadangi į Lietuvių Katalikų 
Spaudą įeina ne vien pasauli
niai kunigai bei veikėjai, bet ir 
Marijonų Vienuolija, tad visi 
L. K. S. Nariai, einant Bažny
čios teisėmis, yra daromi Vie
nuolijos privilegijų ir malonių 
dalininkais.
Pastaba.

Šiais 1941 m. Lietuvių Kata
likų Spaudos Centras duos nuo
laidą visiems “Draugo” ir “Lai
vo” prenumeratoriams: kurie 
“Draugo” ir “Laivo” skaityto
jai prisius 1.00 dol. auku Lietu
vių Katalikų Spaudos Centrui, 
— gaus teisę pasirinkti knygų 
pagal katalogą už 2.00 dol. ir 
taps Organizacijos 
Skaitytojais.

Adresas: Lithuanian 
Press, 2334 South 
Avenue, Chicago, III.

Nariais

Kaip Maskvos Agentai Paryžiuje Išvogė Privatinius 
Lietuvos Pasiuntinio Daiktus

(Pradžia 4 pust)

Išdavikė Lietuvaitė

Cathoiic 
Oakley

Maskvos agentai nebuvo 
patenkinti, radę namus 
tuščius. Jie pradėjo ieško
ti sandelio, kur buvo iš
vežti daiktai, nes grobi
kams grobio niekad nepa
kanka. Čia jiems padėjo 
viena išsigimėlė lietuvaitė, 
kuri pirmiau tarnavo Pa
siuntinybėje, bet kuri bu
vo gimusi Odesoj maišytoj 
šeimynoj. Ji pasižymėjo 
savo stačiokiškumu. Tai 
buvo daktilografė Vabalie- 
nė, kuri tuojau su savo vy
ru persimetė į rusų pusę ir 
net nuėjo tarnauti pas 
Maskvos agentus. Buvęs 
ura- patriotas Vabalas, no
rėdamas išsitarnauti, kvie
tė darbininkus siųsti ca
rui Stalinui ištikimybės ir 
padėkos telegramą. Se
niau toki karjeristai pri
imdavo pravoslaviją. Liki
mas lyg tyčia tai porai da
vė atatinkamą pavardę.

Neabejotinai jų nurody
mais Maskvos agentai 
rugpiūčio 31 d. rytą su 5— 
6 savais samdiniais užpuo
lė privatinį sandelį greti
moje gatvėje (rue Mont- 
chanin), Dapirkdami sar
gą ir pasinaudodami ryto 
metu, kai nebuvo gatvėje 
nei žmonių, nei policijos. 
Visą sandeli' išvogė, jie

nežino, kad visi juokiasi iš į 

jų, pažymėdami Maskvos 
atstovo pasiryžimą mau
tis Lietuvos Pasiuntinio 
kelnėmis, idant galėtų pa
sidaryti tikru Lietuvos at
stovu... Jie nežino ir pasi
tyčiojimų, kad nubiednė- 
jęs Stalinas ir Molotovas 
atsigavo į Lietuvos minis-
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Webster Furniture Co.

“Geresni baldai—pigiau“

443 S. Main St. Tel. Web. 27

Webster, Mass.

East Main St. Tei. Web. 898

Webster, Mass.

Eastern Oil Service 
Station
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60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas . 
Worcester, 5-4335

BROCKERT’ 
XXX Ale ir Stock Ale 
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE 

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

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

BOSTON BRANCH
1410JColumbia Rd., 

South Boston

PHONE 
.' > So. Boston 
L 2271 !
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tuojau pranešė apie tai po
licijai ir Užsienių Reikalų 
Ministerijai. Bet prancūzų 
policija nežinojo ką su to
kiu nepaprastu fantu da
ryti; nežinojo ji ir bendrai, 
ką ji okupuotame Pary
žiuje gali ir ko ji negali. 
Ji net abejojo ar gali tokią 
atvirą vagystę savo pa
prastomis priemonėmis terio batus įsiavęs. To jie 
tinkamai sudrausti ir ati
taisyti.

Užuot veikusi, Vyriausy
bė pasišaukė Maskvos 
Charge d’Affaires pasiaiš
kinti. Bet šisai iš pradžių 
tiesiog užsigynė tvirtinda
mas, kad jo bendradarbiai 
jokių daiktų iš niekur ne
ėmė. Tik kai buvo polici
jos protokolo prispirtas, 
tas bolševikiškas diploma
tas prisipažino ir tuojau 
pasižadėjo visus privati
nius daiktus grąžinti.

Prancūzų U. R. Ministe
rija tokiu pažadu pasiten
kino, manydama, kad tuo 
būdu incideritas likviduo
jamas. Bet Maskvos grobi
kai pažadais nesivaržė ir 
savo pažado ligi šiol dar 
(po 5 mėnesių), neišpildė. 
Jie nepaiso nei pakartoti
nų U. R. M-jos nei diplo
matinio korpuso primini
mų. Jiems nesvarbu, kad 
tas žygis visuose sluogs- 
niuose praskambėjo kaip 
negirdėtas skandalas ir 
pats šlykštusis. Jie berods

XX3SXXX3SSSXX«X8»SWM3SMX3C306»S3«3»HO6XJ6SSX3»W^^

negali žinoti, nes Maskvos 
agentų niekas į savo kom
paniją po to nebepriima. 
Maskva gi niekad negalėjo 
kitaip savo galybės grįsti 
kaip mažais ir dideliais 
grobimais. Tik dabar ir čia 
taikomi Stachanovo me
todai.

Didžioji Sovietų Imperi
ja dabar praturtėjo visa 
Lietuvos Pasiuntinio man
ta. Jai neužteko pagrobti 
jo visą turtą Lietuvoje, jo 
visas sutaupąs ir net vai
kų grašius. Jai dar prirei
kė tų vaikų žaislų, jų senų • 
drapanų, jų mažų atmini
mų, fotografijų. Visą 
mantą, visą per 25 metus 
surinktą Pasiuntinio bib
lioteką, daugiausia Lietu
vos istorijos reikalui, tos 
imperijos atstovui šian
dien pagrobę laiko patys 
turbūt nežinodami ką jie 
su tokiu grobiu laimi.

Ar ilgai galės pasaulis 
kęsti tokius diplomatus- 
gangsterius savo tarpe?

Sp. Koresp.

Webster Mills, Ine.
/

EAST MAIN STREET VVEBSTER, MASS.

Webster, Mass.

S. Bent 8C Bros.

Gardner, Mass.

■ -

▼ oauuvii iovusvj jav

viską pernešė į jų užimtus • 
Pasiuntinybės namus. Bet 
tai nebuvo Pasiuntinybės 
daiktai, o privatiniai Pa
siuntinio šeimynos, tar
naičių, kitų tarnautojų ir 
įvairių kitų asmenų, kurie 
juos deponavo išvažiuoda
mi karui prasidėjus Lietu
von.

Tuo būdu Rusijos Amba-,
sada atliko nepaprastą iri«soosxxx5sxststsoisssixx3sswj£3s5sxssxx3sxxx3sssss3s»«^^ 
vienintelį diplomatinėj is
torijoj žygį: ji leidosi į 
gangsterizmą laužydama 
svetimos šalies įstatymus 
ir pagrobtus daiktus pri
dengdama savo diplomati
ne neliečiamybe (imunite-

). i
Pasiuntinybės Patarėjas

12 Pecks Rd. Tel. 2-7313 Pittsfield, Mass.
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Fahey Beverages Co., Ine.

Sankrova — Alaus ir įvairių Vynų.

Jackson Sales & Service, Ine.
e

Mercury - Lincoln Zephyr Ford

Main Street Tel. 96 Oxford, Mass.
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Stewart’s One-Stop Service
Pontiac Automobiliai Gazolinas Alyva

492 Main St., Tel. 826 Gardner, Mass.

«XXXXXX3HBB00BB(3B000t3(XXKXXX9HCXXKS3BBO00(XS^^

Gardner Coal Co.

Minkšti ir Kietus Anglys — Koksai, Olyva ir tt.

286 Centrai St. Tel. 129-W Gardner, Mass.
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Woodsttek T ypcwr iter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

F. A. Gould

18 Exchange St. Tel. 147 MilfonLNass.
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