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DABARTIES 
BILDESIUOSE

Daugelis tvirtina, kad 
Vokietija Didįjį Karą pra
laimėjo dėlto, kad jai pri
sėjo kariauti dviejuose 
frontuose: prieš prancūzus 
ir anglus vakaruose ir 
prieš rusus rytuose. Dabar 
su tokiu rūpesčiu priseina 
Amerikai susidurti. Mat, 
jei Amerika atvirai eis į 
karą, tai jai priseis kariau
ti dviejuose frontuose: At- 
lantike ir Pacifike. Atlan- 
tike prieš vokiečius, o Pa
cifike prieš japonus.
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Katalikas, kiW a 
katallkiftkoe spaudas, 
teiste vadintis garu Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerto

i

Nežiūrint į tai, kad Eu
ropos rinkos uždarytos, 
vienok Amerikos užsieninė 
prekyba didėja. Pernai per 
kovo mėnesį Amerika iš
gabeno į užsienį prekių už 
$351,000,000, o šiemet per 
tą pat mėnesį už $358,000,- 
000. Įgabenimas stovėjo 
taip: pernai per kovo m. į- 
gabenta už $217,000,000, o 
šiemet per tą pat mėnesį 
už $268,000,000. Skirtu
mas nelabai didelis, bet 
vis-gi Amerikos naudai.

Normaliais laikais pietų 
Amerikos importo ir eks
porto biznyje Jungtinės 
Valstybės užimdavo pirmą 
vietą. Antrą vietą užimda
vo Anglija, o trečią — Vo
kietija. Dabar dėl karo 
pietų Amerikoj Jungtinės 
Valstybės užsieninėj pre
kyboj gauna liūto dalį.

Vidutiniškai imant da
bar šioje šalyje kas mėnuo 
karo reikmenų gamybai iš
leidžiama apie vieną bili
joną dolerių.
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Vokietijai yra prikišama, 
būk ji siekianti užkariauti 
visą pasaulį. Už tokį užsi
mojimą Vokietija yra 
smerkiama, niekinama ir 
dėlto su ja taikos negalį 
būti be visiškos pergalės. 
Bet jei negera, kad viena 
tauta siekia valdyti pasau
lį ,tai lygiai negera, jei to 
siekia ir kita. O kaip sykis 
anglai siekia to, kame kal
tina Vokietiją'. Nes jei An
glija pergalės Vokietiją, 
tai ji ir liks pasaulio valdy
toja. Nebūtų gera, jei Vo
kietija liktų pasaulio val
dytoja, negera būtų, jei to 
Anglija pasiektų. Teisin
gumas reikalauja, kad vi
sos tautos turėtų lygias 
teises prie savistovybės ir 
prie gamtos turtų. Prie to
kio teisingumo prieinama 
ne karais, o derybomis.

Anglija už visokias reik
menis, kurias įsigabena iš 
Kanados, moka “cash”, o 
reikmenis iš Jungtinių 
Valstybių nori gauti bar- 
gan, remiantis lend-lease 
biliumi.
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Sekmadienį,
Paul, Minnesota, bir-
19

Besišliejant Prancūzijos valdžiai prie vokiečių, Jung. Valstybių vy
riausybė pastebėjo, kad gali įvykti sabotažas prancūzų laivuose, tai yra 
juos sunaikinti, todėl Washingtono vyriausybė uždėjo ranką, tarp kitų ir 
ant garsaus laivo “Normandie”, kuris dabartiniu laiku stovi New Yorko 
uoste ir jau kaipo “kalinys” po priežiūra šios šalies jūreivių.

Naujoviška Baudžiava 
Lietuvoje

— Nuo šio pavasario o- 
kupuotoje Lietuvoje įsiga
liojo bolševikų išleistas į- 
sakymas, pagal kurį visi 
vyrai nuo 18 iki 45 metų ir 
moterys nuo 18 iki 40 me
tų amžiaus šešias dienas 
turės nemokamai dirbti 
prie kelių taisymo. Į šią 
naujovišką baudžiavą gy
ventojai gali būti varomi 
net iki 15 kilometrų atstu
mo. Darbas bus normuo
tas. Kas per šešias dienas 
nustatytos baudžiavos 
normos neatidirbs, gaus 
dirbti ilgiau.

Nemenčinės Valsčiuje Stei
giamas Kolchozas

— Nemečinės valsčiuje, 
Vilniaus apskrityje iš seno 
gyvenę burliokai nutarė į- 
steigti kolchozą. Jo vedė
ju paskirtas Bielous.
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“rtSSsSta"' 'Tautinis Eucharistinis Kongresas—
Washington, D. C., birže

lio 19 — Britanijos valdžia 
atidarė ofisą New Yorke, 
kur paskelbta Amerikiečių 

; savanorių radio ekspertų 
' ir teknikų registracija. 
; Jung. Valstybių valdžia to
kiai registracijai netruk
do, nes sako, kad tai nesi
priešina nei Selective Ser
vice, nei Neitraliteto įsta
tymams.

Britai tikisi, kad mažiau
sia 70,000 Amerikiečių už
siregistruos, bet būsią 
priimta tik 25,000.

Bus sudaryta Amerikos 
Civilis korpusas. Savano
riai gausią nuo $24.12 iki 
$38.65 į savaitę, valgį ir 
gyvenimui vietą. Visi A- 
merikiečiai bus pasamdyti 
trims metams. Transpor- 
tacija per Atlantiką į abi mą. ,

įpusi taip pat bus apmokė-; St. Paul diecezija šiais 
ta. metais mini šimto metų

Dvejuose Miestuose
St.

želio 
birželio 22 d. prasidės de
vintas tautinis Eucharis
tinis Kongresas. Baigsis 
birželio 26 d. Tūkstančiai 
tūkstančių važiuoja į tą 
Kongresą iš įvairių šios 
šalies miestų ir kitų šalių. 
Šimtas dešimts specialių 
traukinių užsakyta vežti 
maldininkus į St. Paul ir 
Minneapolis, praneša pre
latas James M. Reardon, 
kongreso komiteto gene- 
ralis pirmininkas.

Miestų gyventojai jau 
turi paruošę viską taip, 
kad atvykusieji maldinin
kai turėtų tikrą malonu- 

i

Nuo to h 
vardą St.

birželio 22

Vokiečiams Uždrausta Išvažiuoti

o •Lietuvos Gyventojai Neklau
są Maskolių Radio

— Erškėtis bara laikraš
čiuose pavergtosios Lietu
vos gyventojus už tai kad!tai pripažįsta kaikuriuos

Ankara, Turkija, birž. 19 
— Prancūzijos kariuome
nės pulkai sulaikė Britų 
armijos žygius Sirijoje iki 
pietus nuo Damasko. Bri-

VVashington, birž. 19 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybės parėdi- 
mu visiems vokiečiams už
drausta iš Amerikos išva
žiuoti. Šitas įstatymas se
ka prezidento Roosevelto 
paskelbimą, kad Vokieti
jos ir Italijos visi turtai 

i Amerikoje yra “įšaldyti”. 
Taigi, kad vokiečiai nepra
dėtų išvažiuoti iš Ameri-I 
kos ir išvežti pinigus, ar 
turtus jiems visiškai yra 
uždrausta iš šios šalies pa-

jie neklausą per radiją, pralaimėjimus Sirijoje, sitraukti.
maskoliškų ir sumaskolin- j bet tikrų žinių negalima j Visi Amerikos vokiečiai 
a • • a a V • • ■ — - - — — - *  _   J -  ’ _ * W • Y • • J • •tųjų Lietuvos stočių. Gir
di, “radijo klausytojai nu
suka savo respublikos sto
tį ir klausosi kitą”. Net 
valgyklose kai “Kauno ra
dijas duoda žinias ar svar
bią paskaitą”, vedėja ar 
pardavėja “prieina prie ra
dijo ir užsuka kokios nors 
netarnybinės stoties šlage
rių muziką”. Matydamas, 
kad Lietuvos gyventojai 
neklauso melagingos bol
ševikų propagandos, auto
rius siūlo išleisti privalo
mas instrukcijas priversti 
radijo klausytojus “nega
stroliuoti į kitas stotis”.

Kai pernai Prancūzija 
susmuko ir pasidavė Vo
kietijai, tai vienas Ameri
kos senatorius pareiškė, 
kad jis jau prieš du metu 
žinojęs, kad taip įvyksią. 
Girdi, tąsyk jis aplankęs 
Europą ir matęs, kad Vo
kietijoj darbininkai dirbo 
po 12 valandų dienoj ir a- 
pie streikus nesigirdėjo, o 
Prancūzijoj darbininkai 
dirbo po 6 vai. dienoj ir ė- 
ję nuolatiniai streikai. Tai 
buvo tiesa. Tas pat dabar 
darosi šioje šalyje — strei
kai ir nesutarimai, ’t’&lėl 
tas pat ■ snusmukimoT pa- 
vojus butų u* čia, jei Ame

A

rika įsiveltų į Europos ka
rą. Bet Amerikos anglofi-. 
lai to nenori pripažinti ir 
iš visų išgalių darbuojasi, 
kad tik įstumti Ameriką į 
Europos karą.
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— Iš Pabaisko siųsta te
legrama į Kauna keliavo 
24 vai. 50 min. Giminės bu
vo kviečiami į laidotuves, 
bet kol nuvyko, velionė jau 
buvo palaidota.

Per 12 mėnesių, būtent, 
nuo gegužės m. pereitų 
metų iki gegužės m. šių 
metų Amerikos pramonės 
suėmė nauju darbininkų 
3.250,000. Tai rekordinis 
dirbančių darbininkų pa
daugėjimas. Be to, tuo pat 
laiku Dėdė Šamas i armi
ją silėme 1,250,000 vyrų. 

__ Tai mat kaip nedarbas 
tinę- nyksti Amerikoje.

jubiliejų, kai buvo pasta
tyta pirmoji koplyčia Šv. 
Povilo vardu, 
miestas gavo 
Paul.

Sekmadienį,
d. Eucharistinis .Kongre
sas prasidės iškilmingo
mis pamaldomis ir bendra 
Komunija.

Pirmadienį, birželio 23 d. 
atvyks Popiežiaus Lega
tas, J. E. Kardinolas Dou- 
gherty, kuris stotyje bus 
iškilmingai sutiktas. Bus 
perskaitytas Popiežiaus 
Legato paskyrimas. Po to, 
J. E. Kardinolas Dougher- 
ty pasakys kalbą.

Vakare įvyks pietūs Po
piežiaus Legatą pagerbti.

Kiekvieną dieną rytais į- 
vyks iškilmingos pamal
dos ir šv. mišios visose a- 
biejų miestų bažnyčiose, 
koplyčiose ir Eucharisti
nio Kongreso centre.

Eucharistinio Kongreso 
sesijos įvyks po pietų nuo 
2 vai. įvairiose svetainėse 
ir bažnyčiose įvairių sek
cijų: kunigų, mokytojų, 
tėvų, žurnalistų ir spau
dos leidėjų, katekistų, kai
miečių darbininkų, vyres
niųjų jaunimo grupių, jau
nesniųjų jaunimo grupių, 
vyrų patarnautojų, darb
davių, darbininkų, maro- 
nitų apeigų, choristų, li- 
turgistų, seminaristų, ko
legijų mokytojų, vyrų pro- 
fesijonalų, valdžios virši
ninkų ir visuomenės įstai
gų pareigūnų, slaugių, lab
darybės darbininkų, mote
rų, kunigų misijonierių, 
Šv. Vardo draugijos narių, 
ir kt.

Ketvirtadienį, birželio 
26 d. įvyks Šv. Sakramento 
procesija. Šv. Tėvas Pijus 
XII per radio iš Vatikano 
suteiks palaiminimą ir pa
sakys kalbą, kuri bus gir
dima nuo 3:30 vai. iki 3:45 
(Eastern Daylight Saving 
Time).

Kongresas užsibaigs pa
laiminimu Švč. Sakramen
tu ir giedojimu Te Deum.

Vakare įvyks Hierarchi
jos pietūs St. Paul viešbu
ty!

Penktadienį, birželio 27 
d., 8 vai. ryte bus konsek
ruota St. Mary’s Bazilika, 
Minneapolis, Minnesota.

vo užklausta: “Ar diploma
tai vokiečiai, tai yra kon
sulatų, ar atstovybės na
riai bus išleidžiami iš šio 
krašto?” Tai buvo atsaky
ta, kad “jie esą Vokietijos 
piliečiai ir nebus išleisti”. 

Diplomatai gal bus išlei
sti, bet jiems nieko nebus 
galima išsivežti, tik kas 
būtinai reikalinga kelio- 

jnei. Vyriausybė įsakė imi- 
i gracijos biurams tėmyti 
visas išvažiavimo priemo
nes, kad nė vienas vokietis 
negalėtų išvažiuoti be vy
riausybės sutikimo.

Vyriausybė apskaičiuoja, 
kad Amerikoje yra apie 
330,000 nepiliečių vokie
čių.

Vokietija tokį Amerikos 
vyriausybės žygį paskelbė 
“despotišku” ir grasina 

1 panašiai atsilyginti. Vo- 
j kieti joje yra Amerikos 
| nuosavybių ir turto vertės 
$450,000.000, kurias nacių 
vyriausybė “įšaldė”, tai y- 
ra, Amerikiečiai tų turtu 
negalės pajudinti, arba gal 
ir visiškai jų netekti.

Šitokie santykiai tarp 
Vokietijos ir Amerikos ne
pranašauja taikingos atei
ties. Galimas dalykas, kad 
trumpu laiku Amerika nu- 

Vokietijos - Turkijos su- trauks diplomatinius_san- 
— -----?—----- ’7innmQ dq 1 xrlra i dar nahlru.
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gauti, nes viskas yra cen- nepiliečiai turės vyriausy-1 
žaruojama. Kiekviena vy-(bei įduoti apyskaitą apie! 
riausybė savotiškai žinias savo nuosavybes ar tur- 
paduoda. 'tus. Kada vyriausybės bu-

Hitleris Reikalaująs Stalino Pri 
imti Sąlygas Arba Kariauti
Reikalauja Grąžinti Besarabiją

Rumunijai '

• Y

Ankara, Turkija, birželiojtų žinių ką Stalinas darys/ 
19 — Visoje Turkijoje įti-l bet yra susidaręs įspūdis/ 
kinančiai kalbama, kad kad Sovietų diktatorius 
Vokietijos valdžia įteikė Stalinas visus vokiečių rei- 
Sovietų Rusijos valdžiai kalavimus priims, 
reikalavimus. Reikalavi-! 
mai turi būti į trumpą lai- tartis visiškai perbloškė tykius su Vokietija. Tada, 

Sovietų Rusijos diktato- žinoma, dalykai dar pablo- 
rišką komisarų valdžia. 
Toji sutartis Vokietijai už
tikrina Balkanų kontrolę.

ką priimti arba Stalinas 
turįs kariauti.

Diplomatai gavę žinių, I 
kad Vokietija reikalauja, 
kad Rusijos valdžios ats
tovai sueitų su Rumunijos 
valdžios atstovais kalbėtis 
apie grąžinimą Besarabi
jos Rumunijai; kad Rusi
ja užtikrintų Vokietijai 
pristatyti maisto ir žalios 
medžiagos, kiek reikalin
ga. ir kad Rusijos valdžia 
įsileistų Vokietijos tekni- 
kus ir ekspertus į Ukrainą 
ir Kaukazą.

bažnytininkų veiklą, kuri *Tokietai esą Vokietijbs

Nors dar nėra patvirtin- hų Britų laivų.

Reikalauia Daugiau Karin
gumo Prieš Tikinčiuosius
— Oficiozas “Tarybų Lie

tuva” reikalauja, kad bū
tų sustiprinta antireliginė 
propaganda. Girdi, laisva
manių pareiga esanti lei
džiamam antireliginiam 
laikraštyje “Laisvoji Min
tis” parodyti daugiau “ko
vingumo”. Dabar šis laik
raštis “mažai nušviečia tą

dar tebevaroma tarybų 
Lietuvoje”. v « h.

Į-eikalavamai Rusijai/

Vokiečiai Nuskandinę 
12,000,000 Tonų Britų 

Laivų
Berlynas, birželio 19 — 

Per pirmas šio mėnesio dvi 
savaites vokiečiai nuskan
dino 300,000 tonų Britų ir 
Britų vartojamus laivus. 
Viso nuo pradžios karo 
per 21 mėnesi vokiečiai

ges.

Liepos 4, visi važiuojam 
j Lietuvių Dieną, kuri iš
vyks Marianapolio Kolegi
jos parke, Thompson, Ct.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 21 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Gros Wally Jason ir jo 
orkestras. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1150 kilocycles ir klausytis lietuviškos programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass.

Gerb. Biznieriai skelbkite savo biznius, Draugi
jos ir organizacijos skelbkite savo parengimus, pavie
niai asmenys pasveikinkite savuosius sukaktuvių pro
ga. Skelbimų kainos: $3.00 už vieną kartą. Sveikinimai 
— $2.00 ir $3.00. Daug-kartiniai skelbimai pagal susi- 

_  ______ tarimą. .Skelbimus priduckite arba siųskite adresu: 
įuskandino 12,000,000 t^ .Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston/ 

“ ’____ •_____________ Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORw0od 1449.■'>k. t-
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Penktadienis, Birželio 20, 1941
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DARBINIU AB

Britų lėktuvai ir bombne- 
šiai buvo vokiečių sudau
žyti.

; Britai Bombarduoja 
Vokiečių Tvirtoves

I

v •

Thompson, Conn. — Bir- mui bus graži proga ilgiau 
želio 19, pranešama iš Ma- pabuvoti gražiame Maria- 
rianapolio Kolegijos, kad napolyj. 
gauta žinių 
kolonijų tarp kurių ir iš 
Hartfordo, kad Švč. Trejy
bės parapijos choras su p. 
Balsiu priešakyj atvyksta 
į Lietuvių Dieną ir pasiro
dys su savo dainų progra
ma meno valandos laiku. 
Taipgi Atholio choristų Į 
grupė atvyksta ir žada pa-. 
sirodyti irgi meno valan
doje.

Iš Brocktono gauta ži
nių, kad muz. Jonas Vai
čaitis atvyks su savo Šv. 
Roko par. radio grupe irgi 
dalyvaus meno valandoje. 
P-nas Antanas Pažasis iš 
Dorchester irgi rengiasi ir 
medžioja savo grupę dai
nininkų ir muzikantų.

So. Bostone ir Waterbu- 
ry organizuojami busai į 
Lietuvių dieną, liepos 4. 
Kviečiami visi lietuviai iš 
anksto įsigyti busų bilie
tus pas tų kolonijų veikė
jus.

Lietuvių dienoje pamal
dos prasidės 10 vai. vasa
ros laiku. Šv. Iškilmingas; 
Mišias atnašaus J. M. Pre
latas Jonas Ambotas iš 
Hartford, Conn. Tai dienai 
pritaikintą pamokslą sa- i 
kys, svečias iš Lietuvos,! 
kun. Barauskas. Per šv. 
mišias gįedos Šv. Trejybės 
parapijos Hartford, Conn. 
choras, vadovaujant muzi
kui J. Balsiui.

Kalbas pasakys žymūs 
kalbėtojai tuo jaus po pa
maldų.

Sportas įvyks tuo jaus po 
pietų ir tęsis ligi užsibaigs. 
Šokiai prasidės po pietų ir 
tęsis ligi 11 valandos vaka
ro. Kadangi tai bus penk
tadienio vakaras, tai bus 
ilgas “week end” ir jauni-

iš apylinkės Rengėjai visu stropumu 
ruošiasi pagaminti skanių 
valgių, kad visi galėtų so
čiai pasivaišinti. Bus ir 
kitų įvairių dalykų, apie 
kuriuos sunku būtų ir iš
pasakoti. Galima bus tik 
atvykus patirti.

Taigi brangūs lietuviai 
visi kaip vienas stokime 
liepos 4, ankstyvą rytą, ar
ba iš vakaro, ir važiuoki
me į Lietuvių dieną dai
nuodami. ‘Lai skamba mū
sų dainos po šalis plačiau
sias...’

I

Maciai Pasižada Atlyginti
»»-««-« U-.A-te—Alrlpl nuOSTOHuS

Dublin, Airija, birželio 19
— Airijos valdžia praneša, 
kad Vokietijos valdžia pri
siima atsakomybę už bom
bardavimą Dublino gegu- _  __ „ „
žės 3^ d., kur užmušto 27 ant Lake Washington, varžosi dėl gavimo garbės.

ŠEIMYNINE KOVA. Du laiveliai vadinami “sister 
ships”, lenktynių varžytinėse Seattle, Wash., regatoj

žmonės, ir pasiūlė atlygin
ti už padarytus nuostolius, 

i Nuostolius gal ir atlygins, 
i bet vokiečiai negali grą- 
\ žinti 27 žmonėms gyvybę.
I

v •

Australijoje Uždrausta 
Streikuoti

I

Lietuvos Vyskupus Ištremia

Londonas, birž. 19 —Bri 
tų lakūnai smarkiai bom 
bardavo vokiečių tvirto
ves Prancūzijos pakraš
čiuose. Labiausia nukentė- ______  __ __ __ ______________
jo Cologne, Dusseldorf ir ian(j areštavo septynias šė naują sutartį su Hitle- 
DuisburgDvidešimts trys moteris, įg kurių dvi buvo riu. Pačios sutarties teks- 

seseris vienuolės. Jas visas tas nepaduodamas, tik pa
kaltino kaipo ‘ ‘penktosios sakyta, kad sovietų Rusija 
kolonos nares”. Budeliai a- duoda leidimą vokiečiams 
reštuotas moteris pastatė gabenti karo ginklus per 

i prie sienos sušaudymui ir Rusiją į Iraną. Stalinas pa- 
įsakė išsižadėti Kristaus, klusniai tarnauja Hitle- 
Budeliai 5 kartus paleido riui, kad karas dar labiau 
šūvius, kaip praneša, pran- išsiplėstų.

Roma, Italija, birželio 19 vietų Rusijos žinių agen- 
— Indo - Kinijoj kilus ne- tūra, Tass, Londone, praJ 
susipratimams su Thai- neša, kad Stalinas pasira- 

į su Hitle-

Anglijos Pralaimėjimai 
Afrikoje

• v

Berlynas, birž. 19 — Na- cūzų spauda, virš jų galvų, 
cių vyriausybė praneša, get visos ramiai stovėjo ir 
kad Anglijos kariuomenė iaukė kada į jas bus paleis- 
Afrikoje buvo nugalėto iri ta mirtini šūviai. Budeliai 
priversta trauktis atgal, nesulaukę išsižadėjimo, 
Anglijos vyriausybė pripa-i jas vįsas sušaudė, 
žįsta, kad jos kariuomenė _ 
buvo priversto pasitraukti 
į naujas pozicijas, kad vo
kiečiai ir italai jų neapsup
tų iš visų pusių.

Vokietijos Sutartis Su 
Su Turima

Londonas, birž. 19 —
Turkijos vyriausybė pra- 

Indo - Kinijoj krikščio- neša, kad Turkijos - Vokie- 
nims uždrausta daryti su- tijos nepuolimo sutartis 
sirinkimus ir jų nuosavy- buvo pasirašyta. Ir taip 
bes konfiskuotos. Daro di- paskutinė Balkanų valsty- 
delį spaudimą į krikščio- bė pateko į Vokietijos ‘glo- 
nis, kad jie išsižadėtų Kri- bą’. 
staus ir taptų budistais.

Areštuota daug misijo
nierių.

— Sovietų agentūra Tass 
j paneigia amerikoniškos a- 
gentūros International 
News Service pranešimą,

• kad šiomis dienomis oku-
• puotoje Lietuvoje buvęs 
{priverstas nusileisti anglų

Londonas, birž. 19 — So- bombnešis.

Britų žinių agentūra ga
vusi iš Ankara žinių, kad 
Vokietijos kariuomenė 15 
vietų parubežyj puolė Ru
sijos kariuomenę. Taip pat 
eina gandai, kad Rumuni
jos valdžia įteikė Sovie
tams reikalavimą grąžinti 
Besarabiją. Bet visos tos 
žinios dar nėra patvirtin
tos. Turkijos žinios užgin
čija paleistas žinias.

Rusija Sudarius Sutartį 
Su Vokietija

Kun. Dubinskas Rekolekcijose ■ vaikučiai dalyvavo procesijoj.
Pirmadienio vakarą kun. An- Mišparų metu meningai giedojo 

tanas Dubinskas išvyko į Šv. ’ didysis bažnytinis choras, vado- 
Marijos Seminariją į kunigų re-. vybėje mūsų darbštaus vargoni- 
kolekcijas. Grįš šeštadienį. A--nin^0 Gerardo Kaprišiūno. Miš- 
teinančią savaitę kun. dr. Men-' paruošė dalyvavo Lietuvos Ats- 
delis važiuoja. Kun. Klebonas tovybės Washingtone, Kancle- 
Lietuvnikas, nesveikatos dėliai,' rius Kajeckas. Bažnytiniai pir- 
yra paliuosuotas nuo dvasinių'mc>s Lietuvos užgrobimo sukak-

I
!

Canberra, birž. 19 — Au
stralijos vyriausybė pas
kelbė, kad visi streikai yra patikrintų šaltinių sužino- ar į Kaukazą, žiaurus ka- 
griežtai draudžiami. Dar- ta, kad Sovietų Rusijos vy- talikų persekiojimas Lie- 

-----,_s ’i visus Lie- tuvoje eina visu smarku- 
< ■

Kunigai Suimami Į Armiją i 
i

Vatikanas, birž. 19 — Iš žiuoti gyventi į Krimėją,

bininkų agitatoriai bus a- riausybė įsakė 
rantuojami ir įkalinti. Ji tuvos kunigus 
pareiškė, kad dabar visi 
žmonės turi užmiršti savo 
teises ir interesus ir dirbti 
valstybei.

i

tuvos kunigus iki 40 metų 
amžiaus suimti į bolševi
kų kariuomenę. Visiems 
Lietuvos Vyskupams įsa
kyta apleisti Lietuvą ir va-

mu.

Vokietija Įšaldė Amerikos 
Turtą Vokietijoje

Italai - Vokiečiai Apsupo 
Šimtus J. V. Tankų Libijoj
Roma, Italija, birželio 19 

— Ašies karo vadovybe 
praneša, kad Britai labai 
nukentėjo darydami ofen- 
syvą Libijoj, ir kad šimtai 
Jung. Valstybių tankų ap-

APGINKLUOS AMERIKOS 
PREKYBINIUS LAIVUS

Washington, birž. 19 — 
Po nuskandinimo Ameri
kos laivo Robin Moor, vy
riausybė planuoja apgin
kluoti visus Amerikos pre
kybinius laivus, kad galė
tų apsiginti nuo vokiečių 

j ar italų povandeninių lai
vų. Prezidentas Roosevel- 
tos pareiškė, kad {danai 
tam jau yra sudaryti ir a- 
tėjus reikalui bus galima 
juos pildyti.

Berlynas, birželio 19 —1 supta ir gal būti bus paim
liomis dienomis kaip Ita- ti. Italijos žiniomis, Ame
lija, taip ir Vokietija įšal- rikos tankais Britai pra
de Jung. Valstybių ir visų ’ dėjo ofensyvą Libijoj. Ti
jos piliečių turtą. Niekas kėjosi laimėti kovą, ir tuo

Taikos Balsas
Iš Vokietijos

kietija susitaikintų ir su- dabar negali naudotis sa- padrąsinti Ameriką įeiti į 
darytų sąjungą prieš Ru- vp turtu, 
siją. Vokietijoje veikia------------

AMERIKOS LENKAI ARMIJON
kiekvieną valandą (31 me- ---------
trų bangomis) kalbama a- New York, birž. 19 — 
pie taiką Vokietijos su Lenkijos generalis konsu- 
Britanija. Sakoma, kad tą las Amerikoje išleido atsi- 
organizaciją įkūrė ir išlai- šaukimą į visus nepilie- 
ko slaptą radio stotį Ru- čius lenkus, kuriems ne- 
dolfo Hess šalininkai. To
ji stotis pavadinta “Gus- 
tav Siegfried No. 1.

Hess’o šalininkai baisiai 
priešinasi susidėjimui ir 
palaikymui santykių su 
Rusija.

reikia tarnauti Amerikos 
kariuomenėje, kad tuojau 
atsišauktų ir stotų į ka
riuomenę kovoti už Angli
jos interesus.

Lenkai įsteigė kareivia
vimo stovyklas Windsor,

Vokietija Įteikė Protestą Jung

karą.

lavinimų. Parapijos darbe laiki
nai pavaduoja kun. K. Širvaitis. 
Pasimelskim už mūsų kunigus, 
kad Dievas juos laimintų jų me
tiniuose dvasiniuose pratymuo- 
se.

tuvės buvo minimos su dideliu 
liūdesiu ir gausia malda.

Stockhoim, Švedija, bir
želio 19 — Vokietijoje su
sidarė organizacija, kuri 

i veikia, kad Anglija ir Vo-

GERIAUSIUS I; 
PERMANENT WAVE ■!, 

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ IĮ 
PINIGUS Į;:

C ASPER'S BCAUTY SALOM; 
Į ♦ Tel. ŠOU 4645 Į i
i 83 L ST„ SO. BOSTON, MASS. i Į
1

C.:

Ontario, Kanadoje, kur 
vyrai nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus bus lavinami ir 
vėliau siunčiami į Angliją 
kovoti prieš vokiečius.

Generalis konsulas, Dr. 
' Sylvester Gruszka, pareiš- 
įkė, kad Amerikoje to am- 
|žiaus lenkų vyrų yra apie 
j 50,000, bet jis nežinąs, kiek 
; iš jų turės stoti į Amerikos 
kariuomenę. Lenkai yra 

{tvirtai pasiryžę stoti An
glijai į pagalbą, nes Britai 
pažada jiems atgauti ne
priklausomybę.

□

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

Traukiu įvairiais fotografijas: vestuvių, krikštynų, parių, šeimynų ir 
pavienių.

TRAUKIU PAVEIKSLUS IR NAMUOSE.

Darbą atlieku puikiai už žemiausią kainą. 

Vestuves ir šeimynas traukiu pagal sutartį.

Susitarimui telefonuokite:

Jonui Vaičaičiui, Brockton 7815
* ' .fin ivl'Jsi:

Tačiau notoje nieko nesa
ko apie įšaldymą Vokieti
jos turto Amerikoje.

V------ £-----------------------zv onenjos Aanuofnnie 
Suomijoje

Raudonieji Ir Naciai Sudarę 
Naują Sutartį

Maldos už Lietuvą

Sekmadienį, birželio 15 d. Su
ma buvo su išstatymu Švč. Sa
kramento, Kurs buvo garbina
mas per visą popietį. Tikslas, 
suteikti progą visiems pasimels
ti už užgrobtą ir pavergtą Lie
tuvą. 4 vai. po pietų įvyko Die
vo Kūno mišparai su asista. 
Kun. Jonas Mendelis buvo cele
brantas, kun. Dubinskas, diako-' 
nas ir kun. K. širvaitis, subdia- 
konas. Procesijoj dalyvavo kle
bonas kun. Lietuvnikas ir kun. 
dr. Mendelis. Po procesijos bu
vo giedamos Suplikacijos. Dėka 
Sesučių rūpesčiui visi mokyklos

NUOTRUPOS
Kun. dr. Mendelis, kurs rūpi

nasi visų tikinčiųjų gerove, į- 
rengė bažnyčioje 12 telephonų, 
kuriuos naudodamies gali klau
syti pamokslų ir tie kurių gir
dėjimas yra sugadintas. Taipgi 
klausyklose yra įdėti aparatai, 
kurie pagelbsti sunkiai girdan
tiems atlikti išpažintį be jokio 
šūkavimo.

Juozas Kastetas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dil visokių reikalų.

Washington, D. C., birže
lio 19 — Dr. Hans Thom- 
sen, Vokietijos atstovas A- 
merikai, įteikė Jung. Vals
tybių valdžiai savo val
džios protestą dėl uždary
mo Vokietijos konsulatų 
Amerikoje.

Jung. Valstybių pasek- 
retorius Sumner Welles 
pareiškė Dr. Thomsenui, 
kad į protestą, bus at
kreiptas dėmesis. Bet spė
jama, kad protestas bus kurie plaukė į Petsamo tik 
atmestas.

Vokietijos valdžia savo 
protesĮte pareiškia, kad tai kad Suomija įsileidus Vo-i Vokietija atšaukė visus

Sotckholm, Švedija, bir
želio 19 — Iš neitralių di
plomatinių sluoksnių pra
neša, kad Vokietija ir Ru
sija sudarė ir pasirašė 

• naują ekonominę sutartį. 
Rusija pasižadėjusi padi
dinti, eksportą į Vokietiją 
iš Ukrainos.

Sakoma, kad naujoji su
tartis nesumažino karinės 
nuotaikos tose šalyse.

Britai teigia, Taip pat yra gandai, kad

Londonas, birželio 19 — 
Pranešama, kad Vokieti
jos tūkstančiai kareivių 
stovi Suomijoje. Britų, 
valdžios įsakymu sulaiky
ta trys Suomijos laivai,

dėlto, kad jie nepatektų 
Vokietijai.

v 7 uc ' ~ s. . epui
■ iefią laužymas draugingu-^ kietįjqs, kariuomenę spr/javo laivus 0. iš Pabaltijį

mo ir komercijos sutarčių. laužė peitralitetąy.'iv :. į 5 J uostų. rr
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I Lenktynės
KASDIENĄ

* Daily Double 
Užsidaro 2 p. p.

♦ Grandstand 50c
Clubhouse $1 

(Su taksais)

BETSY ROSS STAKES
V.5OO Pridėta

SUFFOLKg|DOWNS
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SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
kUnd m Mcond-claaa matter SepL 12, 1«15 at the poat oCSca at Boston. 

Kasa, under the Act of March S. 1870
Aeceptance for mailing at specia] rate of poetage provided for ta Sectioa 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
BUBSCRIPTION RATE8:

Domeetic yearly __________  84 00
Domeetic once per week yearly 82.00
Forelgn yearly ____________  85 00
Voreign once per weelc yearly >2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams_________84.00
Viena kart savaitėje metams $2.00
UžBieny metams .... ...... ............. 85.00
Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
868 West Broadvvay, South Boston, Mase.

Telephone SOUth Boston 2880.

JUBILIATO KUNIGO JURGIO 
PAŠKAUSKO PAGERBTUVES

rapijos salėje įvyko gausus ban-

Nesveiko Fanatizmo Reiškiniai
Patriotiniam įkaršty, kurs karo metu net liguistai 

palietė kai kuriuos Amerikos piliečius, reiškiasi daug 
neprietelingos nuotaikos prieš ateivius, būk tai jie ne
turį reikiamo patriotizmo ir kenkią bei sabotažuoja 
tautinio apsigynimo darbą. Atsiranda net tokių karš
tuolių, kurie siūlosi vyriausybei eiti savanoriškų de
tektyvų pareigas ir surasti tariamus svetimų valsty
bių šnipus, ar bent sumedžioti tuos asmenis, kurie ne
va tai pasižymi ne amerikietiška veikla. Karo metu, 
kuomet pilnas oras nepasitikėjimo ir įtarimų, tokia 
keista medžioklė sukelia visuomenės nerymastavimą 
ir ardo piliečių vieningumą. Washingtono vyriausybė 
gerai supranta tokio netikslaus vajaus kenksmingu
mą ir nori tuos nevykusius karštuolius pažaboti. Juos 
užtikrina, kad valdžia turi pakankamai treniruotų de
tektyvų, kurie puikiai pažįsta špionažo sistemą ir tik
ruosius šnipus greitai suranda. Jie visi jau įtraukti į 
Tardymo Biuro sąrašą ir yra vyriausybės žinioje. Tad 
eiliniams piliečiams nėra jokio reikalo dėl to sielotis 
ir bereikalingai painioti paruoštųjų specialistų darbą. 
Savo karštligišku fanatizmu ir nemokšišku nesugebė
jimu tokie detektyvai - mėgėjai užuot padėti, vien ken
kia ir trukdo. Be to, neapdairiu įsikišimu ir gramoz
diškais apkaltinimais jie skaldo ir erzina visuomenę, 
kurios vieninga parama šiuo momentu vyriausybei la
bai reikalinga.

Ryšiumi su tuo reikalu katalikų laikraštis Pilot 
taip pasisako:

“Svetimai skambanti pavardė ne būtinai reiškia, 
kad jos nešiotojas yra svetimas Amerikos lojalumui. 
Jis gali būti amerikietis nuo trečios ar ketvirtos kar
tos, o gal ir toliau. Jis taip pat gali būti tik priėmęs 
pilietybę emigrantas. O bet gi jis gali būti geresnis a- 
merikietis už daugelį tų, kurių pavardės buvo žinomos 
ant Mayflower (laivas, kuriuo atplaukė pirmieji imi
grantai). Juk žinome, kad nemaža išgarbavotų senų 
amerikietiškų pavardžių yra įrašyta i komunistų par
tijos knygas... Naujasai ateivis, nežiūrint iš kurio 
krašto būtų atvykęs, neprivalo būti įtariamas vien 
dėlto, kad jis ateivis. Labai galima, kad jis tiki į Dievą 
ir myli savo artima. Jei taip, tai jis labai geras ameri
kietis. Šiais neramiais laikais daugelis ateivių gyvena 
labai įtempta gyvenimą. Jie yra dėkingi šiai šaliai, kad 
juos priglaudė. Jie tiki jos idealams. Bet jie negali vie
nu mostu atkirsti save nuo gimtosios šalies, kaip siu
vėjas žirklėmis nukerpa siūlą. Jei ateivis prisimena 
savo senąją tėvyne įtemptu, gal kiek liguistu pasiilgi
mu. tai dar nereiškia, kad jis čia yra maištininkas. 
Veikiausiai tai jis tik sielojasi, kaip suderinti lojalumą 
gimtajam kraštui su lojalumu naujajai tėvynei... Mes 
esam tauta susidariusia iš daugelio rasių. Pirmieji 
amerikiečiai atvyko iš anapus jūrų. Nuo to laiko daug 
ateivių iš visų kraštų pas mus atvyko — ir nuo jų mes 
pralotom. Mūsų bešališko teisingumo sąvoką kiekvie
ną žmogų pripažįsta teisiu, nebent priešingai būtų įro
dyta. Tad žiūrėkim į ateivius kaip i ištikimus ameri
kiečius, kol nebus įrodyta, kad jie iš tiesų yra nusikal-

Duok Dieve, kad tie tolerantingi ir išmintingi žodžiai 
nors kiek išblaškytų nesveiko fanatizmo įkarštį. K.

Jung. Valstybių valdžios įsakymu pagamintą virš šimto, kaip vaizde 
matosi šios rūšies kanuolių, kurios patalpintos ant ratų ir galima va
žiuoti su jomis 75 mylias į valandą. Jomis šaunama su 100-svarų šoviniu 
ir neša 26,000 yardų.

Švenčiausioji Jėzaus Širdis

CHICAGO, ILL. — Sekmadie- Marčiulioniui, MIC ir VI. Urbai, 
nį, birželio 8 d., Chicagos Visų Iškilmėms pritaikintą pamokslą 
šventų parapija turėjo nepa- apie kunigo maldą, auką ir per 
prastas iškilmes švęsdama savo jį plaukiančias malones parapi- 
klebono kun. Jurgio Paškausko jos tikinčių sieloms pasakė kun. 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. Dambrauskas, MIC. Vakare pa- 
Iškilmingąją sumą 9:30 vai.'
laikė pats jubiliatas asistuojant kietas į kurį atsilankė netik pa- 
kunigams: Rėklaičiui, MIC., ’ rapijiečiai iš Roselando, buvu-

—........ šių parap. iš West Pullmano,
riotus ir su žemėmis sulygintus bet daug aukštų svečių ir jubi- 
didmiesčius, baugesni už kartą liato draugų bei pažįstamų. Y- 
linksmus miestelius, kaimelius, patingai gausiai savo atsilan- 
kurių nei pėdsako nematyt — kymu pagerbė Čikagos lietuviš- 
yra namai likę tušti, iš tos prie- koji dvasiškija ir pora kitatau- 
žasties, jog Kristus buvo iš- čių kunigų. Lietuviai inteligen- 
tremtas iš jų. Nes ką reiškia vi- tai ir profesionalai taip pat sa- 
si pasaulio grynai kūniški ken- vo atsilankymu ir kalbomis pa- 
tėjimai, palyginus amžinojo ma- gerbė šviesų jubiliato asmenį, 
lonės netekimo, kad ir vienai Jų būryje prie stalo matėsi p. 
nemirtinai sielai! Ką tatgi gali- Daužvardis, Lietuvos Konsulas, 
ma pasakyti apie subedievėju- šimutis “Draugo” Redaktorius, 
sius namus, apie namus persis- kuris su kun. B. Grinių vedė 
kyrimų sudraskytus, arba apie vakaro programą; advokatai — 
namus netekusius, be jokios pa- Grišius, Poznakas, Gabaliaus- 
teisinamos priežasties, vaikų kas su žmonomis; aldermonas 
skambančio Juokėsio, kuris tu- W. Lindell ir daugelis kitų gar- 
rėtų juose aidėti? Ir kiek yra bingų svečių. Jubiliatas taip pat 
namų, kuriuos tamsybė yra ap- daug sveikinimų ir linkėjimų 
gniaužus, kuriuose nėra nei vie-' sulaukė laiškais ir telegramo- 
nos tikėjimo arba vilties švie- mis iš kitų lietuviškų kolonijų, 
selės, ir kuriuose artimo meilė kaip Brooklyn, Bostono ir kitų 
guli šaltuose pelenuose! Čionai, Rytinės Amerikos vietų. Moky- 
tatgi, didysis atnaujinimas tu- klos vaikai ir choras paruošė į- 
rėtų prasidėti, ir turi prasidėti domią koncertinę dalį ir suvai- 
visu pirma mūsų Katalikų na- dino “Atsiminimai” veikalėlį 
muose. [ pritaikytą G. jubiliato asmens

i pagerbimui. Ta pačia proga so- 
lemnizantui įteikta gražių do- 

i vanų kaip nuo parapijos orga- 
! nizacijų, taip nuo pavienių as- 
i menų, jo draugų net iš kitatau- 
i čių.

Baigiantis programai pats 
jubiliatas prabilo į susirinku
sius padėkodamas už jo atmini
mą ir sukaktuvių sveikinimus 
bei dovanas. Savo nuoširdžioj 
kalboj jis perbėgo trumpai savo 
gyvenimo eigą ir rūpesčius sie
lų išganymui besidarbuojant ir 
visuomenės labui bedirbant. Iš 
jo lūpų išsprūdo šie gražūs žo
džiai : “priešų asmeninių sau 
neturiu”. Panašias mintis, nors 
ne tais žodžiais apibudino jubi- 

I iiatą visi sveikintojai tų iškil- 
! mių. Svečiams, kurie mažiau jį 
pažino ankščiau paaiškėjo, kad 
Kun. Paškauskas per savo 25 
kunigystės metus dirbo nesi- 
karščiuodamas, ramiai, bet in
tensyviai, su nepalaužiama e- 
nergija bažnytinį ir visuomeni
nį darbą, panašiai, kaip bitelės 
kad darbuojasi jo sodelyje su 
kurioms jis savo laisvą laiką 
mielai praleidžia. D.

yra gyvoji Širdis, dalyvaujanti 
visuose Kristaus gyvuose veiki
muose, ypač meilėje ir liūdesy
je — dėl to pažadina žmonėse 
gyvą meilės bei liūdesio atbalsį. 
Ji yra Jėzaus vidujinio gyveni
mo ženklas ir išreiška — dėl to 
žmonės regi joje visą Atpirkė
jo Asmenybę, Jo viltis bei bai
mes, dorybes bei šventumą. Jo
jo džiaugsmus bei skausmus, 
Jojo nuostabų meilingumą ir 
nesiliaujantį Jojo nesikeičian
čios meilės duosnumą. Užtat, 
kad toji Širdis taip myli žmones 
ji yra sužeista; ji yra tokia 
švelni, jog, nors vartoja visus 
būdus likti žinoma, tačiau ji y- 
ra keistai nežinoma ir žiauriai 
žmonių šaltumo ir nepaisymo 
paniekinta. Taip pasaulis atsi
liepia į Kristaus prašymus — 

< ir dėl to pasaulis šiandien ken
čia. Kaip jį pagydyti — kaip jį 
pataisyti ?

Tas gydymas turi prasidėti 
šeimų pataisymu, nes pasaulis 
susideda iš šeimų. Nėra jokių 
vaistų, kurie pagydytų žaizdas, į 
kuriomis žmonija šiandien ap
sunkinta, apart Kristaus Širdy
je esančios meilės ir gailestin
gumo. Nėra žmonijai išganymo 
be sugrįžimo prie Kristaus. Ir 
kur kitur šis žmonijos atnauji- 

j nimas pradėti, kaip šeimoje.
Milžiniška kova prieš blogą tu
ri pagaliau būti laimėta, ne 

; tautų kokiuose seimuose, ne ka
ro lauko fronte, bet siauresnėje 
šeimos srityje. Jei Kristus čio
nai viešpatauja, jei Joje Šven
čiausioji Širdis čionai garbina
ma, jei Jis yra namų Karalius, 
tai Jis nugalės, irgi, 
mėje, nevedus karo, 
tui nesugaudžius.

Kiekviena šeima

kai dar besivys* ta, užtat, kad toks buvo Kris
taus troškimas — kad Jojo Šir
dis būtų vis geriau žinoma ir 
daugiau išaukštinta — kad Jo
sios dovanos ir laiminimai bū- 
tų visam pasauliui dalinami. Jis 
norėjo, kad Jam būtų suteikta 
šlovė ir paguostų žmonių taip 
įžeistą Jojo Širdį — tą visų 
mąlonių šaltinį, ramybės bei. 
laimės buveinę.

Gal atrodo keista, jog mūsų 
Viešpats prašo visą pasaulį pa
aukoti ir nepasitenkina vien 
katalikais. Tačiau Jojo noras 
viešpatauti, būti numylėtu ir 
pagerbtu, Savo meile bei gailes
tingumu visų širdis uždegti, y- 
ra toks karštas, jog Jis įsako 
aukoti Jam širdis visų tų, ku
rie atitolę nuo Bažnyčios, nors 
Šventuoju Krikštu Jam pri
klausanti, kad jų sugrįžimas į 
tikrąjį Tikėjimą būtų paleng
vintas; ir kad būtų pagreitin
tas gimimas tų, kurie dar lig- 
šiol nekrikštyti ir nėra viršgam- 
tinio gyvenimo dalyviais, bet už 
kuriuos ne mažiau kaip už ki
tus Jis yra atidavęs Savo gyvy
bę ir išliejęs Savo Kraują — ir 
dėl to ir jie yra šaukiami vieną 

į dieną būti Šventosios Bažnyčios 
vaikais.

Bet prieš tikinčiųjų akis, ku
rios Dievo Sakramentais yra 
apšviestos, šiandien Bažnyčia 
stato Dievo - Žmogaus paveiks
lą, rodydama Jojo gyvąją Šir
dį, plakančią meile link žmo
nių, — kuri jų apleidimu yra 
taip skaudžiai užgaunama. Ti
kintieji žino josios reikšmę. 
Nors tyliai, ji jiems kalba apie 
meilę — apie Įsikūnijusio žo
džio meilę — kurią Atpirkėjas Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai pa- 
kaip Dievas ir kaip Žmogus my- J švęsta. Nes galingas 
Ii juos. Ji pabrėžia tosios meilės nos mūšis nėra tik tas, 
paslaptingus, bet duosniausius 
pasireiškimus — būtent, Kris
taus Kančią ir švenčiausiąjį Sa
kramentą. Toji Širdis yra Dievo 
Širdis ypatingu būdu susivieni
jusi su žodžiumi ir dieviškos 
garbės verta — dėl to žmonės

Anuo laiku, 
tantį Bažnyčia buvo Ciesorių 
pavergta, jaunas karalius pa
matė danguose Kryžių, rodantį 
ir ruošiantį garbingą laimėji
mą — kas netrukus išsipildė. 
Šiandien prieš mūsų akis stovi 
kitas ženklas, pranašaująs die
viškų palaimų — Štai Švenčiau
sioji Jėzaus Širdis, liepsnų ap
supta, garbingai žibanti ir švie- 
sianti — šiame ženkle mes turi
me padėti visas savo viltis, tu
rime į jį kreiptis, prašydami ir 
tikėdamies žmonių išganymo.

Jau keliolika metų praėję nuo 
tos dienos, kurioje šis darbas 
buvo nuostabiai pradėtas —kai 
visa žmonių giminė buvo pirmą 
sykį paaukota Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai. Tai reiškė visų 
luomų, tautų bei pavienių as
menų, Katalikų ir protestantų, 
žydų bei stabmeldžių pateikimą, 
kas šiandien yra dažnai pakar
tojama mūs Bažnyčiose.

Tojo visos žmonių giminės au
kojimo pasėkas aiškiai matome 
įvairiuose Tikėjimo laimėjimuo
se, net ir karo sūkuryje. Tikin
tieji mūsų laikais dažniau ir 
net kasdien priima Šventą Ko
muniją, švenčiausios Širdies 
mums paliktą dovaną. Tas ko
vos šūkis — “Visa Atnaujinti 
Kristuje” — kurį kartodami žy
giuojam prie pasaulio dvasinio 
nugalėjimo, buvo Kristaus Šir
dies uolumo įkvėptas. Kai visur 
tamsybės legijonai kursto tur
tingesnius prie gobšumo ir pra
bangų, darbininkus prie pasi
priešinimo ir neištikimybės; kai 
Bažnyčios atskalūnai kasdien 
traukiasi toliau nuo Krikščio
nybės dėsnių; kai nesuskaito
mai daug temdinančių priešta
ravimų suskaldytieji ieško vie
nybės toli nuo tikrojo vienybės 
pamato, kurį Pats Kristus yra 
padėjęs — Katalikų Bažnyčia 
spindi visoje savo garbėje, į ku
rią yra atkreiptos viso pasaulio 
akys.

Žmonių giminė buvo Šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai pateik-

Į
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visoje že- 
nei trimi-

turi būti

šios die- 
, kuris 

kaujamas kraujais permirky- 
tuose laukuose, kurie dreba pa
trankų šūviais ir yra minų bei 
kulipkų audromis nušluoti. Šios 
dienos didi kova taipgi siaučia 
prieš šeimos šventumą. Baises- 

o____  ____ __ __________ni už sudraskytus bei suplėšy-
nulenkę galvas, pagarbina. Jijtus miškus, graudesni už nute-

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku
puotosios Lietuvos

(Tęsinys)
Buvo ir tokių atsitikimų, sugrie

bia kunigą bolševikų policijos agen
tai, įstato brauningą į kaktą ar krū
tinę ir sako:
— Pasirašyk, kad būsi mūsų šnipas, 

o jei ne, tai tuoj kaip šunį nudėsime. 
Tokių atsitikimų buvo labai daug. 
Kuris kunigas nesutinka pasirašyti, 
kad bus bolševikų šnipas — uždaro 
į kalėjimą. Jei kunigas sutinka būti 
bolševikų šnipų, jis tuoj būtų laisvas 
ir galėtų valgyti bolševikų “duoną”, 
bet tokių neatsiranda.

Šnipauti verčia ne tik kunigus, bet 
ir gimnazistus, gimnazistes, profeso
rius, darbininkus, ūkininkus, valdi
ninkus, žodžiu, iš visų luomų ir įvai

raus amžiaus žmones traukia į šni
pus. Taigi, Lietuva apjuosta šnipų 
tinklu, todėl lietuvio gyvenimas ne
ramus ir nesaugus, nes jis nežino su 
kuo kalba, geriausias draugas gali 
būti jau įrtauktas į šnipų kompaniją.

Atsibastę rusų bolševikai į Lietu
vą ir tokių šposų iškrečia. Kviečia 
kokią nors dievobaimingą moterį į 
slaptosios policijos kambarius ir 
pradeda ją egzaminuoti.

— Ką tu žinai apie tą ir tą kunigą, 
ką jis kalba, kur eina ir tt. Moteris 
papasakoja apie kunigą tokius daly
kus, kokius ji žino. Bolševikų agen
tai surašo ant lapo ir liepia pasira
šyti, bet liepia pasirašyti ne po raštu, 
bet žymiai žemiau, gerokai palieka

tuščios vietos. Kviečia kitą dieną vėl 
tą pačią moterį ir jai perskaito, ką 
ji vakar pasakojo. Baisūs dalykai, 
moteris išgirsta tokių dalykų, kurių 
ji ne sapnuoti nesapnavo apie kuni
go darbus, ji tokių dalykų visai ne
kalbėjo, o šiandien girdžia iš rašto 
skaitant, kad tai ji vakar pasakius. 
Moteris bando užginčyti:
— Ponai, kad aš tokių dalykų nekal

bėjau, kaip čia atsirado tokie žodžiai.
— Tylėk matka, ką sakei, tą ir už- 

rašėm, žiūrėk tavo parašas, nebeišsi- 
ginsi. Ir gurina moteris namo nieko 
nepešusi. Tai, va, kaip bolševikai 
ruošia bylas kunigams, ne tik kuni
gams, bet ir įvairiems veikėjams ir 
katalikų vadams. Tokius dalykus tik 
gali išgalvoti bolševikiškas protas, 
kuriam žmogus nieko nereiškia, su 
kuriuo elgiasi taip, kaip jiems nau
dinga ir patinka.

Vieną kitą atsitikimėlį papasako
jau, bet jų yra tūkstančiai.

Negana, kad mes esame Kata
likai. Mūsų šeimos, irgi, turi 
būti pripildytos dieviškuoju gy
venimu, kurį Kristus yra atė
jęs atnešti ant žemės, — įkvėp
tos meile ir uolumu degančiu 
Jojo Švenčiausioje Širdyje.

Dėl to kiekviena katalikiškoji 
šeima, dar nepaaukota, turėtų 
būti pašvęsta Mūsų Viešpaties 
Širdžiai, Jojo beribinės meilės 
link žmonių ženklui, tam skais
tybės gyvam šaltiniui, kuriame 
pasaulis gali atgimti Dievo ma-i 
lonėje. Todėl gi, tosios Šven-j 
čiausios Širdies paveikslas turi 
būti atvirai ir žymioj vietoj pa
statytas mūsų namų kambary
je, kuriame šeimos nariai kas
dien susirenka; visų akys turė
tų dažnai būti nukreiptos į jį, o 
jų širdys dažnai pakeltos prie 
Paties Kristaus.

Taip kiekviena katalikiška 
šeima taps gyvos meilės ir uolu
mo kibirkštis iki uždegs visą 
pasaulį Kristaus meile. Tokiu 
būdu Kristaus prašymas ir 
troškimas bus išpildytas. Tokiu 
būdu pasaulis bus išgelbėtas.

Viešpats Jėzus yra pasakęs: 
“Mano Širdis viešpataus, Mano 
Širdis laimės”. Būki Karalius! 
Bažnyčia sveikina Jį. Tai turi 
būti mūsų kiekvieno šūkis, ku
riuo išeinam kovon!

A. B. Mestis, S. <7.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

13. Tikri lietuviai nenori 
staliniškos “šviesos”
Rusų bolševikų okupantams įsi- 

veržius į Lietuvą, buvo visų galvota, 
kad su jais galima bus gyventi, buvo 
tikėta, kad kas ne kas, bet jau lietu
viškumas nebus paliestas, niekas ne
tikėjo, kad rusas bolševikas purvi
nais batais brautųsi į lietuviškumo 
sritį. Bet kur tau, tuojau pradėjo vi
sur kišti rusiškumą, dar aršiau, ne
gu prie caru. Lietuvis atsipeikėjo ir 
pamatė, kad čia jau ne juokai, bet 
rusus bolševikus pamatė tokius, ko
kie jie ištikrųjų yra. Ne tik rusišku
mą visur pradėjo propaguoti, bet į- 
sakė Staliną garbinti, kaip Dievą. 
Tai jau perdaug. Lietuvis išsitiesė ir 
davė ruskiems bolševikams suprasti, 
kad lietuvis nėra molio Motiejus, 
kad jis pakankamai turi lietuviškos 
savigarbos. Lietuvis išėjo į viešumą

su visu savo didingumu ir tautiška 
sąmone.

1940 m. rugpiūčio mėnesį 13—14 
dd. į Kauną šaukiamas mokytojų su
važiavimas, kuriame dalyvavo apie 
2000 mokytojų. Švietimo komisaras 
Venclova pasako kalbą ir šaukia Lie
tuvos pavergėjui Stalinui “valio”, 
posėdžių salėje tyla. Venclova dar 
sykį sušunka Stalino garbei “valio”, 
ir vėl tyla, tik vienas kitas supliauš
ka, o kiti tyla reiškia protestą. Venc
lova susiraukia ir atsisėda. Komunis
tai iš Rusijos atvykę užtraukia bol
ševikiškąjį internacionalą — išėjo 
ja ir gieda: “Lietuva tėvynė mūsų”... 
šnypšt. Staiga visi mokytojai susto- 
Visa salė nuo galingų balsų dreba. 
Sudrebėjo ir komunistai ir pamatė, 
kad čia ne juokai, kad lietuviška są
monė yra gyva ir atspari. Po šio po
sėdžio, naktį viešbučiuose daugelį 
mokytojų areštavo ir uždarė į kalėji
mą.

(Bus daugiau)
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Sumanūs lietuviai. — Auksinis jubiliejus, 
kalbėtų Maironis. — Lietuvos gelbėtojai 

pasiryžęs važiuoti | Lietuvę. — Mokyklos iškilmės.

. — Ką dabar 
i. — Jaunimas

Vo

pasišventusių, uolių ir sąmonin
gų katalikų, 1944 metais ap
vaikščios auksinį savo parapi
jos jubiliejų. Nežiūrint, kad ši 
parapija savo amžiumi yra ge
rokai pagyvenusi, • bet lietuviai 
katalikai dvasia, energija ir pa
sišventimu ir jauni ir gražūs, 
kaip pavasarį tik ką pražydusi 
gėlė.

Kartą, vakarieniaujant, ir 
klausiu:
— Sakykite, klebone, ar šv. 

Kazimiero parapija gausi lietu
viais katalikais?
— Sunku tiksliai pasakyti, 

bet manau — bus daugiau trijų 
tūkstančių dūšių.
— Kokios gi pas jus dūšios 

ir uoliau pasireiškia
parapijos ir visuomeniniame 
darbe? '*

— Negi galiu visus išvardyti, 
tik galiu pasakyti, kad netur- 
tingesnieji yra labai jautrūs vi
sokiems reikalams ir savo atlie
kamu kąsneliu noriai dalosi su 
tais, kurie mažiau turi. Turtuo
liai yra šaltoki parapijos ir vi
suomenės gyvenimui.
— Ar mėgsta Worcester’io lie

tuviai organizacinį gyvenimą?
— Čia turime apščiai draugi

jų, kaip pavyzdžiui, Šv. Marijos 
Vardo moterų ir mergaičių sa
višalpos draugiją, kuri turi virš 
500 narių; šv. Petronėlės mer
gaičių ir moterų savišaipinę 
draugiją, Moterų S-gos kuopą, 
Liet. kat. susivienijimo skyrių, 
Darbininkų kuopą; vyrams — 
Jėzaus Vardo organizaciją; šv. 
Onos draugiją ir socialinį mote
rų klubą, kuris daug gelbsti mo
kyklos palaikymo reikaluose, o, 
tiesa, būčiau ir pamiršęs — tu- 

treti-
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kaip pavasari* gėlė
Aną savaitę įlipam į bus’ą su 

kun. P. Ragažinsku, atvykusiu 
iš Brazilijos rinkti lietuvių pa
rapijos statomai mokyklai au
kų, ir dumiam į Woreester Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, 
kuriai garbingai ir sumaniai va
dovauja kun. A. Petraitis, pa- 
gelbstint energingiems vika
rams: kun. J. Bakanui ir J. 
Padvaiskui. Tai yra šauni para
pija, kuri persunkta lietuvišką
ja ir katalikiškąja dvasia. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija turi 
gražią bažnyčią, didingą moky
klą ir jaukų Maironio parką. 
Visa tai usteriečiai lietuviai į ryškiau 
katalikai įsigijo savo pasišven- ] 
timu ir sąmoningumu, vado- < 
vaujant gabiam organizatoriui 
kun. J. Jakaičiui, kuris dabar ir 
apaštalauja Argentinoje.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja yra sena ir nepaprastai daug 
nusipelnusi Lietuvai savo stam
biomis aukomis, kai ji buvo pa
skelbta Laisva ir Nepriklauso
ma valstybė (1918). Usteriečiai 
ir dabar yra duosnūs Lietuvos 
gelbėjimo reikaluose, kuriems 
taip pat yra labai labai jautrus 
didelis lietuvis kun. A. Petrai
tis, nes savo 25 metų kunigys
tės jubiliejaus proga Lietuvos 
gelbėjimo fondui, pereitais me
tais, paaukojo 400 dolerių. Kun. 
A. Petraitis yra ne tik didelis 
lietuvis, bet taip pat šaunus ku
nigas, kurs moka prieiti prie 
žmonių širdžių, užtat nė kiek 
nenuostabu, kad jam vadovau
jant, 1921 metais Atholio lie
tuviai pasistatė gražią ir puoš
nią bažnyčią, nu, ir dabar War- 
cester'io šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj jaučiama gyva lietu
viška katalikiška dvasia. Kun. 
A. Petraitis Worcester lietuviš
kais ir katalikiškais * reikalais 
sielojasi jau nuo 1929 metų lie
pos mėnesio. Ši garbinga lietu
viškoji parapija, kuri turi daug taučiais ar kitatautėmis. Prieš

rime dar blaivininkus ir 
ninkus.
— O kaip jaunimas?
— Judriai ir sumaniai

t
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trejetą metų viena kita ženatvė 
buvo su kitataučiais, o pereitais 
metais iš 68 moterysčių — 43 
maišytas. Kai kurios motinos 
net didžiuojasi, kad į jų dukras 
atkreipė akį italas, prancūzas 
ar lenkas. Gyvas nesusiprati
mas! Bet kaip sulaikyti nutau
tėjimą — pats nežinau, bet rei
kėtų rimtai susirūpinti.

— Gal norite pamatyti Mairo
nio parką, — paklausė kun. A. 
Petraitis.
— O, mielu noru. Sėdam į kle

bono automobilį ir, va, jau Mai
ronio parke, kuris žaliais me
džiais ir gražiu ežeru vilioja čia 
ne vieną širdelę.

— Kunige klebone, ar Wor-
cester yra daugiau parkų, — 
pasiteiravau.
— Nugi žiūrėk, čia netoli prie 

ežerėlio yra lietuvių komunistų 
pa^as, be to, jie turi mieste 
klubą. Einam parku ir sutin
kam parko prižiūrėtoją Joną 
Sriubšą, tikrą dzūkelį. Tuojau 
vyras pateko į mano rankas ir 
pradėjau jo klausinėti:
— Ar nepasiilgai Lietuvos?
— Ir dar kaip, maniau aplan

kyti savo tėviškės laukus, bet 
užėjo rusai 
bar..., 
mojo ranka, komunistų parko 
kryptimi.
— O kaip anie, ar labai liaup

sina Staliną, — parodžiau ran
ka į komunistų parką?
— Susiriesdami giria rusus 

bolševikus, lietuviai komunistai 
sako, kad jie rojų sukūrė Lie
tuvoje.
— Tai gal jie mano važiuoti ,į 

sukurtą bolševikų “rojų”.

pasi
reiškia studentai, vyčiai ir so- 
dalietės. Tik man širdį skauda, 
kad pastaraisiais metais nema
žai pasitaiko ženatvių su kita-

1

Gražuolė Jean Watkins, patarnautoja Fort Worth, 
Texas, skanėsių gamykloje, matyt sužavėjo karius. Tik 
kažin kuo? Ar skanėstais, ar savo grakštumu...

kadi

bolševikai ir da- 
— nebaigęs sakinio pa-

— Ko jie važiuos, kad jiems 
ir eia gera, paaiškino klebonas. 
Visi tikri lietuviai bodisi bolše
vikų netvarka ir karžygiškai 
priešinasi rusų bolševikų okupa
cijai, tik gaila, kad atsiranda ir 
tokių lietuvių, kurie džiailgiasi 
Stalino “politika”, kuri mūsų 
brolius lietuvius kasdien vis la
biau į skurdą ir nepasitenkini
mą stumia. Rusas bolševikas 
okupantas paglemžė mūsų kraš
tą ir lietuvius engia, o čia atsi
randa lietuvių, kurie giria ir 
garbina Staliną, tautų pavergė
ją. Gaila, kad čia nėra gyvo po-

eto Maironio, jis tokiems iš šio 
parko aiškiai pasakytų:
“Tas ne Lietuvis, kurs tūvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, išsigins; 
Kursai pamins, ką bočiai gyni 
Per amžius karžygių keliais**.

Bet užtat širdį džiugina,
Worcester yra daug tikrų lietu
vių, kurie sielojasi Lietuvos pa
vergimu ir deda visas pastan
gas, kad mūsų broliai lietuviai 
vėl Laisvės Saulę išvystų, 
bai malonu, kad dauguma 
tuvių worcesteriečių aiškiai 
ko ir darbais parodo:

— Lietuviais esame 
tuviais norime būti, 
gavome užgimę, jos 
prarasti niekados, 

. Būkime tikri,
kurio vardu savo parką pava
dinote, jis šiandien pas 
čiausiąjį maldauja:
“Apcergėk, Augtčiausis, tą

La-
Iie-
sa-

lie-gimę, 
tą garbę 
nenorime 

niekados... 
kad tas vyras,

Aukš-

mylimą 
[<alj, 

Kur mūsų soUyb«. kur boičų kapai! 
Juk tėvi&ka Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius vargingi vaikai. 
Neapleisk, Augėčiausi, mūsų ir bran

gios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas ga

idy nes!”

O kad ir mūsų širdys kas ry
tą ir vakarą kartotų šiuos žo
džius su poetu Maironiu, būki
me tikri, kad mūsų maldavimai 
susijungę su Maironio malda 
bus vaisingi — baudžiavos ir 
nelaisvės retežiai nukris nuo 
Lietuvos rankų, kuriuos'nukalė 
Maskva.

3. Rūtų ir dobHėla 
darželyje

Worcester Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija turi gražią ir er-1 
dvią lietuvišką katalikišką mo
kyklą, kuri yra sumaniai veda
ma seselių kazimieriečių ir stro
piai prižiūrima vietos klebono, 
šios mokyklos išlaikymas per 
metus kaštuoja apie 8000 dole
rių, kuriuos savo prakaitu už
dirbtus centus sudeda gerieji ir 
sąmoningi parapijiečiai, nes jie 
nori, kad jų vaikai būtų geri lie
tuviai katalikai. Mokykla turi 
virš trijų šimtų vaikų — lietu
viškų rūtų ir dobelėlių.

Aplankiau mokyklą, buvau 
keliuose skyriuose, ilgiau šnek
telėjau su devintojo skyriaus 
mergaitėmis ir berniukais, kurie 
š. m. birželio 15 d. gavo į ran
kas pabaigimo pažymėjimus — 
geriausi įspūdžiai.

Sesuo vyresnioji Anastazija, 
mokyklos vedėja, davė progos 
valandžiukę pasišnekėti su de
vinto skyriaus mokiniais, kurių 
šiemet baigė 44 (23 mergaitės ir 
21 berniukas). Patekęs į tokį 
gražų jaunųjų'būrį, tuojau pra
dėjau klausti apie mūsų pa
vergtą Lietuvą:
— Ką jūs darote, kad Lietuva 

vėl būtų laisva ir nepriklauso
ma. Visi atvirai pasakė:
— Mes kas rytas meldžiamės: 

Marija, Aušros Vartų karalienė,

melskis ir išprašyk Jėzaus, kad 
Lietuva vėl būtų laisva. Labai 
dažnai meldžiamės ir į Šv. Ka
zimierą, kad jis prisidėtų prie 
Lietuvos išlaisvinimo iš bolše
vikų jungo. Dabar Lietuvą va
duojanti maldomis, pas mus yra 
susikūrusi kuopa — Lietuvos 
gelbėtojai maldomis, o paskui 
pasireikšime ne tik maldomis, 
bet ir darbais.
— Ar jūs tikite, kad Lietuva 

vėl bus laisva ir nepriklauso
ma?
— Žinoma, Lietuva vėl prisi

kels ir numes bolševikų nelais
vės pančius nuo savo rankų. 
Mes tuo tikime, todėl mes mel
džiamės ir visas jėgas dėsime, 
kad Lietuvą išlaisvintumėm iš 
bolševikų vergijos.
— Kai Lietuva bus Laisva ir 

Nepriklausoma, ar jūs manote 
važiuoti į Lietuvą?
— Taip, labai norėtumėm pa

matyti savo tėvų gražiuosius 
laukus ir miškus, — daugelis 
berniukų ir mergaičių tarė su 
nušvitusiais veidais.
— Užtat rimtai pasiruoškite 

ateities darbams, nes jūs būsite 
Lietuvai labai labai reikalingi 
ir turėsite ten užimti atsako- 
mingas vietas, nes daugelis ge
riausių Lietuvos sūnų ir dukrų 
išvežti į Rusijos gilumą, o kiti 
marinami kalėjimuose.
— Baigę devynius pradžios 

mokyklos skyrius, į kokias mo
kyklas stosite, — pasiteiravau 
jaunųjų, kurie daug žada Lietu
vai.
— Devyni vyrai ir šešios mer

gaitės jau užsirašė į amatų mo
kyklas, o kiti — stos į vidurinę 
mokyklą, kai kurias mergaitės 
mano būti mokytojomis, — pa
aiškino man sesuo vyresnioji 
Anastazija.

Šv. Kazimiero lietuvių mokyk
la, mokiniai ir seselės mokyto
jos labai malonų įspūdį paliko 
mano vaizduotėje.

Šių metų birželio m. 15 d. už 
pasižymėjimą lietuvių kalboje 
ir bendrai moksle buvo aštuo
niolika mokinių ypatingai pa
gerbtų. Tą dieną įvyko mokslo 
užbaigimo aktas. Už ypatinges- 
nį pasižymėjimą lietuvių kalbo
je apdovanoti šie mokiniai: Vy
tautas Adomaitis (9 sk.), Rita 
Gražulytė (8 sk.), Teresė Jur-

gdk^ytė (7 sk.), Vincas Smele- 
vičius (6 sk.), Aldona Naujo
kaitė (5 sk.), Rita Grigonytė 
(4 sk.), Joana Steponauskaitė 
(3 sk.), Darata Burdulytė (2 
sk.), Elena Greskaitė (1 sk.). 
Už ypatingesnį pasižymėjimą 
moksle apdovanoti šie asmenys: 
Darata Puišytė ir Rūta Kunsai- 
tė (9 ak.), Rita Gražulytė (8 
sk., kuri taip pat apdovanota ir 
už pasižymėjimą lietuvių kal
boje), 
sk.), 
sk.), 
sk.), 
sk.), 
sk.),

Teresė Bundzaitė (7
Liudvika Gražulytė (6
Marilina Grinevičiūtė (5
Liliana Senkevičiūtė (4
Klara Abražinskaitė (3

Madelina Ševiutž (2 sk.) 
k Madelina Zalauskaitė (1 sk.).

Š. m. birželio 15 d. įvyko iš
kilmingas mokslo metų užbaigi
mas, kur kiekvienas skyrius pa
rodė savo meniškus sugebėji
mus dainoje, muzikoje ir spor
te. Iškilmių metu buvo suvai
dintas scenos vaizdelis: žydas 
siuvėjas, kur jauni artistai žiū
rovus linksmai nuteikė. Artis
tais buvo Kazys Pliliūnas, Tere
sė Brenzaitė, Teresė Jurgeliony- 
tė, Edvardas Kupstas, Pranas 
Adamskis, Juoz. Tribandis, A. 
Bankietas ir D. Puzaras.

i

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

ALE

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Pro]. St. Šalkauskis.

Naujai Supažindintas

PICKWICK PICKVVICK 
REGULAR'Ale

Tie, kurie mėgsta 
lengvesni, šviesesnį Ale, 

ras tinkamiausiu 
PICKWICK “LIGHT” Ale

Senai mėgstamas tų, ku 
rie reikalauja stipresnio 
Ale, 
pat

kaip skoniu, taip 
pačiu alumiir

PICKVVICK
"ALE that is ALE"

Šv. Kazimiero mokykla mane 
sužavėjo ne tik katalikiškąja, 
lietuviškąja dvasia, bet ir savo 
praktiškumu. Ir suprantama, 
katalikiška ir lietuviška moky
kla turi būti praktiška. Čia yra 
namų ruošos skyrius, kur 7, 8 
ir 9 skyriaus mergaitės mokosi 
siųti ir virti, o beminkai pami
nėtų skyrių mokosi medžio dar
bų.

Sesuo vyrsenioji Anastazija 
deda visas pastangas, kad mo
kykloje pasireikštų ne tik kata
likiška, bet ir lietuviškoji dva
sia. Per aštuonius metus kiek
vienas mokinys turi išmokti 80 
lietuviškų dainų ir 80 lietuviškų 
eilėraščių.
— Klebonas dažnai lanko mo

kyklą ir žiūri kokią mes pažan
gą padarėm lietuvių kalboje, — 
kartą prasitarė sesuo vyresnio
ji-

Worcester’io lietuviai katali
kai yra duosnūs ir jautrūs viso
kiems reikalams. Šiais metais 
birželio 11 d. kun. P. Ragažins- 
kas kalbėjo Brazilijos lietuvių 
katalikų bendruomenės reika
lais ir žmonės sumetė 102 dole
rių, š. m. birželio 13 d. kitas kal
bėtojas kalbėjo Lietuvos gelbė
jimo klausimais, susirinkusieji 
vėl paaukojo Lietuvos gelbėji
mo fondui 77 dolerius.

Worcesteris yra lietuviška 
tvirtovė.

Taip pat teko aplankyti Wor- 
cester Aušros Vartų lietuvių pa
rapiją, apie ją savo įspūdžius 
parašysiu kitą sykį.

J. šermukšnis. 
1941. VI. 16.

AJbert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN 8T. ' Tol. 6-1944
WORCESTER. MASS.

376 Main U, Wateter, Mass.
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3. Medžiaginių Vertybių Naudojimas 

Birželio 1 d. 1941 m.

T
/EXTRA!

“Rerum Novarum” enciklika aiškina nuosavybės 
klausimą ir žmogaus pragyvenimą. Tie pareikšti joje 
dėsniai nenustojo savo galios metu bėgyje ir šiandie, 
po penkiosdešimties metų, giliau įleidžia savo šaknis 
ir palaiko savo prigimtąją gyvybę.

Mūsų enciklikoje, Serum Laetitiae, kurią rašėme 
Jungtinių Amerikos valstybių vyskupams, Mes atkrei
pėme visų dėmesį į pagrindinę tų dėsnių mintį, kuri, 
kai sakėme, yra neginčijamai tą, kad “gerybės Dievo: 
sukurtos visiems žmonėms turėtų lygiai eiti, visiems 
pagal teisingumo ir meilės dėsnius”.

Kiekvienas žmogus, apdovanotas protu, turi, iš 
tikrųjų, iš pačios prigimties pagrindinę teisę naudotis 
žemės medžiaginėmis gerybėmis, o žmonių valiai ir 
valstybių įstatymais palikta tik tvarkyti, kad jis savo 
teisėmis geriau galėtų naudotis.

Šita asmeninė žmogaus teisė negali būti paneigta 
net ir kitomis neužginčijamomis žemės gerybių teisė
mis.

Nėra abejonės, kad prigimties tvarka, paeina iš 
Dievo, taip pat reikalauja privatinės nuosavybės ir 
laisvai pasikeisti gerybėmis, kaip ir valstybės veiklos, 
kad tos dvi įstaigos būtų tvarkomos. Bet visa tai pa
silieka priklausą prigimties įstatymui nuo kurio nega
lima atsitraukti ir užmiršti, kad pagrindinė teisė rei
kalauja visiems žmonėms naudotis žemiškomis gery
bėmis. Visos įstaigos turėtų dėti pastangas, kad žmo
gaus teisė būtų gerbiama ir palaikoma. Taip mes tu
rime veikti, kad privatinė nuosavybė ir žemiškųjų ge
rybių naudojimas, kuris atneša visuomenei taiką ir 
gerovę, nebūtų taip sutvarkyta, kad iššauktų kovas ir 
kerštus ir palikta aklai jėgai ar silpnybei visa išspręsti.

Prigimties teisė naudotis medžiaginėmis gerybė
mis, taip glaudžiai susėjus su žmogiška verte, kito
mis teisėmis ir aukščiau paminėtais įstatais, duoda 
žmogui užtikrintą medžiaginį pagrindą gyvenime, kas 
jam leidžia protinga laisve išpildyti savo dorovines 
pareigas. z

Tos teisės užtikrintas apsaugojimas apdraus žmo
gaus asmeninę vertę ir palengvins jam atlikti visas 
pareigas už kurias jis yra Dievui atsakingas. Iš tikrų
jų, žmogus turi visiškai asmeninę pareigą išlaikyti ir 
dorovinį tikslą, kuri Dievas yra skyręs visiems žmo
nėms. Tai yra jų svarbiausia, pareiga.

Vyriausybės Valdžia
Apsaugoti žmogaus neliečiamąsias teises ir jam 

palengvinti savo pareigas atlikti turėtų būti svarbiau- 
sis viešosios vyriausybės uždavinys. Ar tas neplaukia 
iš to tikrojo bendrosios gerovės supratimo, kurią vy
riausybė turi platinti? Tačiau nereikia užmiršti, kad 
bendrosios gerovės rūpinimasis neduoda vyriausybei 
tokios plačios galios, kad ji varžytų asmeninę žmogaus 
veiklą, nutartų apie pradžią ir pabaigą žmogaus gyve
nimo, sauvališkai imtų tvarkyti jo kūnišką, dvasinį, 
tikybinį ir dorovinį gyvenimą, kas yra visiškai prie
šinga asmens pareigoms ir teisėms, ir taip suvaržytų 
arba atimtų jam prigimties teises naudotis medžiagi
nėmis gerybėmis.

Jei kas sakytų, kad rūpinimasis bendrąja gerove 
duoda vyriausybei tokią galią, tas visiškai nesuprastų 
žodžių “bendrąja gerovė”, ir pripažintų klaidą, kad 
žmogaus tikslas žemėje yra bendruomenė, kad ben
druomenė yra savaimi tikslas, kad žmogus neturi ki
to gyvenimo, kuris jo laukia užsibaigus žemiškajai ke
lionei.

Tautinė ekonomija, kadangi tai yra žmonių darbo 
vaisiai, neturi kitokio tikslo, kaip tik tai, kad aprūpin
ti kiekvieną žmogų medžiaginėmis gerybėmis ir page
rinti jo gyvenimo būklę. Kur tai yra pastoviai įvesta, 
žmonės tikrai bus ekonomiškai turtingi, nes bendroji 
gerovė ir visų asmeninės teisės užtikrinimas naudotis 
žemiškomis gerybėmis, bus pildoma pagal Kūrėjo 
skirtąjį tikslą.

Taigi, brangieji vaikeliai, jums yra lengva supras
ti, kad žmonių ekonominiai turtai neturi būti spren
džiami gerybių gausumu, apskaičiuojamu visiškai pa
gal jų medžiaginę vertę, bet, kad toks gausumas tik
rai ir sėkmingai užtikrina medžiaginį pagrindą asme
ninei gerovei.

Gerybių Paskirstymas
Jei nėra teisingo gerybių paskirstymo, arba tos 

gerybės netinkamai tvarkomos, tai tautinė ekonomija 
nebus sudaryta. Nes, nors ir gausiai yra gerybių, bet, 
žmonės, negalėdami jų lygiai naudotis, nebus ekono
miškai turtingi, bet biedni. Daleiskime, kad gerybės 
yra tinkamai ir pastoviai paskirstytos, tai žmonės, 
jeigu ir mažiau jų turės, bus ekonomiškai aprūpinti ir 
patenkinti.

svarstymui
1. Iš kur žmogaus teisė.naudotis žemiškomis gerybė

mis?
Kokia yra vyriaus^bį 

£a<us gyvenimą t
areiga? Ar ji gali visą žmo- 
ti?

3. Nuo k«o priklauso bendruomenės gerovė? ___

Lietuvių dienos rengėjai nutarė skirti 10 nuo
šimtį viso pelno Lietuvos Gelbėjimo reikalams. 
Girtinas ir remtinas pavyzdys. Visa patriotingo- 
ji lietuviškoji visuomenė kviečiama paremti ren
gėjų užsimojimus.

Kas Traukia Mano Širdį Į Marianapolį -Lietuvių 
Dieną, Įvykstančią Liepos 4 d.

Š. m. liepos 4 d. Maria- 
napoly, Thompson, Conn., 
kur tokia graži ir viliojan
ti gamta ir malonūs šeimi
ninkai, įvyks lietuvių die
na. Tą dieną iš visų apylin
kės mestų: Worcester, A- 
tholio, Westfield, Boston, 
Lawrence, Lowell, Hart
fordo, Waterburio, Broek- 
tono, Norwoodo, Providen
ce šaunūs vyrai ir gražios 
lietuvaitės suvažiuos į 
Marianapolį.
— Mes drožiam į lietuvių 

dieną, kur tūkstančiai 
žmonių suvažiuos, ten pa- 
sijusim bent valandžiukę, 
kaip Lietuvoj gyveną, nes 
visa aplinkuma ir gamta

worcesteriečiai. mą. Ne tik Onutė mane vi-
— Aš irgi važiuosiu į lie- lioja į lietuvių dieną, bet 

tuvių dieną, nes praeitais taipgi dainos, sportas ir 
metais susitariau su Ony- kalbos apie mūsų paverg- 
te, kad šiemet vėl susitik-, tą tėvynę, — atvirai prate
sime lietuvių dienoje. Tu-.lo jaunas ir energingas vy
riu žodį laikyti, be to, nese-j ras iš Providence.
nai gavau iš Onutės laišką, ' Ką tik sutinki — visi vie- 

! kuriame ji rašė, kad ji ir-'nu balsu sako: važiuosime 
gi būtinai atvyksianti į į lietuvių dieną, nes ten vi- 

| Marianapolį — didingą ir šokių prašmatnybių pa- 
gausų lietuvių suvažiavi- matysime.

v •

*
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Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

Džiugu ir malonu yra pranešti katalikiškai visuo-
primena lietuviškas sody- menei, kad Lietuvių Darbininkų Dienos, kuri įvyks 
bas, kur raiboji gegutė ku- LieP0S ~ July 27 d., Brockton Fair Grounds, Brockton,
kuoja ar lakštutė suokia, 
— aną dieną kalbėjo Bos
tono simpatingi vyrai ir 
grakščios mergaitės.
— Pasiilgom lietuviškos 

dainos, kuri už širdies 
griebia, manome, kad to
kią dainą išgirsime lietu
vių dienoje, todėl nieko 
nelaukdamas iš ankstyvo 
ryto dūmsiu į Marianapo
lį, kur miškai aidės nuo 
lietuviškųjų balsų, pasiju- 
sime kaip besą Lietuvoje 
per šienapiūtę ar rugia- 
piūtę, — išdėstė savo nu
sistatymus, kaip ant delno

• v

• v

Pilietybė Ir Ilgę Laikę 
Išbuvę Ateiviai

Klausimas — Atvykau 
čia 1911 m. Apsigyvenau, 
apsivedžiau ir su šeima la
bai gražiai šiandien gyve
name. Aš niekad neprašiau 
Amerikos pilietybės. Bet Į 
dabar su visokioms neaiš
kioms aplinkybėms aš no
riu tapti Amerikos pilie
čiu. Mano draugai man 
sako, jog kaikurie federa- 
liai teismai atsako piliety
bę tokiems ateiviams, ku
rie čia ilgą laiką pagyvenę. 
Ar teisybė?

Atsakymas — Teisybė, 
jog kaikuriose šalies daly
se natūralizacijos teismai 
atsako pilietybę atei
viams, kurie čia gyvenę il
gą laiką, ir per tą laiką 
niekad neprašė pilietybės. 
Individuališki teisdariai 
laiko, jog toki ateiviai ne
turi pritraukimo prie A- 
merikos konstitucijos ir 
todėl iš jų nebus geri pilie
čiai. Bet taip įvyko tik ke
liose vietose. Tas vistiek 
parodo, jog nereik per il
gai lankti su pilietybe. Pa
tariame tamstai tuoj pa
duoti “Declaration of In- 
tention”. Į du metu galėsi 
paduoti natūralizacijos pe

ticiją. _ FLIS.

y •

Mass. rėmėjų eilės kiekvieną dieną didėja ir didėja. 
Tas parodo, kad laikraštis “Darbininkas” gyvuoda
mas virš 25 metus, susilaukė daug draugų ir prietelių. 
Kaip girdėti, į Lietuvių Darbininkų Dieną rengiasi va
žiuoti iš anksto. Liet. Darb. Dienos pirm. adv. J. Gri
galus su sporto komisija jau tariasi, kaip geresnę spor
to programą padarius. Vargonininkai, muzikai su sa
vo chorais daro repeticijas ir ruošia dainos ir meno 
programą, žodžiu, darbas eina sparčiai ir švelniai.

Pereitą savaitę į Liet. Darb. Dienos Rėmėjus įsto-, 
jo sekanti “Darbininko” Prieteliai:
B. Tamulevičius, Montello, Mass..............
Kun. B. Strimaitis, Albany, N. Y..............
F. Povilaitis, VVaterbury, Conn................
P. Laurinaitienė, Waterbury, Conn........
J. Baltoms, Coxsackie, N. Y......................
J. Šilanskas, Haverhill, Mass....................
J. Spranaitis, Paterson, N. J...................
J. Šapamis, Dorchester, Mass..................
Mrs. Yarravv, Mattapan, Mass..................

IJ. Grigas, Nashua, N. H...........................
Į Al. Navickas, Norwood, Mass..................
Mariutė Kašėtaitė, Waterbury, Conn.......
J. Karvelis, Phila. Pa................................
Kun. P. Lunskis, Mt. Carmel, Pa.............
Mrs. V. Menjion, So. Boston, Mass...........
E. Zabrauskienė, Dorchester, Mass..........
P. Sinkevičius, Providence, R. I...............
V. Masundukienė, Baltimore, Md............
A. Šalkauskienė, Baltimore, Md...............
M. Šiužąs, Jamaica Plain, Mass...............
S. Januškevičius, Fitchburg, Mass..........
A. Krukauskas, Camden, N. J.................
D. Urbonas, So. Boston, Mass...................
A. Staniulienė, Nashua, N. H...................
E. Grybaitienė, So. Boston, Mass............
Fr. Al. So. Boston, Mass...........................
P. Raudeliūnas, Alison, Mass...................
A. Kalakausky, Dorchester, Mass...........
Mrs. C. J. Stone, Orange, Mass................
Mrs. Grace Stankus, Bridgewater, Mass. 
Kun. M. Daumantas, Girardvile, Pa........
St. Mikša, Girardvile, Pa..........................
J. Jokšas, Rochester, N. Y........................
N. Stavaris, Cranston, R. I......................
Mrs. M. Dragūnas, Athol, Mass...............
J. Kniciunas, E. Millinocket, Me..............
J. Karbauskienė, So. Boston, Mass..........
L. Staškus, Brighton, Mass.......................
Šv. Pr. S., Cleveland, Ohio........ ...............
J. Yarasis, Waterbury, Conn...................
J. Tauteris, Gardner, Mass.......................
V. Bagdonas, Arlington, N. J...................
B. Gembutienė, Easton, Pa..... .................
V. Ivanauskienė, So. Boston,. Mass..........
F. Zaleckas, So. Boston, Mass.................
Kun. Dr. Starkus, Thompson, Conn........
A. Sakavičius, Baltimore, Md. .................

I

? v

Mrs. J. Nebura, Worcestęr, Mass. 
S. Marksaf0enė, Chester, Pa. . 
P. Skirmont, Dundalk, Md.......
A. Švenčionis, Lovvell, Mass. .. 
J. Švelnis, Founton, Mich.........
R. Ruseckas, So. Boston, Mass.
Mrs. J. Martinkienė, So. Boston, Mass......

j J. Meilutas, Phila. Pa...................................
Į J. Arlauskas, Webster, N. Y.......................
E. K. Šatkauskienė, Cambridge, Mass......
A. Giedraitienė, Cambridge, Mass..............
M. Bunevich, Cambridge, Mass..................
A. Tačionis, Cambridge, Mass.....................
A. Sabaliauskas, Rumford, Me.....................
J. Yarusiavičius, Haverhill, Mass..............
Al. Pocius, Montello, Mass..........................
Elz. Jankauskienė, Waterbury, Conn..........
E. Sabet, So. Boston, Mass..........................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass..............
Mrs. Em. Pavilonis, So. Boston, Mass......
S. Paplauskas, Matford, Mass...................
J. Zinevičius, Greenwood, Mass..................
P. Marcinauskienė, So. Boston, Mass..........
L. Žardeckienė, So. Boston, Mass..............
J. Jakavičienė, Taunton, Mass....................
Kun. A. Baltrušiūnas^ Cambridge, Mass. . 
J. Gudaitis, So. Boston, Mass......................
A. Lažionis, Lovvell, Mass............................
J. Gudečiauskas, Cranston, R. I..................

Į V. Jasevičienė, Arlington, N. J..................
M. Gumauskas, Lavvrence, Mass.................

j K. Pranulis, Waterbury, Conn.....................
Šv. K. S., Chicago, III...................................
M. Jakavonis, Montello, Mass......................
Louise M. Mashidlausky, Brockton, Mass. . 

i E. Stanley, Newton, Mass..........................
K. Mažeika, Worcester, Mass. ...................
Ig. Griffin, Luzerne, Pa. ...........................
V. Balutis, So. Boston, Mass.................... x...
Mrs. H. Balchunas, Dorchester, Mass........
Mrs. Marcelė Galinis, So. Boston, Mass. . 
M. Treinavičienė, So. Boston, Mass..........
K. Plevokas, So. Boston, Mass....................
L. Mikulskis, Dorchester, Mass..................
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass..........
Kun. Aug. Petraitis, Worcester, Mass......
J. Zavadskas, Haverhill, Mass.....................
J. Saladka, Lowell, Mass..............................
I. A. Gailiunas, Athol, Mass.........................

i Chas Petutis, Nashua, N. H.........................
W. Aimonas, E. Orange, N. J.....................
A. Balvočius, Hartford, Conn.....................

i J. Palubinskas, Lowell, Mass. ..................... 
A. Glebucis, Gardner, Mass.........................
F. Rashenskas, Kankakee, III.....................
A. Narkunas, Jr., Nashua, N. H.................
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass..................
A. Gečaitė, E. Strousburg, Pa....................
J. Mikša, Lawrence, Mass............................
L. Svitlavičius, So. Boston, Mass................
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass................
Ad. Jarmalavičius, Montello, Mass............
J. Sykes, So. Boston, Mass..........................
K. Babinskienė, So. Boston, Mass.......... ....
Kun. J. Skalandis, Lawrence, Mass............
S. Kašėta, Brockton, Mass..........................
J. Chelauski, Worcester, Mass....................
K. Bakutis, Montello, Mass..........................
A. Šlapelis, Norwood, Mass.........................
James Petraitis, Norwood, Mass................
V. Rutkaitis, Paterson, N. J.........................
S. Kudzma, Nashua, N. H................ .’...........
Anna Adomavičienė, Lovvell, Mass.............
Geo Kupsitis, Paųuonock, Conn..................
Em. Gutautienė, Brockton, Mass..............
Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass........

Į Mrs. A. Kazlauskas, Cranston, R. I.............
Į Kun. Pr. Mockus, Coaldale, Pa....................
J. čebanavičius, Norwood, Mass................
F. Babel, Norvvood, Mass.............................
J. Sinkevičius, Montello, Mass....................

j K. D. Akstinas, Norwood, Mass.................
■ P. Danyla, Montello, Mass..........................
j V. Papiauskas, So. Boston, Mass................
■Mrs. A. Simulinas, Nevv York, N. Y..........
K. Magolis, Dearborn, Mich.........................
J. Sniečkus, Waterbury, Conn...................
V. Bielskienė, Worcester, Mass..................
J. Kašėtienė, Brockton, Mass......................
Mrs. K. V. Petreikis, Dorchester, Mass......
F. Voveris, Montello, Mass..........................

j Rose Butauskas, W. Torrington, Conn......
Mrs. M. Jakutavich, Waterbury, Conn......
J. Sugždinis, Worcester, Mass..................
Mrs. A. Jacewicz, Boston, Mass..................

i J. Stoškus, Worcester, Mass........................
K. Dvareckas, Nashua, N. H........ -..............
Nellie Gust, Simsbury, Conn......................
Mrs. J. Černiauskienė, Jersey City, N. J. . 

i Bronius Karpavich, Waterbury, Conn......
; V. Kaskonas, Manchester, N. H/*^..........
| Mrs. C. Aleksiūnas, E. Vandergrift, Pa.....
jMrs. F. Alexander, Bloomfield, Conn.........

I Nuoširdžiai dėkojame Gerto Rėmėjams už aukas 
ir paramą. ; . __

...

' / <
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Birželio 20, 1941s
Darbininkas

~r

Gavo Master Of ScienceNaujas Filosofijos Daktaras

METINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, BirželioJune 29 d., 1941, “PALANGOJ”, Lavvrence, Mass

Visas Pelnas Skiriamas Sv. Pranciškaus Parapijos Morfgidžių Naikinimmui

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVH>ENCE, R. L
MOKSLO UŽBAIGIMAS

' biznieriai, kurie savo krautuvių 
languose laiko išstatytus kom-^ 
nacių piknikų skelbimus. Rodos, 
mūsų biznieriai turėtų suprasti, 
kad jie tokiu elgesiu įžeidžia vi
sus lietuvius, kurie kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės, kurią dabar yra paver
gus Sovietų Sąjunga, ir kuo la
bai džiaugiasi visi mūsų tautos 
išgamos — komnaciai.

Biznieriai turėtų suprasti, 
kad lietuviai yra nusiteikę su 
tokiais biznieriais, kaip ir su 
komnaciais nieko bendra netu
rėti. Gali būti, kad kaikurie

silankė pasiklausyti ir pasi
džiaugti šių mažyčių vaidini
mais, deklamacijomis, dainomis. 
Visi vaikeliai buvo begalo pui
kiai išpildyti. Ypatingai akį pa
traukė scena, kada būrelis ma
žyčių, kurie vaidino užbaigimą 
savo mokslo metų kurso mūsų 
parapijos seselių vedamame kū
dikių darželyje. Visi sužavėti 
didžiuojamės šių vaikučių išla
vinimu, ir žinome, kad tai yra 
vaisius rūpestingo pasidarbavi
mo mūsų parapijos seselių.

čienė, K. Ališauskas, P. Vaičiu- 
lionienė, P. Šimančifitė, M. A- 
luknevičienė, G. Gritaitė, B. Sa- 
rapienė, P. Mažiuknaitė, M. Lu- 
činskaitė ir V. Blavackas.

Kiti aukojo po 50c. ir smul
kesniais.

Už aukas širdingai ačiū!
K. F. Komitetas.

t 
i

i 
I

palinkėti, 7 valandą vakare, 
bažnyčios auditorijoje, iškilmin
gai puotai susirinko skaitlinga 
minia. Naujam kunigui besė
dint tarp savo tėvelių, klebono 
ir draugų, įvairūs kalbėtojai ir 
dainininkai linkėjo jam geriau
sio pasisekimo ateities darbuo
se. Tarp kalbėtojų buvo — kun. 
A. Ignotas, MIC., kun. J. Kup- biznieriai per nesusipratimą ar 
revičius, vakaro vedėjas, kun. neapgalvojimą leido savo krau- 
Petpauskas, kun. T. Poška ir tuvių languose įstatyti komna- 
kleb. kun. Jonas A. Vaitekūnas, cių skeibimus? Jeigu taip, tai 
kuris dalinai atpasakojo primi- tą klaidą turėtų atitaisyti, iš- 
cijanto jaunas dienas. Šv. Onos imant iš langų tuos skelbimus, 
dr-jos pirm. Ona Nadzeikienė Mes ne tįk kajpo lietuviai, bet <^7® profesijonalų eilės, 1 
Šv. Onos draugijos vardu įteikė ir kaipo Amerikos piliečiai ne- tent’ šiomis dienomis Brockto-

Visoje Rhode Island valsty
bėje yra tik viena lietuvių pa
rapija, kuri, nors nelabai se
niai susitvėrusi, stipriai ir ge
rai gyvuoja, tartum bičių avi
lys. Užpraeitą sekmadienį tre
čias jauhuolis laikė savo pirmas 
mišias parapijoje, kurioje jis 
užaugo. O praeitą sekmadienį, 
pirmieji graduantai iškilmingai 
baigė aštuonių mokslo metų 
kursą, neseniai susitvėrusioj 
lietuvių katalikų mokykloje, 
Šv. Kazimiero Seserims vado
vaujant. Tai svajonė į tikreny
bę pavirtusi netik mūsų diedu
kų ir tėvelių, bet labiausia mūsų 
klebono kun. Jono A Vaitekū
no.

Daug kas gali džiaugtis že
miškais turtais, namais ir taip 
panašiai, kurie nyksta su lai
kais, bet šie jaunuoliai graduan
tai gavo didesnį turtą — jie į- 
gijo mokslo laipsnį lietuviškoje- lenog Nameikaiėts jr Rožės dimai. Vyčiai-tės pagamins ska- 
katalikiškoje mokyklos dvasio- duetas Moterų Mins. nių valgių, bus ir saldžių gėri-
je, kuri yra žmogaus esmė ir u kvartetas kuriame solo mų. Visus kviečia dalyvauti.

BROCKTON, MASS.
LIEPOS 4, TURĖS SAVO

STALĄ
Antradienį, birželio 17 d., 

Brocktono kolonijos veikėjai— 
LDS nariai turėjo susirinkimą 
reikale Lietuvių Dienos, kuri į- 
vyks liepos 4, Thompson, Conn. 
Vienbalsiai nutarė turėti savo 
stalą. Apsiėmė dirbti sekantie-

gražią ir brangią dovaną. Vė- gaiime leisti komnaciams klai- kietis sūnus Mykolo ir p. Ber-
• - - • ” ■" į šios ša- notavičių, Jonas V. Bernotavi-

Šiais laikais kiek-' čius, 3 Ridge St., P , w
J Mass. gavo Filosofijos Daktaro

liau kalbėjo parap. trus. Ed. žmones ir griauti
Ciočys, V. Belkonis ir daug ki- nes tvarką. 1___ _ __ ___ ______
tų, kurių vardų neteko sužinoti.1 vienas pilietis turi šalintis nuo
Tarp kalbų, graži programa bu- ’ komnacių. kad ir jis tokiu ne -jlaipsnį, 
vo vedama dain. Antenos Gied- būtų paskaitytas, 
raičio, kurioje dalyvavo Šv. Ce- ---------

. cilijos choro sekstetas, parapi- Lietuvos vyčių £( kp. rengia 
i jos mokyklos vaikučiai, kurie pikniką birželio 29 d., ^Grape 
pašoko ir sudainavo kelias dai- Arbor parke, prie New Pond 

j“ nas. Šv. Kazimiero Choras, E- ežero. Bus muzika, dainos, žai-

Dr. Jonas V. Bernotavičius
Džiugu ir malonu yra mums 

lietuviams, kad padidėjo mūsų jj. Vyriausia šeimininkė — Eva 
bū-į Babulienė, josios pagelbininkai: 

P. Tūbelis, K. Grigas, A. Aksti
nas, M. Kamandulis, B. Trema- Brockton, Mass. gavo Master of 
vičienė ir Ona Stankienė. šeimi- gcience laipsnį, Massachusetts 

Ji yra baigusi 
ir pakolektuoti valgomų Howard Junior ir Brockton 

^aP- High School, kurioje buvo kai
po garbės studentė per keturis 
metus. Ji lankė Bridgevater 
Teachers’ College, kurioje gavo

P-le Virginia Pekarskytė

Šiomis dienomis p-lė Virginia 
• į Pekarskytė, duktė Martino ir 

p. Pekarskių, 119 Bellevue Avė.,

Juozapui Ai- 
Andriauckai-

Brockton, njnkes pasižadėjo pereiti biznie- statė College.

į produktų.

maistas. Be to, jie kaipo pirmie- M Tamašauskienė, ir
ji Šv. Kazimiero parapijos gra- gaiįausįaį primicijantui solo su- 
duantai, tampa lietuviškos vi- dainavo dain Ant Giedraitis. 
suomenės padėjėjai, gyvenimo Po tQ patg primicijantaSt fcun. nyči0^ buvo aukojama už pa- 
uždangą praskleisdami kitiems, Kacevičius, tarė kelis vergtą Lietuvą ir jos pavergtus
kurie seks paskui juos, kitus ir padėkodamas visiems * terorizuojamus žmones. Pa-
dar kitus metus. 'geradariams, tėvams ir klebo-’rapijiečiai savo maldas ir ko-

Žinoma, mažas skaičius šį nui vigas padėtas pastan- munijas aukojo Lietuvai. Prašė 
metą buvo, bet ir Vytautas, iš- gas paramą ir patarimus. Po Aukščiausiojo pagalbos paverg-

PARAPIJINES MOKYKLOS 
GRADUANTAI

Tuojau po virš minėtos prog
ramos įvyko mūsų parapijinės 
mokyklos graduantų apeigos. 
Mūsų klebonas suteikė diplo
mus sekantiems: 
dukoniui, Adelei
tei, Beatricijai Bernatonytei, 
Kazimierui Kalinkauskui, Ed
vardui Kvederiui, Jonui Litva- 
kiui, Virginijai Mikelionytei, 
Eleanora Naruševičiūtei, Elea- 
norai Nedinskaitei, Teresei Pa- 
česiutei, Edvardui Paviliui, Do
rotai Paulukevičiūtei, Vincen
tui Romanauskui, Albinui Še- 
vai, Albinui Valukoniui ir Ade
lei Žarkauskaitei.

Dr. Bernotavičius yra baigęs 
Howard Junior High ir Brock- 

Lietuvos Vyčių 27 kp. rengia ton High School. Vėliau jis tan
ikė Providence College, kurioje 

gavo Bachelor of Science laips- parap. 
nį. Paskui lankė Massachusetts 
Statė College, kurioje gavo 
Master of Science laipsnį.

Neseniai Dr. J. V. Bernatavi
čius buvo pakviestas skaityti 
paskaitą per radio iš stoties 
WGY, Schenectady, N. Y. Svei
kiname naują daktarą ir linki- 

Ime geriausio pasisekimo.
Dr. J. V. Bernotavičius yra 

t žentas ilgamečio LDS nario ir 
didelio “Darbininko” prietelio 
ir rėmėjo p. Adomo Jarmalavi
čiaus. Rap.

Pereitą sekmadienį suma Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž-

bėgęs a lenkų kalėjimo, prade- ma]do8 vtei iSsis’kirstė
jo su mažu būriu, vėliau užka
riaudamas didesnę dalį Euro
pos. Taip ir į šiuos jaunuosius 
p-ię Eleną Avižiniūtę ir Vytau
tą Kapicką mes žiūrime, kurie 
žengia į platųjį ir keblų pašau- Kūno šventėje, 
lį. Linkime mes jiem geriausio tuvių 
pasisekimo, ir lai Dievo palai- vai. po pietų įvyko iškilminga surengė prakalbas, kurios įvyko 
ma būna su jais visados.

NORVOOD, MASS.

Rap.

Pereitą sekmadienį, Dięvo
Šv. Jurgio lie-

parapijos bažnyčioje 3

tai tėvynei. CSN.

fORCESTER, MASS
Sv. Kazimiero Parapija
Birželio 13 d. katalikiškų 

draugijų Federacijos skyrius!

taitienė, S. Bagurskienė, G. Sa
vickienė, A. Vinslauskaitė, V. 
Galevičius, J. Svirskas, E. Lau
kaitienė, M. Dabravolskaitė, R. 
Kantakevičienė, P. Krikščiūnie
nė, P. P. Mankai, L. Pacepavi-

'procesija ir mišparai. Mišparus ^v- Kazimiero parap. salėje, 
i laikė kun. F. Norbutas iš Brock-' Kalbėjo svečias, atvykęs iš pa- 

Birželio 8 dieną ryte, nauja- tono. Didysis choras gražiai vergtos Lietuvos, kun. Baraus- 
8is primicijantas, kun. Antanas giedojo. Procesijoje dalyvavo Nors klausytojų atsilankė 
Kacevičius (šios parapijos tre- mergaitės, gražiai sesučių mo-, neperdaugiausiai, bet šios para-
čias), iškilmingai celebravo kytojų iš Cambridge paruoštos,! pijo® patriotei lietuviai aukų
savo pirmutinias mišias, ku- altoriaus berniukai, vietinis sudėjo $77.39. Čia reikia pri-
riam asistavo marijonai kuni- kieb. kun. S. Kneižis ir kun. J. minti, kad Šv. Kazimiero para- _
gai, ir kun. Tomas Poška. Pa-; švagždys, Brocktono lietuvių1 pijoje, vadovaujant sumaniems tingai tei vėl pasislepia po de- 

vadams, daug nuveikta. Reikia, besėlių. Vėjelis dvelkia, paukš- 
tikėtis, kad taip gražiai ir vie- teliai čiulba rytmečio giesmes, 
ningai dirbant, greitu laiku iš
kovosime Lietuvai laisvę.

Aukojo sekančiai: Kun. A. 
Petraitis — $5.00; V. Rimša — 
$5.00; E. Baltramaitienė — $3.- 
00; J. Steponkaitė — $2.00; J. 
Naujokaitis — $2.00.

Po vieną dolerį aukojo: J. Ra
manauskas, P_ Cesnienė, M. Pik- 
talienė, O. Ridikienė, M. Čepu
lienė, O. Kaminskienė, E. Strei- 
minkienė, P. Kvietinskas, P. 
Nemurienė, M. Klimkaitienė, J. 
Sakalauskienė, J. Taparauskie- 
nė, A. Cesnienė, M. Palevičienė, 
|j. Ivaškienė, O. Ambrazevičie
nė, M. Valatkevičienė, LRKSA 
Generalis Organizatorius P. Ka
tilius, K. Bendaravičienė, J. 
Deksnineė, O. Šimkienė, O. Ba-ijos sode.

° — ----- I
mokslą sakė kun. J. Kuprevi
čius, kuris gražiai išdėstė kuni
go svarbumą ir jo uždavinius. 
Choras, vadovaujant dain. An
tanui Giedraičiui, gražiai giedo
jo Rev. J. Sorin Missa Solemnis. 
Solistai buvo sekantieji: sop.— 
Marcelė Virbickaitė, altas — 
Oha Lukšytė ir tenoras — An
tanas Giedraitis.
• Prhnicijantui pagerbti ir jam

IWHmJ.CNsI 
ORABORIUS

I
MAstn«nitka* Patarnavima»”

331 Smith St,

• PROVIDENCE, R-L 
Tttepbom:

Ofiso: Doxter ItSt 
Namą: Pi. <2M

parapijos klebonas.

SERGA p. MACEVICIENE
Jau kiek laiko kai serga p. 

Macevičienė (Mace), gyv. Stur- 
tevant Avė. Ji yra Norwoodo 
ligoninėje, kur jai padaryta o- 
peracija. Ligonė sveiksta. Lin
kime pasveikti.

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 
po Dievo Kūno šventės mišparų 
visas choras buvo pakviestas į 
vaišes, kurias suruošė kleb. 
kun. S. Kneižis, Lafayette val
gykloje. Visi choristai ir cho
ristės su savo vadu varg. A. 
Šlapeliu turėjo gerus pietus, 
padainavo ir gražioje nuotaiko
je, dėkodami savo klebonui už 
vaišes, grįžo į namus.

i

šioje kolonijoje yra dar keli

Founfato, Mich.
Gegužės 10 d., Šv. Marijos g^helor of Science laipsnį 1940 

. bažnyčioje, Custery, I m. Sveikiname panelę Pekars
kui V. Vaikšnoraitis davė Mo- kytę linkime geriausio pasi. 
terystės Sakramentą Juozapui kimo Rap
Kunčaičiui su panele O. Rama- ______________________________

t

nauskaite. Vestuvių pokylis į-Į giiaus dėkingumo, kurį mes 

vyks pas jaunosios tėvelius p.! jaučiame ir jausime. Negalėda- 
Kuncaičius. Ponai Kuncaičiai mos tinkamai padėkoti mūsų 
turi gražų ūkį ir yra pavyzdin- (brangiems geradariams, rėmė- 
gi ūkininkai ir geri lietuviai,' jams ir prieteliams, mes mal- 
kurie išaugino 5 sūnus lietuviš-, dausime Aukščiausį laiminti 
koje dvasioje. Linkime jaunic- visus jūsų darbus ir teikti jums 
siems geriausios laimės.

Gegužės 29 d. palaidota po 
sunkios ligos mirusi a. a. Ona 
Linkienė, 51 metų amžiaus. Nu
liūdime paliko vyrą Praną ir 
sūnų Viktorą. Laidotuvės buvo 
labai iškilmingos. Kun. Vaikš- 
noraitis pasakė gražų pamoks
lą ir atlaikė šv. mišias.

Kaimynas.

gausų atlyginimą. Mūsų maldos 
i lydės jus visame.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Newtown, Pa.

MOKINIAMS PAMALDOS
Pereitą ketvirtadienio rytą 

mūsų bažnyčioje visi parapiji
nės mokyklos mokiniai labai 
tinkamai ir priderančiai užbai
gė šio meto pamokas su padė
kos malda, išklausė Šv. mišias 
su palaiminimu Šv. Sakramen
to. Mūsų klebonas kun. Kara
lius atlaikė šias apeigas ir gra
žiai pasakė jauniems mokiniams 
pritaikintą pamokslą.

i

Pennsylvanijos Žinios
PADĖKA

Išaušo gražus birželio vasaros 
rytas. Saulutė tai nusišypso vy-

Ir ištikrųjų, už tą visą suren
gimą, paramą, nuoširdumą, kam 
mes privalome būti dėkingos?

Pirmiausiai didžiai gerbia
miems kunigams, kurie ne tik 
kad pritarė, bet ypatingai ragi-

LIETUVIAI GRADUANTAI
Pereitą sekmadienį, 9:30 vai., 

Šv. Mišias į mūsų bažnyčią su
sirinko, puikiai pasipuošę savo 
akademiniais rūbais, visi šių 
metų aukštesniosios mokyklos 
lietuviai graduantai-tės. Jų bu
vo daugiau 70. Drauge dalyvo- 
vo šiose iškilmingose pamaldo
se ir apie 20 lietuvių mokytojų, 
iš visų šios apylinkės mokyklų. 
Mūsų parap. vikaras, kunigas 
Jurgis Degutis, atlaikė Šv. mi
šias ir pasakė graduantams la
bai įdomų pamokslą.

Po šv. mišių visi nuėjo pobaž- 
nytinėn svetainėn, kur puikiai 
gėlėmis ir kaspinais papuošta
me kambaryje, visi buvo sočiai 
pavaišinti. Šių pusryčių proga 
mokytoja p. Alverda Dunzillai- 
tė įdomiai pakalbėjo, pasveikin
dama jaunus graduantus, para
ginant juos visada laikytis vie
nybės, gyventi Dievo ir tautos 
garbei.

Šie mūsų graduantams gražiai 
paruošti pusryčiai yra jau ne 
pirmas pagirtinas darbas, įvyk
dytas vienos mūsų lietuvių mo
terų draugijos vardu ‘St. Geor- 
ge’s Lithuanian Women’s Au- 
xiliary’.

PROCESIJA
Pereitą sekmadienį bažnyčio

je 10:30 vai. per šv. mišias įvy
ko Dievo Kūno šventės procesi
ja. Dalyvavo visi mūsų parapi
jos kunigai, klierikai, baltai 
pasipuošę altoriaus tarnautojai 

(ir gėlių bukietais nešančios
rama Šv. Jurgio parap. mokyk- į mūs parapijos mergaitės. Die- 
los vaikučių įvyko birželio 8 d., ™_Kūno Šventės altorėliai buvo 
1941 m., mūsų pobažnytinėje 
svetainėje. Daugelis žmonių at-

I

I

mo-

no parapijiečius lankytis į pik-Į 

niką, patys atsilankė, rėmė ir 
pridavė gražios nuotaikos vi
siems atsilankiusiems.

Darbininkams ir darbinin
kėms, kurie ne tik visą dieną

Taip visur giedra, ramu, šventa. 
Taip, šiandien sekmadienio 

rytas! Net ir gamta švenčia va
saros šventę. O ką jau sakyt a- 
pie žmones? Iš pat ryto vilos------ , ____  _____ «----- ,
sode bruzda, bėga, švaistos dar-Į dirbo, bet prieš tai rinko įvai- 
bininkai ir darbininkės. Vieni rius daiktus ir valgius.
stalus rengia, kiti būdas puo- Visiems aukotojams, kurie su- 
šia — visur girdis juokas ir dovanojo įvairiausių daiktų, per 
daina, nes lietuvis mėgsta dirb-Jtai pasidarė gražaus pelno. 
damas dainuoti. j Studentėms, kurios per ištisą

Po pietų jau pilnas sodas 
žmonių. Visi linksmai nusitei
kę šnekučiuojasi, dainuoja ar 
prie muzikos šoka. Visų vei
duose spindi linksmumas džiau
gsmas ir pasitenkinimas. Toks 
įspūdis buvo laike pirmo pikni
ko surengto Vila Juozapo Mari-

dieną darbavosi prie loterijų, 
šv. Jurgio parapijos benui, 

kuris savo puikiose uniformose, 
darė gražaus įspūdžio ir patie
kė publikai programą.

Pagaliaus visiems ir visoms, 
kurie atsilankė į pikniką ir pa
rėmė mūsų įstaigą. - *

Jokie žodžiai neišreikš mūsų

SHENANDOAH, PA.
VĖLIAVOS ŠVENTE

Paminėdami Jungtinių Ame
rikos Valstybių vėliavos pa
gerbimo šventę, shenandorie- 
čiai tam tikslui paskyrė visą 
savaitę birželio 8—14 d. d., ku
riomis kasdien įvyko visoki pa
radai, koncertai ir patriotinės 
prakalbos. Kiekvienos dienos 
apeigose dalyvavo kitoniški as
menys ir draugijos; viena die
na buvo paskirta vien tik
kyklų mokiniams ir jųjų mo
kytojams, kita diena vien tik 
krautuvininkams bei biznie- 

TJriams, trečia — kasyklų darbi
ninkams, ir tt.

Trečiadienio eisenoje ir pro
gramoje dalyvavo tik mūsų a- 
pylinkės visų mokyklų moki
niai. Ypatingai gražų įspūdį vi
siems padarė mūsų parapijinės 
mokyklos baltai apsirėdę stu- 
dentai-tės. Net buvo nufotogra
fuoti, ir jųjų paveikslas buvo 
patalpintas ant pirmo puslapio 
mūsų vietiniame laikraštyje ir 
buvo oficialiai užprašyti vėl da
lyvauti kitos dienos eisenoje.

MOKYKLOS VAIKUČIAI 
Labai gražiai paruošta prog-

paruošti ir bažnyčios prieangyj 
je, prie dviejų neperseniah nau
jai įtaisytų stovylų. /Rmdas.

r



Penktadienis, Birželio 20, 1941

ŽINUTES
Antanas Jurgelaitis, O. P., 

rašo Southbostoniečiams pradė-

landą, Maldos Apaštalystės 
draugija pradės eiti bažnyčion 
į metines Saldžiausias širdies 
šventės ir Intronizacijos pa-

jęs atostogas, šią savaitę vieši sekmadienį, 9 v.
Wašingtone. Lauksime brolio /- giedamos šv. mišios tos 

. draugijos intencijai.Antanino atlankant, kada nors, 
ir savo mylimą South Bostoną.

I

Šiomis dienomis lankėsi baž
nyčioje ir klebonijoje kun. dr.1 
J. Navickas, MIC., kun. P. Ju
ras, kun. P. Strakauskas, kun. 
J. Skalandis, kun. J. Padvais- 
kas, kun. J. Vaitekūnas, kun. J. 
Plevokas, kun. K. Ragažinskas, 
kun. K. Barauskas, kun. A. Bal
trušiūnas, kun. J. Petrauskas, 
kun. J. Daunys, kun. J. žuroms
kis, kun. P. Aukštikalnis, S. J. 
ir kun. J. Jaučius, MIC.

Enti
i •

OpOlilIiifmlį 
Susirinkimas
t L1 L*

X>AKB,IHINKLB

DhAntanėlk Atidarė ■ ■ ‘‘^įįarolle” Talęą, of Hoffman.^nūšifotografųos. Bankietas ~tįk/~ ' l&arė Valgyklas
?

Pirmadienį, ir antradienį, va
kare, po pamaldų, bažnytinėje 
salėje, buvo rodomi labai gra
sūs iš didelio teatro krutami 
paveikslai. Tai tikras teatras. 
Buvo dainų, giesmių, artistiško 
aidinimo, bažnytinių procesi- 
ų, linksmų vaizdų iš darbinin- 
ų gyvenimo, gražių New Or
gano gėlynų ir k. d. Žmonės net 
erkė dėl kaikurių krikščioniš

kos meilės bei labdarybės apsi
reiškimų.

Antradienį, išvažiavo atosto
gų į Baltuosius kalnus kun. P. 
Virmauskis, kun. J. Skalandis 
ir kun. J. Plevokas. Jie mano 
grįžti penktadienį.

Penktadienio vakare, 7:20 va-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtb 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. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Trečiadienį, birželio 18 d., 8 
vai. vakare, “Darbininko” pa
talpose įvyko Lietuyių Darbi
ninkų Dienos, kuri įvyks liepos] 
27 d., Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass. sporto komi
sijas susirinkimas, į kurį atvy
ko sekantieji komisijos nariai: 
Felix Dūkštą, M. Grigas, Edv. 
Chilauskas, Stanley Balberis ir 
J. Zyntell. Dėlei svarbių prie
žasčių negalėjo susirinkime da
lyvauti Jack Sharkey ir Dr. A. 
Kapočius.

Sportininkų susirinkimą ati
darė Lietuvių Darbininkų Die
nos pirmininkas advokatas J. 
Grigalus. Šiame susirinkime 
sportininkai išsirinko sporto 
komisijos pirmininku buvusį 
Brocktono miesto aldermaną 
Fetixą Dūkštą.

Aptarta daug svarbių dalykų. 
Nutarta kviesti Bostono Kolegi
jos pagarsėjusius lietuvius 
sportininkus ir metimo sunkaus 
svorio čampijonų čampijoną Al 
Blozį, kuris dabar važinėja po 
visas Jung. Valstybes, kaipo i 
pagarsėjęs tos rūšies sportinin-j 
kas. Jis yra 6 pėdų, 6 ir pusės j 
colių aukštumo ir sveria 247 
svarus.

Ai Blozis lanko Georgetown 
Universitetą, ir yra šio univer
siteto sporto vedėju.

VYČIŲ “PRIVATE 
OUTING”

22

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkiami 7119

Purine baudos, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Bekmadtenlals pagal sutarti.

F A. < T J

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

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

J X-Ray ir Peršvietimo aparvt^L 
Vai. 2-4-7-B. Tel. Šou 2712 r 

>1 
-aoin

‘So. Boston, Masš H
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šiitais dienomis Dr. Juozas Sk- 
Antanėlis, gerai žinomas daini
ninkas - solistas, kuris kelis me
tus buvo instruktorium Massa
chusetts School of Optometry, 
Bostone, atidarė ofisą adresu— 
515 Broadway, So. Bostone.

Ofiso valandos: vakarais, iš
skyrus trečiadieniais, nuo 7 iki 
9 vai. ir šeštadieniais nuo 2 vai. 
po pietų iki 9 vai. vakaro.

Dr. Juozas Antanėlis egzami
nuoja akis ir prirenka akinius. 
Jis yra gerai patyręs toje pro
fesijoje, nes nuo 1937 m. ne tik 
mokė kitus, bet kartu ir prakti
kavo. Jis ir dabar tebėra Ma^sa- 

I chusetts School of Optometry 
instruktorium.

Dr. Juozas yra baigęs pradi- fisą didžiausioje lietuvių kolo- 
nius mokslus So. Bostone ir nijoje, kur jis lengvai galės lie- 
English High School Bostone, tuviams patarnauti.
Jis baigęs Massachusetts School Patariame visiėafcs, reikia ar 
of Optometry tapo tos mokyklos nereikia egzaminuoti akis arba 
štabo nariu, kuriuo ir dabar te- pririnkti akinius, užeiti pas Dr. 
bėra. Yra nariu ir viršininku Juozą Antanėlį ir nors jį pasvei- 

i Pi Omicron Sigma Fratemity, kinti, su juo draugiškai pasikal- 
buvęs Šv. Petro parapijos choro bėti, o užtikrinam, kad pajusite 
pirmininkas ir iždininkas, nuo tikrą lietuviškumą ir 
pat jaunų dienų yra L. Vyčių mą. 
kuopos nariu, buvęs L. Vyčių 
apskričio pirmininkas. Jis yra sėkmių darbuojantis 
ypatingai pasižymėjęs vaidini-j viais ir tarp lietuvių.

3■
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Dr. JUOZAS ANTANĖLIS, 
OPTOMETRISTAS

muose — dramatiškuose ir ko
miškuose. Daug kartų yra dai
navęs Darbininkų Radio prog
ramoje ir “Darbininko” koncer
tuose.

Dr. Antanėlis yra labai drau
giškas, kuklus ir nuoširdus. 
Džiaugiamės, kad jis atidarė o-

Dr. Juozui linkime

MIRTIS
Birželio 14 d. Miesto ligoni

nėj, po sunkios ir ilgos ligos, 
Į mirė Liudvysė Laukonienė. Bir- 
jželio 19 d., iš Cambridge lietu- 
I vių N. P. parap. bažnyčios, at
našaujant 3 šv. mišias, palaido
ta Šv. Mykolo kapuose. Velionėj 
paliko didžiame nuliūdime vyrą 
Stanislovą, dvi dukteris ir vie
ną sūnų. Palikusiai nuliūdime 
velionės šeimai, reiškiame gi
liausią užuojautą. Mūsų parapi
ja neteko vienos iš veikliausių 
veikėjos, nes ji savo darbais

Sekmadienį, birželio 
tuoj po 10:00 vai. Šv. 
Vyčiai išvažiuoja busais į Nab- 
nassett Country Club, West- 
ford, Mass., ir ten visą dieną 
praleis gražioje vietoje. Ten bus 
visokių sportų. Trečiadienio va
kare, įvyko mėnesinis susirin
kimas, į kurį susirinko virš šim
tas narių pasiimt savo tikietus 
į išvažiavimą. Taipgi po susi
rinkimo buvo užkandžių, ku
liuos priruošė ponia P. Kudre- 
vičienė ,ponia C. Mikalonienė, 
panelė O. Augustinavičiūtė ir 
pagelbėjo A. Strazdauskas ir 
V. Čiurlionytė.

Tarp kitų dalykų, sekanti Vy
čių nariai neužilgo susituoks: 
panelės S. Mickevičiūtė, F. Jak
štaitė, R. Neveriutė ir E. Valat
kaitė. Reikia didžiuotis, kad 
minėtos Vytės visos susituoks 
su lietuviais. A.E.L.

d., 
Mišių

I

nuoširdu-

geriausių 
su lietu- 
Draugas.

“Klasės ateitis”, Stanislovas dėl alumnų, jų draugų ir gimi- 
Barkavičius. “Palikimas at
minčių”, — Jonas Janiūnas. 
Daina sykiu — ‘Magic of June’. 
Diplomus išdalino graduantams 
kleb. kun. P. J. Juškaitis ir sve
čiai, svečiais buvo šie: kun. 
Aukštikalnis ir Tėvas Alfonsas. 
‘Atsisveikinimas’ (Valedictory) 
— Alena Žukaitė. ‘Sudiev’, sy
kiu, — Aloha Oe. Išpildant pro
gramą, vaikučiams akompana
vo muzikas p. M. Karbauskas. 
Programą ir graduantus persta
tė Albinas Janiūnas, seniau bai- I 
gęs šią mokyklą. Palikdami 
mokyklą, graduantai pasirinko 
sau obalsį: “Daugiau darbo 
kaip noro” ir už globėją pasi
rinko — Taikos Karalienę.

Graduantai ir mokiniai išlaikė 
kvotimus į aukštesnius skyrius, 
gavo pažymėjimus, už 
mus, lietuvių kalbą, elgesį kate
kizmą, neapleidimą mokyklos, 
ir už gražų laikymąsi per me
tus. Garbė ir padėka tenka N. 
J. seselėms, vaikučių mokyto
joms, kurios per metus mokina 
vaikučius, ir, pasibaigus moks
lo metams, prirengia vaikučius 
prie kvotimų. Ši buvo jau de
šimta mokslo metų laida, ir per 
šį laiką jau yra baigę šią lietu
vių mokyklą 205 mokiniai. Rei
kia pažymėti, kad jau iš baigu
sių šią mokyklą mokinių, kai 
kurių ainiai lanko šią mokyklą.

__
i

U^ų, įžanga 7ūp.

Birželio 29 d., Kęstučio darže, 
Oakland grove, East Dedham, 
Mass. įvyksta Šv. Juozapo vyrų 
draugijos ir N. P. Moterų drau
gijos bendrai rengiama geguži
nė. Pradžia 11 vai. Gros puikus 
— Wally Jason orkestras. A. D.

Laivų Karas Viduržemio 
Jūroje

birže-
smar-

Lalinea, Ispanija, 
lio 19 — Girdimas 
kus kanuolių baubimas, 
bombų sprogimas Vidur
žemio jūroje. Spėjama, 
kad ten eina smarkūs mū
šiai.

! ,^u’i Darbininkų Išnaudojimas 
Lietuvoje

ALUMNIEČIŲ BANKIETAS

I

IVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA 5 šeimynų čiūtė Pran. 

namas, kuriame randas’ gro-' 
sernė. Biznis puikiai išdirbtas 
per 18 metų. Krautuvė randasi 
ant kampo: F ir W. 3rd St., So. 
Bsoton, Mass. Parduosiu labai 
pigiai. Atsišaukite: 276 W. 3rd 
St., So. Boston. Mass.

.(19-23-27)
--------------------------- ----------------

I

Telephone 
•O. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

buvo daug gero parapijai pada
riusi. Amžiną atilsį duok jai 
Dieve.

Birželio 14 d. miesto ligoni
nėj mirė Petras Jerevičius. Ve
lionis paliko nuliūdime vieną se
serį, kuriai reiškiame užuojau
tą jos nuliūdimo valandoj. Ve- 

jlionis birželio 18 d. palaidotas 
1 Šv. Mykolo kapuose.

■' - 9 .■

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS

Birželio 15 d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėje, įvyko 

1 mokyklos užbaigimo aktas. Už
baigė mūsų lietuvių mokyklą 
šie graduantai: Malinauskaitė 
Teresė, Matulytė Ona, Plekavi- 

l, Radaitytė Teresė, 
Puzinaitė Ona, Skibauskaitė 
Darata, Žukaitė Elena, Banys 
Aleksandras, Barkavičius Stan., 
Dabrauskas Jonas, Janiūnas 
Jonas, Jakutis Klemensas, O- 
naschucks Jonas. Palaima Vla
dislovas, Šakalys Leonas, Ste
panauskas Bern. ir Šukas Jonas.

Graduantai buvo labai gražiai 
apsirengę, būtent, mokyklos a- 
tirose, kurios buvo baltos ir 
mėlynos spalvos. Ant estrados 
vaikučiai sudarė įspūdingą vaiz
dą savo apsirengimu. Prasi-1 
dėjus programui. 6-7-8 skyriai 
sykiu sugiedojo “Veni Jesu” iš 
Cherubini. “Pasveikinimas” — 
Ona Matulytė. Daina sykiu, —

Birželio 28 d., parapijos sve
tainėje, 6 vai. vakare, įvyksta- 
alumniečių 10 metų sukaktuvių 
bankietas. 10 vai. ryte bus jų 
intencijai atnašaujamos šv. mi
šios, ir visi alumniečiai per mi
šias giedos “Gradusta”. Taip-gi 
visi “in corpore” priims Šv. Ko- 

, muni ją.

BE KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS NEGALIMA 

GYVENTI

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

t

ei

534 Broadvvay,

L

Vienas “Darbininko” rėmėjas, 
ponas Karolis Mogolis, iš Dear- 
born, Mich., mums rašo:

“Šiuomi siunčiu jums $1.00 
už knygutę ir prašau įrašyti 
mane į katalikiškos spaudos 
rėmėjų eiles. Sunku yra nedir
bančiam žmogui, ir mūsų para
pijose yra daug visokio vargo, 
bet be katalikiškos spaudos 
galima gyventi.”

ne-

i-— Sovietų Lietuvos 
staigos verčia nebaigtų 
namų savininkus baigti 
statybą. O kai namas bus 
pastatytas, jis bus nusa
vintas ‘ir atiduotas : rau- 
doriaYfff^čių kariniz&ams 
bei čekistams.

i

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

i 
i

i 
i

— Skietų laikraščių ži
niomis, Kauno priemies
čiuose —Šančiuose ir Auk
štojoj Panemunėj nėra nė 
vieno restorano ar valgyk
los kur žmonės galėtų pa
valgyti. Čia gyvena kelios 
dešimtys tūkstančių žmo
nių. Visos ligšiol veikusios 
valgyklos, o taip pat resto
ranai uždaryti. Šančiuose 
veikia vienui vienas alaus 
baras.

— “Tarybų Lietuva” ap
rašinėja, kaip bolševikai 
išnaudoja Lietuvos darbi
ninkes. “Kauno Audiniuo
se” stachanovietė Skopie- 
nė dirbanti prie aštuonių 
staklių. Pasak laikraščio, 
‘‘Skopienė viena atlieka 8 
darbininkų darbą, bet ji 
uždirba per dieną tik apie 
30 rublių”. Matomai, norė
dama kelis rublius dau
giau uždirbti, darbininkė 
Skopienė dabar nusista
čiusi dirbti net už 10 darbi
ninkių, t. y. prie 10 staklių. 
Kita darbininkė — As
trauskienė irgi dirbsianti 
prie 10 staklių. Darbinin
kė Jankauskienė pereinan
ti nuo 6 į 8 stakles, o Vilie- 
nė ligšiol dirbo už 4 žmo- 

jnes, o ateityje nusistačiu-
Po mišių visi bendrai si dirbti už 8 darbininkes.

Draugijų Valdybų Adresai
y- p- —

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Bo3ton 1298 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

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

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

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

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

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

Kasos GL—Marijona Aukštikalnlenė,
111 H St., So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St., Se. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 
R 7th St.. So Bootou. Maaa

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
ti a tėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6732 

29 SAVIN HILE AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
F. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

80. BOSTON. MASS-

Kur Pirkti Mokyklą Baigiantiems Dovanas?

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

..Septyniais būdais stogų dengė jas 
Sodevvall Stut Metai VVork

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
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 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi TSotaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

. Tel. COLumbia 2537

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 hangiantiems mokyklą. Pas jį 
galite gauti ką tik norite. Jei jis neturės savo 
krautuvėje, tai nusives 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.

CASPER
į FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

JUOZAS DIL!S

< i»

Res. Šou 3729 8ou 4618

LMuanian Furniture Co.
MOVERB-* 
Insured and

Local & Long 
J s

Movlag 
326 - 328 WestBroadway | 
ė So. Bo>tOf^ Mass» t Į

P *■* Juozas, Dilis
Broadway, oi

' ■

So. Boston, Mass
i T > . b »i . .: ,i i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnas imas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeleSO U Boston 0815 
Tei. ŠOU Boston 2609

.
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WATERBURY, CONN.
SUSIRINKIMAS

dų visi susirinko į šv. Juozapo 
parap. svetainę bendriems pus
ryčiams. Programos vedėjas 
buvo J. Smolskis. Parapijos ku- 

Bogužas 
draugiją gražiai pasveikino ir 
palinkėjo jai ateityje gražiai

LDS 5 kuopos mėnesinis su- nįgai įr svečias kun. 
sirinkimas įvyks 22 d. birželio J 
tuojau po paskutinių mišių, Šv.
Juozapo parapijos senos moky- darbuotis. Be to kalbas pasakė 
klos kambaryje. Kurie esate jar kaikurie d-jos nariai. Klebo- 
neužsimokėję už “Darbininką”/ nas paminėjo, kad D-jos įsteigė- 
malonėkite ateiti į susirinkimą jas buvo kun. Bružikas, kuris 
ir atsilyginti, kad “Darbinin
kas” nebūtų sulaikytas.

J. Totilas, rašt.
___________ Birželio 15 d., 10 vai. mūsų

Neseniai mūsų parapijos mo-, parapijos bažnyčioje įvyko pa- 
kyklos įvyko mokslo metų už-1 maldos už Lietuvą. Bažnyčioje 
baigimo aktas. Po pamaldų, ku- buvo išstatyta Lietuvos ir A- 
rios įvyko parapijos bažnyčioje, merikos vėliavos. Pamaldose 
buvo įteikti diplomai baigų- dalyvavo ir Lietuvos konsulato!
siems. Mokyklą baigė šie moki-, sekretorius p. Simutis su žmo- 
niai: Jozefą Asevičius, Milda na- pamaldų buvo pagiedota 
Brazauską r, Rožytė M. Colasan- >r Lietuvos himnas. Po pietų 
to, Beatricija Dumsa, Adelė Dr. Aukštikalnio radio progra- 
Gelbogis, Margareta M. Grimes, ma paminėjo taip pat Lietuvos 
Sally Grinsūnas, Teresė Kailu-‘ užgrobimą. Mūsų mieste yra 
kaitis, Eleonora Karvelis, Vin- susitveręs tarptautinis komite- 
centa Lazoraitis, Dorotėja Lu- tas? i kurj įeina ir lietuvių ats- 
kos, Anelė Matuliūnas, Edna tovai: Tomas Matas, komp. A- 
Micket, Joyce Namura, Elė leksis, J. Tareila, adv. A. Bron- 
Niaura, Julija Norkus, Celesti- skis, A. Šambarys, B. Petraus- 
ne Petcavage, Joan Quilter, Do- 
loroza Šaknaitis, Eleanora 
Šurkus, Agnetė Strickulis, Ag
netė Sluoksnaitis, Mildred Uni- 
kas, Dorotėja Valenčius, Eugi- 
nija Vitkauskas, Elmira Yoksa, 
Albina Žukauskas, Raymondas 
Aleksantis, Kazimieras Aleksi- 
nas, Juozas Augis, Albertas Ba
ranauskas, Jurgis Bebrin, Ed
mundas Blinstrubas, Juozas Ei
dukevičius, Tomas Fitzgeral- 
das, Olin Fortier, Danielius 
Griskauskas, Henrikas Karpa
vičius, Juozas Matuliūnas, Jo
nas Rakauskas, Ričardas Roma- 
nauskas, Juozas Slogeris, Ro
bertas Smith, Jonas Stokes, Al
bertas Stankevičius, Juozas 
Stasiūnas, Alfredas Vabolis, 
Edvardas Valuckas, Juozas Že
maitis.

Geriausius pažymius gavo:
Milda Brazauskas, Margaret 

Mary Grimes, Joan Quilter, Al
bina Žukauskas, Beatriče Dum
sa, Eleanora Karvelis, Robert 
Smith, Jonas Rakauskas, Rei- 
mondas Aleksaitis, Juozas Ei
dukevičius, Juozas Matuliūnas, 
Edward Valuckas.

Geriausius laipsnius lietuvių 
kalbos gavo: Milda Brazaus
kas ir Juozas Matuliūnas.

Kurie manote važiuoti busais 
į Marianapolį, liepos 4 d., į Lie
tuvių Dieną, prašome dabar už
sirašyti pas p. Markevičių, 
Stankevičių, Girdžijauską, M. 
Karinauską ir p. Jakubauską.

pasižymėjo gražiu ir naudingu 
misijų vedimu.

kas, St. Vidžiūnas ir p. Jaku
bauskas.

DĄRB iMtM.KAg

•>

tapo pridėto!
I

t

Tai ne dydis, o prasmė 
nu spindi jūsų akis! Kas 
tai naujo pridėta reiškia 

laimę ateičiai! Štai kų 
reiškia kas tai naujo ir 
mėgiamajame cigarete!

I

Skubėkite visi ruoštis į trily- 
I pę gegužinę, kuri įvyks šį sek- 
imadienį, birželio 22 d., Linden j 
Park, Union City, Conn. Gegu
žinėje dalyvaus choras, švilpu

kų benas ir kiti programos da
lyviai. Dalyvaukime visi skait- 
I lingiausiai. Koresp.

NEW BRITAIN, CONN.
Parapijos Piknikas Gražini 

Pavyko

Pereitą sekmadienį, birželio 
15 d., įvyko Šv. Andriejaus pa
rapijos piknikas, kuris gražiai 
ir sėkmingai pavyko. Oras buvo 
gražus ,tad ir publikos privažia
vo skaitlingai. Atsilankė ne tik 
vietiniai parapijiečiai, bet buvo 
matytis ir svečių iš apylinkės— 
IVaterburio, Meriden, Bristol, 
Terryville ir Hartford. Hartfor- 
diečiai visuomet gudrūs, jie 
pasisakė, kad lauks dvigumo at
silankymo iš New Britain jų pa
rapijos rengiamam piknikan, 
kuris įvyks liepos 6 d. Gal taip

Birželio 8 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos pusryčiai. 8 vai. visi 
nariai ėjo prie šv. Komunijos ir 
išklausė šv. mišias. Po pamal- ir bus, new britainiečiai geros

1

TvV ;; »

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

ė
8

sšvo broliais pranciškonais' lie
tuviais, kurių Berlyne yra 12 

A. A. Juozapas Černauskas klerikų ir 2 kuni^aL Jie dirba 
mirė 30, 1941 ir palaidotas su įvairiuose Berlyno fabrikuose, 
iškilmingomis mišiomis iš Šv. De to 9 klerikai yra Italijoje. 
Onos bažnyčios, Jersey City, N. Kun. Vaikys nori klerikus 
J., į Šv . Kryžiaus kapines, ^abenti. kad >
North Arlington, N. J., gegužės 
3, 1941 m. Ta proga nuoširdžiai 
dėkoju kleb. kun. Kemežiui už

JERSEY CITY, KJ

lėtų ten baigti mokintis į kuni
gus, gi kunigams pranciško
nams įsteigti Amerikoje vienuo- 

aplankymą mirusiojo ligoninė-, *r č*a dirbti Bažnyčios, Tė
ję ir namuose, kun. Stoniui už vyn^s *r Amerikos labui, 
palydėjimą į kapus ir pašventį-' Tėvas Vaikys papasakojo taip 
nimą kryžiaus, Šv. Vardo drau- pat savo pergyvenimus Ispani- 
gijai už palydėjimą ir visiems joje, kur jis išgyveno visą mė- 
druagams bei giminėms už viso- nesį. 
k etiopą pagalbą ir palydėjimą.! _ ..

5 ■ i ■ - \ Ispanijos sostinėje išgyvenęsAna elina Černiauskiene.1 .e _ _
___________ į visą men., mate per civilini ka

rą įrengtus bolševikų .kalėji-PARSIDUODA NAMAS
Labai pigiai parduodamas di- mus, ir kankinimo priemones,

delis 6 šeimynų namas, esąs la- kurias įtaisė iš Rusijos atva- 
bai gerame stovyje (apšinge- žiavę GPU agentai, I------ ;—
liuotas). Kreipkitės pas J. 
niauskienę, 71 Clark Avė., 
sey City, N. J.

HEWARK, N.J
PRAKALBOS

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South BostonJ_____ ___» __

PHONE
So. Boston 

4271-

kurie tas 
Čer- priemones naudoja Rusijoj, ir 
Jer- su kurioms dabar kankina Lie

tuvos nekaltus žmones. Tiesiog 
nustoji kvėpuoti, kai pagalvoji 
apie tas baisias kankinimo prie
mones.

! 
!
:
I
!
!

!

« 
širdies jie visuomet atsilygina, dą, kad caro, Stalino laikais 
Pikniko tvarkos prižiūrėjimo Lietuvoje lieja kraują už lietu-j 
komisijoje buvo klebonas kun. vybę, o mes šioj šaly turėdami 
M. Pankus, V. Vaznis, J. Saka- laisvę, ją naikiname, 
lauskas ir J. Jenušonytė. j S. S. rašo: “Nori lietuvių jau

nimą palaikyt nestumk nuo sa
vęs grynu lietuviškumu”. Nie
kas neliepia jį stumti. Tiesą 
Mylįs visuomet remia ir rems,! 
ir kitus skatino ir skatins rem
ti lietuvišką katalikišką jauni
mą.

į S. S. sako, kad bandyta vengti 
'____ 1:11______JL- -I. ___ «... 1—s
I

Klebonas kun. M. Pankus, mi
nint Lietuvos pavergimo dieną, 
pereitą sekmadienį pasakė per 
radio gražią kalbą iš vietinės 
radio WNBC stoties, per lietu
vių vedamą pusvalandį. Kalba 
buvo įdomi, visiems klausyto
jams patiko. 'angliškumo įmieš- 20 metų, bet

apsivilta. Visai ne apsivilta, nes 
dar turime apipilnes bažnyčias 
ir salės lietuvių. Tik žiūrėkime, 
kad neapsiviltume su anglišku
mu, kad neišvaikytume tų pa
čių. Labai dažnai atsitinka, kad 
kitą gelbėdami patys nuskęsta. 
Tiesą Mylįs kviečia S. S. rašyti 
“Darbininkui” žinių, o nesmerk
ti kitų nuomones tuo ar kitu 
klausimu. Mes galime kiekvie
nas savo nuomonę turėti tuo ar 
kitu klausimu, tik nereikia įsi
žeisti ir taip pat kitų neįžeidi- 

inėti. Kritika reikalinga, ypač 
i lietuvybės klausimu.

Tiesą Mylįs.

Šiomis dienomis pp. Kazimie
ro ir Nelės Kavaliauskų padidė
jo šeima, susilaukus sūnelio, pp. 
Kavaliauskai auklėja sūnų ir 
dukrelę, ir abudu yra pasižymė
ję mūsų tarpe uoliu pasidarba
vimu meno srityje, bei parapi
jos veikime. Sveikinam pp. Ka
valiauskus ir linkim laimingo 
auklėjimo savo mylinčiai šei
mynėlei.

Birželio 15 d., miesto prieg
laudoj, mirė po trumpos ligos 
a. a. Aleksandras Sausanavi- 
čius. Liko nuliūdime keturi sū
nūs, ir moteris su kuria buvo 
vedęs antru kartu. Palaidota iš
kilmingai šv. Marijos kapuose. 
Te būna gailestingas Dievas jo 
vėlei.

BRIDfiffORT, COHN. -

ELIZABETH, N.J

Ar visi pasiruošę į Trilypę Ge
gužinę, kuri įvyks šį sekmadie
nį, birželio 22 d., Linden Park, 
Union City, Conn. Ruoškitės ir 
tėmykite vykimo laiką. Busas 
išeis 12:30 vai. nuo šv. Andrie
jaus parap. bažnyčios. Manan
tieji važiuoti busu, malonėkite 
nesivėluoti. Važiuokim visi — 
seni ir jauni, linksmai laiką 
praleisti. Waterburiečiai rū
pestingai rengiasi visus nuo
širdžiai sutikti. T.M.

Pereitą sekmadienį, parapijos 
vaikučių buvo pirmoji Šv. Ko
munija, kurią gražus būrelis 
priėmė į savo nekaltas širdeles, 
šv. Komuniją suteikė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas.

Trumpas Atsakymas S. S.
Birželio 6 d. “Darbininko” 

laidoje No. 43 tūlas S. S. puo
la korespondentą “Tiesą Mylįs” 
ir guodžiasi, kad toji korespon
dencija buvo žeminanti New 
Britainiečius. Tiesa, tai buvo 
skaudi pastaba, bet ką padary
si, kad taip yra. Negi iš juodo 
padarysi baltą.

S. S. rašo, kad Minstrel Show 
buvo daugiau lietuviškų šmote
lių. Tai koki? Toliau klausia, 
kur tie carai, Stalinai ir kfttu jo 
praliejimas. Ar Tiesą Mylįs ra
šė, kad jie čia yra?

Ateinantį sekmadienį parapi
jos choras vyksta į trilypę 
Connecticut valstybės apskri
čių išvažiavimą, Linden Park, 
Union City, Conn. Choras ten 
išpildys programą, padainuos 
dainų. Būtų gerai, kad ir dau
giau pašaliečių vyktų į Šį pik
niką, kuį rengia LRKSA, LDS 
ir Moterų Sąjungos apskričiai. 
Ten bus visų aplinkinių parapi
jų chorai ir išpildys dainų pro
gramą. Važiuokit kuodaugiau- 
siai.

Liepos 13 d. įvyksta parapijos 
metinis piknikas, toje pačioj 
vietoj, kur ir praeitus metus. 
Kadangi šiais metais Bridge- 
porte eina geri darbai, visi dir
ba, tai turėtų piknikas pralenk
ti kitų metų piknikus. Piknikan 
turėtų suvažiuoti pora tūkstan
čių žmonių, netik vietinių bet 
iš apyffiikių. Viti dabar tik k

Tiesą Myljfi—P&dąrė tik išva^kia paramos metinie pikniką ti savo

Kauno Miesto Spektaklis 
Pas Mus!

Birželio 14 d. įvyko Šv. Petro 
ir Povilo parapijinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo progra
ma. Publikos susirinko pilnu
tėlė salė. Visi buvo sudominti 
gražia turininga programa, y- 
pač, “Aliutės Sapno” spektak
liu, kuris prieš keletą metų bu
vo vaidinamas Kauno valstybi
niame teatre. Pagal klebono 
kun. J. Simonaičio įvertinimą, 
šis vaidinimas tiek gražiai bu
vo atliktas, kad jį buvo galima 
statyti bet kokiame didžiuliame 
miesto teatre, nes jis ypač pasi
žymėjo savo gyvumu, spalvin
gumu bei siužeto įdomumu. 
Klebonas taip pat ragino tėvus 
leisti vaikučius į savo katali
kišką lietuvišką mokyklą ir net 
minėjo, kad žadąs atleisti vai-* 
kučius nuo mokesčio už mokslą 
ateinantiems metams, kad pa
lengvinus tėvų pareigą auklėti 
savo vaikus katalikiškoj bei lie
tuviškoj dvasioj. Programos 
eiga buvo sekanti:

1. Kun. Klebono kalba; 
Baigiančiųjų atsisveikinimo ak
tas; 3. Laikraštininkai — 7 sk.; 
4. Komedijėlė, 
kiant” — 8 sk.; 
nieji muzikantai; 
“Aliutės Sapnas”.

“Aliutės Sapno” (pagal pasi
rodymo eilę) veikiantieji: — 
Aliutė — Antanina Krežionytė; 
Mėnulis — Marijona Motešiūtė; 
Senelė — Ona Žvirblytė: Lėlė— 
Lorraine Paulauskaitė; Pajacas
— Raimundas Patrick; Karei
vėlis — Adolfas Bražinskas; 
Sviedinėlis — Tomas Keorlet; 
Šeimininkėlės — 5—6 skyrius; 
Lėkštės — 3—4 skyrius; šaukš
teliai — 3—4 skyrius; Virdulys
— Valteris Devonis ; Žibukas-— 
Augustinas Lenkus; Peteliškės
— 1—2 skyrius; Kiškeliai — 
1—2 skyrius; Nykštukas — 
Petras žemei kis; Ragana — O- 
na Razumaitė.

7. Skėčių paroda — 5—6 sk.;
8. Tautiniai Šokiai — 7 skyrius.
9. Kun. Klebono Žodis; 10. Do
vanų įteikimas; 11. Vėliavos 
pagerbimas ir Lietuvos himnas.

“Pritso Belau-
5. Mūsų jau-

6. Operetė,

Dviejų valandų laikas praėjo 
Birželio 8 d., 8al. vak., parapi- taip greitai, kad norėjosi dar 

jos salėje, buvo suruošta pra- ilgiau būti, ir girdėti tikras ži- 
kalba apie bolševikų ‘rojų’, ku- nias, kurias pats pergyveno, 
rią sakė Newarkiečiams jau ge-| Būtų labai naudinga čia gy- 
rai žinomas iš buvusių misijų genantiems lietuviams komu- 
pamoksiininkas Tėvas Justinas' nistams, kurie giria “katę mai- 
Vaškys. Nenuostabu, kad į pra- -še” patys nežinodami, ką jie 
kalbą suėjo labai daug žmonių, Jaro, ir kalba, susitikti su šiuo 
nes kalbėtojas šioje apylinkėje, doru žmogumi, ir išsiaiškinti, 
vesdamas parapijos bažnyčioje įą jįe daro nesuprasdami, arba 
misijas, pasižymėjo savo suge- pasitikėdami komunizmo žada- 
bėjimu perduoti klausytojams mom gėrybėm 
tai, ką jis nori.

Kalbėtojas priminė senie
siems, kokią jie Lietuvą paliko, 
išvažiuodami Amerikon prieš 
Did. karą, ir ką Lietuva atsie
kė nepriklausomybės laiku. To-

Lietuvių parapijų lietuviai 
katalikai renkite prakalbas 
pranciškonui T. Vaškiui, ir 
kvieskiet gabų lietuvių Tautos 

! atstovą į savo kolonijas, o jis 
l’iau"papasakoji' 'kai^ Lietuva'tikrai didelį , SU±P?i;

sulaukė dabartinių “svečių”, ką 
jie gero atnešė į mūsų kraštą, 
kaip jis turėjo apleisti Kretin
gos vienuolyną, gimnaziją, ku
rios buvo direktoriumi, senelių: 
prieglaudą ir viską, ką vienuo-1 

liai sukūrė ir įsisteigė. Jie buvo 
išvaikyti, viskas atimta, atsi
krausčiusių bolševikų iš Rusi
jos, kurie nė cento- nebuvo prie 
nieko neprisidėję, jie yra gaspa- 
doriai, viską išniekina ir griau
na kas lietuviška.

Tarp didžiausių pavojų Tėvui fegio.
Justinu. Vaskiu. pasmeke pa- n&]us jr Mrlferh£ 
bėgti į užsienį ir atvažiuoti į skelbimais remia
Ameriką, kur jis dabar rūpinasi “Darbininką**.

mą meile Dievui, ir Tėvynei 
Lietuvai. Rap.

AVĖ MARIA VALANDA
- C

j Ateinantį sekmadienį, per A- 
Ive Maria radio valandą bus 
transliuojama apie mergelę 
kankinę, garsią šventąją Doro- 
tėją iš Ceasarea, kuri savo 
šventumu ir pasiaukojimu daug 
atvertė netikinčiųjų prie Kata
likų Bažnyčios.

I

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo- 

sunkiausia suvaldy-
 -

Vaizde matosi paukštytė sulipdžiusi lizdą
ant lango ir padėjusi tris kiaušinius. Rezidentas paste
bėjęs buvo nebaflią?dciimynką saugiai rūpinasi nesu* 
druflasti-plačios laisyės mylėtojos ramybės. --------- —




