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Pereitą šeštadienį, Vo- ( 
kietija puolė ginklu Sovie- ; 
tų Rusiją, bet formaliai ! 
paskelbė karą tik sekma- ; 
dienį, birželio 22 d. Vokie- ; 
tijos diktatorius Hitleris i 
savo proklamacijoj griež
tai pasmerkė Sovietų ko- 
misarus, kad jie pakarto
tinai sulaužę sutartį ir pe
rėję rubežių, ir kad įvai
riais kitais veiksmais So
vietai kėlė nepasitikėjimą.

Vokietijos propagandos 
ministras Paul Joseph 
Goebbels perskaitė prok
lamaciją ir tuoj po to už
sienių ministras Joachim 
von Ribbentrop formaliai 
paskelbė karą Sovietų Ru
sijai, su kuria Vokietija 
1939 m. pasirašė 10 metų 
nepuolimo sutartį.

Hitleris savo proklama
cijoj sako, kad tuoj po pa
sirašymo sutarties su Ru
sija 1939 m. jau buvę susi
darę keblumai siųsti savo 
ambasadorių į Maskvą, ir 
taip pat lygiai sunku buvo 
apleisti Pabaltijo valsty
bes, kurias užgrobė Sovie
tų Rusija.

Jis kaltino Sovietus už 
leidimą jų lėktuvams ne
suskaitomai daug kartų 
lėkti per rubežių ir sako, 
kad atėjęs momentas, ka
da Vokietija nebegali il
giau tokius veiksmus taip 
praleisti.

“Kartu su Suomiais, Vo
kiečiai stovi nuo Narviko 
iki Karpatų”, sako prokla
macijoj. Galima įsivaiz
dinti karo frontą apie 
2,000 mylių ilgio.

Karo paskelbimas Sovie
tams buvo netikėtas, nors 
gandai ėjo per dvi savai
tes, kad Vokiečiai susi
kaus su Sovietais, bet ir 
patys Sovietai tvirtino, 
kad tik Anglijos propa
ganda.

Labai apsivylė visa ko
munistų SDauda, kuri tvir
tino, kad žinios apie gali
mą karą Vokietijos su Ru
sija yra tik Sovietų priešų 
propaganda. Dabar jau y- 
ra tikrenybė ir komunistai 
liko miglose. Nežino kur 
krypti ir ką sakyti. Bi
čiulystė Stalino su Hitle
riu nebuvo ilga.

Vokietijos karo jėgos iš 
oro ir ant žemės triuškina 
Stalino karo jėgas. Visos 
Sovietų Rusijos užgrobtos 
žemės virto karo lauku. 
Sovietų kariuomenė, bėg
dama nuo Vokiečių iš Lie-
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LIETUVA NEPRIKLAUSOMA
Lietuviai Atgavo Atstovybę

Atstovybes Darželyje Vėl
Iškėlė Lietuvos Vėliavą

Berlynas, birželio 23 — 
Žinios iš Berlyno praneša, 
kad apie 50 entuziastingų 
lietuvių atgavo Lietuvos 
Atstovybę ir jos darželyj 
vėl iškėlė Lietuvos trispal
vę vėliavą, ir prie namų 
pastatė garbės sargybą.

Kaip žinoma, Vokietijoje 
yra tūkstančiai lietuvių.

Lietuviai Sukilo Prieš 
Sovietus

Berlynas, birželio 23 — 
Lietuvių radio praneša a- 
pie naujos Lietuvos val
džios sudarymą. Lietuviai 
išleido atsišaukimą sukil
ti prieš Sovietus. Lietuvių

Revoliucija Estijoj
Praneša, kad kaip tik 

I Vokietijos karo jėgos puo- 
{lė Sovietų raudonuosius 
! Karelijos įlankoje, tai Es- 
, tijoje prasidėjo sukilimai 
prieš pavergėjus Sovietus.1 
Sakoma, kad kaikur Sovie
tams “pavyko numalšinti 
sukilėlius”. Sukilėliai atė
mė iš Sovietų kelius laivus kia imti su dideliu ____
ir nuo tų laivų šaudė į rau- gumu. Negali būti klausi-; w ___ a™.™ ___
donuosius. Iš Švedijos pra- mo, kad Lietuvos gyvento- bardavo" Rusijos ~ miestus, 

^uvuS ocny- jat kurie bUV° terorizu°- miestelius ir aerodromus,
nui, tapo išrinktas sudary- V*** sukll,mal prles Sc” Jam‘ ir žudomi raudonųjų, buvę nuvyti priešlėk. 
ti nauja Lietuvos valdžia. gavę pr"gą ..vlsonus PaJe’ turinėmis kanuolėmis.

Helsinki, Suomija, birže- Iš Maskvos praneša, kad 
lio 23 — Iš Kauno prane- Sovietų karo jėgos sulaikė 
šama, kad šiandien vidų- vokiečius visame karo 
dienj Lietuva paskelbė sa- fronte, išskyrus Lenkijoj 
vo nepriklausomybę nuo ir Lietuvoj, kur vokiečiai 
Sovietų Rusijos. padarę mažą pažangą. Sa

koma, kad raudonieji pir- 
Šiandien visa.s žinias rei- mos dienos mūšiuose nu- 

i atsar- šovę 55 vokiečių lėktuvus. 
Vokiečių lėktuvai bom-

Pulk. K. Škirpa, 
Lietuvos Atstovas Berly-

Iš Helsinki skelbiama, kad Pabaltijo valstybių gy- Sornis nori išsilaisvinti. iš Berlyno praneša, kad 
nauja Lietuvos valdžia jau ventojai žino, kad ir iš So- get ar Vokietija leis Lie- Vokietijos oro jėgos pada- 
sudaryta. Kol kas dar ne- vietų Rusijos valdžios iš- tuvai būti nepriklausomai, rė dauS nuostolių Sovietų 
turime žinių, kur toji vai- silaisvinę neturės gero gy- tai šiandien dar negalima Rusijai. Vokiečiai patvirti-

A. AA. v VA A A WA A A A A A Vz V* ” A *

kurie pabėgo nuo Sovietų | vadu išrinktas pulk. Kazys_________ ____
Škirpa, Lietuvos atstovas džia sudaryta ir kas į ją į-.venimo, bet jie visomis jė- tvirtinti. Ateitis parodys.

tuvai būti nepriklausomai, dauĮ> nuostolių Sovietų

budelių iš pavergtos Lie
tuvos. Lietuviai, ypač Ber
lyne yra organizuoti. Jie 
turi ten sudarę Komitetą, 
kuris yra kaip ir laikinoji 
Lietuvos valdžia. Spėjama, 
kad Berlyno lietuviams pa
bėgėliams vadovauja gen. 
Stasys Raštikis ir pulk. 
Škirpa.

Berlynui.

Mirė Senatorius Harrison
Washington, D. C., birže

lio 23 — Vakar mirė Sena
torius Pat Harrison, 59 m. 
amžiaus, iš Mississippi de
mokratas.

SOVIETAI SKUNDŽIASI 
PASAULIUI

na žinias, kad rusai ir ang
lai bombardavo Rytinę 

Visa lietuvių tauta, iš- Prūsiją, Šiaurinę Vokieti- 
Rusijos komisarų rėžimas skyrus komunistus, kovo- ją ir Rhinelandą. 
yra žiauriausias.
komisarai iš Pabaltijo vai- tuvos nepriklausomybės ir sų lėktuvų.
stybių atėmė ne tik visą laisvės. Lietuva turi būti Vokiečių submarinai 
turtą, bet ir jų gyvybėms nepriklausoma ir laisva he veikia Šiauriniame Atlan- 
kiekvieną dieną gręsė pa- tik nuo Sovietų Rusijos, tikę ir Vakarinėje Afriko- 
vojus. Tūkstančiai geriau- bet taip pat ir nuo Vokieti- je. Nuskandino šešius prie 
šių lietuvių, latvių ir estų jos. Lietuva per visą savo šo prekinius laivus, ’.l_
tautų sūnūs nužudyti arba 
sugrūsti į raudonųjų kalė
jimus. Tūkstančiams ki
tiems grėsė tas pats pavo
jus. Štai dėlko Pabaltijo 
valstybių gyventojai šian- ir 
dien rizikuoja gyvybes, klastingu ir barbarišku

i kad tik išsilaisvinti arba būdu užpuolė ir užgrobė 
nors kitus savo brolius iš- Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
laisvinti iš tos barbariškos valstybes. Sovietų rėžimas 
Sovietų vergijos.

eina. Tikimės, kad kitame gomis nori_ išsilaisvinti, 
numery j galėsime paskelb- Kodėl? Todėl, kad Sovietų
ti naujos valdžios sąstatą.

Vokietijos ■ Rusijos Karo
j -

Sovietų jo, kovoja ir kovos dėl Lie- Vokiečiai nušovė 130 ru-

i 
I

Maskva, birželio 23 —So- ro pradėjo karą prieš So
vietų Rusijos užsienių ko- vietų Sąjungą ir bombar- 
misaras vakar kalbėjo per davo lėktuvais Zitomirą, 
radio apie Vokietijos karą Kievą, Sevastopolį, Kauną 
prieš Rusiją. Jis pareiškė, ir kitus miestus, kur už- 
kad Vokietija be jokios mušė ir sužeidė 200 žmo- 
priežasties, be jokių reika-Įnių. Taip pat priešas lėk- 
lavimų, be paskelbimo ka-jtuvais bombardavo Rusi

jos bazes iš Rumunijos ir 
Suomijos.

Molotovas sako, kad So
vietai tvirtai laikėsi su
tarčių, ir kad tai esą negir
dėta civilizuotų tautų isto
rijoj užpulti šalį be jokios

vietų konsulai ėjo šnipų 
pareigas. Kominternas pa
didino veiksmus Vokieti
joje. Sovietų komisarai a- 
pie karą visuomet kalbėjo, 
kaipo apie imperialistinį 
karą. GPU agentai ruošė priežasties, 
komunistus sugriovimui 
Vokietijos. 

j daug pagelbėjo Rusijos di- 
........................ .Ra

dio taip pat įrodo veikiąs 
prieš Vokietiją.

Komunistai visoje Euro
poje kėlė nerimą prieš Vo
kietiją. Komunistai pa
skleidė lapelius Rumuni
joj, skelbdami, kad Vokie-' 
tija sudaro didelį pavojų. 
Balkanų valstybėse Sovie
tų propagandistai buvo 
veiklūs, taip pat Belgijoj, 
Olandijoj ir Prancūzijoj.

Vokiečiai suradę doku
mentus Rumunijoj rugsė-' 
jo 17, 1940, kurie visą tai mones, kad Rusijos gyven- 

. patvirtina. Juose pasaky-Įtojai visai nepritaria ka
ta, kad karo jėgos bus per- —1 x:i_ 1“----------- '~
organizuotos iki rugpiūčio 
mėn., 1941, remiantis jos 
patyrimais.

Vadinasi, Sovietai, turė- 
sižadėjo nevesti komuniz- darni sutartį su Vokietija, 
mo propagandos, bet to į ruošėsi karui arba sukili- 
pasižadėjięjo . neišlaikė, mui prieš Vokietijos da- 
Propagan’dą padidino. So-’bartinį rėžimą.

Vichy, Prancūzija, birže
lio 23 — Pranešama, kad 
Sovietų raudonoji armija 
traukiasi iš užgrobtų že
mių į saugesnes vietas.

Sakoma, kad visame ka
ro fronte Sovietų Rusija 
turi 90 pėstininkų divizijų, 
32 kavalerijos divizijas, ir 
30 šarvuotų divizijų, ku
rios su tankų batalionais 
yra prijungtos prie pėsti
ninkų divizijų. Karo fron
te Sovietai turį pastatę 
9,000 tankų iš 15,000.

Vokietija, prancūzų ži
niomis, turi tarp 115 ir 125 
divizijų karo fronte prieš 
Rusiją. Gali į tą skaičių 
neįskaitoma 15 Suomijos 
divizijų, nei apie 20 Rumu
nijos divizijų.

Sovietų komisarai ture-
Tame labai, tų raudonuoti dėl savo kal-

tuvos ir kitų kraštų pade-. plomatai ir konsulai, 
ga miestus ir kaimus, dio taip pat įrodo v<
sprogdina tiltus, kad nieko 
nepalikus užgrobtose že
mėse.

Vokiečiai jau giliai įsi-i 
veržė į Lietuvą. Smarkiai 
bombarduoja Sovietų pas
tatytas bazes visame Pa- 
baltyje.

Sovietu Konsulai Atlikinėjo 
Šnipu Pareigas, Sako 

Ribbentrop
Vokietijos užsienių 

nistras Joachim von Rib-; 
bentrop birželio 22 d. pa
sakė kalbą per radio, ku
rioj jis pasakė, kad Sovie
tų Rusijos komisarai, pa
sirašę sutartį 1939 m., pa-

mi-

Raudonieji Ruošią Kotą 
Japonijai

viso 
nepriklausomą gyvenimą 26,500 tonų. Taip pat nus- 
buvo geruose santykiuose kandino kelius Sovietų lai- 
su Vokietija ir Rusija. Bet vus Pabaltijo jūroje. 
Sovietų Rusija, sulaužius 
visas tuo laiku pasirašytas vokiečiai su rumunais 

galiojančias sutartis, smarkiai muša raudonuo
sius.

Sovietai paskelbė gene- 
ralę mobilizaciją. Rusijoj 
paskelbtas karo stovis.

Kaip žinoma, Sovietii 
raudonieji visus Lietuvos 
tiltus buvo užtaisę sus
progdinimui. Žinios prane
ša, kad Sovietų raudonie
ji traukdamiesi iš Lietu- 

> kaiku-

-- — - - --- — —---- -  -J 
i buvo barbariškas.žudimai, 
i areštai ir trėmimai nekal- 
: tų žmonių buvo masiniai.
Todėl nestebėtina, kad lie
tuvis laukė kokio nors su
krėtimo, kad galėtų išsi-

Rumunijos karo fronte 
su

Tokio, Japonija, birželio laisvinti iš Sovietų vergi- vos susprogdino ____
23 — Sovietų Rusijos ko- jOs. Tai patvirtina laiškai riuos tiltus, tarp kurių ir

bų. Kas, kad ne Sovietai 
be jokios priežasties už
puolė ir pavergė Pabaltijo 
valstybes, su kuriomis tu
rėjo sutartis. Pabaltijo 
valstybės, laikėsi sutarčių. 
Sovietai klastingai jas už
grobė ir terorizavo.

Rusijos Gyventojai Neprita
ria Karui

Amerikos laikraštinin
kai, kurie turėjo progos 
lankytis Sovietų Rusijoje, 
dabar pareiškia savo nuo-

rui ir tik laukia progos iš
silaisvinti iš komunizmo 
vergijos. Laikraštininkai 
matė, kad tik komunistai 
turėjo laisvę, 
žmonės 
laisvės. Gyveno blogose 
sąlygose. Vien tik vargas 
ir skurdas.

o visi kiti 
neturėjo jokios

misarai ruošiasi pasiųsti 
notą Japonijai, reikalau-J 
darni užtikrinimo, kad Ja
ponija laikysis neitraliai. 
Kaip žinoma, Japonija yra 
pasirašiusi sutartis su Vo- 

• kietija, Italija ir vėliausia 
su Rusija.

Sovietai baimėje, kad ir Londonas> birželio 23- 
Japonija neatsisuktų prieš Vakar Britanijos ie.
įuna Įrodo Veizint i _ ____ ___ _ ___

Kauno tiltą.iš pavergtos Lietuvos.

juos, kada Vokietija pra
dėjo karą.

Maskvoje Be Šviesos
Maskva, birželio 23 — 

Vakar naktį visame mies
te nebuvo šviesos. Prie 
Kremliaus pastatyta sus
tiprinta sargyba, kad ap
saugoti diktatorių Staliną 
nuo pavojaus.

Tas parodo, kad Stalinas 
bijosi net savo žmonių, 
jeigu neapseina be stiprios 
sargybos. Jeigu Sovietų 
Rusijoje būtų “rojus”, ko
kį skelbia komunistai, tai 
Stalinui nebūtų jokio pa
vojaus. Jis galėtų laisvai 23 — Nepatvirtintos žinios 
be sargybos vaikščioti ga
tvėse. Bet komunistų skel
biamo “rojaus” vietoj yra 
tik komunizmo pragaras, 
komunizmo vergija.

Italija Paskelbė Karę
Rusijai

Vokiečiai Bombardavo 
Odesą

Ankara, Turkija, birželio

paduoda, kad Vokietijos o- 
ro jėgos bombardavo mies
tą Odesą, kur yra svar
biausias Rusijos uostas 
Juodųjų jūrų.

ras Winston Churchill pa
žadėjo Sovietų Rusijai pa
galbą jos kovoje su Vokie
tija ir stipriai pabrėžė, kad 
Jung. Valstybės padarytų 
tą patį.

“Rusijos pavojus yrai 
mūsų pavojus, ir pavojus| 
Jung. Valstybėms”, šaukia! 
Churchill.

“Bile valstybė, kuri ko
voja prieš Hitlerį gaus mū
sų pagalbą”, sako Britų 
premieras.

Churchill tiesioginiai ne
pasakė, kad Britai duos

i

Kaip tik Vokieti ja pradė
jo karą prieš Sovietų Rusi
ją, tai ir Italijos ivaldžia 
paskelbei, karą Rusijai.

s.
New York — Berlyno ra

dio praneša, kad Sovietų 
Rusijos ambasados nariailRusijai militarę arba lai- 
Budapeste bandė automo- vyno pagalbą, bet jis pasa- 
biįūl pabėgti iš VengrijosI jkė,. kad “mes turime bom- 
betcbuvo suląikyti ir pr^barduoti Vokietiją diena iš 
•yersti pasilikti. įdienos su padidinta ,j|ga’\

NIEKAD NESITARS
»

“Mes turime tik vieną 
siekį, ir vieną neatšaukia
mą tikslą. Mes esame pa
siryžę sunaikinti Hitlerį ir 
kiekvieną jo rėžimo pėdsa- 
kį; nuo to mūs niekas nea
titrauks — niekas”, sako 

! Churchill.
“Mes niekad nesiderėsi- 

! me, mes niekad nesutarsi
me su Hitleriu arba jo vy
rais”.

Taip tai yra griežtai nu
sistatęs Britanijos premie
ras prieš Hitlerio rėžimą.

v * / •

New York — Londono■ *-ę • • r į

radio praneša, kad Sovie
tų raudonieji išsikraustė 
iš 50 mylių pločio;' žemės ' 
visete karo fronte.



Antradienis, Birželio 24, 19-tl DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fridą y except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, T o rPP* o nlzazritfirirF n m .m a

lauiiečiai Ir Tautietės,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

---------by----------
8AINT JO8EPH’8 LITHUANIAN R. C. A880CIATI0N OF LABOR

Entered m aecond-cl&M matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mana. under the Act of Mareli 3. 1870

Acceptance for malllng at speolal rate of postage provlded for In Sectlon 1103 
Act of October 8, 1017, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly __________ ___$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKA8

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams   ........ $4.0C

Vieną kart savaitėje metams $2.00
UžBieny metams ............. $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

366 Weit Broadway, 8outh Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Diktatoriai Pagaliau Susikovė

...

siuntiniai, atskiru įgalio
jimu, įteikė svetimų Vals
tybių Vyriausybėms pro
testus prieš Lietuves oku
paciją ir prieš okupantų 
sudaryto vadinamo “sei
mo” nutarimą įjungti Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą.

Šis bolševikų agentų su
sirinkimo padarytas nu
tarimas, begėdiškai l’alsifi- 
kuojtntis Lietuvių Tautos 
valią, neturėjo jonios tei
sinės ar moralinės galios, 
lygiu būdu jos neturi ir 
neturės visi kiti, tuo nuta
rimu pagrįsti, aktai.

Brutališka jėga, niek
šiškas melas, klasta bei 
apgaulė — štai priemonės, 
kuriomis Maskvos vyriau
sybė, siekdama užimti 
naujas poizeijas Europai 
sprogdinti ir užpulti, įvyk-į 
dė šitą naują komunistinio 
Internacionalo j 
mą prieš civilizuotą pašau-, tikros dujos, kurios gali būt vartotos laike karo, 
lį-

Tomis pačiomis priemo
nėmis naudodamiesi, Mas-

Žmonės nuo Marso ? — Tai maskuoti kariai j 
demonstruoja dujų ataką, Aberdeen, Md. Jie išbando' 

nusikalti- kokios pasekmės, ir kaip veikia į žmogų ir į gyvulį tam

I

3

Gyvenimo Sąlygos 
Maskvoje

Pagaliau ilgai laukiama bomba sprogo, ir Hitleris 
paskelbė sovietams karą. Buvo manyta, kad abu dikta
toriai kiek įmanydami vengia ginkluoto susirėmimo: 
Stalinas iš grynos baimės, Hitleris dėl neparankumo 
turėti .šiuo momentu naują priešą, kurio galybė, bent 
išoriniai, atrodo milžiniška. Bet Hitleris tur būt iš
sprendė, ne fantastiškai, bet pasiremdamas tikrais da
viniais, kad sovietų milžinas stovi ant molinių kojų. 
Užteks smarkesnio sukrėtimo, ir jis veikiai subyrės. 
Čia tenka prisiminti Dostojevskio žodžiai, kuriuos įdė
jo į vieno tuometinio (1870 m.) revoliucijonieriaus 
burną: “šventojoj Rusijoj nėra kam sugriūti, čia vis
kas pasileis į purvyną”. Tai buvo “šventojoj” Rusijoj, 
carų laikais. Kas gi bus “nešventojojo”, komunizmo 
nukamuotoj sovietijoj? Karas su suomiais nekaip nu
sako apie “garbingos” raudonosios armijos pajėgu
mą. Gal ji dabar geriau pasirodys, kas sunku įsivaiz
duoti, nes ji ten turėjo reikalą su nykštuku, vokiečiai 
tai milžinas — ne ant molinių kojų. Pagaliau pirmieji
mūšiai tuojau tai parodys ir jau pradeda rodyt, nes' 
vokiečiai jau daužo rusų aerodromas. Atrodo, kad vo
kiečių taktika bus tokia pat kaip Lenkijoj; nuginkluos 
raudonuosius ore ir tuč-tuojau motorizuotais sunkve
žimiais suskaldys raudonąją armiją į keletą atskirų, 
viens nuo kito izoliuotų frontų. Koks bus finalas, ne
reikia nė spėlioti: sovietų kariuomenė bus veikiai su-
paraližuota. Tai bus tikra jos laimė, jei kurios stam-' 
besnės dalys suskubs pasitraukti, sakysime, iki Smo
lensko, kad mėgintų apginti, jei turės dar kiek ryžtin-1 
gurno, jau pačią Maskvą. (Leningradas jau bus paim
tas).

Gal mūsų vaizduotė perdaug lakiai skrenda, jei, 
karui vos prasidėjus, jau ir Maskvą pasiekia? Juk tai! 
nacionalinis rusų pasididžiavimas, kad kas ėjo į Mas
kvą, tas turėjo grįžti skaudžiai sužalotas. Pavyzdžiui— 
švedų karalius Karlas XII ir Napoleonas I. Rusai be a- 
bejo mano, kad ir su Hitleriu istorija pasikartos. Var
gu. Senovės pavyždžiai neturi dabar galios. Anais lai
kais Rusija išsigelbėdavo savo milžinišku plotu, blo
gais keliais ir sunkiomis žiemomis. Tie dalykai nu
kirsdavo puolančiųjų armijų susisiekimą ir jos turė
davo trauktis iš kur atėję. Dabar, pasidėkojant orlai
viams ir motorizuotiems sunkvežimiams, susisiekimas 
radikaliai pakitėjo. Tad gi ir Maskva kur kas prieina
mesnė, negu Napoleono laikais.

Tiek to su Maskva. Tai jau Hitlerio dalvkas, ar ją 
imti, ar ramybėj palikti. Mums rūpi pakraščiai. Žinant 
vokiečių žygiuotės spartumą, galima saugiai teigti, 
kad visi sovietų okupuoti kraštai, įnimant ir Lietuvą, 
veikiai bus išlaisvinti iš bolševikų vergijos. Kas toliau 
bus, turėsime pakankamai laiko vėliau paspėliot. K.

Ragina Negrų Pasamdymg Darbininkų Apsaugos Programe
Pranešimas, su parašuI visiems apsaugos kontrak- 

Sidney Hillman, Associate tų turėtojams, jog kaiku- 
Director General of the riems užsiėmimams trūk- 
Office of Production Ma- sta darbininkų ir jog daug 
nagement, buvo pasiųstas gerų darbininkų nesamdo-

— Iš vieno asmens, nese
niai sugrįžusio iš Maskvos, 

| patirta keletą bruožų apie 
gyvenimo sąlygas raudo
nojoje sostinėje, į kurią, 

, kaip rašo sovietų Lietuvos 
laikraščiai, “esančios nu
kreiptos viso pasaulio pr o
letariato akys”. Mūsų in- 

’ formatorius aplankęs savo 
senus pažįstamus, gydyto
ją su žmona. Žmona taip 
pat dirbanti kažkokioje į- 
staigoje, kur uždirbanti 

1700 rublių mėnesiui. Pridė
jus prie vyro algos, susi
darąs, bent skaičiais, ne
menkas uždarbis.

Ir vis dėlto šeima su 
dviem mokyklinio amžiaus 
vaikais gyvenanti vienam 
kambaryje. Žmona tam 
pat kambaryje ant primu
so verdanti valgį ir skal
bianti baltinius. Ji turinti 
kas rytą 5 vai. skubintis į 
pieninę ir stovėti eilėje, kol 
gaunanti vaikams kiek 
pieno. Gydytojas ir jo šei
mos nariai buvę apsirengę 
labai blogai. Negalima esą 
nei iš tolo jų apsirengimo 
lyginti su Europos ūkinin
ko drabužiais.

Tarp kita ko, gydytojas, 
kuris savo laiku studijavęs 
vienam Vakarų Europos u- 
niversitete, reiškęs bai
mės, kad dėl svetimšalio 
apsilankymo jis neturėtų 
nemalonumo iš viską per- 

j sekiojančių GPU žvalgybi
ninkų. Prašęs kitą kartą 

I jo nebelankyti.
Maskvoje kilogramas 

sviesto kainuoja 28 rub
lius, dešros — 30 rbl., o 
kostiumas net iki 3,000 ru
blių. Geras darbininkas 

I specialistas įvaro į mėnesį 
j iki 500 rublių uždarbio.

Ir vis dėlto Maskolijos 
j žmonės, kuriems tarnybos 
i reikalais tenką iš kitų 
Į miestų atvykti į Maskvą, 
• čia, kiek pajėgdami visko 
prisiperką, nes provincijo-

[Lietuvos Nepriklausomy
bę. Komitetas siunčia bro
lišką pasveikinimą Lietu
vai Gelbėti Tarybai, kuri 
sėkmingai dirba J. Š. Ame
rikos Valstybėse ir visoms 
kitoms tos rūšies Lietuvių 

kituose

Sunkią Lietuvių Tautos 
gyvenimo valandą Lietu
vos Tautinis Komitetas 
kreipiasi į Jus.

Nepriklausoma Lietuvos 
Valstybė, kuri 1918 metų 
Vasario 16-tos Aktu buvo 
atstatyta ir visos Tautos 
vieninga valia, pasiaukoji
mu, krauju ir darbu įgy
vendinta, yra priešo oku
puota. Daugiau kaip dvide
šimt metų Lietuvių Tauta 
tvirtai ėjo pažangos keliu, 
neatsiliko nuo kitų Tautų, 
tobulino savo Valstybę ir 
padarė ją viena krikščio
niškosios civilizacijos ir 
tvarkos atramų prieš Mas
kvos bolševikų skverbi- 
mąsį į Europą.

Visi Maskvos Komunisti
nio Internacionalo bandy
mai platinti Lietuvoje ko
munistines idėjas, kursty
mai organizuoti bolševiki
nį perversmą, įvesti “pro
letariato diktatūrą” nepa
sisekė, bolševikų propa
ganda buvo bejėgė prieš į

Lietuvių patriotizmą, reli-įkvos bolševikai siaučia ir 
šiandien mūsų Tėvų Žemė
je. Jie iš pagrindų sugrio
vė, tolydžio ėjusį, pažan
gos keliu, Lietuvos ūkinį 
gyvenimą. Jie išardė mūsų 
mokyklas, universitetus, 
lietuvių kultūros židinius, 
kėsindamiesi paversti juos 
komunistinės propagan
dos įstaigomis. Jie rusina 
Lietuvą aršiau, kaip Mu
ravjovo - Koriko laikais. 
Jie persekioja ir niekina 
mūsų Bažnyčią. Jie falsi
fikuoja Lietuvių Tautos 
valią, čekistų teroro ir 
raudonarmiečių durtuvų 
pagalba darydami taria
mus rinkimus. Jie siekia 
pažeisti Lietuvių Tautos 
garbę, naikindami mūsų 
istorijos paminklus ir tra
dicijas.

Bolševikai pavertė Lietu
vą ištisu milžinišku kalėji
mu. Tūkstančių tūkstan
čiai nekaltų žmonių kali
nami, žiauriausiai kanki
nami, išvežami Rusijon, 
be teismo ir be kaltės žu
domi. šitame kalėjime visi 
yra lygūs: vyrai 
rys, jaunuoliai moksleiviai kreiptas į šį tikslą, ginti ir 

suaugę ir atstovauti Lietuvos reika
lus ir, ligi Lietuva yra oku- savo Tėvynės skaudžiau- 
puota, rūpintis visais ki- šioj jos istorijos valandoj, 
tais Lietuvių Tautos ir 
Valstybės reikalais.

Lietuvos Tautinis Komi- iš žiaurios bolševikų oku- 
tetas šiuo kreipiasi į gy- pacijos, kovą už Laisvą, 
venančius už Lietuvos ri- Nepriklausomą, Suvereni- 
bų Lietuvius, sveikinda- nę Lietuvos Valstybę.

'gus bolševikų atneštas mas juos ir kviesdamas vi-Į Aukštai iškeikime mūsų 
FLIS. skurdas, okupantų vykdo- sokeriopai remti kovą už šventos kovos Vėliavą, įra-

gingumą ir sveiką protą. 
Negalėdami kitaip įveikti 
Lietuvos, Maskvos bolše- 

| vikai griebėsi atviro smur
to. Laužydami sutartis bei 
teisę, pasinaudodami dėl 
Europoje kilusio karo su
sidariusia padėtimi ir sa
vo jėgų didžiausia persva
ra, jie užpuolė Lietuvą ir 
ją okupavo. Kelias dešim
tis kartų skaitlingesnio 
priešo užpulta, neapsaugo
ta jokių gamtos kliūčių, 
kurios palengvintų gyni
mąsi, negaudama pagal
bos iš svetur, Lietuva, de
ja, negalėjo pasipriešinti 
ginklu.

Reikšdami visos Tautos 
ir Vyriausybės valią, visi 
Lietuvos Respublikos Pa-

mi dėl tautinių priežaščių. 
. p. Hillman nurodo, jog 
Office of Production Ma- 
nagement pageidauja, jog 

! apsaugos kontraktoriai 
samdytų visus vietinius 
darbininkus prieš nusam- 
dymą darbininkų iš kitų 

i vietų. Jis toliau sako, jog 
negrai darbininkai sulai
kyti nuo prityrusių darbų 
ar visiškai prašalinti nuo 
apsaugos darbo, ir kad ne
grai negali naudotis ap
saugos lavinimo progra
ma, todėl jog vėliau jiems 
sunku rasti darbus.

Kiekvienas šios šalies ' miems 
darbininkas yra reikalin-j visiems Lietuviams yra ly
gas apsaugos darbe. ' gus bolševikų

TPT T C! ' trim r* o

I
Į 

ypačiai'Musų išeivija,

nešališki stebėtojai. Jie* 
liudija, kad tarp Tautos ir 
bolševikų okupantų yra 
neperžengiama praraja.

Tolygiai vieningi ir pat
riotiškai nusistatę yra 
Lietuvos sūnūs ir dukte
rys, gyveną už Lietuvos ri
bų. Skaitlinga Lietuvos iš
eivija, sudarančioji žymią 
Tautos dalį, yra pasmer
kusi Maskvos smurtą prieš 
Lietuvą ir susijungusi ko
vos už Lietuvos Laisvę šū
kiu.

Lietuvos Respublikos Pa
siuntinių nutarimu suda
rytas Europoje Lietuvos 
Tautinis Komitetas imasi 
vadovauti kovai už Nepri
klausomos Lietuvos Vals
tybės išvadavimą iš bolše- atkurs savo Valstybę tobu- 
vikų okupacijos, derinti vi- lesnę, gražesnę, teisinges- 

ir mote-'Sų Lietuvių pastangas, nu- nę.

i

ir moksleivės.
net vaikai; visiems: ūki
ninkams, netekusiems sa
vo protėvių žemės, darbi-; 
ninkams, tapusiems bolše-. 
vikinių komisarų vergais, 
šviesuoliams, šmeižia- 

ir niekinamiems,

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rusų Bolševikų Oku 
puotosios Lietuvos

(Tęsinys)
1940 m. lapkričio 1 d. vakare, prieš 

Vėlinių dieną, tūkstančiai lietuvių 
suplaukė į kapines ir susibūrę prie 
karių kapų ir užtraukė “Lietuva tė
vynė mūsų, tu didvyrių žemė”... Bol
ševikai neriasi iš kailio. Daug areštų, 
daug sužeistų ir užmuštų. Bolševikai 
gimnazistes ir studentes užsimetę 
ant pečių, nešė ir metė į kalėjimus, 
bet buvo ir skaudesnių scenų, elgės 
kaip laukiniai žvėrys su jaunomis 
mergaitėmis. Rusas bolševikas nega
li pakęsti lietuviškos gražios gėlės. 
Ir lapkričio 1 d. vakarą lietuvis paro
dė, kad lietuvis su pasipiktinimu 
kratosi ir bėga nuo staliniškos “švie
sos”, “sablę^’L

1940 m. rugsėjo pabaigoje mokyk-

lose prasideda mokslas. Mokiniai su
važiuoja į mokyklas, kuriose nebe
randa nei kryžių, nei kapelionų. Bet 
mokiniai prieš ir po pamokų kalba 
maldą, o kitose klasėse sugieda net 
tautos himną. Komunistai neriasi iš 
kailio ir prieš mokinius griebiasi 
grieščiausių bausmių, kitus net areš
tuoja. Mariampolėje mokslo metams 
prasidėjus, visi mokiniai buvo su
kviesti į salę pagarbinti Lietuvos o- 
kupantą Staliną. Kada komunistai 
atvykę iš miesto pradėjo šaukti “va
lio” Stalinas, mokiniai suruošė tokią 
kačių muziką, kad komunistėliai tu
rėjo neštis iš kur atėję.

1940 m. spalių m. iš Mariampolės 
Lietuvos ir rusų bolševikų kariuome
nė žygiuoja j kitą vietą, gimnazistai,

gimnazistės ir kiti lietuviai mūsų ka
riams šaukia “valio”, o bolševikams 
atsuko nugarą, daugelis gimnazisčių 
lietuvių kariams įteikė baltas ir rau
donas gėles, o bolševikams nepasi
tenkinimą. Po to įvykio daug gimna
zisčių areštavo ir įmetė į tamsų ir 
žiaurų kalėjimą. Ir čia lietuvis pasa
kė: “aš noriu būti savistovus ir man 
Stalino “saulė” visai nereikalinga, 
nes ji žudo mūsų tautą”.

Okupavus ruskiams bolševikams 
Lietuvą, prasidėjo jų “šeiminikavi- 
mo” dienos. O tokios jos baisios ir 
šiurpios, nes teriojo lietuvio katali
ko sąžinę, protą ir širdį ir ekonomiš
kai taip prispaudė, kad žmones kas
dien ubagėjo. Todėl lietuvis nebeiš
kentė ir pasipylė po visą Lietuvą 
slaptų laikraščių ir lapelių, kuriais 
žmonės raginami ištverti ir boiko
tuoti bolševikus, kad jie pajustų, jog 
lietuvis laukia tos dienos, kad lietu
vis tikrą pirtį surengs ruskiams bol
ševikams ir jų pakalikams. Bolševi
kai siunta ir neriasi iš kailio, ale, pa

mas teroras ir priespauda, 
nes bolševikai kovoja su 
visa Lietuvių Tauta.

Tačiau Lietuvių Tauta 
nenugalėta. Nenugalimas 
jos patriotizmas, kietas 
pasiryžimas kovoti už sa
vo laisvę, neįveikiama jos Organizacijoms 
dvasia. Mes visados tikę- žemynuose, 
jome mūsų Tauta. Tą mū-| 
sų tikėjimą patvirtina ir Jungtinių Amerikos Vals

tybių Lietuviai, praeityje 
visada jautriai atsiliepda
vo į Lietuvos reikalus, su
teikdami didelės dvasinės 
ir medžiaginės paramos. 
Lietuvos Tautinis Komite
tas šventai pasitiki, kadi 
dabartinėje kovoje už Lie
tuvos Laisvę, jie ir vėl bus 
pirmose patriotų eilėse, 
kiekvienas pagal savo iš
gales — žodžiu, raštu ar 
medžiagine parama — pri
sidėdamas prie kovos su 
bolševikų smurtu. Laisvę 
atgavusioj! Lietuvių Tau
ta suteiktos paramos nie
kados nepamirš.

j Iškentė jusi žiaurų Bolše- je daugelio dalykų iš viso 
vikų jungą, pasimokiusi iš 
praeities, Lietuvių Tauta

Lietuviai ir Lietuvės!
Nepamirškite senosios

Remkite kuo kas gali ko
vą už Lietuvos išvadavimą

negalima gauti. Pav., yra 
žinomas atsitikimas, kad 
iš Kijevo atvažiavęs valdi
ninkas prisipirkęs Mas- 

: kvoje net maisto produk
tų. Vienas rusas, atvažia
vęs iš Odesos, pasakojo, 
kad ten negalima gauti net 
obuolių.

šę joje Didžiojo Atgimimo 
Dainiaus Maironio žo
džius:
“Petys gi i petį, na, vyrai, kas gali, 
“Sustoję j darbą už mylimą šalį, 
“Prikelkime Lietuvą mūsų...

LIETUVOS TAUTINIS 
KOMITETAS.

matė, kad lietuvis katalikas ne lep
šis, o kaip ąžuolas gina savo tautos 
ir tikybos švenčiausias teises.

Atėio 1941 metų vasario 16 d.. Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
diena. Ir vėl po visą Lietuvą susiū
bavo nepasitenkinimo banga rusu 
bolševikų okupacija. Žmones tyliai ir 
ramiai reiškė nepasitenkinimą bolše
vikiškąja “tvarka”,, kuri žmones pa
verčia daiktais, pastumdėliais ir 
baudžiauninkais. Vasario 16 d. po vi
sa Lietuva skambėio aidai: “Lietuva 
tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė... Te
gul saulė Lietuvos mums šviečia... tik 
ne staliniškojo... Ir vėl pasipylė areš
tų banga, mat rusas bolševikas areš
tais, teroru, kalėjimais nori lietuvį 
pasmaugti. Bet pavergtas lietuvis 
nenusileidžia, jis kaskart vis garsiau 
su poetu Maironiu šaukia:

“Pirmyn gi, vyrai už tėvynę 
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos!

Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešų žiaurumas”.

Taip, okupuotas ir pavergtas lie
tuvis šaukia, rėkia ir nepasiduoda 
bolševikams, nors jis ir daug kenčia, 
bet lietuvis katalikas karžygiškai ko
voja ir jis laimės, nes po kančios es
ti prisikėlimas, galingas ir viešpatau
jantis prisikėlimas. O ką mes Ameri
kos lietuviai darysime, kad padėtu
mėm pavergtam lietuviui sutraukti 
nelaisvės ir vergijos pančius? Kokiu 
būdu mes prisidėsime prie Lietuvos 
išlaisvinimo iš bolševikiškos vergi
jos retežių, kuriuos rusai per klastą 
ir melagystes uždėjo ant Lietuvos 
rankų, mūsų brangios ir šaunios tė
vynės rankų. Mes darysime, mes 
veiksime ir sutrupinsime į šmotelius 
bolševikiškus retežius, kurie uždėti 
ant mūsų brolių ir sesių rankų. Jų 
pasišventimas, drąsa ir karžygišku- 
mas iš kalėjimų šaukte šaukia, kad 
mes ateitumėm į pagalbą. Mes ateisi
me! '

(Bus daugiau) -
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Gedimino Kalne
Worcester'io Aušros Vartų lietuvių parapija primena 
Vilnių. — Parapija su katalikiškuoju nugarkauliu. — Ten 
kur Nemunas banguoja. — Kas įvyksta, kai nėra atsako- 
mingos vadovybės, pasigenda toli pramatančių politikų ir 

diplomatų.
į tėvų garbę tautą, 

kad ji laisva šioj žemėj
amžiais viešpatautų!”

Aukštokame kalne pastatyta 
didinga bažnyčia. Kalnui duotas 
Gedimino vardas, o tame kalne 
yra Worcester Aušrc® Vartų »t h • • L
lietuvių parapijos šventovė, kurjl. W0TC€Sl6T 10 IIClUVI9I Kd* 
žmonės Dievą garbina, dėkoja., Wf j SUSipTfltę lf
o ypač pastaraisiais laikais lie- alLliic
tuviai maldauja Gerosios Moti- TCmlUJ.
nos Marijos, kad Lietuva vėl Atvykęs į Worcester’į, susiti- 
būtų laisva ir nepriklausoma i kęs su žmonėmis. įsikalbėjus su 
valstybė, kad kuo greičiausiai žymesniais veikėjais, gauni vai- 
lietuviai nusikratytų rusų bol- zdą: tiek Aušros Vartų, tiek 
ševikų okupacijos retežius. Kai|šv. Kazimiero parapijos lietu- 
žengiau į šį kalną ir ėjau pro,viai katalikai yra susipratę ir 
Aušros Vartų parapijos lietu-i veiklūs žmonės. Jie yra jautrūs 
vių bažnyčią, pats nepamačiau. ‘ parapijos ir platesne prasme vi- 
kaip nuoširdžiai lūpos su poetu■ suomeniniams reikalams ir dar- 
B. Brazdžioniu kartojo:
“O Vilniau,

Gedimino sapnuose pražydęs,
ir laisvėj ir vergijoj

vis kilnus ir didis,
kartų kartoms

vaidilų maldose pašvęstas 
ir amžiais, kaip žvaigždynų

stebuklingas raštas, * klausomybės 
lietuvis sieloj spindis

be dėmės šešėlio,
tu vėl gyvent ir augt

ir vest mūs prisikėlei —
Gyvenk ir auk ir vesk

bams. Labai malonu pabrėžti, 
kad Worcester‘io lietuviai se
niau gyvai rūpinosi Lietuvos 
Nepriklausomybės klausimais, 
o dabar ypatingai yra susisie
loję. Lietuvos gelbėjimu, kad 
pavergti lietuviai būtų laisvi ir 
vėl užtekėtų laisvės 

saulė.
ter’io lietuviai tiek 
Nepriklausomybės kovų metu, 
tiek dabar Lietuvos gelbėjime 
yra daugiausia suaukavę dole
rių. Bet jie ir toliau yra pasi-

ir nepri- 
Worces-

Lietuvos

rengę ištiesti duosnią savo ran-! statė bažnyčią, 
ką ne tik parapijos reikalams, 
bet ir Lietuvos gelbėjimui.

Nors Worcester’io /"— 
Vartų lietuvių parapija yra 
jaunutė, 1925 metais susikūru
si, vadovaujant a. a. kun. Čiap
likui, bet puikiai yra užsireko
mendavusi savo darbais įvairio
je srityse. Milžiniškus darbus y- 
ra atlikusi: pasistatė bažnyčią, 
meniškai įsirengė bažnyčios vi
dų, turi gražią kleboniją ir tt. 
Be to. Aušros Vartų parapijoje 
yra judrus ir gyvas organizaci
nis gyvenimas. Nieko nuosta
baus. nes parapijoj viešpatauja 
susipratimo, sąminingumo ir 
tarp savųjų sugyvenimo dvasia. 
Aušros Vartų parapijoje graži 
dvasia viešpatauja, nes katali
kai yra su stipriu katalikišku 
nugarkauliu. Jie nesiduoda vėjo 
nešami, bet elgiasi taip, kaip 
protas ir sąžinė diktuoja. Jei 
parapijoj yra graži dvasia — 
nuopelnas lietuvių katalikų ge
ros valios ir veiklių dvasios va
dų. Aušros Vartų parapijoj nuo 
1929 metų klebonauja kun. 
Konst. Vasys. kuris turi stiprų 
protą, organizacinę ranką, žur
nalistinę plunksną ir karštą 
Bažnyčios ir Lietuvos meilę. 
Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų metu kun. K. Vasys Ameri
kos Lietuvių Taryboje ne kartą 
tarė svarų žodį, šešerius metus 
vadovavo Kunigų Vienybei, ku
rį laiką redagavo “Draugą”, 
Kataliką” ir “Moksleivį“. Suor
ganizavo Westefielde lietuvišką 
parapiją ir 1917 metais ten pa-

*
iGlavickas, vienas iš parapijos 

— Gal galėčiau vieną kitą žodį organizatorių, jis ir dabar daug 
išgirsti apie bažnyčios statybą,1 dirba parapijos ir plačiosios vi- 

Aušros turiu atvirai pasakyt, kad ma-suomenės labui. Aušros Vartų 
ne vidaus paprastumas, kuriame parapijiečiai yra uolūs ir veik- 
glūdi daug meniškumo, žavi.
— 1925 metais susitvėrė šį pa

rapija, vadovaujant a. a. kun. 
Čiaplikui. Jis pastatė bažnyčios 
sienas, apdengė stogą ir įrengė 
pamaldoms skiepą. 1937 m. ko- 
vo 7 iš skiepo išlipom ir įėjom į 
bažnyčios vidų. Vidaus įrengi
mas kaštavo apie 40,000 dole
rių. Per vienerius metus surink
ta pinigai ir išmokėta. Daug į- 
dėjau savo sielos į vidaus įren
gimą, bet nesigailiu darbo, nes 
teko ne kartą girdėti, kad ir ki
tataučiai žavisi bažnyčios vidu
mi. Tiesa, didysis altorius yra 
įrengtas Marijonos Samulienės 
lėšomis 
bažnyčios parapijietė.
— Kada pasistatėte kleboniją,

— paklausiau klebono.
— 1929 metais pradėjom sta

tyti, o 1930 metais statybos 
darbai baigti. Teko užtraukti 
paskola, bet palengva išmokėta.
— Ar daug turi parapija sko

lų?
— Atvažiavęs 1929 metais pa

rapijinės skolos radau 125,000 
dolerių, o dabar'yra 130,000 do
lerių. O, jei ne parapijinės sko
los — galima būtų daug nau
jybių įnešti.
— Kas Aušros Vartų parapijoj 

veikliau pasireiškia visuomeni
niame gyvenime?
— Daug šioj parapijoj savo 

veikla yra nusipelnęs Juozas I

i

ji yra Šv. Kazimiero

lūs žmonės, todėl kas kuo gali 
— tuo ir prisideda prie parapi
jos darbų. Daug gelbsti įvairūs 
biznieriai ir kiti.
— Kaip organizacinis gyveni

mas?
— Turime visas reikiamas 

bažnytines ir visuomeninio po
būdžio organizacijas, kuriose 
kiekvienas pagal amžių, lytį ir 
profesiją gali pasireikšti? Žmo
nes noriai dalyvauja organiza
cijose, nes jaučia, kad jis dva
sioje praturtėja ir šiaip turi ap
čiuopiamos naudos.
— Kokie jūsų parapijiečių 

balsai ?
— Turime stiprų ir gražų cho

rą, kuris žavi ne tik mus, bet ir 
kaimynines parapijas. Chorui 
vadovauja muzikas Jonas Či- 
žauskas.
— Ar daug yra vedybų šioje 

parapijoj su kitataučiais?
— Iki 1938 metų buvo gerai: 

nedaug buvo vedybų su kitatau
čiais, dabar daugiau kaip pusė 
moterysčių yra su kitataučiais. 
Galima būtų sulaikyti nutautė
jimas — jei būtų gyvesnis jau
nimo bendradarbiavimas tarp į- 
vairių parapijų, reikėtų dau
giau kontakto tarp įvairių pa
rapijų — jaunimas susipažintų 
su savaisiais ir tada susijungtų 
dvi lietuviškos širdys, nereikėtų 
ieškoti svetimos širdies.

Tęsinys 8-tame pusi.

Specialūs autobusai pasisamdymui.

125 Locust St. Tel. 433 Northampton, Mass.
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Northampton Street Railway Co.

BUTTS CLOTHING CO. 
“Drabužiai, kuriais pasitenkinama” 

371 Main St. Tel. 228 Palmer, Mass.

lec

EATON’S RE3TAURANT
“Dėl parinktinių žmonių”

434 Main St. Tel. 251 Palmer, Mass.

42 Park St. Tel. 240 Palmer, Mass.

E. W. FISHER
Plumbieriniai ir apšildymo reikmenys

A. B. C. ir Crane — Aliejiniai degintuvai

Visaip - Pasirinkimas yra

PICKVVICK

Kada reikalingas kokis nors kuras — šaukite dėl
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EVERYBODY'S MARKET
Mėsos — Groseris — Kiti reikmenys

446 No. Main St. Tel. 202 Palmer, Mass.

greito pristatymo ir geros rūšies

Kimball and Cary Co.

12 Main St. Tel. 3500 Northampton, Mass.

MONTGOMERY COMPANY, INC.I C I i . *. ♦ » j '
Auginamos ir pristatomos visur Rožės. Iš arčiau 

šaukite Telef. Northampton 660 iš toliau rašykite

BUTELIUOSE ir IS KRANO
•«WH> »T>AFFWRtF«lCa C0.7JIK., BeaMVMM., BREWERS SINCI187O

■

WcKVV,Of”.MW!ife

Patenkina kiekvieną - laikyk ant ranku 
keletę butelių kiekvienos rūšies-abu yra 

“ALE kuris yra ALE”

į Hadley, Massachusetts

GEORGE A. AUTHIER and SON
DAŽYTOJAI

339 Main St. Tel. 760-VV Palmer, Mass.

PALMER MOTOR SALES and SERVICE
Parsiduoda — Chevrolet-------- Oldsmobile
207 So. Main St. Tel. 300 Palmer, Mass.

f

79 Davis St. Tel. 3456 Greenfield, Mass.
« *

GREENFIELD BUILDERS SUPPLY
WARREN E. WRIGHT, vedėjas 

Įvairūs reikmenys ir medžiagos statybai

NORVVOOD ĖNGlNEERlNG COMPANY

North Maple Street, Florence, Masš.

Northampton Commercial College
JOHN C. PISKETT, vedėjas

Pilnas Prekybinis kursas
/1»

76 Pleasant St. Tel. 1754 NorthamptorvMass. I

I
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A. Šatkus.

už
ir

Jonas Teiberis. Ketvirtoje eilė
je — Pranas Kamsickas, Kazys 
Rinkus, Kazys Martinaitis ir 
Pranas Venskaitis.

Gegužės 23-24-25 dienomis, 
1941 m. Šv. Petro ir Povilo dr 
ja minėjo savo auksinį jubilie 
jų — 50 metų gyvavimo sukak 
tuves. 23 ir 24 dienų programą 
sudarė įvairūs pasilinksmini
mai, o 25 d. įvyko meno progra
ma. Draugijos pirm. Vincas Pu
zaras atidarė vakarą, paaiškin
damas gražiai vakaro tikslą ir 
jo reikšmę ir perstatė dr-jos į- 
steigėją, Juozą Kūrent Sr. (Ku- 
rantavičių), kuris papasakojo 
labai įdomių dalykų, perbėgda
mas 50 metų draugijos gyvavi
mo istoriją. Po jo kalbėjo jau
nesnės kartos atstovas, Jurgis 
Orentas, padėkojo įsteigėjams 
už jų gražius darbus ir užtikri
no dr-jos gražią ateitį. Po to į- 
vyko vieno veiksmo vaidinimas 
iš lietuvių gyvenimo 1890 metų, 
atvaizduodamas, kaip jaunimas 
rengėsi važiuoti į Ameriką. 
c,-’>uiku solo pagrojo p-lė Flo- 

cija Bauraitė, kalbėjo mies- 
mayoras George W. Welsh, 

T. Puzaras ir K. Leckus padai- 
.įavo keletą dainelių; sesutės 
Lanski pašoko klasišką šokį; 
draugijų delegatai pareiškė lin
kėjimus; Ben Gibson Andrew 
Lanski ir Adolph Kasuba labai 
gražiai lietuviškai padainavo; 
kalbėjo miesto Policijos virši
ninkas Frank J. O’Malley; kal
bėjo parapijos klebonas kun. J. 
A. Lipkus; panelė Belecki pašo
ko klasišką šokį: Billy Puzaras 
pagrojo armonikų solo; solo la
bai gražiai padainavo Topilė 
Gibson; Vincas ir Ona Puzarai 
K. Leckus ir Marė Pratapas su- kad būtų galima išgirsti savo 
dainavo kvartetą: Šv. Petro ir 
Povilo choras sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus ir tuo 
programa baigėsi.

Sv. Petro Ir Povilo Draugijos 
Trumpa Istorija

(Istorija nuo pradžios iki dabar 
rišasi su parapija).

Pirmutinės lietuvių šeimynos 
ir pavieniai asmens atvyko į šį 
miestą 1880 m., o 1891 m. jau 
buvo 15 šeimynų ir apie 75 pa
vieniai vaikinai. Šie lietuviai bu
vo apsigyvenę ant Hamilton ir 
Crosby gatvių. Kada labai gra
žiai gyveno pirmutiniai lietu
viai, neilgai trukus atvažiavo ir 
daugiau iš Lietuvos ir iš kitų 
kolonijų lietuvių ir čia apsigy
veno. Kaikurie neturėjo ne gi
minių ne pažįstamų, tokioje pa
dėtyje buvo vargas žmonėms 
gyventi. Pasitaikydavo ligos ir 
mirtis — visa tai pirmieji lietu
viai labai atjautė ir rūpinosi, 
kaip susitvarkyti, kaip vienas 
kitam pagelbėti. Stengėsi suor
ganizuoti draugiją, kad palai
kius visus lietuvius vienoje bro
liškoje šeimynoje.

Gegužės 17 d.. 1891 m., būre
lis lietuvių susirinko pas P. Bil- 
ską. 1312 Hamilton avė., kad 
apsvarsčius reikalą suorgani
zuoti draugiją vardu: “Švento 
Petro ir Povilo broliškos pagel- 
bos“. Pasekmės buvo geros ir 
nutarimas buvo sekantis:

“Mes lietuviai Rymo Katalikų

Bažnyčios, Grand Rapids, Mi- 
chigan. nutariame įsteigti drau
giją vardu — “švento Petro ir 
Povilo Lietuvos Globėjo Broliš
kai Pagelbai”. Šita draugija 
pradėjo darbuotis, nors ir truko 
keletą mėnesių laiko pradžiai 
sutvarkyti.

Pagaliaus buvo sutvarkyta 
Konstitucija su visais reikalin
gais punktais, kuriuos pasirašė 
vyskupas Henry Recher ir kun. 
S. Panganis, ir nuo to laiko 
draugija pradėjo savo prakilnų 
darbą — dirbti, plėstis Tautos 
ir Bažnyčios gerovei.

Kadangi lietuvių vis daugiau
pradėjo atvažiuoti iš Lietuvos’ 
ir iš kitų miestų, dauguma jų 
rašėsi į šią vienintelę draugiją. 
Tokiu būdu draugija pakilo fi
nansiškai ir narių skaičiumi, 
bet atsirado vargas, kad netu
rėjo kur laikyti susirinkimų bei 
viešų prakalbų, pasilinksmini
mų, teatrų ir taip toliau. Drau
gija laikydavo savo mėnesinius 
susirinkimus lenkų svetainėje, 
kurie reikalavo mokėti nuomą 
ir būdavo daug nepatogumų, 
nes lietuviai apsigyveno nevisai 
arti nuo lenkų.

Tada draugijos nariai nutarė 
statyti savo svetainę ir 1900 m. 
nupirko žemę, ir tais pačiais 
metais, birželio mėn. pasistatė 
nuosavą svetainę.

Pastačius nuosavą svetainę, 
rodos jau buvo atliktas reika
lingiausias darbas, tačiau taip 
nebuvo, nes kiekvienas troško, 
kad turėjus ir lietuvių parapiją,

Švento Petro ir Povilo dr-jos! 
įsteigėjai, viršininkai ir dr-jos 
jubiliejaus komiteto nariai. Pir
moje eilėje sėdi (iš kairės pu
sės) Jonas Petrulonis, 74 m.; 
Juozas Kūrent Sr., 69 m.; My- 

; kolas Dulskas — 74 m.; Pranas 
Slapikauskas — 86: ir Kazimie-.

ras Zigmontas Sr„ 78 m.: (Juo-, ir J. Naudžius. Trečioje eilėje 
zas Sadauskas ir Vincas Bagda-' Bernardas Opolskis; Petras Me- 
navičius steigėjai nepribuvo šią delinskas, Ipolitas Didžbolis ir 
nuotrauką darant). Antroji ei
lė iš kairės pusės — Jonas Bau- 
ra. Antanas Martinaitis, Vincas 
Puzaras, pirm.; Viktoras Szeiva

PARK SQUARE HOTEL

George E. Saxer, vedėjas 
‘ Pirmaujantis viešbutis Westfield’e” 

Kavinė ir Baras
VVestfield, Mass.
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PAUL MANUFACTURING COMPANY
Išdirbėjai žiurstų

Fountain St. Tel. 5721 Framingham, Mass.
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ECHO FARM DAIRY CO.
Pieniniai dalykai

262 HollisSt. Tel. 5776 Framingham, Mass

ASHLAND GARAGE
Donald S. Clark, sav.

A. L. A. Patarnavimas — Goodyear padangos

tą ir tuo netenkame didelės pa
galbos. Buvo kreiptasi pas vys
kupą, rodos, klausti patarimo 
dėl bažnyčios darbo, nes darbas 
buvo sustabdytas, statytojai sa
vo įrankius pasiėmę išėjo, ir 
taip viskas liko stovėti per žie
mą. Vyskupas jokios pagelbos 

■ nesuteikė ir Grand Rapids, lie- 
i tuviai liko kaip avys be pie
mens. Kadangi kito lietuvio ku- 

i nigo nebuvo, tai lietuviai pra- 
dėjo skirstytis į visas puses. 
Tokiam pavojui esant, draugija 
dėjo visas pastangas, kad visus 
lietuvius palaikyti vienybėje. 
Šaukė susirinkimus, siuntė pra-i 

1 šymus pas vyskupą, kad duotų 
! lietuvį kunigą, bet atsakymą 
gaudavo, kad lietuvių kunigų1 

į nėra.
I I crlLapkričio mėnesį, 1903 m., ° 
1 gauname žinią iš lenkų kunigo, 

suorganizavimo’kad pas juos yra atvykęs lie
tuvis kunigas ir nori pasimaty
ti su savo broliais lietuviais.

Sušauktas susirinkimas, į ku
rį atsilankė svečias kun. W. V. 
Matulaitis (jau miręs), kurį 
draugijos nariai labai širdingai 
ir džiaugsmingai priėmė. Nuo to 

• susirinkimo dienos jis pasiliko 
Grand Rapids lietuvių par. kle
bonu. Kadangi bažnyčios darbas 
buvo sulaikytas, tai vyskupas, 
liepė būti su lenkais iki bus 
pabaigtas statybos darbas, o' 
tas lietuviams buvo labai nepa
togu. Tokiu būdu draugija pa
vedė savo svetainę veltui, me
tams laiko dėl laikymo pamal- 

' dų. Mūsų gerų norų lietuviai, ■ 
vadovaujami J. Teiberiui. pada
rė gražų altorių, groteles ir vi
sa, kas buvo reikalinga bažny
čiai.

Nuo įsikūrimo Švento Petro ir' 
Povilo parapijos ši draugija yra 
paaukavusi parapijai sekamai: 1 
Dėl mokyklos statymo $500.00 
dėl klebonijos pirkimo $1.000.00 
dėl Seserų namo $1000.00 
dėl bažnyčios varpo $295.00 
Seserims dėl rakandų $500.00 
dėl bažnyčios altorių $2,000.00 
dėl parapijos kapinių $100.00 
dėl parap. skolos $250.00

9 Summer St. Tel. 6725 Ashland, Mass.
xxxx*xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxmvxvxv<aukavusi parapijos reikalams— 

$5,645.00.

GARBĖS NARIAI
Šie nariai yra aukštinami 

jų prakilnų darbą praeities,
jie yra atleisti nuo šio gegužės 
mėnesio, 1941 m., mėnesinių 
duoklių mokėjimo, būtent: J. 
Kūrent, M. Dulskas. V. Bagda
navičius, J. Sadauskas. J. Pet
rulonis, P. Slapikauskas ir K. 
Zigmontas. Todėl valio jums 
broliai lietuviai už jūsų pra
džios gražius darbus, prakilnias 
mintis ir gražius sumanymus. 
Lai jūsų laukia Dievo Palaima. 
Mes jaunoji karta šiandien jus 
sveikiname ir spaudžiame su 
džiaugsmu jūsų dešinę prie savo 
širdies ir džiaugiamės tuo jūsų 
geru darbu, kurį mes šiandien 
turime.

Šv. Petro ir Bųviio Draugijos 
nuo pradžios iki dabar buvę 
pirmininkai: M. Bagdanavičius. 
S. Vilčiauskas. J. Kūrent, J. 
Kašuba, V. Bagdanavičius. J.

. Štaras, A. Martinaitis, A. Mar
gelis, P. Medelinskas. A. Verbis. 
S. Barto, J. Orenta ir V. Puza- 

į ras.
Draugija išmokėjo per 50 me

tų savo gyvavimo pomirtinių be 
pašelpų viso $25 689.74.

Draugijų ir jų atstovų vardai. 
I dalyvavusių jubiliejaus iškil- 
įmėse: 1. Šv. Jurgio dr-jos —D. 
Greičaitis, A. Kareckas: 2. Vy
tauto Kareivių — V. Turskas. JJ 
Meištas: 3. Lietuvos Sūnų ir 

i Dukterų — K. Margis. K. Ja
kams; 4. SLA 42 kuopos — P. 
Kluonius. P. Medelinskas: 5.

I
I

kalboje Dievo žodį.
Rugpiūčio 21 d., 1903 m. drau

gijos susirinkime nutarta kreip
tis pas kun. S. Panganį, lietuvį, 
buvusį lenkų kleboną, prašyti 
patarimo dėl
Švento Petro ir Povilo parapi
jos. Tam reikalui buvo išrink
tas komitetas. į kurį įėjo sekan
tieji nariai: J. Kurantavičius 
(Kūrent), J. Sadauskas, J. Bu- 
rinskas (miręs), V. Juškaitis 
(miręs), V. Bagdanavičius (mi
ręs) ir V. Bagdanavičius, V. 
Visgerdas (miręs), L. Galinis 
(miręs), J. Diraitis (miręs). 
M. Bagdanavičius (miręs), M. 
Čirvinskas (miręs) ir J. Petru- 
lonis. Kun. S. Panganis jų su
manymui širdingai pritarė ir vi
są darbą patsai apsiėmė vesti, 
tiktai jiems liepė išsirinkti vie
tą. kuri būtų patogiausia dėl 
statymo bažnyčios ir mokyklos. 
Pasirinkus vietą, pirmą auką 
draugija suteikė S500.00 dėl 
bažnyčios ir mokyklos statymo 
ir žemės pirkimo, ir nuo tada 
prasidėjo lietuvių parapijos 
veikimas.

Nupirko penkius didelius 
sklypus ir pradėjo statyti mo
kyklą. Buvo manyta apačioje į- 
rengti mokyklą, o viršuje laiki
nai bažnyčią. Visi džiaugės gra
žia pradžia ir Dievo palaima, 
nes darbas ėjo visu smarkumu.

Ir štai staiga gauname žinią, 
kad mūsų kleboną kun. S. Pan- aei parap. skoios ;----------
ganį vyskupas iškėlė į kitą vie-j Tokiu būdu ši draugija yra

SLA 60 kuopos — W. Morris, 
S. Naudžius; 6. LRKS 54 kuo
pos — J. Naudžius, K. M. Rin
kus; 7. SLD 41 kuopos — A. 
Daukša, E. Grigas; 8. Lietuvių 
Balsuotojų Lygos
J. Rose; 9. Lietuvių Literatūros
— P. Rinkevičius, J. Adams: 10. 
Lietuvių Komercijos Biznio 
klubas — J. Rinkevich: 11. Boy 
Scout #42 — V. Bagdon, R. 
King; 12. Šv. Vardo Dr-jos — S. 
Edkins; 13. Motinų klubas —E. 
Gedris, H. Szurna; 14. Šv. Ro
žančiaus dr-jos — M. Čeplienė, 
M. Paura; 15. Šv. Agotos dr-jos
— C. Dubinskas, A. Saplis; 16. 
Šv. Petro ir Povilo Choras —, 
M. Zalinas, A. Lansky; 17. Pa
rapijos Councel Katalikų Mote
rų — C. Dubinskas. A. Guton; Į 
18. Šv. Petro ir Povilo Moterų; 
Guild — H. Bouwens. M. Jan- 
kowski; 19. Jjy. Pranciškaus 3 
ord. — R. Cuplis, A. Margelis: 
20. Panų Draugijos — E. Jad-l 
vinskas. A. Genautis: 21. Mote
rų Sąjungos 42 kuopos — A. i 
Driža, V. Kamsickas.

Jubiliejaus rengimo komisija: 
V. Puzaras — pirm.; J. Brazai
tis — rast.; nariai — J. Teibe
ris. J. Štaras. S. Edkins, Al. Į 
Margelis ir J. Orenta.

Jubiliejaus metų draugijos 
valdyba: V. Puzaras — pirm.. į 
J. Orentas — vice-pirm.. V. 
Szeva — užrašų rast.. J. Nau
džius — finansų rašt., A. Marti
naitis — ižd., J. Baura ir K. 
Martinaitis. Ligonių lankytojai: 
P. Medelinskas, J. Bauža. B. O- 
polskis, J. Lansky. P. Dizbalis 
ir Trostise.

Linkime draugijai ilgiausiai 
ir gražiausiai darbuotis ir atei
tyje. P. Medelinskas.

i

i

i
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CASCELLA SPRINGS 
j Pristatytojai distiliuoto vandens, Alaus ir Vynų.
3
$ Springfield Rd. Tel. 12 Three Rivers, Mass. 
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXX%XXXXXVWlxXXXXVW%XX««M 

fc%%XXXXXXX%XXX%%XXXX^X%XXX%%%'XĮWM»SX»X%XSC«a««!

XXXXXWXX%XXXXVXXXXXXXXXXXXVXXXXVXXX

4XXXXXXXM%'XXXXXXXXX'XXXXXXXXXVXXXXX%XXX'

44 Main St. Ware, Mass.

Įvairios statybines medžiagos
33 Havvley St. Tel. 54 Northampton, Mass.

VVOOLLEY - WARE

FRANKLIN COUNTY LUMBER CO.
JOHNSLANDA

10 Main St. Tel. 457 Westfield. Mass.

!

VVESTFIELD MUTUAL INSURANCE AGENCY $ 
į 

Raymond V. Wilcox i;
Visokios rūšies apdrauda

XXXVXVXXXXVXXVXX VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<X<<.. 

%xxxw«%v<xw<xxx%x<x«xxxwvx%xxvxw«%. 

HOLCOMB’S MOTOR SALES
Parduoda — Dodge------Plymouth

44 Main St. Tel. 1629 VVestfield, Mass.
^<X<««VXXXXXXW«XXXVXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

cXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX'

t W. T. SHECKLER, INO.8
Parduoda — Chrysler------Plymouth

J 149 King St. Tel. 3395 Northampton, Mass.
ZvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXVXXXXKXMXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXVX<X'

Barre Bank

“Visuomeniškas Taupomasis Bankas"

Telefonas 96 Barre. Massachusetts

?XXXXXV*-«VX’<W<VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi’XXXXWXVXX

Sekmadienį, Birželio-Jone 29 d., 1941, “PALANGOJ”, Lawrence, Mass.
I

KVIEČIA RENGĖJAI.
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reikšdavo 
kad Lietu- 
sučiumpa- 
valstybių

Nekartą ir nevienas nuo
širdus lieutvis, ypač pasta
raisiais metais, 
nusistebėjimo, 
voje permažai 
ma kaimyninių
slaptų agentų. Tuo tarpu 
visiems buvo aišku, kad to
kių agentų turi būti. Ne
galimas dalykas, kad mū
sų didieji kaimynai Lietu
va nesiįdomautų ir neturė
tų interesų.

Dabar, nelaimingų įvy
kių šviesoje, išrodo, gali
ma tvirtinti, kad Lietuvoje 
būta nepriklausomybės 
duobkasių: faktinų ir po
tencialių įsiskverbusių į į- 
vairias valstybinio gyveni
mo sritis. Vieni jų buvo 
daugiau ar mažiau žinomi, 
bet toleruojami, kiti įtaria
mi, treti nepastebimi. Ne
priklausomybės “grabo- 
rių” būta tarnaujančių į- 
vairiems kaimyniniams 
dievams. Jie gal buvo ne
skaitlingi, bet jų būta dau
giau negu manyta ar žino
ta. Visiems žinoma eilė as
menų dabartinėj Lietuvoj, 
kurie išsišifravo tik po 
birželio 15 dienos įvykių. 
Ligi to laiko jie skaitėsi 
nariais arba glaudėsi prie 
kitų nekomunistinių gru
pių.

Tai gyva pamoka lietu
viams išeiviams, kurie sie
lojosi ir dirba būsimai lais
vai Lietuvai. Negali būti 
dviejų nuomonių, kad bol
ševikai domisi ir seka lie
tuvių išeivijos darbus. Tais 
bolševikais ir jų pakali
kais nėra tik patentuotieji 
komunistai, kurie mums 
aiškiai žinomi ir patys to
kiais skelbiasi. Neabejoti
nai esama Maskvos agen
tų, kurie ir patys nenori ir 
kuriems uždrausta save 
dešifruoti. Tokie gauna į- 
sakymus skverbtis kitais 
obalsiais, nekartą labai pa- 
triotingais į kitų srovių 
tarpą. Jie manievruodami 
tose srovėse dirba svetimų 
nurodomą darbą, kuris pa
vojingas šiai šaliai, Lietu
vai ir pačiai organizacijai. 
Tų žmonių praeitis, drau
gystės, laikysena spren
džiant principinio pobū
džio bei taktikos darbus, il
gainiui juos išduoda.

Šio straipsnio tikslas nė
ra ieškoti ir matyti visur 
baubus bei raudonas šmė
klas. Tai būtų klaidinga ir 
kenksminga. Tačiau, fak
tas palieka, kad komunis
tai visur ir visada naudoja 
taktiką, įsiskverbti į kitas 
sroves ir jas sprogdinti. 
Neseniai skaitėme Ameri
kos lietuvių spaudoje apie 
vieną suvalkiečių organi
zaciją perėjusią komunis
tų globon.

Nekartą skaitėme spau
doje, kaip pirmo Didžiojo 
karo metu vokiečiai sek
davo mūsų veiklą pačioje 
Lietuvoje ir užsienyje. Mū
sų didieji kaimynai, ypač 
Sovietai, kurie laiko už
grobę Lietuvą, domisi už
sienyje vykstančiu Lietu
vos išlaisvinimo darbu. Jie 
netik tuo darbu domisi, 
bet, kaikas turi intereso 
kenkti. Lietuvių išeivija 
perdaug didelė jėga, kad 
ji mūsų tautos išlaisvini
mo ir nepriklausomybės 
priešams nerūpėtų.

S. ž.

Vykime—Vaduokime Lietuvą musų

DARBININKAS

Švente

PENKTADIENĮ Prašom Svetelius

Iškilmingos Pamaldos, Meno Valandėlė,

Marianapolio Kolegijos Rūmai, — Vienintelis Pasaulyje Lietuviškos Kultūros Židinys...
4* a'*;*
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Šokiai, Kalbos,

Kviečia Visus
RENGĖJAI
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[vietinės ŽINIOsj
ŽINUTES

Birž. 21 d., mirė, ex-kareivių 
ligoninėje, išsirgęs 4 metus, 
Juozapas Milieris, 55 metų, gyv. 
252 W. 4th St. Jis paėjo iš Su
valkų. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko žmoną Ievą (Ne- 
vulytę), sūnų ir dukterį. Laido
jamas birž. 24 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios.

(Ambrozaitės) Janavičių. Kū
mai buvo Pocilas Janavičius ir 
Kliara Carroll.

Tą dieną Pranas Vitkus apsi
vedė su Alena Rogert. Liudijo 
Aleksandras Vitkus su Esteia 
Rodis.

Vakare, apsivedė Jurgis Cad- 
dle su Alena Overkaite. Liudijo 
Vilimas Gudvinas ir Ona Kro
lienė.

f

I
i

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Barbora - Ona Juozo ir Onos

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

t

' merikon rinkti aukų mokslo į- 
staigoms kun. Ragažinskas.

Atostogaujantį kun. J. Ska- 
landį pavaduoja iš Lietuvos at
vykęs svečias, kun. Barauskas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE i

MONTREAL, CANADA

PITTSBURGH, PA
BRANGIOS REKOLEKCIJOS žiūroje yra apie

Septyniasdešimt auksinių va
landų siūloma Pittsburgh’o mo-

į Rita Uždaviniūtė birželio 16 
las, kuris toje kompanijoje yra j. turėjo apendicito operaciją, 
viršininko pagelb. Jo prie- jį randasi Clover Hill ligoninė- 

500 darbinin- je. Ten serga ir 1. Kekutienė. 
kų, daugelis ir lietuvių yra da- _________
vęs darbus. Jis yra visų myli-___ B___ ___________ ____ I Ponia Česnauskienė jau iš Ge- 

terims! Nuo birželio 27-tos iki mas ir gerbiamas. Baigęs auk- neral Hospital sugrįžo į savo' 
30-tos šventos rekolekcijos bus! ®tą mokslą, bet yra neišdidus, 
laikomos Seserų Pasijonistų nuoširdus, geras katalikas. Jei; 
Vienuolyne. Pas tas tris dienas v*s* viršininką. 
Pittsburgh’o, ir jo apylinkės,‘ streikų tikrai nebūtų, 
moterys ir mergaitės galės atsi-' pažymėti, kad p. Augustas Kan- Sveiksta.

■ n 1 A c Ir * > > , 1 > r. I

sakramentą 
iš Cambrid-

veikla, nuo-

• namus.
Jonas Ženys irgi stengiasi 

būtų tai kuogreičiausiai sukaupti jėgas 
Reikia įr grįžti iš ligoninės į namus.!

Birž. 22 d. Bronislovas Gatu-I 
lis apsivedė su Jule Sasnaus
kaite. Liudytojais buvo Juozas 
Gatulis ir Zofija Korytė.

Į Tą dieną tapc pakrikštytas 
sūnus Martino ir Amelijos (Re- 
meikaitės) Kleinotų vardais 
Juozas - Martinas. Kūmai buvo 
Marijona Vinčiūtė ir Mikas 
Kleinotas.

Vakare, daug southbostonie- 
čių dalyvavo, Lawrence, kunigo 
P. Juro ir kun. J. Skalandžio 
pagerbimo bankiete. Ten buvo 
ir vietiniai kunigai reprezentuo
jami per kun. P. Virmauskį ir 
kun. K. Jenkų.

Šiomis dienomis, klebonijoje 
ir bažnyčioje lankėsi kun. J. 
Skalandis, kun. J. Plevokas, 
kun. P. Aukštikalnis, S. J., kun. 
A. Naudžiūnas, MIC., ir kun. 
Geraldas, C. P.

traukti nuo pasaulio ir vienuo
lyne gyventi.

Tai geriausia proga tylumoj 
ir taikoj peržiūrėti savo gyveni
mą ir arčiau prie Dievo prisi

traukti. Visi pamokslai bus lie
tuvių kalboje, sakomi Tėvo Ge- 

' raldo, pasijonisto.
Kituose vienuolynuose, per 

metus, tūkstančiai moterų, visų I 
tautų ir kalbų atsitraukia nuo 
kasdieninių užsiėmimų ir atsi
duoda savo sielos gerovei. Da-1 
bar laikas ir proga, kad lietu
vės ne tik kad kitas pasektų, 
get ir skaičium jas viršintų.

Lai kiekviena moteris, kuri 
jau dalyvavo rekolekcijose, ki
tą moterį atsivestų, kad ši me
tą didžiausias būrys ateitų į 
Seserų Pasijonistų Vienuolyną.

Paaukokite Viešpačiui tris 
dienas, o Viešpats jums duos 
didžiausias malones, net ir dan-

;gU-

kalas yra geras praktikuojantis 
katalikas, bet kuklus. į politi
ką nesimaišo. Jis tikrai 
vertas pagarbos.

yra

i

DARBŠTI MOTERIS
Ponia Blekūnienė. tur būt. ži

noma visiems waterburiečiams, 
nes ją dažnai pamatysi taisant 
namus, švarinant ir atnaujinant 
kambarius. Ji turi apie 5 nuo
savus namus ir visus pati ap-! 
taiso, išpuošia, apkala ir tt. Ji 
tikrai gali konkuruoti stalių, i 
plumerį ir kitus amatininkus. 
Ji gražios išvaizdos, aukšta, 
patraukli. Visi svetimtaučiai 
stebisi ja, pamatę gražiai besi
darbuojančią savo namuose.

B. P. šilkauskas.

HEW HAVEN, CONN

DĖL VAKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kamba
riai. Prieinama kaina. Praleis
kite savo vakacijas su lietuviais 

c 
per Stellą Kodienę, 365 Nantas- 
ket Avenue arba 10 Whitehead 
Avenue, Nantasket Beach. 
Mass. (23-23)

PARSIDUODA 5 šeimynų 
namas, kuriame randas’ gro- 
semė. 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)

PAŠTAS prašė paskelbti, kad 
yra atėjęs iš Lietuvos laiškas a- 
dresu: Levonui Juriui, 145 M. 
Street, S. Boston, Mass. Paštas 
savininko nesuradęs minėtu a- 
dresu ir atnešė į “Darbininko” 
administraciją ligi tam tikro 
laiko ir jeigu adresatas neatsi
šauks, laiškas bus grąžinamas. 
Laiško rašytoja: Baskienė Bar
bora, Junkilų kaimas, Šiaulių 
apskritis, Užvenčiu paštas.

VELDERIAI
reikalingi industrijoms. 
CERTIFIKUOTUS VELDERIUS 

paruošia New EnglantTs Geriausia 
Vefding mokykla. Įsirašyk dabar į 

saugumo darbų klases —
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215
Dienoms ir Vakarais klasės-pamokos

(Vizitoriai Kviečiami

New England Welding Laboratories, 
Ine.

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
1 Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 
išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait- 

1 rūmas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir seny mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT' šiandien!

Trečiadieni, vakare, bus lai
komos birž. mėn. ir Tretininku 
Brolijos pamaldos. Birž. men 
pamaldos taipgi įvyks penkt. ir 
šešt. vakarais.

Sekmadieni, 9 vai. ryte Šv. 
mišios bus giedamos šv. Petro 
ir Povilo draugijos intencijai. 
11 vai. ryte suma bus su asista 
ir pamokslu, nes tai Šv. Petro 
parapijos patrono diena — at
laidai. Už tat kunigai ragino vi
sus parapijiečius prie maldos ir 
sakramentų šiomis brangiomis 
dienomis.

JAU METAI KAIP
MIRĖ

A. a. Marijona Pran
ciška Usevičiūtė

Birželio 19 d., šiais me
tais suėjo vieni metai, kaip 
negailestingoji mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo, ką tik 
pražydusią gėlę — Marijo
ną - Prancišką mūsų bran
gią dukrelę ir šeimos sese- 

Nors metai praslinko, 
mes niekad neužmirši-

lę. 
bet 
me jos — ji pasiliks mūsų 
širdyse ir mintyse. Mes jos 
niekad neužmiršime savo 
maldose.

į

I
I

Kadangi tą savaitę, kada 
pripuolė metinės sukaktu
vės buvo Dievo Kūno Ak
to va. tai nebuvo galima ge
dulingų Mišių laikyti, tai
gi už jos sielą Šv. Mišios 
bus atnašaujamos vėliau.

Nuliūdusi Usevičių šeima.

ATIMKITE LAIŠKĄ

Tėvas Geraldas, C. P., 
Rekolekcijų Vedėjas.

VATERBURY, CONN
Draugiškas išvažiavimas LDS 

5-tos kuopos ir Moterų Są-gos 
i 43 kps įvyks birželio 29 d.. Kriū- 
1 gelio ūkyje, 194 Highland Avė. 
į Prasidės 2:00 vai. po pietų ir 
į tęsis iki vėlumos. Visi yra pra
šomi atsilankyti į šį draugišką 
parengimą ir visi būsite pilnai 
patenkinti.

PAKVIETIMAS
Vasarą, kai gražus oras, 
juk kiekvieną ima noras 

i piknikėlį aplankyti
daugiau draugų pamatyti. 
Neužmirškite nei vienas.
kad birželio 29 dieną 
visi pas Kriūgelius trauksim 

: ir savo draugus paklausim. 
, Ten gražiai pieva žaliuoja — 
i pagirėlis mėlynuoja, 
i gamta gražiai pasipuošus, 
' paukščiai čiulba kaip miškuose, 
j Kai visi mes tenai būsim 
■ tada linksmai pasiūšim: 
Į šoksim valsą ir kadrilių i
ir polkutes, kurias žinom. 

, Ten po medžiais pakortuosim 
tyru oru pakvėpuosim.

I Sąjungietės tenai dirbs 
svetelius visus priims. 
Pavaišins su gardumynais 
nepamiršite, kol gyvas — 

. bus užkandžiai kuoskaniausi, 
) nes tai yra juk svarbiausia.
Ir jūs vyrai prisirenkit 
ten žalių kiaušinių gerti, 

į savo gerkles pašmeruoti, 
kad geriau būtų dainuoti. 
Šiurum burum ten kiekvienas 
pas Kriugelius tąją dieną, 
pakol saulė nusileis 
nakties rūbu apsiskleis.

M. Digimienė.

f
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“T irbininko” adresu atėjo i 
lai <as iš Lietuvos Jonui Ginke-! 
vičiui. Siuntėjas — K. Ginkevi- 
čius. Ukmergės apskr. ’

giau. Senesnien^s gyvento
jams teikiama' A fsecond 
chance”. Bet pastangos 
dedamos Kongrese stiprin
ti įstatymą prieš* krhhina- 
Jiškus ateivius, juos'visus 
išdeportuoti kai rimtai 
prasižengia ir kalėjime iš
būna metus ar ilgiaus, ne
paisant kaip ilgai čia išgy
veno. FLIS.

Išteka Mokytoja Ona 
Bandžiūtė

Žinoma darbuotoja mokytoja 
Ona Bandžiūtė. šeštadienį, lie-

i pos 5 dieną. Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje. Montrealiuje 

i priims moterystės 
i su Jonu J. Buroku
ge. Mass.

P-lė Onutė savo
širdumu ir gabumais yra daug 
nusipelniusi katalikiškoje dir- j 
voje, o ypač Šv. Kazimiero pa-; 
rapijoje. Linkime Onutei ir jos! 
būsimam vyrui Dievo palaimos 
ir gražaus sugyvenimo.

Komisija parapijos pikniko.; 
kuris įvyks Palangoje, birželio; 
29 d., deda visas pastangas, 
kad padarius jį patrauklų, pel
ningą, ir jaukų.

Sporto reikalus palikta su
tvarkyti kun. J. Skalandžiui su 
C.Y.O. ir Sodalietėmis.

Aušrelė.

SUSIRINKIMAS
Birželio mėn. 29 d.. Šv. Kazi

miero parapijos galėję. 11 vai. 
įvyko LDS 28 kuopos susirinki
mas. Visi nariai prašomi atsi
lankyti ir atsilyginti už laik
raštį “Darbininką”, kurie esate 
dar

Scanneil Mfg. kompanijoje 
dirba lietuvis Augustas Kanka-
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ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

neužsimokėję.
Juozas LuJcis, rašt.

LAWRENCE, MASS

Nuoširdžiausiai Sveikinu

išdeportavimas Kriminališ 
ku Ateivių

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

Sukaktuvių kun. Pr. Juro 50 
metų amžiaus proga, malonu 
man pasveikinti jį ir palinkėti 
jam geriausių ir laimingiausių 
metų ateičiai. Būnant man LDS 
ir N. A. Apskr. Lietuvių Kata
likų Federacijos valdybose. 

. kun. Pr. Juras buvo mano nuo
širdžiausias patarėjas visuose 
darbuose. Būdamas Lowellio 
Šv. Juozapo parap. klebonas, 

j kun. Juras buvo mano šeimos 
’ malonus dvasios vadas. Todėl, 
į linkėdamas jo sukaktuvių pro- 
| ga gražiausios ateities, trokštu, 
į kad jį Dievulis laimintų ir leis
tų jam darbuotis lietuvių tarpe 
dar ilgiausius metus.

Vladas Paulauskas.

Klausimas — Apie metai 
atgal man pažįstamas I 
žmogus buvo nubaustas 
už mažą apvogimą ir paso
dintas kalėjime 18 mene-;

i šių. Jis gyvena Jung. Vals
tybėse daugiau kaip 20 
metų, bet nėr piliečiu. Kai 
jo laikas kalėjime išsi
baigs, ar jį bus galima iš
deportuoti? Jis turi žmoną' 
ir du vaiku gimusius Jung. 
Valstybėse.

Atsakymas — Šitą žmo
gų bus galima išdeportuo
ti iš Jung. Valstybių tik 
jeigu jis antru kartu pra
sižengs ir bus pasodintas 
kalėjime metams ar ilgiau. 
Kaip įstatymas dabar sto
vi tai daro skirtumą tarpe 
ateivių, kurie čion ilgą lai
ką gyvena ir tuos, kurie 
gyvena tik penkis metus.

■ Tik paskutinius išdepor- 
tuoja, jeigu nubausti kalė- 

. jime sykį metams ar ii-

Martino Griš- 
metais baigė 
Panelės Švč.

Kadangi pasi- 
ir uolumu, 

kitais

Jonas M. Griškevičius, 13 m. 
amžiaus, sūnus 
kevičiaus, šiais 
Ėmimo . Dangų 
parap. mokyklą,
žymėjo gabumais 
laimėjo lenktynėse su 
penkiais vaikais moksle stipen
diją (schoolarship) į Centrai1 
Catholic High School. Minėta 
stipendija (schoolarship) buvo 
suteikta vienos alumnietės. Jei 
jam mokslas seksis aukštesnėje 
mokykloje, jisai galės veltui 
gauti visą aukštesnįjį mokslą, i

Paišybos lenktynėse Jonas 
Griškevičius yra laimėjęs ant
rąją dovaną, suteikta “Gyvulių 
Apsaugos Draugijos”.

Sekmadienį, 3:00 vai. po pie
tų. Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje turėjom iškilmingą 
Švč. Sakramento pagarbinimui 
procesiją. Pritaikytą pamokslą 
pasakė iš Brazilijos atvykęs A-

v

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 Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington St.. Roshndaie, 

Tel. Parkvvay 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 VVest 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas omtoknlu mAtininke

t
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SV. JONO EV. BL. PASALPiNES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Bo3ton, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedė’dienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 491 
R 7th St.. Sa. Rostoii. Masa

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
EROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai: Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit abejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

>41 Broadvvay So. Boston, Mass.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ 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 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

28 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perkins Market
P. Baltrušiūnas ir p. Kiinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

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

Juozas Dilis
366. W. Broadvvay,

9<»

JUOZAS DILiS
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GRABORIAI

S. Barasevkius ir Sūnus
Seniausias šios Vaistybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJ AS 
Turi Tfotaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

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

CASPER
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

So. Boston, Mass. < I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC * 
Tel. ŠOU Bostdh 0^15 
Tel- ŠOU Boston 2603

♦
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Kaip Atrodo Sovietų
Broliškos Respublikos"

ržodis žodin rašo:

tt

“Tiesa”, 
vykdo- 
beveik

“bro- dienas bereikalingai išpil- 
kurios ta 72 tonos benzino ir 28 

tonos žibalo. “Pravda” 
skaičiuoja, kad visoje so
vietų Sąjungoje tiktai di
desnėse įmonėse per metus 
be reikalo sudeginama 
“daugiau kaip pusė milijo
no tonų benzino”.

Prof. I. Agroskin, aukš
tųjų mokyklų komiteto 
pirmininko pavaduotojas, 
aprašinėja, kaip sovietų 
Sąjungos suteikiami mok
slo laipsniai. “Atskiri ins
titutai leidžia ginti men- 
kaverčias, diletantines di
sertacijas, kuriose moksli
niai apibendrinimai pakei
sti elementariniais sam
protavimais, ir už tokius 
darbus suteikiami mokslo!

aprašinėja, laipsniai”. Vyriausioje a-f

fII
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U:Voronežo miesto 
masis komitetas 
kas savaitę svarsto kuro 
trestų darbą, priiminėja 
ilgiausias rezoliucijas, bet 
nuo to padėtis nesikeičia. 
Rezoliucijų tiek surašyta, 
kad jeigu jomis būtų kū
renamos krosnys, tai pa
čiam vykdomajam komite
tui tikriausiai iki pavasa
rio nebereikėtų malkų”...

Kažkoks “draugas’ Hel- 
ler aprašinėja, kaip aprū- 

' pinama Maskvos universa
linė krautuvė. Fabrikas 

i “Platinopribor” pristatęs 
1,100 elektros plokštelių 

■ virimui. Jau iš pirmo siun
tinio 500 plokštelių pasiro
dė netinkamos, tad jų rū- 

j šis buvo nužeminta. Fabri
kas užsigavo ir iš viso su
stabdė tolesnj siuntimą: 
“Nenorite plokštelių laiky
ti pirma rūšim — negausi
te ir kitų dirbinių”. Fabri
kas savo grasinimą ištęsė- 
jęs... Ana Maskvos univer
salinė krautuvė žiemą gau
nanti vasarines medžiagas 
drabužiams, o vasarą — 
žiemines!

“Pravda” deda straipsnį,

K
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<$ METROPOLITAN LIFE INSURANtE/CO. 
Apdrauda gyvybės, sveikatos ir tt.

A. D. Maddalena, vedėja, W. J. La Forge, v. p. ved., 
R. E. Hogan, pagelb. ved.

97 Elm Street Tel. 1385 Westf:eld, Mass.

LAMBSON FURNITURECO.

— Maskolių okupantai, tančių valandų naudojimo 
atsibastę Lietuvon, per va- laikas”. Žmonių nerūpes- 
dinamą lietuvišką spaudą tingumas esąs stačiai ne|- 
ir mitingus skelbia, kad tikėtinas. Pav., Odesos ge- 
lietuvių tauta esanti toli ležinkelių stotyje per 45 
atsilikusi nuo kitų 
liškų • respublikų,
turi laimę daug seniau 
naudotis sovietinės san
tvarkos laimėjimais”.

Norėdami parodyti, kaip 
“pavyzdingai” yra susi
tvarkiusios kitos “broliš
kosios respublikos”, mes 
laikas nuo laiko skelbiame 
ištraukas iš bolševikų 
partijos vyriausiojo orga
no “Pravda”. Štai nauja 
tokio “pavyzdingo susi
tvarkymo” porcija. Tenka 
dar pabrėžti, kad būtų per 
gaila popierio cituoti vi
sus tuos skandalingus fak
tus, kurių diena dienon 
pilna Maskvos spaudoje. 
Mes čia pasitenkinsime tik 
keliomis ištraukomis.

“Pravda”
kaip atrodo sovietų mies- testatų komisija turėjusi pavadintą “Plepėjimas vie
tai. O vaizdas tikrai pasi- panaikinti 79 institutų ta- toje gyvojo darbo”. Gele- 
baisėtinas. Daugelyje mie- rybų nutarimus, kurie ne- žinkelių komisaro įsaky- 

pamatuotai suteikė moks- mu į Omską buvęs atsiųs- 
lo daktarų laipsnius. Gru- tas “tovarišč” Orlov, poli-į 

tu ir naujų namų fasadais, zijos pramonės institutas tinio skyriaus vedėjas, nes 
antisanitariškumas virsta per 3 posėdžius suteikęs j toje stotyje pasireiškusi 
įprastu reiškiniu”. Pav.,, docentų laipsnius 41 lekto- 
Ufoje turgaus aikštėje “iš- riui. Vyriausioje atestatų 
kilusios didžiulės sąšlavų komisija grąžinusi 1,049 
krūvos”. Saratove “dėl an- docentų laipsnio patvirti- 
tisanitarinės kiemo būklės nimo bylas. Pasak auto- 
nustatytu laiku nebuvo 
galima atidaryti mokyk
los”. Ivanove “iš 599 patik
rintų kiemų 438 pasirodė, 
kraštutiniai antisanitari-' 
nėję padėtyje”. Tokia pat

stų “sąšlavos ir purvas tai
kingai sugyvena su asfal-

naus, daug disertacijų esą 
net “neliteratūriniai para
šytų”.

“Pravda” pasisako, kaip 
į sov. Rusijoje veikia gele- 

x žinkelių bagažo siuntimo 
būklė, kaip pamini laikraš- skyriai. Kažkoks pilietis
tis, Taškente, Frunze, Pia- išsiuntęs iš Tichvino sto- 
tigorske, Kazanėje, Soči, ties | Leningradą bagažą 
Kazanėje 68 naujų namų ir tatai “greitąja skuba”, 
gyventojai jau 3 metai ne-. Praėjo du mėnesiai, o ba- 
gali prisiprašyti prijungti gažo jis dar negavo. Jis 
jų butus prie kanalizacijos kreipęsis į “skyriaus kovai 

Rodos, pavyz- su bagažo dingimais” (ir 
susi- tokio, pasirodo, esama!) 

viršininką, o šis ramiai at- 
skun- sakęs: “Na, kas čia tokio, 

kad bagažas dingo? Tai 
pasitaiko!” Maskvoje, Ja
roslavo stotyje, kaip toliau 
rašo laikraštis per trum
pą laiką buvo konstatuota 

kad ba-

vamzdžių, 
džių apie miestų “; 
tvarkymą” pakaks...

Ta pati “Pravda” 
džiasi, kad tekstilės fabri
kai, verčiami didinti ga
mybą, tuo pat metu maži
na gaminių kokybę. Netin
kamos medžiagos išlei
džiamos kaip pirmos rū- 1,300 atsitikimų, 
šies. Laikraštis sako: “Vie- gažas išsiųstas, o lydimieji 
na priežaščių, bloginančių dokumentai liko stotyje, 
audinių kokybę, yra nerū-j“Yra ir bagažo plėšimo at- 
pestingumas, purvas, ne
kultūringumas”.

“Pravda” aprašinėja, 
kaip sovieti] Sąjungoje fa
brikuose elgiamasi su de-į 
gamomis medžiagomis —: 
alyvomis, nafta, benzinu. 
Pav., “turbinų ir transfor-; 
matorių alyvos mūsuose 
dirba 8—12 tūkstančių va-įdėlyje malkų nėra ir “nie- 
landų. Vokietijoje ir Ame- kas nežino, kada bus”. Ten 
rikoje toms pat alyvoms, “malkomis neaprūpintos 
nustatytas 70 — 120 tūks- net mokyklos. “Pravda“

sitikimų”, liūdnai konsta
tuoja laikraštis.

“Pravda” nurodo, kaip 
sovietų Rusijoje gyvento
jai aprūpinami kuru. Pav., 
Voroneže vienam vieninte
liam malkų sandėlyje užsi
rašė 5,000 žmonių, norin
čių gauti malkų, bet san-

«

<

C. E. Avery, prez. George T. Chapman, ižd. 
Pilnas pasirinkimas baldų ir laidojimams dalykų

x< i Elm ir Thomas Sts. Tel. 22 Westfield, Mass. \
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Kariuomenėj ir šis darbas reikalauja rankų. Vaiz
das parodo, kad ir bulvių lupimas kareiviams nenaujie- 
na. Reiškia kariuomenėj visko išmokina. Ar ne mergi
nos ištekėjusios už vaikinų atsitarnavusių kareiviavi
mo laiką turės gerus vyrus!... Bet prie tokių darbų ski
riami tik tokie, kurie netinkami prie ginklo. Tikrai 
merginoms pasirinkimas, tikras galvosūkis...

IĮ Gedimino Kalne
ta, šviežus įspūdžiai ir jautri

— Kaip Sodalietės gyvuoja?
— Labai gerai. Sodai ietėms

30 Emery St. Westfield, Mass.

Vitrifield Wheel Co.

Išdirbėjai dantuotų ratų

ALLEN’S DEPT. STORE
“Pirmaujanti krautuvė Marlboro”

210 Main St. Tel. 1400 Marlboro, Mass.
4%%X%XXXXXXX%X%X%XXX%XX%XXXX%%XXXXXXXXX%%X.%%X
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J.
Sterling Rd., Brockton, Mass.
Studija jrengta pagal vėliausios mados.

Traukiu įvairiais fotografijas: vestuvių, krikštynų, parių, šeimynų ir 
pavienių.
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TRAUKIU PAVEIKSLUS IR NAMUOSE.

Darbą atlieku puikiai už žemiausią kainą. 
Vestuves ir šeimynas traukiu pagal sutartį.

Susitarimui telefonuokite:

jonui Vaičaičiui, Brockton 7815

Lį
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baisi betvarkė. Orlov pra- į 
dėjęs šaukti posėdžius. 
Sausio 2 d. jis sugebėjęs: 
atlaikyti net 5 posėdžius.! 
“Plepėjo nuo 10 vai. ryto i 
iki 4 vai. nakties”. O kas 
tuo metu darėsi stotyje? 
“Neseniai iš remonto dirb
tuvių išleido 10 garvežių, 
kuriuose surasta 392 de
fektai”. Garvežių — “ligo
nių” esą tarp 30 ir 35%. 
Tarp darbininkų, sistema- 
tingai vengiančių darbo, 
Omsko depo esą 18 komu
nistų ir 35 “komjaunuo
liai”.

Moskvorecko pramonės 
tresto valdytojas pareiškė, 
kaip atreferuoja ‘Pravda’: 
“Trūkumų mūsuose žy
miai daugiau, nekaip pasi
sekimų”. “Pronin, Mask
vos vykdomojo komiteto 
pirmininkas (burmistras) 
darė pranešimą, kaip dir
ba sovietų įmonės: Mas
kvoje vyriškų baltinių pa
gaminta perpus mažiau, 
negu reikia. Maskvai rei
kalinga kasmet 2 milijonai 
paprastų virtuvės puodų, 
o pagaminama V2 milijono. 
Į rinką paleidžiamas “vi
soks brudas” ,drian). Dirb
tuvės gaminančios tokias 
galanterijos ir trikotažo, 
prekes, jo “žmogui nepato
gu, o kartais net gėda jas 
nešioti”. Pronin čia paro- 

! dęs “broko ir pasibaisėtino 
darbo pavyzdžių”. Į Mas- 

| kvą pristatyta 10,000 spy
nų, kurias 
ryti nagu”,
mą Maskvos 

: pristatoma
kostiumai, sandėlių, švie
sių spalvų audinių, o pava
sarį ima ateiti botai, žie
miniai kostiumai ir žiemi
nės kepurės. Sverdlovo ra
jono skrybėlių fabrikas iš
tisus metus siuvęs šiaudi
nes moteriškas skrybėlės.

Turbūt, reikia pasigailė
ti skaitytojo, nes darosi 
koktu nuo viso to “pažan
gaus” sovietų Rusijos ir 
kitų, sovietiškais pagrin
dais dezorganizuojamų, 
kraštų “tvarkymosi”.; Ke
letą pavyzdžių pateiksime 
kita proga.

į

“galima atida- 
Rudenį ir žie- 

krautuvėms 
maudymosi

GREENFIELD COMMERCIAL SCHOOL
KATHLEEN SULLIVAN, Direktorė

Dieninės ir Vakarinės klasos

96 Main St., Telef. 9444 Greenfield, Mass
^XXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX%XXXX'W»XXXXX'?

— Visos šaunios mergaitės.

onora Keršytė.
— Ar jaunimas mėgsta lietu

višką dainą?
— O taip! Kun. J. Jutkevi- 

čius, kun. V. Puidokas ir mano 
menkutis asmuo sudarė trio ir 
murmūrando užtraukėm: 
“Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų

XXXXXXX%SXXX%XXX%%%XXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXX%%X3«XX3«XS

VVESTFIELD LAUNDRY CO. 
and GENERAL CLEANING CO.

i 43 Jefferson St. Tel. 128 ir 2197 Westfield, Mass.

Girios ūžė ten, minėjo,
Tuos didžius laikus 
Kad Lietuvis netikėjo,
Jog belaisvis bus.

— Taip, rusai bolševikai, atė
ję iš Maskvos — lietuviams ne-

F. Stanley Beveridge, prez. C. L. O’Brien, ižd. 
Išdirbėjai ir pristatytojai

42 Arnold St. Westfield, Mass.

Stanley Home Prpducts, Ine.

L Aušros Vartų Parapijos Vyčiai ir Sodalietės
(Pradžia 4 pust)

Aušros Vartų lietuvių parapi- draugystė.
joje vikarauja kun. Jonas Jut- 
kevičius. Tai yra simpatingas ir į
idealistas kunigas, kuris nepa- veikime daug padeda kun. kle- 
prastai daug sielojasi jaunimo bonas K. Vasys.
reikalais. j — Kurios sodalietės veikliau
— Sakyk mielas kunige, kaip pasireiškia organizaciniame gy- 

pas jus Vyčių reikalai, kaip venime?
gausi ši organizacija nariais?
— Turime 120 šaunius vyčius, Sodaliečių pirmininkė yra Ele- 

kurie viešajame gyvenime rodo 
didelį susipratimą ir sąmonin-i 
gumą. Vyčiai yra mano džiaug
smas ir gražiausia viltis. Labai 
dažnai ir radio programoje pa
sirodome ir reklamuojame vy
čių vardą.
— Kas iš Vyčių yra didžiausi 

bruzdelninkai ?
— Visais Vyčių kuopos na-. Broliai vargdieniai dejuoja 

riais ir narėmis esu patenkintas. Nuo senų laikų. 
Jie visi dirba, ką gali ir sugeba. 
Vyčių valdyba susideda iš šių 
asmenų: Ant. Trumputis, Liud
vika Tutilaitė, Pr. Reinys, Vin
cas Montvydiš, Lili joną Rakic- 
kaitė.

—Kokius projektus vyčiai tu-,laisvės pančius uždėjo ant ran- 
ri ateity? I kų, — tarė kun. V. Puidokas, gi-
— Liepos mėnesį rengiame me- (liai atsidūsės, kuris šioj para- 

išvažiavimą — nauja gam- pi jo j keletą metų vikaravo.

3. Žymiai daugiau turėjo pabėgti iš Lietuvos inteli
gentų pajėgų.

Kunige klebone, ar nepasi- nūs išvež į Rusijos gilumą, o ki- 
ilgstate Lietuvos ? ■ tus kalėjimuose išmarins, kokia
— Ir dar kaip! Savo tėviškės gi iš to nauda, 

laukus i 
1913, 1921, 1927, 1934 ir 1938 
metais. Mielai būčiau šiemet vėl 
važiavęs į Lietuvą, bet nėra ke
lio, tikiu, kad dar sykį išvysiu 
Nepriklausomos Lietuvos gra- prieš bėgsiant nebeturėjo atsa- 
žų ir garbingą veidą. Malonu komingų vietų, — pridėjau savo 
būdavo nuvažiuoti į Lietuvą va- trigrašį.
saroti — i

FRANKLIN COUNTY LUMBER CO. 
Statybai medžiagos, Dažai, Insulacija, ir tt.

| Hope ir Olive Sts. Tel. 4324 Greenfield, Mass. į
/ %.XXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXX%XXX%XMXXXXXXX3£KX*X3£*MX3SX3£M3CS

tinj

ir klonius aplankiau — Daugelis nebėgo iš Lietu- 
" vos, nes manė, kad su rusų bol

ševikais galima bus gyventi, be 
to, reikia pasakyti, kad iš pabė
gusių dvasios vadų bemaž visi

atostogauti, grįžęs — Kaip žiūrite į buvusį tauti- 
jausdavais kelis sykius sutvir-, ninkų rėžimą, — nedrąsiai pa- 
tSjęs, užtat darbas būdavo na- klausiau vaišingo klebono, 
šesnis.
— Kaip jūs žiūrite į pabėgėlius. kupuota — labai daug čia kal

tės turi tautininkai. Niekaip ne
galiu suprasti prezidento A. 
Smetonos pasakymą, kad tų į- 
vykių negalima buvo pramatyti. 
Jei esi prezidentas, kuris vado
vauji šaliai, turi viską kaip ant 
delno matyti. Vyrui, kuriam rū- 

’ pi krašto labas — visuomet pa
sirinks tokius politikus ir diplo
matus, kurie sugebės sekti tarp
tautinio gyvenimo raidą ir jie 

gerai padarė, pasakys kaip reikia tuo ar kitu 
nes ateis atveju pasielgti. Jei šiandien su 

laikas, kada jie bus labai reika- Lietuva |vyko skaudi tragedija, 
lingi Lietuvai. Man atrodo, kad vadinasi atsakomingose vietose 
žymiai daugiau turėjo pabėgti nebuvo pastatyta politikų, kurie 
iš Lietuvos katalikų profesorių, bGtų sugebėję baisiems įvy- 
rašytojų ir visuomenės veikėjų. 
O dabar, kas iš jų beliks: vie-

BOSTLEY MOTOR CO.
i DeSoto — Plymouth — Parduoda ir patarnauja

38 Hope St. Tel. 5497 Greenfield, Mass.

j Shipbuilders’ Co-operative Bank
i Herbert A. Brecht, Prez., Hon. Kenneth L. Nash, vce-prez., 
t William J. Martin, vice-prez., M. J. L. Kennedy, vice-prez., 

Lawrence D. Duncan, Jr., sekr-ižd.
Muriel M. Edwards, pagelb.-ižd.

: Geros Hypotekos visuomet priimamos

24 Granite Trust namas Quincy, Mass.

— Jei šiandien Lietuva yra o-

iš Lietuvos, kurių daugiausia 
gyvena Vokietijoje, nu, ir vie-! 
nas kitas Šiaurės ar Pietų A-1 
merikoje?
— Negerai pasielgė tie dvasios 

vadai, kurie turėjo atsakomin- 
gas vietas ir pabėgo iš Lietu
vos, jie turėjo garbingai eiti sa
vo pareigas, o jei reikalas yra 
— tai ir žūti už Kristų. Kita 
kalba apie tuos, kurie jokių vie
tų neturėjo — gerai nadarė.! 
kad kudašių išnešė.

t

kiams užbėgti už akių.
1941. VI. 19. J. šermukšnis.
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Sauso valymo namas “ZORIC” r I •
F

42 Ames St. Telef. 3637 Greenfief<£EMafes.

MASTER SERVICE STATION 
Susisiekimo priemonių taisymai 

į 82 Waverly St. Tel. 8572 Framingham, Mass.

ARTHUR E. GREEN & CO.
Travelers Insuranse Co. representantas

| 90 Elm St. Tel. 270 Westfield, Mass. I

Greenfield Laundry Co.,Inc




