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LDS SEIMAS

Lie-

Šių metų Seimą jau skel
biame. Įvyks Hartford, 
Conn. švč. Trejybės lietu
vių parapijoj, rugsėjo 14 
ir 15 dd. Prel. J. Ambotas, 
tos parapijos klebonas, ir 
LDS 6 kp. nuoširdžiai kvie
čia visus organizuotus lie
tuvius katalikus darbinin
kus ir vadus atvykti į LDS 
organizacijos metinį Sei
mą.

LDS Centro Valdyba ra
gina apskričius ir kuopas 
išrinkti atstovus, paga
minti naudingų įnešimų 
organizacijos gerovei.

Pernai šventėme LDS 
Sidabrinį Jubiliejų. Šįmet 
tą jubiliejų užbaigsime di
džiuliu išvažiavimu
tuvių Darbininkų Diena, 
liepos 27, Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass., 
mūsų organizacijos pirmi
ninko ir Garbės Nario, 
kun. J. Švagždžio vado
vaujamoje parapijoje.

Lietuvių Darbininkų Die
nos rengėjai tikisi svečių 
ir viešnių iš įvairių kraštų, 
įvairių lietuvių kolonijų. 
Jeigu toji diena pavyks, o 
mes tikime, kad pavyks, 
nes iš kolonijų jau gauna
me pranešimų, kad dauge
lis ruošiasi dalyvauti, tai 
ir Seimas Hartforde bus 
daug gyvesnis ir sėkmin
gesnis.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus į Lietuvių Darbinin
kų Dieną, liepos 27, Brock
ton Fair Grounds, Brock
ton, Mass., ir į LDS Seimą, 
Hartford, Conn.
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Katalikas, kurs neremia 
katallkiikos spaudos, neturi 
teiste vadintis geru Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerli 
--------------------------------------------- 4

VOL. XXVI — No. 52

>/■

DARBININKAS
*

; R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL SOUth Boston 2680

amerd:

PADIENIS (Friday) LIEPOS (July) 11 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENT3

Šiurpus Bolševikų Siautimas Lietuvoje

Philipiniečiai Jung. Valstybių armijoje vyksta į Fort Corrigdor, Philippinus, kur po Jung. 
Valstybių karininkų vadovybe lavinsis karo pratimuose. Reiškia taikomasi prie gamtos. Nes visi 
žmonės daugiau pakelia gimtinio krašto gamtos orą ir aplinkybes.

Rusijos Bolševikai Reikalauja V™SA ARK,
Berlynas, liepos 10 — 

į Vokietijos Katalikai Vys

Šaudė Ir Kankino Ūkininkus 
Ir Profesionalus

Iš Berlyno praneša Kau- randama labai daug nužu- 
no žinias, kad prieš pat dytų žmonių. Vien iš Šiau- 
Vokietijos - Rusijos karą lių miesto bėgdami raudo- 
visoje Lietuvoje siautė nieji išgabeno ar nužudė 
raudonųjų gaujos. Visa apie 700 politinių kalinių, 
eilė kaimų sudeginta ir Sugriautuose Tauragės a- 
daug ūkininkų areštuota pylinkių
ir išgabenta į Rusiją arba daug nužudytų 
į kalėjimus. P---

Po Didžiojo karo visos 
Europos tautos ir net tos, 
kurios dėl karo be galo nu
kentėjo, atsigavo ir visuo
se gyvenimo reikaluose 
darė pažangą. Naujai atsi- 
steigusios tautos džiaugė
si įgyta laisve ir pas jas ė- 
mė liepsnoti kūrybinės jė
gos. Atsigaiveliojo ir nu
galėti vokiečiai. Prie pro
greso vokiečius akstino, 
vienok, ne tie patys idea
lai, kurie akstino laisvę 
laimėjusias tautas. Tada 
vokiečius akstino kerštas, 
begalinis jų troškimas at
keršyti, atgauti tą, ką pra
laimėjo ir eiti prie tolimes
nių užkariavimų. Tada ra
miai sau sėdėjo tik perga
lėtojai — anglai ir pran
cūzai. Ant laurų atsisėdę, 
jie manė, kad liko viešpa
čiais ilgiausiems metams.

Jei dabartinis karas eis 
prie tokio galo, kad nuga
lėtuosius pavergti, tai ir 
tą tikslą atsiekus, Europoj 
galės dėtis visai kitaip, ne
gu po ano karo. Europos 
tautos bus tiek išbadėju
sios ir nusikamavusios, 
kad jos bus įpuolusios į 
nusiminimą, į desperaciją. 
Kūrybinių jėgų jos nega
lės savyje sužadinti. Lai
mėtojai ir pralaimėtojai 
bus lygūs dvasios ir kūno 
skurdžiai.

Tokioms galimybėms e- 
sant, reikėtų, kad tas ka
ras kogreičiausia baigtųsi 
derybų keliu.

Maskva, liepos 10 — So- nešama, kad kasdien tuks- kupai išleido laišką, kuria- 
vietų Rusijos bolševikų x----- ’----
vyriausybė, nors skelbią 
almėjimus prieš vokie

čius, tačiau Litvinov atsi
šaukė į Angliją, kad jos 
kareiviai pultų vokiečius 
per Prancūziją, Norvegiją, giuoja gilyn į Rusiją, ir 
ar Olandiją. i bolševikai jau pradeda iš

Tiesa, rodos, dabar kaip Maskvos bėgti, kas įrodo, 
tik būtų proga Anglijai kad Hitlerio galybė gręsia 
oulti Vokiečius, kada jie komunizmui galą, 
sutraukė didžiąją kariuo- Pats Stalinas, kalbėda- 
menės dalį prieš rusus. Ta- mas per radio, sakė: “Kaip 
čiau tai veik nedaroma. galima, kad mūsų garbin- 

Anglijos generolas Wa- goji raudonoji armija ap- 
vel pareiškė, kad Anglijai leistų miestus ir kaimus ir 
ne tik reikia gauti iš Ame- bėgtų nuo priešų ? Ar prie- 
rikos karo ginklų, bet kad šas yra nenugalimas?” Ko- 
nugalėti Hitlerį, būtinai munistai pirmą smerkė 
reikalinga Amerikos ka- Anglijos imperialistinį ka
reiviai. į rą, o dabar šaukiasi pagal-

Rusijos bolševikų ka- bos, kad pultų vokiečius iš 
riuomenė neatsilaiko prieš vakarų pusės ir išgelbėtų 
vokiečius. Iš Maskvos pra- komunizmo “rojų”.

tančiai vokiečių kareivių me ragina katalikus ne tik 
nužudoma. Jei tai būtų iaįkytįs savo šventojo ti- 
tiesa, tai vokiečiai nebetu- kėjimo, bet juos įparei- 
rėtų kareivių, liktų tik ge- g joja griežtai kovoti’prieš 
nerolai. Bet faktas, kad 
vokiečiai nesulaikomai žy-

tikybinius varžymus, ku
riuos nacių vyriausybė vis 
didina.

Vyskupai pasmerkia na
cių griežtą nusistatymą 
prieš Katalikų Bažnyčią, 
uždarymą katalikiškų mo
kyklų, laikraščių ir drau- l _ __ ______ _______

i

gijų. Vyskupai ypatingai 
apgailestauja uždarymą 
katalikiškų mokyklų ir pa
reiškia, kad jie nuolatiniai 
siuntė protestus vyriausy
bei, bet į juos nebuvo krei
pta dėmesio. Vyskupai į- 
vertina vokiečių kareivių 
drąsą ir pasiaukojimą sa
vo šalies gerovei ir pareiš
kia, kad katalikai Vokieti- 
joje yra ištikimi vyriausy
bei, bet reikalauja, kad vy
riausybė nevaržytų Baž
nyčios laisvės.
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PRIPAŽĮSTA NACIŲ NAUJUS 
PUOLIMUS

Raudonieji Sako Tuos Puolimus 
Sulaikę

New York — Maskvos 
radio praneša, kad Sovie
tų lakūnai “visiškai sunai
kino” Rumunijos aliejaus 
centrus, ypatingai šiauri
nėje Bucharesto dalyje. 
Taip pat “sunaikino” vo
kiečių kontroliuojamą prie 
Juodųjų jūrų Constantą jaį jau gabenami 
bazę. i

pasakęs, kad jei komunis
tai turės Maskvą, jie val
dys visą Rusiją. Bet ar val
dys be Maskvos? Maskva 
yra visos komunistų orga
nizacijos centras. Hitlerio 
tikslas yra užimti komu
nizmo centrą. Jei gyvento- 

iš Mas-

Iš Maskvos Išvežami Vaikai
Jugoslavija Bus Padalinta
Roma, Italija, liepos 10— 

Italijos ir Vokietijos vy
riausybės atstovai susita
rė kaip pasidalinti užgrob
tą- Jugoslaviją. - - ■ ■

kaimuose rasta 
ūkininkų, 

Prasidėjus daug gyventojų neteko pa- 
karui, bolševikų gaujos stogės.
su"aikj"° Panevėžį, Vilka-' susid lietu.
vmkj Marijampolę, Siau-j pabėgaių komitetas 
bus, Radviliški ir padege ...... 7 ..............T- T,r b atsišaukia i visą išeiviją ir Kazlų Rudos miskus. . . ... ; ,prašo rinkti aukas nuken-

Iš Vilniaus pasiekė žinios tėjusiems lietuviams Lie- 
Berlyną, kad ten minint tuvoje. 
Lietuvos užgrobimo meti- T - .i i x i-i- -i • Lietuvoje nes sukaktuves bolševikai 
pravedė baisų terorą. Sa
koma, kad Vilniuje GPU 
agentai važinėjo sunkveži
miais ir suiminėjo vyrus,’ 
moteris ir vaikus ir gabe
no naujojon Vilnijon, kur’ 
visus sugrūdo į prekybi
nius vagonus ir juos už
plombavo. Iš naujosios 
Vilnijos vežė į gilumą Ru
sijos. Tačiau ne visus sus
pėjo išvežti, o vagonų pri
reikė patiems raudonie-j 
siems. Tai dalį suimtųjų 
lietuvių paleido į laisvę, o 
dalį sušaudė.

Iš Vilniaus išgabenta 
maisto produktai, avalinė 
ir kiti reikalingiausi daik
tai.

Vilniuje lietuviai bendrai 
su vokiečiais kovėsi prieš 
bolševikus. Lietuviai ka
reiviai, kurie buvo raudo
nojoj armijoj, sukilo ir nu
plėšę nuo kepurių Sovietų 
kareivio ženklus, stojo į. ištuštino kaikuriuos Lie- 
kovą prieš žiauriuosius o-'tuvos kalėjimus. Visus ka- 
kupantus. Jie apsaugojo, linius išvežė į Rusiją, o į 
Vilnių nuo didelių sunaiki- išvežtųjų vietas pasodino 
nimų.

Iš Kauno bėgdami raudo
nieji norėjo išvežti visus 
gydytojus, ir kurie nesuti-_______
ko važiuoti, tai sušaudė, jęs, kad Vokietija puls Ru- 
Tokio likimo susilaukė irįsiją jau gegužės 6 d. š. m. 
slaugės.

Visuose 
kaimuose, 
raudonieji

I
NACIAI LAUŽIA RAUDONŲJŲ

gen. Stasys 
Raštikis sėkmingai ir pla
ningai veda parengiamus 
darbus Lietuvos reikalams 
tvarkyti. Lietuvoje jaučia
mas specialistų trūkumas, 

i Visi valdininkai ir tarnau
tojai, kurie buvo pareigose 
prieš bolševikų okupaciją, 
raginami užimti vietas ir 
dirbti atstatymo darbus.

Lietuvos savivaldybėms 
uždrausta grąžinti buvu
siems savininkams bolše
vikų nusavintus ar konfis
kuotus ar išdalintus tur
tus. Visiems savininkams 
patarta paduoti savival
dybėms pareiškimus dėl 
nusavintojo turto.

Jau esą susitarta su Vo
kietijos valdžia dėl grįži
mo lietuvių pabėgėlių Lie
tuvon.

Iš Karaliaučiaus prane
ša, kad Sovietų raudonieji 
kelios savaitės prieš karą

EILES

Leningradas Pavojuje
Berlynas, liepos 10 — nūs vaizdus. Rusijos bolše- 

Vokietijos nacių karo jė- vikai išbėgdami iš miestų 
gos, kaip praneša vokiečių nužudė tūkstančius žmo- 
žinios, smarkiai spaudžia nių ir juos paliko kraujuo- 
raudonųjų karo
šiauriniame karo fronte, prigrūsti 
Vokiečiai užėmė mieste- į vokiečiai 
liūs Ostrovą, Viljandį ir 
Pernų. Raudonojųjų karo 
eilės įlengtos. Leningradas 
pavojuje.

Vokiečiai visame karo 
fronte sėkmingai atakuo
ją raudonuosius. Nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų eina 
smarkūs mūšiai. Kaiku- 
riose vietose mušasi dur
tuvais ir rankinėmis gra
natomis.

jėgas se. Lvovo kalėjimai buvo 
žmonių. Kada 

! artinosi prie
miestų, bolševikai išvarė 
visus kalinius į kalėjimų 
kiemus ir žemai skrendą 
lakūnai juos visus sušau
dė.

Suomiai įsiveržė Rusijon

naujus “politinius” kali
nius.

Užsienio žinios praneša, 
kad Stalinas tikrai žino-

į Kaip žinoma, iš Lietuvos 
miestuose ir' buvo žinių, kad žydai ir ki- 

iš kur turėjo1 ti masiniai kraustėsi iš 
pasitraukti,'Lietuvos į Rusiją.

Masiniai Bolševikų Zudhnai
■>— j— o------------------------ ------------------ Lvovas, liepos 10 — Vo-
kvos, tai reiškia gręsia pa-| kiečiai užėmę Ukrainos 
vojus. 'miestus, rado pasibaisėti-

• v

Darbininkų Radio Programa

Helsinki, Suomija, liepos 
10 — Suomių ir vokiečių 
karo jėgos šiauriniame 
fronte įsiveržė Sovietų Ru
sijos žemėn 35 mylias ir 
žygiuoja link Murmansko- 
Leningrado. Suomiai - vo
kiečiai užėmė penkius So
vietų kaimelius, ir su di
deliais nuostoliais Sovie
tams, juos atmušė atgal.

Maskva, liepos 10 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
susirūpino išvežimu vaikų 
iš Maskvos, nes vokiečių i bininkų Radio programa, kurią išpildyti yra pakvies- 
lakūnai bombarduoja mie- tas orkestras. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
stą. Maskva yra komuniz- 1150 kilocycles ir klausytis gražios lietuviškos prog- 
mo centras. Lema&& yra ramos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

šeštadienį, liepos 12 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

Anglija Siunčia Ginklus 
Rusijai

Londonas, liepos 10 — 
Anglijos vyriausybė pra
neša, kad karo ginklai jau 
pasiųsti sovietų Rusijai.

s a
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS)

SEIMAS
įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd.,1941

Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 
Hartford, Conn.

LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai ragina
mos išrinkti atstovus. Kiekvienas apskritis 
gali siųsti po du atstovu; kuopa nuo kiekvie
nos dešimties narių gali siųsti po vieną atsto
vą. Atstovų į Seimą įgaliojimai turi būti su 
Dvasios Vado ir kuopos pirmininko ir raštinin
ko parašais.

Apskričiai ir kuopos siųskite įnešimus ir 
pageidavimus Centro Valdybai, kad galėtume 
juos įtalpinti organe “Darbininke” ir perduo
ti Seimui. Pageidaujama, kad visi įnešimai ir 
pageidavimai pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d., š. m.

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius^

Hs
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Rusija Pirks Gazoliną 
Iš Amerikos

Berlynas, liepos 10 —Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad garsioji “Stalino 

sovie-

Smolenskas Liepsnose 
Stalino Unija {laužta

VVashington, liepos 10 — 
Sovietų Rusijos atstovas j 
Amerikai Omansky veda 
sutartį su Amerikos vy-! linija”,; didžiausioji 
riausybė, kad Rusija gale- tų Rusijos tvirtovė keliose 
tų pirkti aviacijos gazoli-'vietose įlaužta. Smolens- 
ną Amerikoje ir gabenti į kas bombarduotas ir lieps- 
Rusiją.

Pirmiau Rusija negalėjo čiai eina į Kievą. 
Amerikoje pirkti karo gin-; Vokiečiai pripažįsta, kad 
klų ir gazolino, bet prasi- kaį kuriose vietose Rusijos 
dėjus Rusijos - Vokietijos kareiviai parodo nemenką 
karui, šios šalies vynausy- pasipriešinimą, bet pridu- 
bė pakeitė savo nusistaty- rįa> kad politiniai komisa- 
mą.

Bet klausimas kyla, kaip kareivius kovoti arba lik- 
Amerikos siuntiniai pa- ti sušaudytais.
sieks Rusiją? Kelias būtų Maskvos pranešama, 
tik per Pacifiko vandeny- kad vokiečiai visuose fron- 
ną į Vladivostoką. Bet Jautuose sulaikyti, bet pripa- 
ponija turi sutartį su Vo- žįsta, kad Bukavinoje Vo
kietija. Ar ji nepradės kiečiai užėmė Cernauti 
skandyti laivų Pacifiko miestą ir privertė rusus 
vandenyne? Amerikos vy- pasitraukti

nose. Per Ukrainą vokie-

rai ginklais verčia Rusijos

J

riausybė tiesioginiai už
klausė Japonijos ką ji ma
no daryti, bet Japonijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
ji turi savo nusistatymą ir 
jo niekam nepasakys. A- 
merikos pažadėta pagalba 
Rusijai nelengvai pasieks 
Stalino valdomą kraštą.

Streikas Gali Sutrukdyti 
Pieno Pristatymą

DARBININKO _
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New yorko uoste, Hudson upės susisiekimo linija 
visuomet tikrinama vandens gilumu. Štai vaizde ma
tosi prikabintos sunumeruotos juostos, kurios parodo, 
koks gilumas upėje ir ar nėra laivams pavojaus įgrims- 
ti dumblyne.

Arkivyskupas Atsišaukė 
Į Tautą

Jau 14 diena kai strei
kuoja duonos išvežiotojai. 
Kai kur gyventojai nebe
gauna duonos. Šiandien 
susidarė rimtas pavojus 
gyventojams, kad gali ne
begauti ir pieno, kada cen
tralinės Massachusetts 

I valstybės ūkininkai ruo-
Arkivyskupas Skvirec-■ šiasi streikui.

kas išleido atsišaukimą į Ūkininkai reikalauja, 
tautą, kuris buvo perskai-i kaj jiems leistų pakelti 
tytas per radio. Garbinga- kainas už pieną, bet agri- 
sis Ganytojas kviečia vi- kultūros sekretorius vilki- 
sus bendromis jėgomis im
tis krašto atstatymo dar-i nekantrauja

bet agri-

bo.
Raudonasis Kryžius atsi

šaukia į visą tautą gelbėti j 
nuo raudonųjų siautimo ir 
karo nukentėjusius gy
ventojus. I

Prancūzai Nori Taikosl . • "• i

Syrijoje
Londonas, liepos 10 — 

Anglijos vyriausybė pra
neša, kad Prancūzijos ge
nerolas prašo jos paskelb
ti sąlygas taikos sudary
mui Syrijoje. Anglija yra 
pasirengus taiką sudaryti. 
Tas duos jai galimybė su
traukti karo jėgas iš vaka
rų prieš vokiečius.

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

CASPER'S BEAUK SALOM

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS

Tel. ŠOU 4645

83 L ST.. SO BOSTON, MASS.

na atsakymą. Ūkininkai 
_ l ir ruošiasi 

streikuoti.

Bolševikai Bombardavo 
Helsinki

Helsinki, Suomija, liepos 
10 — Sovietų Rusijos la
kūnai nakties metu bom
bardavo šį miestą; sunaiki
no gyventojų namus ir 
pridarė miestui didelių 
nuostolių.

Kareiviavimo Metas Bus

VVashington, liepos 10 — 
Prezidentas Rooseveltas 
užgyrė reikalavimą, kad 
Jungtinių Amerikos vals
tybių kareiviavimo metas 
būtų pratęstas ir kareiviai 
būtų siunčiami visur, kur 
tik bus reikalinga.

Dabartinis įstatymas tei
gia, kad po vienų metų ka
reiviavimo kareiviai bus 
atleidžiami ir kiti priima
mi; taip pat kareivių nega-'i 
Įima siųsti į Europą, Aziją,; 
ar Afriką, ar kitus kraš-i 
tus. Tačiau šį įstatymą rei
kalauja pakeisti. Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
kad tai padaryti bus pa
vesta Kongresui.

Visi vyriausybės žygiai 
rodo, kad Amerikos karei
viai bus siunčiami į Euro
pos karo laukus.

Vokiečiai Sulaikyti, Sako 
Maskva

Washington, liepos 10 —.taip pat pareiškė, kad ir 
Prezidentas 1 
pranešė Kongresui, kad 
Jungtinių Amerikos vals
tybių laivynas užėmė Ice- 
landiją. Tas padaryta, pre
zidentas paaiškino, kad 
tos salos vokiečiai neuž
grobtų; toliau, kad šiaurės 
Atlantikoj apsaugoti pre-Į 
kybinius laivus, ir kad už
tikrinti Amerikos siunti
nius Britanijai.

Amerikos laivynui duota 
įsakymas, kad neleistų vo
kiečiams kliudyti Ameri
kos susisiekimo su Icelan- 
dija.

Icelandija randasi tarp, 
Greenlandijos ir Norvegi-j 
jos. Greenlandija jau yra 
Amerikos globoje. Taigi' 
atrodo, kad Amerikos pre-Į 
kybiniai laivai plauks į' 
Greenlandiją, iš ten į Ice-! 
landi ją ir Britaniją. Iš Ice- 
landijos į Britaniją yra a- 
pie 670 mylių.

Vokiečiai pirmiau yra 
pareiškę, kad vandenynas 
apsupęs Icelandiją yra ka
ro zone. Taigi Amerikos 
laivai įplauks į nacių pa
skelbtą karo zoną. Ar vo
kiečiai bombarduos Ame
rikos laivus?

Prezidentas Rooseveltas

kais ir aprybotąis kontrak
tais”. Nepaisant šito apri
boto suvaržymo daug kva
lifikuotų ateivių negali 
gauti kitų darbų. Ir diskri
minacija pasiekią daug 
naturalizuotų įr čia gimu
sių piliečių taipgi. Tas y- 
patingai liečia vokiško ir 
itališko paėjimo žmones, 
žydus ir negrus. Su vokiš
koms ar itališkoms pra- 
vardėms amerikiečiai šian
dien negali gauti darbo 
apsaugos ir kitose indus
trijose, kad nors jie ir jų 
tėvai gimė šioje šalyje ir 
toki kvalifikuoti ir toki lo
jalūs kaip ir kiti amerikie
čiai.

Pasekmingai kovoti su 
diskriminacija, ji turi būti 
atakuojama netik abelnai, 
bet ir atskirai. Aš todėl 
prašau jūsų skaitytojų pa
gelbos. Jeigu kas nors žino 
apie kokį teisingą diskri
minacijos atsitikimą, pra
šau apie tai pranešti Com
mon Council for American 
Unity. Parašykite kokią 
diskriminaciją ir paduoki- 

į te vardą ir adresą nų- 
; skriausto žmogaus, darb
davio vardą, ir kitas infor
macijas.

Diskriminacija liečia ne
tik nuskriaustą žmogų, jį 
liečia mus visus. Tik kuo
met mes turėsime draugi
ją, kuri visus žmones pri
ims kaipo lygius partne
rius, nepaisant spalvos, 

! gimimo ar tikėjimo, tik ta
da mes atsieksime tą ide
alą, tas progas, kokias pa
geidaujame sau ir savo 
vaikams.

Pageidauju, jog jūsų 
skaitytojai prisidėtų prie V • • • — - — — —

DARBININKŲ DIENA-
VISŲ LIETUVIŲ DIENA

Maskva, liepos 10 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
paskelbė, kad vokiečių ka
riuomenė sulaikyta prie 
Lepelio, iš kur būtų tiesiai 
ėję i Maskvą. Komunistai 
skelbia, kad dvi vokiečiu 
divizijos sunaikintos.

čiui; 4) Nekalto Pr. Pane
lės Šv., Cambridge, vad. 
muz. M. Karbauskui; 5) 
Šv. Pranciškaus, Lawren- 
ce, Mass., vad. muz. P. Sa- 
kui; 6) Šv. Jurgio, .Nor- 
wood, Mass., vad. muz. A. 
Šlapeliui; 7) Šv. Roko, 
Brockton, Mass., vad. mu
zikui J. Vaičaičiui.

Bendram chorui vado
vaus muz. A. Giedraitis. 
Šie chorai sudainuos 9 dai
nas ir Amerikos ir Lietu
vos himnus.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR

Ruošiamoji Liepos 27 d., 
1941 m., Brockton Fair 
Grounds, istorinė Lietuvių 
Darbininkų Diena bus kar
tu ir visų lietuvių diena. Į 
ją suplauks ne tik lietu
viai iš Naujos Anglijos, 
bet ir iš tolimų Amerikos 
kraštų, kurie leidžia vaka- 
cijas. Bus žymių svečių ir 
iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
NEPAPRASTA 
PROGRAMA

Ir bus ko važiuoti į šį 
milžinišką lietuvių sąskri- 
dį, nes bus nepaprasta pro
grama, kuri susidės iš: 1) (ŽAIDIMŲ PROGRAMĄ 
Sporto, 2) Dainų šventės 
įr 3) lietuviškų šokių ir 
žaidimų.
SPORTO PROGRAMA 
išpildys pagarsėję ameri
kiečių tarpe lietuviai spor
tininkai vadovybėje šios 
sryties žinovo Felikso 
Dūkštos - Dexter, buvusio: 
žymaus footįjolininko, 
boksininko ir Brocktono 
miesto seįecfmono.
PAINŲ ŠVENTĖS PROG-

a m at ar- i ■ . •

j išpildys So. Bostono jau- 
namečių grupė (tarp 4 ir 

i 12 metų) su savo muzika, 
i vadovybėje O. Ivaškienės.

Be to dar bus kalbų ir žy
mių svečių - valdininkų.
BROCKTON FAIR 
GROUNDS

Tas viskas įvyks nepa
prastai didžiulėj ir pato
gioje vietoje — Brockton 
Fair Grounds, Brockton, 
Mass., kur kas met įvyks- 

RAMĄ išpildys septynių ta šios valstybės milžiniš- 
pąrąpijų chorai, būtent: kos Žemės Ūkio Parodos 

(Brockton Fairs) su ark
lių lenktynėmis ir cirkais, 
kurių žiūrėti suvažiuoja 
po 50,000 žmonių. Dabar 
ta vieta pasamdyta vien 
lietuviams — Darbininkų 
Dienos svečiams bei daly
viams. Joje 'randasi salė 
talpinanti 10,000 žmonių, 
tokiu būdu ar lis ar snigs 
vistiek visiems bus patogu 
ir smagu milžiniškoje salė
je, prie geros orkestros.
DOVANOS
Šioje dienoje bus išdalyta 
už $405.33 dovanų. Kokios 
dovanos bus duodamos 
žiūrėkite į šios dienos skel
bimą.
RUOŠĖJAI

Šią milžinišką Lietuvių 
Dieną ruošia Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga ir laik
raštis “Darbininkas” už
baigimui savo Sidabrinio 
Jubiliejaus metų. Ruošimo 
prieky stovi Bostono Mies
to Legalio Departmento 
narys advokatas Jonas 
Grigalius.
KVIEČIAME

Visos LDS kuopos, “Dar
bininko” skaitytojai ir 
prieteliai yra prašomi or
ganizuoti busųs, platinti 
dienos tikietus ir šiaip or
ganizuotis būriais ir vykti 
į šią milžinišką Lietuvių 
Darbininkų Dieną Liepos 
27, 1941, Brockton Fair 
Grounds. Jei visi sukrusi- 
me, ir savo dalį atliksime, 
tai savo skaičiumi ir prog
rama nustebinsime sve
timtaučius, kaip nustebi
nome per Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje Parodoje. To
dėl valio visi į Lietuvių 
Darbininkų Dieną!

Rengėjai.

i \

parąpijų
įšv. Kazimiero, Worcester, 
vad. muz. J. Žemaičiui; 2) 
Aušros Vartų, Worcester, 
vad. muz. J. Čižauskui; 3) 

’ Šv. Kazimiero, Providence,
R. I., vad. muz. A. Giedrai-

♦ < 5

pildys tai visi vokiečiai ir 
italai, gyvenanti šioje ša
lyje, negaus leidimo išva
žiuoti.

I

• v

Rooseveltas’kitos salos, kurios jo ma-,
nymui yra reikalingos ap- šito tokio svarbaus darbo, 
saugos, bus užimtos šios ir jeigu tik žino apie to- 
šalies kareivių. Taigi gali kius atsitikimus, 
būti, kad užims Azores ir mums praneštų.
Dakar salas. I galima rašyti anglų kalbo-

Vokietijos laikraščiai pa- * ir ,U?,tuvi1 ka'boJfc Siųs- 
smerkė prezidento Roose-klte J .Common Council for 
velto žygį, sakydami, kad £me"ca” Unl^ 222 
jis įėjo j Europos karo lau- £ourth Avenue, New York 

Į ką. Clty-
Italijos laikraščiai rašo: 

t “Prezidentas Rooseveltas 
l pasiėmė didžią atsakomy- 
•bę, pasiųsdamas kareivius 
ir laivyną į karo zoną; jis 
bus atsakingas už Ameri-- 
kos laivų nuskandinimą”. • 

Japonijos laikraščiai ra
šo: “Šitas prezidento Roo- 
sevelto žygis rodo, kad A- 
merika pasirengus sutikti 
Vokiečių užpuolimus, ir 
atrodo, kad karas tarp A-i 

j merikos ir Vokietijos neiš-i 
vengiamas. Visa dabar pri-j 
klausys kaip vokiečiai žiū-i 
rėš į šitą Amerikos “už
grobimą”.

Amerikos gyventojai ir 
pats Kongresas nepareiš
kė aiškių protestų už tai 
prezidentui Rooseveltui, 
nes jie mano, kad geriau 
pirmą užimti ir apsaugoti 
kas reikalinga, negu lauk
ti, kol Hitleris užims.

Prašau gerb. Redakcijos 
atspausdinti šį mano atsi
šaukimą į visus jūsų skai
tytojus. Atsišaukimas lie
čia diskriminaciją prieš 
žmones dėl tautos, rasės ar 
tikėjimo. Tokia diskrimi
nacija aiškiai neameriko- 
niška ir nedemokratiška. 
Sulyginus su kitoms ša
lims, Amerika nuo jos bu
vo laisva, bet visvien tai 
čia, tai ten, ji pasirodo ir 
tampa rimta problema, y-, 
patingai šiuom laiku, kada]

mūsų apsaugos programa 
būtinai reikalauja kiekvie
no piliečio ir gyventojo rė
mimo ir prisidėjimo ir ka
da Jung. Valstybės stovi 
už demokratiją su jos gy
venimo būdu, laisve ir ly
gioms progoms.

Privatiškoj industrijoj, 
valdžia, pagal dabartinius 
įstatymus, neleidžia atei-

kad jie 
Laiškus

Read Lewis, 
Executive Director 
Common Council for 

American Unity.

Kongresas Trukdo Planą 
Siųsti Kareivius! Užsienį 

• ■ - - - ' . ■ . . . y - . — i ,

VVashington, D. C., liepos 
10 — Kaip žinoma, Jung. 
Valstybių armijos genera
linis štabas pasiūlė prezi
dentui, kad pakeistų ka
reivių tarnybos įstatymą. 
Pagal dabartinį įstatymą 
kariuomenės vadovybė ne
gali siųsti kareivių už Va
karinio Pusrutulio. Karo 
štabas rekomenduoja pa
keisti įstatymą taip, kad 
būtų galima siųsti karei
vius kur tik bus reikalin
ga.

Kongreso vadai pasisakė 
prieš armijos štabo pasiū
lymą. Prezidentas taip pat 
pasisakęs prieš tą suma
nymą. Taigi išrodo, kad į- 
statymas pasiliks, kaip 
ra.

Reikalauja Išlaisvinti

y-

Prieškarinis Nusiteikimas 
Tebėra Stiprus

New York, liepos 10 — 
Šiomis dienomis laikraštis 
“The Daily News” prave
dė apie karą šiaudinius 
balsavimus. Balsavimui 
buvo patiektas šis klausi
mas: “Ar Jung. Valstybės 
turi įstoti į karą, kad pa
gelbėtų Britanijai sumušti 
Hitlerį?” Už Amerikos į- 
stojimą balsavę 24,262 
žmonės, o prieš balsavę — 
53,232.

Pirmosios Pagalbos 
Pamokos

Pagal reikalavimą Mas- 
sachusetts Viešojo Saugu
mo Komiteto, Amerikos 
Raudonasis Kryžius duos 
specialų trumpą kursą a- 
pie pirmąją pagalbą civili
nio apsigynimo punktuose.

Viešojo Saugumo Komi
tetas yra suorganizavęs 
keletą tipų savanorių gru
pių, kurių kiekviena yra 
mokoma atskirų dalykų 
pirmosios pagalbos reika
le. Pirmosios Pagalbos 
Bostono apylinkėje pirmi
ninku yra Dr. A. William 
Reggio. Apie kursų eigą ir 
pradžią bus pranešta vė
liau.

VVashington, D. C., liepos 
10 — Jung. Valstybių val
džia pareikalavo, kad Vo
kietija ir Italija paleistų į 
laisvę visus Amerikos pi
liečius, gyvenančius Vo
kietijoj ir Italijoje ir jų 
užimtuose kraštuose, irviams dirbti tik gaminime užimtuose kraštuose, ir 

.lėktuvų įr lėktuvų dalių ir jiems išduotų leidimus iš- 
, tuose darbuose, kurie poĮ važiuoti. Jeigu Vokietija ir 
]'‘slaptais, konficienciališ- Italija to reikalavimo neiš-
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Pasaulis Ištroškęs Taikos, Bet
Šis karas taip keistai susipainiojęs, kad eiliniam 

piliečiui tenka tik žvalgytis, kaip čia išlaikius bent šio
kį tokį neutralumą. Ypač kai prasidėjo kautynės tarp 
buvusiųjų “draugų” ir talkininkų, tai atrodo, kad vals
tybių vadai protiškai pakriko ir jau nebežino ką daro. 
Bet giliau įsižiūrėjus, susidaro kiek aiškesnis įspūdis, 
kad vis dėlto kariaujama ne be tikslo. Vieni kovoja už 
nacizmą bei fašizmą, kiti už tikrą ir tariamą demokra
tiją, kiti už savo tautos gyvastį ir laisvę ir vėl kiti už 
pasaulio prekybą, rinkas ir — dolerį. Išskyrus kovą už 
gyvastį, laisvę ir tikėjimą, kiti motyvai nėra verti to
kio kraujo praliejimo, nė daromų žmonijai medžiagi
nių ir moralinių nuostolių. Jau seniai prieita išvados, 
kad taip plačiai užsiliepsnojusiam kare nebūna tikrų
jų laimėtojų. Net taip vadinamieji “garbingi” laimėto
jai nesusilaukia nė garbės, nė pelno. “Garbė” perkama 
milijonais gyvasčių ir bilijonais sunaikinto turto. Po 
karo visados ateina depresija bei ekonominis susmuki
mas. Tiesa, nugalėtojai užkrauna milžiniškas kontri
bucijas, kurias turi sumokėti sumušti ir pernelyg su
varginti pralaimėtojai. Uždėti kontribucijas lengva, 
bet kaip jas išrinkti iš nualintų kraštų, kuriuose siau
čia toks skurdas ir badas, kad nugalėtojams tenka ga
lų gale juos šelpti? Tautos taip yra tarp savęs ekono
miškai susijusios, kad vienoms skurstant, kitos negali 
nieko joms parduoti. Ekonominiai pusiausvyrai išlai
kyti reikia šiokios tokios lygybės, bet kokio pakenčia
mo vidurkio. Kitaip pasaulio organizmas bus dalinai 
suparaližuotas ir patys karo laimėtojai turės skau
džiai tai atjausti. Tuo būdu karas yra tikra nelaimė ir 
juo greičiau jis užsibaigia, juo lengviau pasaulis gali 
grįžti į normalų gyvenimą.

Nenuostabu tatai, kad blaiviau galvojantieji žmo
nės visa širdimi trokšta taikos. Bet mesti pacifizmo 
šūkį tarp įsikarščiavusių Marso pasekėjų reiškia ne- 
toliesia tą patį, kaip užsitraukti ant savęs išdaviko 
vardą. Tuojau kyla įtarimų, kad kalbas apie taika 
žmogus yra ne kas kitas, kaip tik papirktas priešų šni
pas ar sabotažnikas. Tokio priekaišto nieks nenori su
silaukti, nes karo metu tai gali reikšti kalė jimą ar net 
sušaudyma. Todėlei didelė didžiuma piliečiu neišdrįs
ta apie taiką prasitarti. Išskirti sudaro Popiežius, kurs 
nuo pat karo pradžios primygtinai kalba apie taika. 
Jis žiūri į kruvinus ivykius susirūpinusio tėvo akimis 
ir vadovaujasi vien humanitariniais bei artimo meilės 
sumetimais. Karas tai nelaimė, tai bausmė už nuodė
mes... Dėja, sukietėję neapykantoj ir puikybėj diktato
riai meilės ir žmoniškumo principais nesivadovauja. 
Jie tik tada ateis į protą, kai negailestingas karo die
vaitis juos pačius sumals į dulkes. Kas kuo kariauja, 
nuo to pats pražūva. • K.

Tai buvo MARITIME DAY, kai senatorius James Mead iš New Yorko 
(kairėj) ir Admirolas Emory S. Land, priėmė inspekciją ant laivo “Ame
rican Seaman”, VVashington, D. C.

HATURALIZAVIMO DARBAS
Yra daug skundų, kad žmo

nėms prisieina laukti ilgą laiką 
— daug mėnesių ir net vieną 
metą — pakol jų pilietybės ap
likacijos yra svarstomos. Tai 
teisybė, ir galime suprasti to 
priežastį. Dėl karo Europoje 
tūkstančiai ir tūkstančiai atei
vių pageidauja tapti Amerikos 
piliečiais, kad tik aplaikius vi
sas Amerikos piliečiams teikia
mas teises ir laisves. Natūrali
zacijos ofisai, su tiek daug dar
bo, negali greitai apsvarstyti 
aplikacijas ir, negavę tolesnių 
pinigiškų paskyrimų, negali 
samdyti daugiau darbininkų.

Ir daug kas kito prisideda prie 
šio neapsidirbimo su aplikacijų 
priėmimu. Daug ateivių, ar dėl-

į

Tikrajai Meškai Įžeidimas
Sovietams smarkiai nesisekant ir pastoviai bė

gant, bet vis tebesigiriant, kad jiems ko puikiausiai 
sekasi, kai kurie amerikiečių kartūnistai labai ryškiai 
pabrėžia plėšriosios meškos bejėgišką padėtį ir jos des
peratišką šauksmą, kad kas nors ateitų į pagalbą. Bus 
geri kad ir tie patys demokratai — buržujai, prieš ku
riuos ji buvo skelbusi ir neapykantą, ir panieką, ir ne- 
ilstamą per dienas ir naktis sabotažą net iki to mo
mento, kada naciai atkreipė į ją savo šautuvus. Dėl to
kios staigmenos meška pamiršo savo ‘garbę’, protą ir 
gėdą. Anglų kalboj leidžiamieji laikraščių kartūnai 
labai vaiždžiai tai nupiešia.

Viename atvaizduota, kaip drebanti iš baimės 
stambi meška apsikabino jos pačios apdraskytą Dėdę 
Šamą ir verkšlendama prašo: “Gelbėk, dėde! Pamirš
kim, kas buvo praeity!” Vargšas geraširdis Dėdė, 
streikų ir sabotažo skaudžiai sužalotas, tiek nustebo, 
kad nebežino nė ką į tai beatsakyti. Susirūpinęs jis 
krapštosi galvą ir svarsto: gelbėt tai gelbėt, bet kad 
šis meškinas toks kvailas, jog net šiuo pačiu momen
tu planuoja naujus, mažiau apčiuopiamus sabotažo 
būdus... Kitoj vietoj atvaizduota ta pati meška, bet jau 
kitoniškoj pozoj: ji tokia rami, klusni ir jauki, kad net 
meldžiasi, kukliai rankas sudėjus. Virš jos galvos net 
spindi kažkokia aureolė — ne tai kankinės, ne tai 
šventosios. Labai gražiai atrodo tokia pamaldi meška 
ir. be to. ji niekur nematyta, negirdėta retenybė. Tik 
ot neturi kuo pridengti savo kojų, kuriomis turi pamy
nusi grobį, įsigytą dar tuomet, kai ji nebuvo tokia pa
maldi. Aiškiau kalbant, ji negali paslėpti Lietuvos,
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to, kad aktualiai nepamena, ar
ba klaidingai ar neaiškiai pa
mena, suteikia klaidingas infor
macijas kaslink jų atvažiavimo 
dienos dėl savo aplikacijos. I- 
migracijos ofisai po metų laiko, 
pataria ateiviams, kad negali
ma patvirtinti jų atvažiavimo 
laiką, ir. kad jie privalo prista
tyti tikrą atvažiavimo dieną ir 
vardą laivo, ant kurio atvažia
vo. Praslenka kitas metas, pa
kol ateivis, suteikdamas tikrą 
atvažiavimo dieną ir vardą lai
vo, ant kurio atvažiavo, gali 
gauti pilietybę.

Daug ateivių atvyko į šią šalį 
pat jaunystėj, su savo tėvais; 
kiti apsivedę su Amerikos pilie
čiais; kiti sugrįžo į savo senąjį 
kraštą ir vėliau vėl sugrįžo į 
Jung. Valstybes; kiti pageidau
ja parsitraukti savo gimines į 
šią šalį su amerikoniškoms vi
zoms. Kitas ateivis nori žinoti, 
ar jis pilietis? Ar privalo prašy
ti pirmų popierų? Kada gali 
prašyti antrų popierų? Kokia 
jų tikra atvažiavimo diena ir 
kuriuo laivu jie atvažiavo? 
Tie, ir daugelis kitų klausimų 
suka galvas ateivių. Žmonės su 
toms problemoms arba bet ku
rioms kitoms gali kreiptis prie 
Immigrants’ Information Bu- 
reau, 756 Fifth Avenue, New 
York City, kur galės gauti rei
kalingų informacijų.

Teisingumo Departamento A- 
teivių Registravimo Skyrius 
jau pradėjo peržiūrėti ateivių 
užsiregistravimo blankas, su
rasti kurie čia nelegaliai atva
žiavo. Kuris tik nepadavė savo 
tikrą atvažiavimo dieną ir tikrą 
vardą laivo, ant kurio atvažia
vo, gali atitaisyti tas klaidas ar
ba dadėti informacijas ant at
virutės ir pasiųsti Departamen
tui. Taip darydami išvengs ne
smagumų.

Visiems yra žinotina, jog 
prieš įgijimą Amerikos piliety
bės, kiekvienas asmuo privalo 
išlaikyti kvotimą. Immigrants’ 
Information Bureau, iš buvusių 
kvotimų pagamino ir atspaus
dino sąrašą klausimų ir atsa
kymų, kurie sutinka su nauju 
Natūralizacijos įstatymu. Ši- 

. tuos klausimus ir atsakymus 
Į galima gauti anglų ir lietuvių 

’ Infor
mation Bureau, 156 Fifth Ave- 

priėmė ei^.nue, New York City, pasiun- 
l čiant penkiolika centų pagami
nimo

i

A. Vaičiulaitis pažymėjo, kad 
lietuvis seniau kovojo dėl seno
viškumo. vakarietiškumo, 
ščioniškumo, dvasinės ir 
nes kultūros ir šiandien 

' tančiai lietuvių paguldė ;
už šias tik ką išvardytas žymes. 
Ir šiandien lietuvis kovoja ne 

Kaip skruzdelės suėda per vieną naktį jautį. — Gyvatėkūdikio lopšy.— Lietuvaitės'^ 
pasiilgusios mėlynų akių. — Daug sveikinimų. — Lietuvio charakteringesni bruožai.

Naujoji studentų valdyba sukėlė daug gražių vilčių.

i

Karžygiškas Kraujas Ir Gilios Kapų Duobės, Kad« 
Per Mirtį Laisvai Gyventumėm

, krik- 
meni- 
tūks- 

galvas

I

sumaniai čiumpa gyvatę už 
galvos ir kūdikis liko išgelbėtas.
— O, kaip baisu, — tarė susi

rūpinusi ir nusigandusi Birutė 
Čiočytė.
— Bet Brazilijoje yra ne tik

1. Pakelyį L K. Studentų 
Seimų, įvykusi š. m.

liepos 5 d.
Stud. Vincas Čiočys, iš Provi- 

dence’o atvažiuoja, š. m. liepos 
5 d., su karu j 
paskambina ir sutikęs mane, sa-' sigrožėti ir brazilų romantika/ 
ko: 'Viena mergaitė su vyriškiu ne-'
— Jūs norite važiuoti, Maria- gali eiti į teatrą, kavines ir tt.,

napolin, Thompson, Conn., į L. turi būti tėvas, motina ar kitas 
K. studentų seimą. koks trečias asmuo. Jei vyriškis
— Taip. Sėdu į šaunų karą ir pamilsta mergaitę — jis negali 

stud. V. Čiočys supažindina su ateiti pas ją į namus. Mylimasis:

prie klebonijos, tokių įvykių, bet ten galima Pa-(dvįejų

2. Studentų Seime
Jau ir Marianapolio šaunioji 

kolegija. Greit skubu j posėdį. 
Prieš mano akis gražusis prezi
diumas, kur sumaniai pirminin- 

, kavo Balys Laučka, padedamas 
i vice-pirmininkių: Al. 

Stasiliūnaitės ir Sofijos Stul-i 
ginskaitės. Ką seimas svarstė ir 
nutarė gražiai ir dailiai viską 
ant balto popieriaus surašė Pet
ras Aikšnoras ir Estera Yokšai- 
tė.

ir už viso pasaulio žmoniškesnį 
ir geresnį gyvenimą, nes lietu
vis aiškiai pasakė ,kad rytojaus 

i žmogus, turi būti geresnis žmo- 
gus.

A. Vaičiulaičio paskaita visus 
sužavėjo ir visi klausytojai min
timis buvo nulėkę į Lietuvos 
miestus ir laukus, kurie birželio 
m. 21-23 d. buvo tūkstančių Lie
tuvos karžygių krauju apšlaks
tyti; jie savo krauju palaistė 
tautos laisvę ir savu noru ryžo
si mirti, kad tik svetimiems ne
vergautų. Tas kraujas, kuris iš
lietas Kauno gatvėse ir gilūs 
kapai, kurie tūkstančių karžy
gių kaulus priglaudė, rodo visos

i

kare sėdinčia savo sesute Birute ateina prie savo simpatijos na-i Seim3 pasveikino kun. Dr. J. tautos pasiryžimą gyventi per
ir p-le Elena Gumauskaite.
— Ar jūs iš Lietuvos, — pasi

teiravo mūsų bendrakeleivės.
— Taip, gyvenau šešis mėne

sius Vokietijoj, daugiau kaip 
mėnesį Brazilijoj, o jau trečias 
mėnuo kaip Amerikoje.
— Ar gražu Brazilijoj, — 

klausė simpatinga Birutė.
— Graži gamta, vertėtų 

jums pamatyti Brazilijos
sakišką gamtą, bet ten yra taip 
pat baisių gyvačių ir didelių 
skruzdelių, kurios net jautį per _ jeį tįk bus galima — va- 
vieną naktį sudoroja.
— Kaip tai — skruzdės jautį 

suėda?..

pa-

ir 
pa-

imu, atsistoja prie lango ir ten;Navickas- Marijonų provincijo- 
dainuoja arijas, ar skambina ^as’ kuris linkėjo studentėms 
gitara, o mergaitė su ilgesiu Sreit ištekėti, o vyrams išeiti į 
žvelgia į tolį ar pritaria savo kariuomenę. Profesionalų vardu 
simpatijai tyliai niūniuodama kalbėjo Dr. Galinis, iš Bostono, 
ilgesio dainas. Po kiek laiko ei-j^'*esa’ reikia pasakyti, kad tą 
na prie altoriaus ir dvi širdys dien^ ir profesionalai posėdžia- 
susijungia gražiam gyvenimui, j vo- Sveikino taip pat naujasis 

, i Marianapolio kolegijos rekto-
| - Kaip gražu ir įdomu, -pra- rius kun Dr j Vaškas kun Dr 
sitarė nušvitusiu veidu Elena
Gumauskaite.
— O jūs, panelės, ar važiuosite

į Lietuvą?

— Žinoma, Brazilijoj yra 
skruzdės piršto didumo, jos 
rausiasi po žemėmis ir išrausia 
didžiausius urvus. Nusiganęs 
jautis eina ir įkrenta į išraustą 
duobę ir nebegali išsikapstyti, 
per naktį skruzdės iš jo palie
ka tik kaulus... O su gyvatėmis 
dar baisesnių dzyvų pasitaiko. 
Motina užmigdo pusantrų metų 
kūdikį lopšy ir pati užmiega. 
Nakties metu pabunda, pasi
lenkia prie lopšio ir paliečia kū
dikį, bet ji savo rankose pajun
ta kokį tai glitumą ir šaltumą. 
Uždega šviesą, žiūri, kūdikį ap- 
siviniojusi didžiausia gyvatė. 
Tyliai pašaukia vyrą, o vyras

mirtį.

3. Pajėgiausios kuopos, 
rezoliucijos ir naujoji 

-* valdyba.
Valdybos vardu pranešė Jakš- 

taitė ir iždininkas V. Šaulys,— 
stipriausiai veikia VVaterburio, 
Worcesterio Aušros Vartų ir 
Šv. Kazimiero parapijų L. K. 
studentų kuopos. WaterburioĮ 
studentai kas mėnesį vis ši tą1 

i naują įneša.
L. K. studentų seimas, įvykęs , ., .. T1 I kalbose, iš Immigrants

š. m. liepos 5 d., Marianapoly, Į R11_
jThompson, Conn.

' lietuvių ir anglų kalba rezoliuci
jų. Lietuvių kalba: 1) Pasvei
kinti dabartinę Lietuvos vyriau
sybę, 2) Pagyvinti veikimą: a) 
uždarant mirusias kuopas, b) 

L u sugyvinant apmirusias, c) stei-
, . , ' ’ giant naujas, kur tai galima: 3)dentų pirmininkas. Tai vyras. ,, , A .... ........... Kad studentai suruoštų bent

. , I vieną parengimą ir iš jo gautąviskumo ir katalikiškumo vagą. , , . _ . ,_ . . .... pelną skirtų Lietuvos reika-Rastu taip pat pasveikino kun. ,lams. Anglų kalba: 1. Amerikos 
prezidentui Rooseveltui padėko
ti už jo prielankumą Lietuvai, 
2. Sovietų ambasadoriui Ameri
koje, kad Stalinas ir sovietai ne
turi teisės kalbėti Lietuvos var
du. Kopija įteikiama Halifaxui. 

i 3. Pasveikinti Hartfordo vysku
pą. Sumanymuose kalbėjo: Dr. 
Galinis, Kun. Dr. Vaškas ir kiti. 

Išrinkta nauja L. K. Studen
tų Centro valdyba. Į Centro val
dybą išrinko pirmininku Petrą 
Aikšnorą, vice-pirmininkais — 
EI. Katinaitę ir Jakštaitę, se
kretoriumi J. Navicką, adminis- 
tartorium — Ed. Galevičių ir 
socialiniu sekretoriumi A. Sta- 
siliūnaitę. Turime daug gražių 
vilčių, kad naujoji valdyba ne 
tik veikliau pasireikš kūrybin
gais darbais, išjudins apmiru
sias kuopas. įneš naujo gyvumo 
į studentus, bet taip pat išties 
užjūrio broliams lietuviams sa
vo gražią ranką ir padės kuo 
galėdami atsistatyti Lietuvai. 
1941.-VII 7. K. Šilinis.

I
Matulaitis, kuris rengiasi vykti 
į Londoną pastoracijos tikslu 
pas lietuvius, kun. Marčiulionis,; 
atvykęs iš Chicagos. Waterbu- 
rio L. K. studentų kuopos vardu: 
pasveikino Jakštaitė, Mariana
polio kuopos vardu — Grafas,! 
o Worcesterio Aušros Vartų 
kuopos vardu Elena Katinaitė, 
o Šv. Kazimiero — Adelė Ivaš- 
kaitė. Raštu pasveikino “Ame- 

Tada mūsų rikos” redaktorius Juozas Lauč-;

i žiuosime.
— Jums vertėtų pamatyti Lie

tuvą?
* i

— Kodėl? — paklausė abi 
grakščios mergytės.
— Todėl, — ir nutilau ir minu

tę nieko nesakiau.
bendrakeleivės dar labiau pra- ka, buvęs ilgametis 
dėjo įdomautis:
— Nu, sakykite, kodėl vertėtų kuris Amerikoj varo gilią lietu-; 

pamatyti Lietuvą.

— Lietuvą turėtumėte pamaty- Dr Starkus*ir kun. Petrauskas,|
ti, nes ji įdomi ir graži, o po da-, po SVeikinimų įdomi, gra- 
bartinių kančių ji bus dar įdo- - . ... - -
mesnė, o be to. kokie gražūs vy
rai, jų akyse spindi dangaus ži- 
drumas ir mėlynumas.

— Kai tik galėsime — būtinai 
važiuosime, — tarė Birutė ir E- 
lena, gražiai nusišypsojusios.

I

ži, turininga ir stilinga prof. A. 
Vaičiulaičio paskaita. A. Vai
čiulaitis šiltai nupiešė lietuvio 
charakteringus bruožus: seno
viškumą, sujungtą su sveika 
moderniška kultūra, vakarietiš- 
kumą, susijusi su Kristaus 

------------------------- :------------------------------------------------------------- ; mokslu, pajėgumą ir gyvumą 
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos. Tas grobis, jos dvasinėje ir meninėje kultūroje, 
sosto papėdė, lyg koks molis limpa prie kojų. Molis Kai kurie Lietuvos rašytojai, 
netvirtas dalykas. Nuo smūgių ir sukrėtimų jis vei- kaip Maironis, Vaižgantas. V. 
kiai sutrupa ,bet priskretęs prie kojų nesiduoda nusi- Krėvė, Ber. Brazdžionis, dalinai 
kratomas. Jis ryškiai įrodo, kad pamaldusis “Miša” K. Aleksandravičius gali 
neperseniai buvo įsibriovęs į svetimą kiemą. Kaip va- drąsiai lenktiniauti su pasauli- 
gis ar plėšikas — skirtumo nesudaro. Įsivėlusios į sve- niais rašytojais. Platus pasaulis 
timą molį kojos parodo, kad meškinas nedorais takais aPie mūsli rašytojus mažai teži- 
vaikštinėjo...------------------------------------------------------ no, nes mes lietuviai dėl netur

to neįstengiam jų išreklamuoti 
ir raštų išversti į kitas kalbas. 
Paskaitininkas nieko nepasakė 
apie save, bet galiu drąsiai pa
sakyti .kad rašytojas Ant. Vai
čiulaitis savo raštu, stiliumi ir 
forma gali būti įrašytas į pa- 

K.! saulinio masto rašytojų eiles.

Kartūnai gabiai nupiešė, bet jei juos parodžius 
tikrajai meškai, tai ji neskaniai nusikreiptų ir griežtai 
užprotestuotų, kad jos asmenybė skaudžiai įžeidžiama, I 
panašiems palyginimams panaudojant. Ir iš tiesų. I 
Meška gali būt negraži ir gramozdiška. Įerzinta, ji ga
li būti žiauri ir plėšri. Ji gali būti palinkusi smagu
riauti ir svetimą medų vagišiauti. Bet ji kol gyva ne
buvo tokia veidmainė, melagė, niekše ir begėde.

ir persiuntimo išlaidoms.
I.I.B.

Gaisrai Lietuvoje
— Patirta, kad per pas

kutiniuosius mėnesius o- 
kupuotoje Lietuvoje yra 
kilę gaisrų visoje eilėje fa- 

i brikų. Kaune sudegė me
chaninė audykla ‘Boston’, 

’ be to, degė metalo fabri- 
i kai ‘Neris’ ir ‘Metalas’, 
tekstilės fabrikas ‘Audi
mas’, Kauno skerdykla 
‘Maistas’ ir mažesnių fa
brikų. Vilniuje degė 3 fa
brikai.

Bolševikai kaltina, kad 
tai esąs “sabotažninkų” 
darbas, tačiau patvs oku
pantai pripažįsta, kad fa
brikuose įsivyravusi mas
koliškoji betvarkė ir ne
rūpestingumas, todėl gais
rai galėjo kilti dėl blogos 
priežiūros.

Pietų Amerikoie Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”. 366 VV. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Lietuvių Darbininkų Dienos rėmėjai auga kasdie
ną. Atrodo, kad jau iš anksto kaip jaunimas, taip ir 
suaugusieji ruošiasi vykti liepos 27 d. į Brockton Fair 
Grounds. Pereitą savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekan
tieji: £
Mrs. J. Mockevičius, Bridgeport, Conn. ...
I. Stonis, Providence, R. I...........................
Paul Bartulis, Subfield, Conn...................
Pr. Krikščiūnas, Manchester, N. H...........
Wm. Wasiliauskas, Watertown, Conn. ... 
Mrs. M. Čižauskienė, Worcester, Mass. ... 
M. Viesulienė, Dorchester, Mass................
M. Šapalienė, Philadęlphia, Pa................
P. Kupinski, Fairmount, III.......................
M. Vilkienė, So. Boston, Mass...................
Rt. Rev. Maciejauskas, Los Angeles, Cal. 
P. Juškevičius, Kearney, N. J..................
B. Kleponis, Lawrerice, Mass...................
J. Meiron, Springfield, III..........................
A. Makeitis, Garden, Mass.......................
W. Zaremba, Manchester, N. H...............
M. Jančius, Miners Milles, Pa...................
M. Balutis, Norwood, Mass. ....................
M. Pajaujienė, Worcester, Mass. .............
P. Lubin, Waterbury, Conn......................
A. Daltuva, E. Hartford, Conn..................
G. Zablaitis, Hartford, Conn......................
P. Šnaras, So. Boston, Mass................... 
M. Gurskienė, So. Boston, Mass...............
A. Kučinskienė, Cleveland, Ohio.............
M. Jucienė, Baltimore, Md........................
K. Gaidis, Nashua, N. H...........................
J. Petkus, Brockton, Mass..........................
U: V., Cambridge, Mass............................
Em. Slatkevičienė, So. Boston, Mass.......
Aug. Sanda, Dorchester, Mass................
Mrs. Čikanauskienė, New Britain, Conn. 
Mrs. R. Zaremba, Scranton, Pa................
D. Kurkauskas, Philadęlphia, Pa............
Šv. K. S. Roseland, UI. .............................
F. Poškus, Brighton, Mass.............. ’.........
Ona Nageliūtė, Baltimore, Md..................
D. Žiūkas, Cambridge, Mass......................
Mrs. R. Zaremba, Scranton, Pa.................
B. Baranauskienė, Hartford, Conn...........
M. Balukonis, Hartford, Conn...................
K. Pakštas, Brighton, Mass.......................
Mrs. Grivaila, Gary, Ind.............................
Šv. Kaz. Seserys, Kansas City, Kansas ... 
J. Tveraga, So. Boston, Mass...................
J. Mackelionis, So. Boston, Mass..............
P. Joncius, So. Boston, Mass......................
S. Agentas, Linden, N. J...........................
Š. Norkūnienė, Nashua, N. H...................
L. Valkavičius, Hudson, Mass...................
J. Slavis, Athol, Mass.................................
V. Barysas, Worcester, Mass....................
V. Kimball, Shrewsbury, Mass..................
Mrs. A. Besasparis, Waterbury, Conn. ... 
Ė. Plekavičienė, So. Boston, Mass............
J. Ruka, So. Boston,. Mass.........................
M. Varzinskienė, So. Boston, Mass...........
K. Supranavičius, Dorchester, Mass........
L. Kumpa, Brockton, Mass.......................
A. Urcinas, Waterbury, Conn...................
A. Venckus, Turners Falls, Mass..............
Mrs. O. Aleskevičienė, Waterbury, Conn. 
J. Raudonaitis, Ozone Park, N. Y............
J. Overka, Nashua, N. H...........................
F. Wolange, Lawrence, Mass....................
K. Motuzą, Nashua, N. H..........................
P. Jakienė, New Britain, Conn.................
V. Jonušas, Brighton, Mass......................
V. Kudirka, Norwood, Mass......................
Mrs. Usevičienė, E. Bridgevvater, Mass. .. 
J. Petrauskas, So. Boston, Mass...............
B. Silkauskas, Waterbury, Conn...............
J. Fronckus, W. Medford, Mass...............
M. Zuiss, Fiskdale, Mass...........................
A. Sedlevičius, Hudson, Mass....... ...........
A. Aukštikalnis, Brockton, Mass...............
A. Wismont, Brockton, Mass....................
Ig. Grusas, E. Hartford, Conn. ................
A. Ribokienė, Bridgeport, Conn...............
K. Klimkaitis, Worcester, Mass...............
L. Kauneckienė, Lewiston, Me................
L. Gedrim, E. Pepperell, Mass...................
G. Poskus, So. Boston, Mass. ................
Z. Pocius, So. Boston, Mass.....................
A. Prakapienė, So. Boston, Mass...............
Anna Stokna, VVaterbury, Conn...............
Pr. Sopis, Waterbury, Conn......................
Mrs. Wm. Gedman, Westfield, Mass.......
J. Zidanavičius, Brooklyn, N. Y...............
J. Mickeliūnas, Chicago, III......................
A. Daukshas, Newark, N. J......................
A. Jarmalavičius, W. Lynn, Mass............
M. Gąsiūniene* Athol, Mass.....................
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SEKMADIENI

Liepos-July 27 d., 1941 
BROCKTON, FAIR GROUNDS 

BROCKTON, MASS.

Pirma Dovana
- : - _ . > ‘ ♦ r t

■V-.

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

$1.00; 
$1.001 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
51.00 

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.
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1. Star Spangle Banner; 2. Palankėj, Palankėj; 3. 
Važiavau Dieną; 4. Piauti linksma; 5. Ant tėvelio 
dvaro; 6. Saulutė tekėjo; 7. Čia kraštas liūdnas; 8. 
Mergužėle mano; 9. Ant kalno karklai siūbavo; 10. 
O čiu, čiai-liu-liai; 11. Tas ne brolis; 12. Lietuvos 
himnas.

Vieną bendrą chorą sudarys sekantieji chorai: 
. 1. Šv. Kazimiero par., Worcester, — muz. J. Žemaitis,

2. Aušros Vartų par., Worcester, — muz. J. Čižauskas,
3. Nekalto P. P. š., p. Cambridge, muz. M. Karbauskas,
4. Šv. Kazimiero par. Providence, — muz. A. Giedraitis,
5. Šv. Pranciškaus p. choras, Lawrence, muz. P. Sakas,
6. Šv. Jurgio par. choras, Norwood, — muz. A. Šlapelis,
7. Šv. Roko par. choras, Brockton, — muz. J. Vaičaitis.

Chorams diriguos muz. A. Giedraitis.
P-nios O. Ivaškienės vaikučių grupė išpildys gra

žius tautiškus šokius.
Bus įvairi sporto programa, vadovybėje Felikso 

Dūkštos.

■
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Penkta Dovana
•. a» ’ • »

Westinghouse Portable Radio.
Vertės $19.95

Šešta Dovana
Elektrikinis Toasteris

Vertės $2.95

Septinta Dovana
Elektrikinis, Laikrodis

Vertės $2.95
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PARLOR SETAS, kurį dovanojo MONTELLO QUALITY 
UPHOLSTERING CO., 10 Arthur St., Montello, Mass. Vedė
jas A. Kasparas.

Vertės $219.50

Antra Dovana

z

p

v

:/d *1

FUR JACKET (Kailinis 
Jaketas), kurį dovanojo I. 
J. FOX kompanija per sa
vo atstovą B. KORAITĮ.

Kam ši dovana teks, tik
rai džiaugsis, nes šis pui
kus, elegantiškas Jaketas 
yra naujos, 1941 m. mados. 
Įsigykite bilietų!

Vertės $100.00

Trečia Dovana
I
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ELEKTRIKINIS GRAMAFO-
NAS. Moderniškai padirbtas.

Vertės $35.00

Ketvirta Dovana
r --
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Portable Rašomoji Maši
nėlė. Parankus dalykas.
Vertės $25.00
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Penktadienis, Liepos ii, 1941

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
__ _________ ' DARBININKAS ~________________

Prel. J. Macijausko Auksinis Jubiliejus . *
J

Birželio 1 dieną, 1941 metais

5. Bendruomenės Gerove

J

lietuvių šioje šalyje mano. Pa
kviesta kalbėti thipgi komisijos 
narė p-lė M. Jokubaitė, kuri 
jautriai prisiminė apie Lietuvos 
praeitį ir mūsų praeities ben
drą darbuotę, kvietė ir toliau 
tęsti tą gražų darbą, idant pa
gelbėjus atgauti laisvę, ir 
tiems, kurie nukentėjo šiame 
perversme Lietuvoje.

Apgailestaujam, kad susidė
jus aplinkybėms, negalėjo at
vykti į šį parengimą p. Simutis. 
Lietuvos Generalio Konsulato 
raštininkas, kuris buvo prisiža
dėjęs pasakyti kalbą.

Vienu žodžiu nuotaika šio su
sirinkimo bei parengimo buvo 
jauki ir patrijotiška. Čia aiškiai 
pasirodė, kad visi susidomėję 

; bei susirūpinę savo tėvynės liki
mu. šio parengimo pelnas yra

Suorganizavimas paskirtas dėl Lietuvos Gelbėji
mo Fondo.

Birželio 22 d. mokyklos moks
lo metų užbaigimo programa 
sujungta su klebono kun. Jono 
Bakšio vardinių minėjimu. Visi 
mokiniai pradžioje gražiai pa
dainavo. Pasveikiųimo eilėraštį 
pasakė V. Daugeliūtė. Operetę 
“Stebuklingoji radasta” suvai
dino J. Kazakevičius. D. Sava- 
ge. V. Baronas, R. Dominaitė,
I. Karvelytė, P. Ismontaitė, E. 
Mockevičius, A. Sereikis, E. 
Broun. V. Trilikauskas, M. Vė
želytė. Be to, daug mokinių vai
dino grybų, bernaičių, čigonių, 
mergaičių, nykštukų roles. V. 
Bermaniūtė padainavo solo.

Mokyklą baigė Darata Savi- 
čiūtė, Virginia Daugeliūtė, Vy
tautas Baronas, Jonas Kazake
vičius. Albinas Kazlauskas, Juo
zas Rovas, Jonas Vėželis. Ame
rikos Legiono dovanas laimėjo 
D. Savičiūtė ir V. Baronas — 
už Amerikos istoriją. Kitas do
vanas gavo: D. Savičiūtė — už 
anglų kalbą. V. Baronas — už 
tikybą; V. Daugeliūtė — už 
darbštumą ir gerą elgesį; Ka
zakevičius — už gerą ištarimą; 
Al. Kazlauskas — už istoriją;
J. Vėželis — už aritmetiką; J. 
Rovas — už mandagumą ir gerą 
elgesį.
žymėjo R. Dominaitė. Al. Bart- 
manas, 
kaitė. M. Bitinaitė,
J. Jagory.

Šiemet programa ypač tuo 
brangi, kad vaikučiai labai gra
žiai lietuviškai žodžius tarė. 
Vaidinimas labai gerai atliktas 
ir vykusiai sudainuota. Džiaug
smas vietos lietuviams .garbė 
seserims pranciškietėms už gra
žų vaikučių auklėjimą, gili pa- 

J. Bakšiui už 
, puikų mokyklos tvarkymą.

A. Žiemys.

Liepos 7 d. prelatas Ju-j 
liūs Macijauskas sulaukė 
50 metų kunigavimo su
kakties — auksinio jubi
liejaus. Nors trumpą laiką 
jubiliejatas dar išgyveno 
Amerikoje, tačiau jis jau 
visiems gerai žinomas kaip 
geras misionierius ir orga
nizatorius.

Auksinio jubiliejaus pro
ga. lai būna leista supažin
dinti šio laikraščio skaity
tojus arčiau su prel. Ju
liaus Macijausko gyveni
mu.

Jubiliejatas prel. J. Ma- 
ciejauskas gimė 1868 m., 
liepos 1 d., Papivėsy, Krin
čino parapijoje, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Gimna
zijos mokslą ėjo Latvijoje, 
Rygoje, Aleksandravo 
gimnazijoje, kartu su a. a. 
Aleksandru Skripka. 1885 
m. įstojo į Kauno Kunigų 
seminariją, ir 1991 m. lie
pos mėn. 7 d. buvo įšven
tintas kunigu ir paskirtas 
vikaru Ramygalos parapi
jom Tolimesnį vikaro dar
bą tęsė Panevėžio Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje. 
1899 m., spalių 28 d. atvy-. 
ko į Švėkšną ir ten ėjo kle
bono ir dekano pareigas i- 
ki 1937 m., spalių 27 d.

i Prelato J. Maciejausko 
darbą ir pasišventimą įro
do jo paskyrimai ir paauk
štinimai, nes 1918 m. pas-, 
kirtas Kauno — Žemaičių 
Vyskupijos Garbės Kanau-į 
ninku, 1927 m. paskirtas 
Telšių kapitulos prelatu, 
1928 m. už švietimo nuo- 
pelnus apdovanotas Gedi- 

i mino ' ordenu ir 1937 m. j 
taip pat už švietimo nuo
pelnus paskirta pensija.

Jo darbai ir nuopelnai 
.Lietuvių tautai ir visuo-į 
menei tikrai dideli ir juosi 
praleisti nepaminėjus bū
tų nusikaltimas. Štai nors' 
trumpi chronologiniai jo 
darbuotės vaisiai:

1905 m. gerbiamas su
kaktuvininkas įkuria Švė
kšnoje pirmąją lietuvišką 
dviklasinę parapijinę mo
kyklą ir iš senosios bažny- 

I čios kiek vėliau pastato 
mokyklai didelius rūmus. I 
Tais pačiais metais švėkš-, 
noje pastato didelę gotiško 

Į stiliaus mūrinę bažnyčią. 
. 1906 m. įkuria Švėkšnoje 
Labdarybės D-ją ir pasta
to prieglaudai net trejus 

; namus. 1912 m. pastato 
ten naują kleboniją. 1918 

. m. įkuria Švėkšnoje gim
naziją. Jo rūpesčiu apie tą 
patį laiką pravestas gra
žus plentas nuo Švėkšnos 
iki Klaipėdos krašto. Sude

rgus 1926 m. gimnazijos rū
mams, 1928 m. pastato 
gražią modernišką gimna
ziją, kuri, pašventino pats 
Šv. Tėvo delegatas, daly
vaujant pačiam Lietuvos 
prezidentui Antanui Sme
tonai.

Kaipo didelės energijos, 
j ir kūrybos asmuo gerb. 
prelatas lankė taip pat už
sienyje žymesnes vietas. 
į 1904 metais sukaktuvi- 
’ ninkas aplankė šventąją 
žemę, Palestiną ir Egiptą. 
Tais pačiais metais vysku
po Paliulionio deleguotas 
aplankė Šv. Tėvą Pijų X. 
1926 m. buvo deleguotas į 

i Eucharistinį kongresą

Iti, prižadėjo amžiną palaimintųjų atlyginimą. “Jūs 
j Mano Tėvo palaimintieji’ Ką jūs ^padarėte vienam iš 
įtu Mano mažiausiu brolių, jūs Man. padarėte”.

‘ GALAS.

Jei visi, tie, kurie pasirenka apleisti savo gimtinę, 
ir tie, kurie sutinka priimti ateivius, dės visas pastan
gas, kad pašalinus visas kliūtis tarp tų dviejų šalių ir 
sudarius viena kitai pasitikėjimą, tai visi, kurie tuo 
žmonių pasikeitimu esą paliesti, didžiai ir daug lai
mės. Tada šeimos gaus dalį žemės, kuri bus joms tik
rąja gimtine, pilnoje to žodžio prasmėje. Labiau ap
gyventos šalys bus palengvintos ir jos žmonės susida
rys sau draugų svetimose šalyse; gi valstybės, kurios 
priima ateivius susilauks darbščių naujų piliečių. Tuo 
būdu tautos, kurios atiduoda savo piliečius ir kurios 
naujus priima, abi prisidės prie didesnės žmogaus ge
rovės ir visos žmonijos pažangos ir kultūros.

Šitie tai yra dėsniai ir nurodymai, brangieji vai
keliai, kurie Mes norime, kad būtų priimti ateities nau
jai organizavimo tvarkai, kurios visas pasaulis tikisi 
ir laukia po šio baisaus karo, kad žmonės galėtų gy
venti taikoje ir ramybėje, ir teisingumas pasaulyje 
viešpatautų.

Belieka Mums, Leono XIII dvasioje ir sulig jo nu
rodymų ir tikslo, paskatinti jus, kad tęstumėte tą dar
bą, kurį praeitoji jūsų brolių ir seserų karta, su tokia 
tvirta drąsa pradėjo. Neleiskite, kad tas nuolatinis 
socialinės Enciklikos balsas nutiltų jūsų tarpe, tas 
balsas, kuris nurodo tikintiesiems antgamtiniam žmo
nijos atnaujinimui dorovinę pareigą bendradarbiauti 
bendruomenės sutvarkymui, o ypatingai ekonominio 
gyvenimo, skatinant visus, kurie toje srityje dalyvau
ja, į darbą nemažiau kaip ir į nuosavybės įsigijimą.

Ar šita nėra tai kiekvieno Krikščionies pareiga?: 
Brangieji Vaikeliai, nesiduokite, kad išorinės kliūtys 
jus sulaikytų; lai visuomeninio gyvenimo didėjąs pa- 
gonizmas nenugąsdina jus.

Budėkite
Lai klaidų ir nesveikų mokslų skleidėjai jūsų ne

suklaidina, nes jie nesirūpina gyvenimo pagerinti, bet 
ardyti ir naikinti tikybinį gyvenimą; jie klaidingai 
skelbia, sakydami, kadangi išganymas priklauso ant-j 
gamtiniai malonei ir esą išimtinai Dievo darbas, tai 
mums nereikalinga žemėje bendradarbiauti. O, apgai
lėtinas Dievo darbų nepažinimas’. “Sakydami esą iš
mintingi, jie pasidarė bepročiai”. (Rom. 1, 22.

Rodos, kad malonės pajėgumas nebūtų bendra
darbiauti su mūsų nuoširdžiomis pastangomis kasdie
ną išpildymui Dievo įsakymų, kaip atskiri asmenys ir 
kaip bendruomenės nariai; rodos, kad per 2000 metų 
nebuvo gyventa ir palaikyta Bažnyčios sieloje bendros 
atsakomybės jausmo visų už visus; taip kad sielos bu
vo ir yra verčiamos prie didvyriškos meilės, vienuolių 
sielos, kurie išdirbo žemę, tų kurie išlaisvino vergus, 
gydė ligonis, platino Tikėjimą, civilizaciją ir mokslą 
visais amžiais ir visiems žmonėms, kad sudarius to- 

‘ kias socialines gyvenimo sąlygas, jog visiems būtų ga
lima gyventi kaip žmogui ir Krikščioniui pridera.

Ir jūs, kurie esate įsitikinę šia šventa atsakomybe, 
neturite pasitenkinti išsiplatinusiu viešu vidutinišku
mu, kame žmonių didžiuma negali, be didvyriškų do
rybės darbų, išlaikyti Dieviškųjų įsakymų, kurie vi
suose dalykuose yra neliečiami.

Jei ir dabar tarp idealo ir tikrenybės atrodo esą 
nelygybė, jei buvo nepasisekimų, kurie atsitinka vi
suose žmonių veiksmuose, jei buvo skirtingų nuomo
nių, visa tai neturėtų jūsų dvasios prislėgti, ar jūsų 
pastangas sumažinti, ar sukelti apgailestavimų, ar 
apkaltinimų vienų kitų. Jūs neturite užmiršti, kad tas 
įkvėptas Popiežiais Leono XIII raštas, “Rerum Nova- 
rum”, nurodė gyvą ir tyrą socialinio mokslo šaltinį, 
kuris, nors dabar gal dalinai ir apverstas skirtingų 
nuomonių ir didžiųjų įvykių griuvėsiais, ryt, kuomet 
šio pasaulio audros sunaikinimas bus atstatomas nau
ja socialine santvarka, kuri yra troškimu Dievo ir žmo
gaus verta, ta enciklika įkvėps naują drąsą ir naują 
jėgą žmonijos kultūros išvystymui.

Išlaikykite broliškos socialinės dvasios garbingą 
liepsną, kurią penkiosdešimtys metų atgal buvo už
degta jūsų tėvų širdyse šviesiais Leono XIII žodžiais: 
žiūrėkite, kad ji neužgestų; lai ji dega per jūsų pagar
bą ir darbą; neužgesinkite jos savo, nevertais, bai
liais veiksmais, kada ji taip yra reikalinga mūsų be
turčių brolių naudai; dabokite, kad dulkės ir purvas, 
prieš Krikščioniškos ir nekrikščioniškos dvasios, ne
nugalėtų jūsų.

I Paskutiniu kartu Ameri
kon atvyko 1938 m., spa
lių mėn. ir čia darbavosi 
vesdamas misijas iki 1940 
metų, birželio mėn. Tuo 
laiku gerbiamas sukaktu
vininkas nuvyko į Los An
geles, Kalifornija ir ten 
pradėjo organizuoti lietu
vių parapiją.

Parapija suorganizuota 
ir gražiai gyvuoja. Jau tu
ri savo bažnyčią ir klebeni- ( 
j4-

Tai trumpai paminėti žy
mesni prel. J. Maciejausko 
gyvenimo bruožai, kurie 
labai teigiamai charakte-

Prel. Juiius Macijauskas, rjzuoja sukaktuvininko as- 
Los Angeles, Cal. lietuvių menį.
par. klebonas,, liepos 13 d. Kalifornijoje parapijos y- 
š. m. mini savo 50 metų ra tikrai sveikintinas, nes 
kunigavimo sukaktį. Auk- daugelis apie tai jau se- Birželio 29 d., pp. Vincas ir 
sinio Jubiliejaus proga niau svajojo, bet įvykdyti Adelė Kripai minėjo 4 metų ve- 
sveikiname prel. J. Maci- nepajėgė. Nors sukaktuvi-i dybmio gyvenimo sukaktuves, 
jauską ir linkime ilgiausių ninką jau puošia auksinio Ta proga šv. Kazimiero parapi- 
metų! i jubiliejaus kunigavimo; jos choras įteikė gražią puokštę

—————— vainikas, tačiau jis nenuil- gėlių poniai A. Kripienei su pa- 
1932 m. buvo štamai darbuojas, kurdą-'sveikinimu. Jau penki metai 

kaip ponia A. Kripienė, mūsų 
50 metų jo Kunigystės parapijoj yra vargonininkė ir 

jubiliejaus paminėjimas į- sumaniai veda chorą. Prie šios 
vyks š. m. liepos 13 d.

Sveikindami 
sukaktuvininką — vetera
ną, auksinio jubiliejaus 
proga, linkime jam gra
žiausios ateities visuose jo 
darbuose ir prašome jam 
geriausios Dievo palaimos. 

Tėvynės Sūnus.

kunigavimo'jos choras įteikė gražią puokštę

Chicago je,
vėl paskirtas delegatu į mas ir organizuodamas. 
Eucharistinį kongresą Du
bline (Airijoje). Gerbia
mas sukaktuvininkas pre-

' latas žinomas ir kaip geras 
misionierius, nes misijas 
yra vedęs daugelyje užsie
nio vietų — Vokietijoje, 
Lenkijoje, Škotijoje, Šiau
rinėje Amerikoje ir kitur. 
Į Šiaurinę Ameriką buvo 
atvykęs net apie 6 kartus.

progos sveikinu ponus Kripus, 
gerbiamą linkėdama saulėto gyvenimo ir 

sulaukti daug daug metelių. M.

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y

Šv. Jurgio Parapija

Kituose skyriuose pasi-

WATERBURY, CONN.

Paskatinimas
Kurstykite tą ugnelę, lai ji kūrenasi, lai ji liepsno

ja. Darbuokitės, kad Krikščioniškasis socialinis moks
las aiškiau šviestų; neškite jį kur tik pasigirsta vargų 
dejavimai, skausmų šauksmas, kančių balsas. Lai At
pirkėjo Švenčiausios Širdies meilė paskatina jus prie 
uolesnio Katalikiško veikimo.

Eikite prie tos ramios ir nuolankios Dieviškos Šir
dies, kuri yra visos paguodos šaltinis, kada gyvenimo 
vargai ir atsakomybės jus spaudžia; tai yra Širdis To, 
Kuris, už kiekvieųą nuoširdų darbą, už Jovąrdu ir Jo 
dvasioje suteiktą pagalbą suvargusiems, prispaustie
siems, tiems, kurie yra pasaulio apleisti ar nuskriaus-

J. Vėželis, M. Mastaus-
J. Dudaitė,

Birželio 27 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovų atsilankė skaitlingai. 

į Ilgą kalbą pasakė p. J. Jenušai- 
i tis, taksų kolektorius. Taipgi 
kalbas pasakė kleb. kun. J .Va- 

! lantiejus ir Tėvas pranciškonas 
te- iš Kretingos. Aukų iš draugijų

■surinkta $9.74. Pavieniai aukojo! dėka kleb. kun.
i neteisėto užgrobimo mūsų
|vynės Lietuvos. Sea Cliff Pavi-'į

Lione. Morris Cove. ‘ ' Vladas Lušas $5.00 ir Vincas
Į Ramažauskas $2.00. Federaci- 

Suvažiavo gana skaitlingai; . , . e-.n™° & jos 22 skyrius paaukavo $10.00
geros valios lietuvių bei lietu- ... ... . , . , T .i dėl Vvaterburio stalo. Lietuvių 
vaičių. bet dėl tokio svarbaus L-.. ™. ~Dienoje. Thompson. Conn., lie- 
naminėjimo turėjo susirinkti . . ... . . ......I1 J J ; pos 4 d. »»aterburieciai Lietuvių

'daugiau. Taipgi buvo atvykę 1^. . - • . , T-i J Dienoje gausiai dalyvavo. .
i viešnios ir svečiai iš tolimesnių . ... ...
kolonijų kaip tai Waterbury. . ~ . . . .
Bristol. Branford ir iš kitų.

BROOKLYN, N. Y.
Liepos 13 d. Moterų Sąjungos 

Jie'29 kuopa rengia pirmąjį šiame 
daug nusivežė valgių ir gėrimų, sezone 
Aukojo pinigais, valgiais ir gė- Park. Šeimininkės jau pasiga- 
rimais sekančiai: Fed. 22 sky- mino skanaus alučio

4:30 valandą po pietų prasi- rius $10.00, Gyvojo Rožančiaus Visos ir visi kviečiami tame iš
dėjo programa, kuri buvo turi-į D-ja $10.00 ir Apaštalystės D-ja važiavime skaitlingiausiai daly-

išvažiavimą į Forest

ir valgių.

PUOŠNIOS VESTUVĖS
Mūsų parapijoje per birželio 

mėnesį įvyko žymėtinas skai
čius vestuvių.

Birželio 29 d. susituokė C.Y.A. 
nariai, p-lė Bronė Jankauskiūtė

įsu Edwardu Makarskiu (Atka- 
Icy). Šliūbas buvo iškilmingas, 
kurį teikė klebonas kun. Paulio- 
nis. Iškilmes puošė gražus gie
dojimas. Vyresnioji pomergė 
buvo jaunosios sesutė Sofija 
Jankauskiūtė, o pirmasis pabro-' 
lis buvo Andrius Vensevičius. 
Viso dalyvių buvo net šešios 
poros. Vestuvių pokylis įvyko
puošnioje ir didelėj svetainėje.' 
The Grand Paradise. Svečių bu-' 
vo daug. Jaunavedžiai išvyko; 
porai savaičių į Thousandj 
Islands. Linkime jiems gražaus' 
ir laimingo gyvenimo! K.'

- - - ■

Liepos 6 d., susituokė p-lė Re-j 
gina . Klimaitė su p. Pečkys.l 

‘ Šliūbas įvyko tuoj po sumos. 
I kurį suteikė klebonas kun. Pau- 
lionis. Šiai pora: altorius buvo 
puikiai išpuoštas gėlėmis. Jau
nuosius atlydėjo net keturios 
poros pomergių ir pabrolių.; 
Vyresnioji pomergė buvo Elena 
Šablevičiūtė. o svočia buvo ge
rai žinoma p-nia Šablevičienė. 
kurios namuose įvyko vestuvių 
pokylis. Per šliūbą jausmingai 
pagiedota tinkamos giesmės.

Šiai jaunai porai linkėtina 
daug laimės jųjų naujame gyve
nime1. K.

NEW HAVEN, CONN.

ninga ir įvairi. Šv. Kazimiero,$5.00. Pavieniai aukojo: ponai 
parapijos choras, pritariant vi- i Morkevičiai. Girdzijauskai. M. 
sai publikai sudainavo Ameri- Stankevičienė. J. Gailis. K. Ma
kos ir Lietuvos himnus, p. Al. tusytė, Ližauskienė, p. Jaku- 
Pilvelis. vietos mokyklų fizinės'bauskas ir N. N. Minėtieji as- 

I kultūros instruktorius pasakė ’ menys daug dovanojo, bet daug 
įžanginę kalbą angliškai, pa-'ir pasidarbavo, kad daug žmo- 
reikšdamas šio susirinkimo bei:nių nuvežus į Marianapolį. Be 
parengimo tikslą. Jo kalba'to, daug darbavosi 
buvo reikšminga ir pritaikinta mens: O. Landžiūtė. 
prie šios dienos mūsų tėvynės Iiūnienė, V. Voglienė. 
likimo. Po to perstatė

Birželio 29 d pasidarbavimu 
mūsų kolonijos visų draugijų 
bei kuopų įvyk bendras vienų 
metų paminėjimas komunistų

ir šie as-
M. Matu- 

M. Ven- 
vietos dzelienė. K. Dapkus ir P. Jurk- 

miesto mayorą gerb. John W. šaitis. Sodėl aukavo: Bross Co.. 
Murphy, pasakyti kalbą. Mayo- — B. Karpavičius, p. Drevins- 
ro kalba buvo turininga, įdomi kas. M. Janušaitienė. ir J. Klin- 
ir patriotiška. Mayoras pareiškė ka. Waterburio Kolegijos Komi- 
norą matyli mūsų tėvynę laisvą tetas taria nuoširdų ačiū vi- 
ir nepriklausomą, kaip kad bu-įsiems už aukas ir už darbą. Pa- 
vo prieš rusų užgrobimą, p. Al. tys komiteto nariai taip pat 
Pilvelis, padėkavo mayorui už dirbo daugiausiai. Jie rinko au- 
atsilankymą, už pasakytą kai- kas. prisidėjo darbu ir pinigais, 
bą ir pareikštus linkėjimus mū
sų tautai. Vėliau perstatė vietos( 
kleboną kun. E. Gradeckį. vesti Į 
toliau programą lietuvių kalbo
je. Kun. Gradeckis sveikino vi-' 
sus atsilankiusius, kvietė visus; 
vieningai dirbti dėl labo mūsų; 
tėvynės, nes tik vieningai dirb-' 
darni mes galim nuveikti dide
lius ir naudingus darbus. Taip
gi kalbas pasakė svečias Dr. M. 
J. Colney - Aukštakalnis, iš 
VVaterbury. Conn. pagyrė vietos 
lietuvius, kad visi bendrai dir-; 
ba. p. J. Lisauskas iš Bristol. 
Conn.. nušvietė komunistų tero
rą Lietuvoj, nes teko ten gyven
ti ir matyti, kaip komunistai 
viską naikina ir suvaržo laisvę. 
Aiškiai pareiškė, kad Stalino 
saulė r.ėra tokia šviesi, kaip j choras kitokių margumy
daugumas mūsų suklaidintų'nų.

vauti. Jei būtų lietus, tai išva
žiavimas įvyktų pas ponus Te- 
rebeizus. 180 Hale, netoli parko. 
Lauksime visų. Koresp.

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

Prof. St. Šalkauskis.

j Liepos 13 d. įvyksta Labdary
bės D-jos piknikas Petro Kru-

i gėrio ūkyje. Highland Avė. 
: Daugiausia šio pikniko pasiseki- 
[ m u rūpinasi ponia V. Vogonie- 
i nė. kuri rinko aukas ir pati pri- 
, sidėjo pinigiškai. Ponia Voglo- 
nienė yra pati užaugusi našlai- 
tyne ir dabar pati našlaičius la
bai atjaučia. Piknike prašome 
visus skaitlingiausiai dalyvauti 
ir šį gražų tikslą paremti. Tiesa, 
yra daug geros širdies žmonių, 
kurie kasmet paaukoja dalį pa
vargėliams. bet jų galėtų būti į 
dar daugiau.

Piknike bus orkestrą ir šokiai.1
I

Dalyvaus Šv. Juozapo parapijos;
i

i
i

I

* zf

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dil visokių reikalų.

■ William J. Chisholm : 
j GRAB0RIU8 ■
i “Asmeniškas Patarnavimas’' Į

: . 331 Smith St, •
' PROVIDENCE. R. L
’ Telephone: (

'[ Ofiso: Dexter 1952
'j Namų: PI. 6286 i

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

..
397 MAIN ST. Tel. 8-1944

VVORCESTER. MASS
.273 Ma'n St..» ’ Webster, Mase.
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Padėkos Žodis PHILADELPHIA, PA.

(VAIPOS SKELBIMAI<
KLIERIKAI ATOSTOGAUJA

Užsibaigus mokslo metams 
seminarijoje, klierikai, Jonas

ma apsilenkti ir su vietos 
mininkėms, kurios pagaminu 
skaniausius valgius. Šeiminin
kėms vadovavo ponia Elena 
Kazakauskienė. Dalyvavęs.

p. Alena Cofsky (Cižiūtėl. |jauskas ,r jynas Hritz. Minėti 
šiais metais užbaigus teisių 
mokslą Northeastern Law mo
kykloje, ruošiasi valstybės kvo
timams.

garbės stalo. Viduryje stovėjo 
didelis vestuvių pyragas ir si
dabrinės ir kitos dovanos. Va
karo vedėja, ponia Marijona 
Varaneckienė pasveikino jubi- 
liejatus Vasiliauskus ir pakvietė 

i sekančius asmenis juos pasvei- 
jJezavitaitė su Thomas Steven- kinti; paneiė Adelė Vasiliaus-1 
son iš Nevvton Lpper Falls, kajtė, Albertas Varaneckis, 

Šv. Pranciškaus parapijos pik- ^asSi : Magdalena Ausikaitienė, \ aleri-
nikas įvyko sekmadienį birželio ,, Ja P*ud°kas’ Zigmantas Saba-
29 d. Diena buvo šilta. Žmonių 
privažiavo daug. Vieni maudėsi, 
kiti vaišinomi, užkandžiavo, 
'šnekučiavosi. Jaunuoliai su ve
dusiais turėjo “softball game”, 
kurį buvo suorganizavęs Juozas 
Blaževičius. Žaidimą laimėjo 
jaunuoliai, kuriuos mūsų klebo
nas pavaišino tonikų. Dar nete
ko sužinot kiek liko pelno, bet 
tikimasi pelno bus, nes visi dar- 
■bininkai-ės, jaunuoliai ir senes
nieji darbavosi sunkiai ir nuo
širdžiai.

LAfttNCE, MASS

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

asmens gražiai išreiškė savo I 
linkėjimus ir sveikinimus. Po to 
šeimininkės apstatė visus stalus 
visokiais gardžiais valgymais ir 
gėrimais. Orkestras griežė visą 
laiką. Orkestros nariai buvo:— 
Juozapas Plikavičius, Lewisto- 
no senas smuikininkas, Juzefą 
Baniulis, pianistė, ir Kazimieras 
Kalvelis. Prie garbės stalo sėdė
jo p.p. Vasiliauskai, p. Vasiliau
skaitė. dvynukai - Sūnūs —Juo-i 
zapas ir Harold Vasiliauskai,' 
Albertas ir Marijona Varanec- 
kiai. Valerija Varaneckaitė, 
Zigmantas Sabaliauskis. Jonas 
Hritz ir jų sūnus Jonas Hritz. 
Po skanių valgių ir gėrimų se
kė šokiai iki vėlybai nakčiai. 
Pokylis įvyko Šv. Baltramiejaus 
svetainėje. Rengėjos, kurios 
daugiausia dabavosi buvo se
kančios : Marijona Varaneckie-, 

p. Angelė Pazniokaitė praleido nė. pirmininkė, Magdalena Au-

Kiek laiko atgal buvo sunkiai 
susirgęs p. Mickūnas, gyv. Win- 
slow Avė. Bet dabar jau jaučia
si kiek geriau. Jis turėjo širdies 
ataką. —

i Ponia Mace (p. Jasionių duk
tė), kuri buvo sunkiai susirgusi 
ir turėjo operaciją Norwood li- 

„ , ........................ „ , goninėje, sveiksta namuose.Sekmadienį, birželio 29 d.. _ . , .,, t , Linkime geros sveikatos.musų klebonas kun. P. M. Ju-
ras pagarsino vasarinės moky-' Trečiadienį liepos 9 d pas pp. 
klon vaikučių registraciją. Jei Pa2niokus lank6si Kazl.
atsiras vaikučių, norinčių mo- mierietas is chicagos - Sesuo 
kytis lietuvių kalbos, ją dėstys virginija ir yeneranda.
patsai mūsų dvasios vadas. Ta proga lank&1 klebonijoja ir 

pas pp. A. F. Kneižius.
Mirė a. a. Bernardas Bauša ir

iškilmingai palaidotas iš Šv.'
Pranciškaus parapijos bažny- atostogas pas pp. adv. B. Sykes, sikaitienė, Ona Bikulcienė, Tek- 
čios, birželio 30 d. Aušrelė, jųjų gražiame vasarnamyj, lė Kalvelienė. Valerija Rudokie- 

Pinehurst Beach. Wareham, nė, Uršulė Vaitonienė. Ona Bi- 
Mass. CSN. -------------------------------------------N0RW00D, MASS

LEWISTON, MEBirželio 29 d. įvyko L. Vyčių
27 kp. piknikas, kuris buvo sek-'------------
mingas. Komisija gražiai pasi- Birželio 28 d. ponai Juozapas 
dąrhąvn j ū" Malvina Vasiliauskai * buvo

_________ 'pagerbti jų 25 metų vedybinės 
sukakties proga. 25 metai atgal 
ponai Vasiliauskai priėmė mo
terystės sakramentą Šv. Petro 
parap. bažnyčioje. Dabar juos

Pereitą savaitę išvyko atos
togauti varg. Anicetas Šlapelis. 
Jis išvyko į Rochester, N. Y. ap
lankyti savo brolį ir žadėjo ap
silankyti kitose lietuvių koloni
jose.

Muz. Antanas Giedraitis
Šiomis dienomis lankėsi 
Chicagoje pas savo tėve
lius. Grįž į Providence šio 
mėnesio 14 dieną. Muz. A.

< Giedraitis liepos 27 d., Lie
tuvių Darbininkų Dienoje, 
Brockton Fair Grounds,
Brockton, Mass. diriguos 
bendram chorui, suside- 

’;dančiam iš 7 chorų.

Pittsburgho Lietuvių diena 
dėl lietaus, 4 d. liepos mėn., ne
galėjo įvykti. Buvo atidėta sek
madieniui, liepos mėnesio 6 d. Burokas ir Pranas Statkus, par-
Nors ir sekmadienį dangus bu- vyko atostogų. Malonu kazimie- 
vo apsiniaukęs ir protarpiais riečiams prisiminti, kad neužil- 
lietutis iškrisdavo, tačiau Pitts- go susilauksime naujų kunigų, 
burgho ir apylinkių lietuviai kurie tikrai pasiryžę likti dva- 
gausiai susirinko į savo tradici- sios vadais. Klieriko J. Buroko 
nę metinę šventę, Lietuvių die- sesutė jau dvylikti metai kaip 
ną, žavinguose Apvaizdos kai- Sesuo - Sabina 
neliuose.

i Didžiausi pasisekimo kaltinin- nėse mokyklose.
j kai, taip greitu laiku, sukvietu-! Klierikui Statkui mokslas la- 
sieji Pittsburgiečius Lietuvių bai sekas, apdovanotas medaliu 
Dienai buvo gerbiamieji Pitts- už mokslą.
burgho klebonai, kurie ir patys 
atsilankė į šį gražų lietuvių su
buvimą.

D. G. Povilas Dargis radio1
bangomis kvietė lietuvius iš to- siški> daro malonų patarnavi- 
limesnių apylinkių. Daug darbo mą. Visus kviečia mokyklos mo- 
ir trūso Lietuvių dienas pasise
kimui pridėjo Šv. Pranciškaus

Kazimieriečių
tarpe darbuojas moko parapiji-

PARSIDUODA Variety krautu
vė su namu arba be namo. Na
mas yra trijų šeimynų, 2 fl. po 
5 kambarius ir vienas 3-jų kam- 

i barių. Visi moderniški įrengi
mai. Biznis išdirbtas per 18 me
tų. Atsišaukite: M. T., 188 W. 
9th St., So. Boston, Mass.

(11-15-18)

ronas. Salomija Šileikienė, Juze
fą Laučienė, Barbora Simokai-

PRASIDĖS VASARINĖ 
TIKYBOS MOKYKLA

Šv. Kazimiero parapijos dva-

kinius, kurie lanko valstybines 
viešas mokyklas, vasarinėn mo-

tis. Ona Apsega. Emilija Krapa- Rėmėjai, ir tie, kurie aukojo, kyklon- Mokytojos stengsis kiek 
vickienė, Jadvyga Meinoris, Ka- dirbo ir maloniai patarnavo, at- galima pamokyti, kad prirengus

DĖL VAKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kamba
riai. Prieinama kaina. Praleis
kite savo vakacijas su lietuviais 
per Stellą Kodienę, 365 Nantas- 
ket Avenue arba 10 Whitehead 
Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. (23-23)

VELDERIAI
reikalingi industrijoms.
CERTIFIKUOTUS VELDERIUS 

paruošia New England’s Geriausia 
Velding mokykla. įsirašyk dabar j 

saugumo darbų klases —
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 
Dienoms ir Vakarais klasčs-par* 3kos 

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories, 

Ine.

»I

slankiusiems. ’ mokinius prie Šv. Sakramentų.
Ligi vėlyvo vakaro lietuviška Mokykla prasidėjo liepos 7 d. 9 

muzika ir daina rekordais links- vaL rVte ir ^sis iki 12 valan' 
mino p. Katilius iš Homestead. dos- ^Parapijinėj mokykla 

Talkino net ir svetimtaučiai, 
ypač p. Paulina Simon, kuri pa- mokykla tęsis berods ,tik vieną 
ti pasistatė savo 
aukas surinko ir kartu su savo 
giminaičiais. Kun. Cox ir kun. čius leis į tą vasarinę mokyklą 
Lawless parėmė skelbdami ra- dėl tikybos pamokų. Mokiniai-ės 
dio. '_____________________
svetimtaučių.

Pittsburg’o lietuviai biznie- 
riai, kaip visuomet, taip ir šiais 
metais gražiai pasirodė savo au- 

(komis ir darbu. 
I Lietuvių Dienoj visuomenės 
išleisti vienokiu ar kitokiu bū- nau^ kleboną kun.

Mūsų parapijoj randasi daug centai nenuėjo veltui, 
ligonių. Vieni ligoninėse, kiti buvo paremta naujos akademi- min^ bankietą. Nors ta diena Į 
namuose gydosi. Muz. J. Čižau- jos statyba. Todėl visiems rė- buvo labai šilta’ parapijinė! 
skas jau trečia savaitė kaip gu- mėjams, aukotojams, darbuoto. kimšte fisikimšo pa- Luu3 pIule31u-
Ii Šv. Vincento ligoninėje po o- jams ir gausiai atsilankiusiai £erbti nauJ4jj kleboną. Pilnas nalllS ir biznierius, kurie 
peracijos, pamaži sveiksta. Jį visuomenei tariame 
pavaduoja p. Januškevičius, se- džiausią ačiū, 
niau buvusis Aušros Vartų pa
rapijos vargonininkas, kuris da-' 
bar užsiima mūsų parapijos za
kristijono darbu.

Pas p. Čižauską lankosi daug žęs vėl darbuotųs mūsų tarpe,! jo Ričmondiečių parapijos uni-’ 
j pažįstamų bei draugų, vietinių kaip iki šio laiko darbavosi. Pa-. formuotas benas, kuris puikiai;

” _.................... _. j rapijiečiai, išsiilgę. R. išpildė dalį programos. Negali-j

rolis Breitmozeriai, Anupras Bi- 
kulčius, Augustas Rudokas ir 
Antanas Ausikaitis. Daug sve
čių atsilankė iš Rumford, Me- 
xico, Lisbon Falls, Maine ir iš 
Cambridge, Mass.

Levristono Korės?. — M. D.

‘‘ i yra
331 Earp St., Phila. Vasarinė f

būdelę, pati mėnesį. Manoma, kad tėvai pa
sinaudos ta proga ir savo vaiku-

Worcester, Mass.
Šv. Kazimiero Parapija pos 28 dieną. Visų darbuotojų 

vardai spaudoje tilps vėliau.
D-s.

I

Todėl nemaža atsilankė ir kviečiamos tik 7-to ir 8-to sky- 
'riaus, kuriems jau laikas priim- 

Šv. Komunija. K. D.

Aušros Vartų Parapija

Šv. Kazimiero parapijos susi
rinkimas įvyko birželio 30 die
ną. Susirinkimui vadovavo kle
bonas kun. A. Petraitis. Minėta-

giminės ir draugai pasveikino ir me susirinkime dalyvavo šios 
j surengė jiems puikų bankietą. parapijos visų katalikiškų drau- 
?į kurį atsilankė apie 150 svečių, gijų atstovai. Susirinkime nu- 

Birželio 29 d. priėmė Moterys- Svetainė buvo išpuošta spalvuo- tarta tinkamiau prisiruošti prie 
tės Sakramentą Šv. Jurgio lietu- tais popieriniais kaspinais, sta- parapijos metinio pikniko, ku- 
vių par. bažnyčioje p. Marijona lai gyvomis gėlėmis. Kada ponai ris įvyks rugpiūčio 3 dieną, 
Adams- Adomaitytė su Irwin Vasiliauskai atėjo į salę, visi su-' Maironio parke. Kad tinkamiau 
George Dumin iš Foxboro. Lai- stojo ir juos sveikino rankoms prisiruošus. išrinkta komitetas, 
ke jungtuvių giedojo solo p. V. plojimu. Aldona Ausikaitė su- kurį sudaro klebonas kun. A. 
Rakauskienė ir duetą su savo teikė poniai Vasiliauskienei Petraitis, garbės pirm.; kun. J. 
vyru p. Petru Rakausku. i raudonų rožių bukietą. Ponia Bakanas. pirm.; kun. J. Padvai-

__________ j Magdalena Ausikaitienė prise- skas. iždininkas; E. Milienė ir 
Birželio 28 d. Moterystės Sa- gė abiems gyvas gėles prie krū- J. Jurgelionytė. raštininkės.

kramentą priėmė p. Marijona tinės. Po to juos nuvedė prie Antras susirinkimas įvyks lie- ir iš apylinkės miestų.

Priimtuvės Kun. Dr. Vito 
Martusevičiaus 

Ričmondiečiai, priimdami 
Vitą Dr. 

Jais Martusevičių, surengė jam iškil-

: PARSIDUODA puikus dviejų 
aukštų namas trijų šeimynų ir 
puikus modemiškai įrengtas 
restoranas — (aludė) išren- 
duotas, kuris daro puikų biznį. 
Prie namo yra puikus daržas ir 
dviejų karų garadžius. Priežas
tis pardavimo: moteris liko naš
lė ir nebegali prižiūrėti tokio 
namo. Dėl informacijų kreipki
tės pas savininkę: Mrs. L. Za- 

, pėnienė, 113 Tample St., Nash- 
ua, N. H. (7-11-15)

Remkite tuos profesio-

nuošir-Sarbės stalas Papildytas sve-savo skelbimais remia 
' čiais - kunigais. Vakaro - ba- į “Darbininką”. 

Kun.J.Skripkus.'h&us vedėjas buvo prof. Senn.
_—. Daug gražių kalbų ir linkėjimų 

Linkime p. Jonui greitos ir'pasakyta naujam klebonui. Y- 
stiprios sveikatėlės, kad sugrį-’ patingai labai puikiai atsižymė-

Telephone
80. BOSTON

1058

r

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

PICKWICK “LIGHT” Ale

r

Naujai Supažindintas

PICKVVICK
" L j i!-J" ALE

Pagarsėjęs

PICKWICK
REGULARAle

Tie, kurie mėgsta 
lengvesnį, šviesesnį Ale, 

ras tinkamiausiu

Senai mėgstamas tų, ku
rie reikalauja stipresnio 
Ale, kaip skoniu, taip 
pat ir pačiu alumi.

Bay ViewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lSdirbysčių auto 
mobiliua. Taisymo ir demonatravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoo 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

i

PICKWICK
"ALE that is ALE"

ICKWIC
ALE
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[vietinės žiniosl--------- --------_ę_
ŽINUTĖS

Liepos 4 d., Juozapas S. Ky
bartas apsivedė su Nora M. 
Carroll.

Tą dieną taipgi apsivedė Ju
lius Balutis su Alena Stačkiūte.

Liepos 7 d., su šv. mišiomis 
prasidėjo vaikų vasarinė moky
kla. Seserys Jėazus Nukryžiuoto 
moko vaikučius lietuviškai. Šį 
metą vaikučiai yra mokomi Šv. 
Petro ir Povilo parapijos moky
kloje W. Broadvvay. Kitomis va
saromis lietuvių parapija 
tikslui samdydavo miesto 
kyklą arti bažnyčios.

tam
mo-

LANKĖSI

Pirmadienį, birželio 7 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi p. Zigmas Ka- 
’alius iš Waterbury, Conn. Po- 
įas Karalius yra LDS 5-tos kp. 
;enas narys ir “Darbininko” 
mietelius ir rėmėjas. Atsilanky- 
no proga, p. Karalius užprenu- 
nera 'o “Darbininką” savo gi
minaitei į New Britain ir pasi- 
lirko Lietuvių Darbininkų 

nos tikietų.
Die-

LANKĖSI

d., “Dar- 
Chicagos 
MIC. ir

Lietuvių
Reikalu Susirinkimas

Ketvirtadienį, liepos 17 
d., 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje, 330 E St., 
So. Bostone įvyks “Darbi
ninko” prietelių ir rėmėjų 
susirinkimas į kurį nuo
širdžiai kviečiame visus 
veikėjus bei veikėjas iš vi
sų kolonijų dalyvauti. Šia
me susirinkime bus suda
ryta Lietuvių Darbininkų 
Dienai, kuri įvyks liepos 
27 d., Brockton Fair
Grounds, darbininkų šta
bas.

Adv. J. Grigalus, pirm., 
A. Mašidlauskaitė, sekr., 

Emilija Oksaitė, sekr.

Mitingas Stalinui Gelbėti

Antradienį, liepos 8 
bininke” lankėsi iš 
kun. J. Mačiulionis, 
Brolis Vladas Cibulskis, MIC.
Kun. J. Mačiulionis yra Tėvų 
Marijonų vice-provincijolas, o 
Brolis Vladas dirba ilgus me
tus “Draugo” administracijoje.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutarti)

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.

Birželio 30 d. Municipal salėje 
vietos Stalino saulės garbinto
jai ir agentai buvo sušaukę ma
sinį mitingą. Nors tą mintingą 
plačiai reklamavo savo spaudo
je, per radio ir dideliais plaka- 

1 tais, bet žmonių tesusirinko ne
daugiau 200. Susirinkimą atida
rė “tėvas Antanas” (Antanas 
J. Kupstis). Pirmu kalbėtoju 
perstatė “reverendą” B. F. Ku
bilių, kurį plakatuose vadino 
‘profesorium’; iš jo “profesoriš
kos” kalbos buvo galima su
prasti, kad jis “tiešinosi”, jog 
kaip Oingis Chanas ir Napoleo-' 
nas buvę sumušti, tai taip būsią 
ir su šiuo “didžiausiu razbainin- 
ku Hitleriu”, kuris drįsęs pada
ryti tokią didelę kiaulystę savo 
draugui Stalinui. (Kuomet Hit
leris puolė tik kultūringas de
mokratines valstybes, Prancū
ziją, Angliją ir su Stalinu dali
nosi Europos mažomis tauto
mis, tuomet komunistams Hit
leris buvo “caca” ir jie “džiaug
smo” mitingus šaukė, bet kaip 
tik jis atsisuko prieš savo drau
gą ir penėtoją Staliną, tai tuoj 
“razbaininku” patapo). Baig
damas, it užsigardžiavimui, pa
reiškė, kad Smetona, visi jo ša
lininkai ir tie, kurie eina prieš 
Rusiją esą Hitlerio agentai. 
(Gal Kubilius ir žino, juk jis

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD. 
'(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. ŠOU 2805 ’

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vii. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

i Dr. J. C. Landžius
! (Seymour)
• Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
i ausų, nosies ir gerklės.
i X-Ray ir Peršvietimo aparatai. 
! Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712 
I

534 Broadway,
! So. Boston. Mass.

PADĖKA

Nfckal-

■f [ lais pultų ant Hitlerio, tai į mė- Į 
nesį laiko jį suinūštų’. (Ir žino-

« r m |
ma išgelbėtų Stalino kailį, kuris 
ligšiol Hitlerį penėjo ir aprūpi
no aliejumi jo kariškąją maši
ną, kovai prieš demokratijas). 
Taikindamas matyt katalikams, 
sakė, kad Vokietija neduoda ti
kėjimui laisvės. Balsas iš publi
kos: o Rusijoj ar buvo tikėjimo 
laisvė?

Kuomet Bimba pradėjo begė
diškai girti, kad Lietuvoje buvę! 
gera po Rusijos okupacija, pa
sigirdo iš publikos balsai: “Me
luoji”, “Ar tu ten buvai” ir t. p. 
ir net salėje ūžė. Kubilius pasi
leido nuo estrados policijos ieš-' 
koti, ir atsivedęs vieną į salę 
rodė jam su ranka į publiką. 
Tuo tarpu iš salės pasišalino ir 
keli kiti komunistėliai. Tik ne
žinia ar policijos ieškoti ar sau
gumo dėliai. Bimbai pasakius, 
kad Lietuvoje jau susidarė val
džia iš Škirpos, Raštikio ir kitų, 
suūžė salė nuo griausmingo plo
jimo, kurs tęsėsi kelias minutes, savo sesers ir švogerio pp. adv. 
o Bimba, Kupstas ir Kubilius B. Sykes rezidencijoj, Nor- 
žiūri ir nebežino kas čia bedary-į Aood, Mass.
ti. Publikai aprimus, poliemo-' '■ ■
nui patruliuojant salę, Bimba matino” “brol>” MioMsoną su 
pradėjo rėkti, girdi kai Kaizeris kuriuo tik Pr,eS metus laiko 
maršavęs Rusijon ,tai kai kurie L'bf"draIne fronte” ''vertė'' Lie’ 
laižę jam užpakalį... įužodj tuvosvaldži4ir“liuosavo"poli- 
kaž kas iš publikos atsiliepė :itdnius kalin‘us'^išltia “sugyve-
••taip, kaip dabar Bimba Stali-I"0” kaiP SUlinas su P‘"“adl“b 28 <»• Dr-
nui...” Bimba vėl susimaišė, sa-į ™ prieš birfeli0 21 d” 0 dabar Antancll° °flsas adresu:

Įėję ūžesys, rengėjai vėl bėga - ------
prie policijos, kad “tvarką” da.! Pb^sti. Tai turbūt tiek Stali- 
rytų.
SMETONA STALINO 
NELAIMĖS PRIEŽASTIS?

p. Jonas Raudeliūnas, 
' sūnus ilgamečių LDS narių, pp. 
Raudeliūnų, gyv. Brighton, 
Mass., šįmet sėkmingai užbaigė 
Bostono Universitete prirengia
muosius medicinos mokslus. 
Šių metų rudenį įstos į Tufts 
Medical College tęsti medicinos 
mokslus. Būsiantis gydytojas 

j vasaros atostogas praleidžia

Liepos 7 d., parapijos svetai-j 
nėję, įvyko Moterų Sąjungos 
22-os kp. susirinkimas. Susirin
kime kuopos pirmininkė ponia 
A. Ambrozaitienė, išdalino na- 

; rems kuopos fotografijas. Susi
rinkime nutarta, vietoj geguži
nės surengti šokius, nes šiais 
metais rengiamos gegužinės 
kaž-kaip šlubuoja. Tikima dau- 

Igiau pelno padaryti iš šokių. 
Po susirinkimo, ponia A. Am
brozaitienė ir ponia P. Braz- 
džiūnienė pavaišino nares gar
džiais užkandžiais.

Gegužinė bus puiki ir marga, 
nes jau iš anksto smarkiai prie 
jos rengiamasi. Nėra abejonės, 
kad visi Cambridgžiečiai tą vie
ną dieną paaukos savo parapi
jos naudai, atsilankydami skait
lingai į šią puikią gegužinę.

Į

Bimbai pabaigus, metodistų 
pryčeris Kubilius išeina skaityti 
rezoliucijos. Skaitė angliškai, 
bet kubiliška tarme ir akcentu. 
Kiek buvo galima suprasti, tai 
rezoliucijoj buvo reikalaujama: 
1) kad Amerikos valdžia kuo- 
greičiausiai duotų Sovietų Rusi
jai visokiausią pagalbą kovai 
prieš Hitlerį, ir 2) kad Antanas 
'Smetona būtų pašalintas iš A- 
merikos. Sulig mūsiškių bolše
vikų išeina, kad dabartinės Sta
lino nelaimės priežastis yra ne 
Hitleris, bet Smetona.

Nuoširdžiai dėkojame 
to Prasidėjimo lietuvių par. ku
nigams už dvasinį patarnavimą 
susirgus ir mirus mūsų myli
mam sūnui ir broliui Justinui 
Bakaveckui. Dėkojame gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už dvasinius bukietus, ir 
gėles, už dalyvavimą šermeny
se ir laidotuvėse, už pareikštas 
užuojautas nuliūdimo valando
je. Dėkojame graboriams D. A. 
ir F. E. Zaletskam už malonų 
patarnavimą.

Lai Dievas atlygina visiems 
savo gausiomis malonėmis. 
Tėvai — Kazimieras ir Marijo

na Bakaveckai,
Seseris — Kazimiera, Petronėlė 

ir Pranciška.

Vienas Cambridžietis dėl įdo
mumo buvo nuvykęs į Mainard, 
kur buvo kokių ten lietuviškų 
komunistėlių (komnacių) su
rengta gegužinė. Sugrįžęs pasa
koja: “Atvažiavo tik keletas 
automobilių, ir tie patys atva
žiavusieji nežino kur dėtis, 
vaikšto po parką lyg paklydę 
ar ko ieškodami”. O gal jie Sta
lino ieškojo, manydami, ar jis 
nebus atbėgęs Amerikon, nes 
juk dabar niekas nežino, kur tas 
ponulis randasi. Toliau jis pasa
koja nugirstus jų pasikalbėji
mus, bei kalbas. Sako: “Verkia 
tie išgamos tiesiog krokadilų a- 
šaromis”, nes koks ten driskius 
tiesioginiai pareiškęs: “Štai
mūsų Tėvynė Lietuva, saugoma 
galingos Sovietų Sąjungos, jos 
pagelba nusikračiusi kapitaliz
mo, išgyveno laisvai tik vienus 
metus, ir vėl netikėtai užpulta 

■ galingo priešo liko pavergta”. 
O kas tas priešas pasidarė mū
sų komunistams? Tai Hitleris. 
Hitleris, vietoj bučiuoti Staliną, 
jam taip smarkiai paspyrė koja 
sėdynėn, kad jis su visais savo 
sėbrais 

I kad čia jau perkūnas 
Visa jo galingoji ‘apsauga’ liko 

j iš Lietuvos išvyta pačių lietu
vių, o persigandęs Stalinėlis net 
į Uralu kalnus pabėgo, nes į ki
tas valstybes jam bėgti vietos 

i nėra, visiems jis prasikaltęs lyg 
tas plėšrusis vilkas, tai Uralu 
kalnuose su plėšriaisiais saka
lais kruviną auką kurį laiką dar 
pasidalins. Bet ar ilgai?

Nuo 1940 m. birželio 15 die
nos, visi komunistėliai kėlė 
Hitlerį į padanges, nešdami ant 
rankų, kaipo didžiausią jų idea
lą. herojų. Bet štai netikėtai tas 
jų herojus, taip karštas pasida
rė, kad visiems jo nešėjams ran- ] 

i kos apsvilo. Ir šiandien kratosi 
nuo jo. kaip žydai nuo nuodė
mių; rėkia ant jo ir keikia jį: ir 

savo gimines f Maine valstybę. vis už tai- kad Hitleris šluoja 
Linksmai praleidę vakacijas visJ* komunistišką brudą nuo

. Negelbės jų 
, ašaros, nes komunizmas liks vi
sai sunaikintas, o mūsų tautos 

, išmatos, t. y. komunistai liks 
i amžiams pasmerkti mūsų tau- 

sun- tos akyse. Nevertas tas vadin- 
gyv. tis save lietuviu, kuris patai- 
jaj kauja nekaltų kraujuose pas-

Liepos 20 d., Dedham, Mass., 
Kęstučio darže, įvyksta Cam
bridge lietuvių P. S. N. P. para
pijos pirmoji šių metų gegužinė.

kviečiu į Athol nuvykti ir link
smai praleisti laiką su malo
niais atholiečiais.

Pr. Razvadauskas.

Dr. Antanėlis Išvyksta I
I

Pirmadienį, liepos 14 d. Dr. 
Juozas Antanėlis su žmona iš- 

' vyksta į Nova Scotia praleisti 
■ dvi savaites atostogų. Grįš į o-

riu prieš birželio 21 d., o dabar: Antanėlio ofisas
gavo špygą, kurią turės Stalinui *>15 E. Broadway, South Boston. 

Taip pat kartu su Dr. Anta
nas ir tegavo pagelbos iš šito nėliu vyksta atostogauti ir Dr. 

! masinio mitingo. Edv- Valiackas su žmona, kuris
Atsisakius Bimbai daugiau į^ur* ofisą Lynn, Mass.

klausimus atsakyti, skirstėsi Linkime sėkmingai praleisti j 
mūsiškiai bolševikėliai nuleidę atostogas, kad sugrąžę dar ener-Į 
galvas, savo brolių pašiepiami, gingiau galėtumėte darbuotis i 
kaipo sūnūs palaidūnai, kurie visuomenėje.
palikę savo motiną Lietuvą nu
klydo nuo lietuviško kelio ir

■

pradėjo garbinti Kremliaus kru
vinąjį ciecorių Staliną.

Er-Komunistas\ Barbuotojai-jos, kurie esate 
paėmę Lietuvių Dienos busų bi-

1 lietų, prašome šią savaitę už 
juos atsiskaityti “Darbininko” 

atos- administracijoje.
į W.

Edv. Valiackas su žmona, kuris 
turi ofisą Lynn, Mass.

i

tik suspėjo pamanyti, 
trenkė.

IŠVYKO

Šiomis dienomis išvyko 
togoms Alena Taruškaitė, 
Virginia iš kur atsiuntė savo tė
vo didumo prezentą — maišą 
riešutų. Tikį prezentą gavęs tik
rai ir aš džiaugčiaus. J.

SO. BOSTONO VYČIŲ 
ŽINIAI

I

L. Vyčių 10 kp. Athol, Mass..

didelis smetonininkas).

tą patį kvailą ir šablonišką prie- 
“ar tik Tamsta nesi ap- 

Hitlerio agentas”

kurs savo buvusio

“BROLIS” MICHELSONAS 
KLAUSIA “DRAUGO” 
BIMBOS

Kupsčiui pranešus, kad gali-; 
ma duoti klausimus pakilo ke
liolika rankų ir pasipylė įvairūs
rimti klausimai, į kuriuos Bim- rengia Weenie Roast, liepos 13 

visai neseniai ir-gi, rodos, buvo ba negalėjo atsakyti ir turėjo
Sekė pasprukti nebaigęs nei visų 

kolekta. Surinko rodos virš 30 klausimų išklausyti — reiškia
dolerių. Tai neužteks nei ‘second “pabėgo nuo kovos lauko”. Be- 
hand’ šautuvui dėl Stalino nu- veik visiems klausėjams darė 
pirkti.

“Tėvas Antanas” perstatė kaištą:
“draugą” Antaną Bimbą, rusiš- mokamas 
ko laikraščio lietuvių kalboje (jei drįsti Bimbai klausimą duo- 
redaktorių. iš Brooklyn, N. Y. ti). Tarp klausėjų buvo ir “Ke- 
Bimba atrodė prislėgtu ūpu leivio” redaktorius “brolis” Mi- 
ir pradėjo savo kalbą pasiteisi- chelsonas,
nančiu tonu, tarytum prisimin- ‘bendro fronto’ draugui Bimbai 
damas, ką jis lygiai prieš metus, davė du klausimu: 1) kada ir 
laiko, kuomet Stalino hordosį kokioj formoje Amerika davė 
užplūdo Pabaltijo kraštus, bos- Hitleriui pusantro bilijono dole- 
toniečiams pasididžiuodamas rių, kaip Bimba savo kalboje sa-, 
Lietuvių salėje kartojo, kad kė, ir 2) jei Molotovas po pasi- 
“bolševikai nėra tokie dumi, jie rašymo su Hitleriu draugiškos 
žino ką jie daro”. Jo visa kalba sutarties 1939 m. savo kalboje 
buvo pilna kontradikcijų, nes Maskvoje pasakė, kad kariauti 
bandė teisinti ir aiškinti nepa- prieš hitlerizmą yra ne tik be- 
teisinamą ir kvailą Stalino ir joj protiška, 
pasekėjų lietuviškų bolševikų l 
padėtį.

NEI SULŪŽUSIO ORLAIVIO
NEPASIUNTĖ

Bimba skundėsi, kad “Ameri
kos valdžia, nors pažadėjo Rusi
jai pagelbą, bet jau visa savaitė 
praėjo, o Amerika dar nei sulū
žusio orlaivio Rusijon nepasiun
tė.” (Plojimas). O kur “galin
gosios” Rusijos orlaiviai, kurių 
ji tiek daug parodose Maskvoje
rodė. Girdi, ‘jei dabar į Churchi-'žiai nupaišyta špyga po kuria 
lio ir Roosevelto galvą ateitų padėtas parašas .“‘Stalino rub-į 
dvasia šventa ar pikta%^irsu vi- lis’\ Bimba rodė_ šitą “Stalino]
sais Amerikos ir Anglijos gir

bet ir kriminališka, 
tai ar ir dabar komunistai vadi
na visus kovotojus prieš Hitle- 
rizmą bepročiais ir kriminalis
tais?

ŠPYGA STALINUI
IR BIMBAI

Vietoje atsakymo “draugas” 
Bimba “išpucojo” “brolį” Mi- 
chelsoną už špygą. Matote, per 
kolektą Stalinui kas tai būk į- 
metęs sulankstytą popierėlį,' 
kurį išlanksčius pasirodė gra-!

ink- rublį ’ publikai skundėsi

(VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
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 pra
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

PRAŠOME ATSISKAITY
TI UŽ TIKIETUS

LINKSMAI PRALEIDO 
ATOSTOGAS

iI
I

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove i Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

P-nia M. Tuleikienė, žinomo 
So. Bostono veikėjo Prano Tu- 
leikio žmona su dukrelėmis ir 
žentu buvo išvykę atostogų pas

d., tai yra: šį sekmadienį. Ka
dangi mūsų susirinkimas įvyks 
tik trečiadienį, todėl čia atho- 
liečių kvietimą dalyvauti jų pa
rengime jums perduodu.

Kurie tik galite visi vykite į 
Athol ir būkite 2 vai. po pietų 
prie lietuvių bažnyčios, o nuo 
ten visi kartu vyks į nurodytą 
vietą. Įžanga tik 50 centų.

Kuopos vardu visus širdingai

... * t ______
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St.. Rosiindate, 

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

105 West 6th SL, So. Boston. Mase. 
Tvarkdarė —- Ona Mizgtrdienė,

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

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

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainė;

Visais draugijos reikalais 
naa nrotokoiu raštmtnka

aini), 
kreipki tie

------ ---------- r-------------* -------------- -
grįžo namo ir atvežė skanių lie- zemes paviršiaus.
tuviškų sūriu.

SERGA

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoiiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

m Oi
esi ir “šar-'

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi ITotaro Teises

254 W. Broadvvay, 
so. Boston, mass.

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

Tel. COLumbia 2537

Jau antra savaitė, kaip 
kiai serga p. Čaplikienė, 
Thomas Pk., So. Bostone, 
buvo padaryta vidurių operaci- kendusiam imperializmui: jis
ja. Linkime pasveikti ir vėl gra- mums amžinas priešas, ir mūsų 
žiai vaidinti Lietuviškas vestu- tautai nepageidaujamas gaiva- 
ves j las. Šiandien, kada Molotovas
-  užkimusiu balsu šaukiasi į pa- 

II • i šaulį pagelbos, kodėl mūsų ko-
11/1)11 munistėliai neina jam pagel-

■ -'Ml WmI bon? Jie turėtų išgirsti savo ro
jaus šaukiantį balsą, ir visi 
kaip vienas vykti Rusijon Stali-

I
i nui į pagalbą. Bet ne! Jie buvo1 
■ amžini lojikai, ir liks tokie vi-i 
sados, jie Stalinui pagelbėti

1 neis, jiems taip-gi Lietuvos liki- 
‘ mas nerūpi, nebrangios jiems 
Lietuvos jaunuolių gyvybės, 
kurias jie aukoja už laisvę; ne
brangus jiems tas kraujas, ku
ris sunkiasi į Tėvynės juodą že
mę atpirkimui laisvės. Kada 
Lietuvos sūnūs guldo galvas už 
laisvę, jie juokiasi, bet tas juo
kas tik histeriškas. Lietuvis 
per kovą laisvę laimės, o ko
munistų saulei, užtraukta Hit
lerio juoda marška, liks am
žiams. Ir jau Stalino saulė dau
giau nebešvies. A. D.

*V. JONO EV. BL. PASALPING8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 6th ŠL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 Vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 
F. 7tb Rt.. So. Boston. Mass

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

VALGOMŪJV DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mteą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėjf 1 bjlę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.
-----------------------------------------

Povilas Bushmanas
* t— * » r f w ■“ {A »*■ r

48 CRESCENT AVENUE.
Telephone COLumbla 6702

29 WWWTfnLL AWWTE
DORCHESTER. MASS.

Perktns Markei
P. BaltruSiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
7W Broadway, T«l. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, M AS3.

I Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo s is r.ęcjia
“Darbininką^

I

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį
K *

hOTAĄX PUBLIC 
t4i. SO’J Boston 0315

♦ ♦ Tkk ŠOU 2609 *

orinčia šermenims dykai
NOTAR-? PUBLIC
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Atėjo Laukta Diena, Bet Oj Tas Lietus...
■w

Daugelis Lietuvos karžygių guli po žalia veleną, bet jų 
dvasia į mus kalba. -

Kaip lietuviai nepabūgo lietaus. Gražus Stacijų pašventinimas įvyks rugpiūčio 10 d.— 
Kaip mes galime pagelbėti Lietuvai —

Lietuvai, kuri iš naujo š. m. bir- jaunimas, kuriam plačioji lietu- 
želio 23 dieną prisikėlė laisvam viška visuomenė reiškia daug 

j ir nepriklausomam gyvenimui. 'simpatijų.
Rusų bolševikų okupuotosios j - ...........................
Lietuvos drąsūs vyrai ir šaunios'. .. . —
moterys sukilo ir vėl iš naujo 
apšlakstė Lietuvos laukus savo 
krauju. Tūkstančiai krito lietu
vių karžygių už laisvę ir nepri- ° 
klausomybę. šiandien jų kaulai

1 po žalia velėna guli, bet jų dva
sia kalba:

— Vienykitės, suburkite gre- 
gražią ir spin-

I
j Atvykę į lietuvių dieną, nors 
ir per lietų, nesigailėjo, nors ir 
dalį numatytos programos pa
matė .Bet užtat buvo gera pro- 
ga pažiūrėti meniškų stacijų, 
kur jau trys buvo įrengtos. Į- 
rengtų stacijų pašventinimas į- 
vyks š. m. rugiūčio 10 dieną, — 
tikimasi, kad tą dieną suplauks 
tūkstančiai žmonių.

Mes perteikiam Lietuvos

oru kvėpuojate, padėkite savo 
užjūrio broliams, kurie energin
gai ir drąsiai numetė nuo savo 
rankų rusų bolševikų pančius, 
kuriuos Maskva klasta ir mela-

2.0 jei mes taip vienį mė
nesį nerūkytumėm ir neger- 

tumėm alaus ar kitų svai
ginamųjų gėrimy.

Sutinku būrį lietuvių, kurie 
smalsiai klausinėjo mane apie 
Lietuvą. Kiek įsikalbėjus, tuo
jau Albinas Armaitis iš Hart
fordo ir Ivaškienė iš So. Bosto
no atvirai paklausė:
— O, kaip jūs manote, ar vo

kiečiai leis Lietuvai savistoviai

darbininkas
J;*.2Lili J u ■

\ Šuniukas laimėjo garbės tourį! Jis yra "viršesnis šuva” nes 
jam kas tai naujo prisidėjo. Kas tai naujo pridėta ir prie gar
saus cigcreto! Duoda jums puikų naujų steonį!

f
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rankų.
Yra labai daug gražių vilčių, 

kad Lietuva vėl galės gyventi tvarkytis. 
laisvu ir nepriklausomu gyveni- — Yra pagrindo manyti, kad 
mu, nes birželio 23 d. lietuviai Lietuva bus nepriklausoma val- 
sukildami. prieš raudonuosius, stybė, nes vokiečiai neoficialiai 
parodė, kad jie niekam nenori prasitarė, kad į jų planus neį- 
vergauti, kad lietuviai nori lais- einąs Lietuvos prijungimas. O 
vai ir savistoviai tvarkytis. To- dabar tenka džiaugtis, kad Lie- 
dėl su pasitikėjimu galime tar- tuvoje nebėra rusų bolševikų o- 

kupantų, kurie taip baisiai nu-

tapo pridėta!
Tos pat paiĮstamas pakelis 

— bat NAUJI Old Goldsl
P. Lorillard Company. įsteigta 
1760—puikaus tabako sutaisytojo 
nuo George Washington'o laiku.

Kas tai NAUJO

'•J

>.

* LATAKU
(Ištariama“La-ta-ky’-a) 
Smagus tabakas iš Ryti
nio V i JUržtmio, sujung
tas su kitais garsiais 

tabakais, sutveria 
nauja puikesnį 
Old Gold skoni.

tarsi: — Ivaškienė, kuri gyvai domisi po- 
j litika ir nepaprastai yra pasiil-

Rytinių Valstybių Žinios
HEW BRITAIN, CONN lyvauti. Atsisveikinimo kalbas 

pasakė klebonas kun. M. Pan
kus, kun. P. P. Karlonas, B. Mi- 
čiūnienė, O. Radzevičienė ir M. 
Petrauskienė. Šv. Cecilijos cho
ro narės, vedant panelei E. Jen-

Vakaras Seselių Pranciškiečių
Išleidimui.

Kadangi pabaigoj birželio mė
nesio mūsų parapijos darbščio
sios Seselės Pranciškietes aplei- keliūnaitei, sudainavo porą liau- 
do mus ir išvyko į vienuolyną, d*es dainų. Seselėms įteikta do-

auk, žydėk!
Kad mūsų brangi tėvynė Lie- gusi Lietuvos .

mes irgi —Reikėtų manyti, kad vokie-
turime jos Laisvę laistyti dar- čiai lengvai nugalės Stalino ka- 

i sausu- 
j moję yra pajėgiausia kariuome- 

kiekvienas beveik 
kareivis gali vadovauti kuopai, 
jei kuopos vadas žūna mūšio 
lauke, o rusų bolševikų karei
viai yra labai nesavistovūs ir 
menko mokslo. Rusų bolševikų

1. Jei ne lietus—būtu 
10,000 suplaukę

Taip laukta ir gražiausiais lū
kesčiais išpinta Naujoj Angli
joj atėjo lietuvių diena — lie
pos 4 diena. Tą dieną į Mariana-, 
polį, Thompson, Conn., turėjo 
suplaukti tūkstančiai jautriau
sių ir nuoširdžiausių lietuvių, 
kurių širdyse Lietuva yra gyva. 
Lietuvių dienos sumanūs orga
nizatoriai, prel. Jonas Ambotas,
kun. Dr. K. Urbonavičius, adv. tas ir sukurkite 
Ant. Mileris, J ui. Jakavonytė, dinčią naują Lietuvą, kurioj vi- 
kun. Dr. J. Navickas, kun. P. siems būtų gera ir jauku gyven- 
Malinauskas. Bronė Mičiūnienė ti.
ir Jonas Kumpa .visą sielą įdė- Laisvės vėliavą į jūsų saugias 
jo į šaunų ir jaukų tai dienai ir kūrybingas rankas. Ir jūs A- 
pasiruošimą. Čia būtų buvę pro- mcrikos- lietuviai, kurie laisvės 
gos išgirsti svarbių kalbų, pa
skęsti dainų aiduose, gražiai pa
sijuokti, pamatyti išmiklintų 
sportininkų numerių, gražiai 
pasišokti, skaniai pavalgyli,
sueiti į naujas pažintis ir senas gyste buvo uždėjusi ant lietuvių 
atnaujinti. Lietuvių dienos or
ganizatoriai plačiajai apylinkei 
prabilo:

Šiandien Lietuvių diena 
Karštai kviečia su daina 
—Vai atvyk, sūnau, brangus 
Ir užmiršk širdies skausmus... 
Bet N. Anglijos lietuviui tą 

dieną širdį skaudėjo, nes lietus 
ir dargana neleido susiburti į
damų suvažiavimą, kur būtų ti: 
buvę galima pasidalinti įspū-----Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš ka- teriojo mūsų kraštą,
džiais apie Lietuvą, mūsų bran- ro ir žudynių tautų tautas vedi,1 — Ką manote dėl Rusijos, ar ji 
gią tėvynę ir numatyti planą, Kaip kūdikį, pro prarąją ir ma- galės atsilaikyti, — paklausė p. 
kaip geriausiai mes galėtumėm nąją tėvynę išvedęs, 
padėti tėvynei.

Bet atsirado virš tūkstančio
lietuvių .kurie nepaisė lietaus ir tuva augtų ir žydėtų 
atvyko į lietuvių dieną. 1
— O, kad ne lietus, šiandien bu, pasišventimu ir aukos dva- riuomenę, nes vokiečiai 

būtų suplaukę kokia dešimt tūk- šia. 
stančių, būtų pilnas Marianapo
lio parkas žmonių, — prasitarė 
Stonis iš Providence’o.

Kad ir lijo, bet energingi lie
tuvių dienos organizatoriai nie
ko nepaisė ir kokius galėjo — 
tokius programos punktus vyk
dė: 10 vai. koplyčioj prel. J. 
Ambotas atlaikė šv. mišias, per

I
kurias vienas S. Bostonietis 
jautriai sugiedojo Avė Maria, o 
tos dienos pamokslininkas kvie
tė Amerikos lietuvius, kad jie 
ateitų ir padėtų atsistatyti iš; 
karo griuvėsių naujai ir gražiai (

Po pamaldų vis dar linoja. nė pasauly, 
Atvykę lietuviai susibūrę po 
jaukia Marianapolio Kolegijos 
pastogę ir čia vieni dalinosi į- 
spūdžiais, kiti bando savo lai
mikį bingo žaidyme, o treti už
kandžiauja. O drąsesnieji vaikš- kareiviai gerai išmokyti Staliną 
to gražiame parke, nors ir lyja, garbinti, bet nekariauti. Man 
Apie pirmą valandą nusišypso- atrodo, kad vokiečiai Rusiją pa- 
jo saulutė ir atėjo giedra. Visi dalins į kelias valstybes ir duos 
pasipylė į parką, kur susirinkę joms nepriklausomybę: gali at
galėjo išgirsti gražių dainų, ku- sirasti Ukrainos, Baltgudijos ir 
rias sudainavo mūsų žymūs so- Rusijos valstybės. Bet Ameri- 
listai ir solistės. Savo gražiomis kos lietuviams svarbiausias da- 
dainomis žavėjo ir Waterburio bar dalykas, kad kuodaugiau- 

siai padėti Lietuvos atsistaty
mui.

— Taip, tai taip, bet kokiu bū- 
. | du mes dabar galėtumėm prisi-
< j dėti prie Lietuvos Nepriklauso-
< i mybės atstatymo, juk kalbos 
] • nieko bemaž nepadės, — prabilo 
i ! vienas lietuvis iš Chicagos, at- 
i 
i 
i 
i!
i 
i 
i! 
i! 
i!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

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

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

Telefonas 
Worcester, 5-4335

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

So’>th Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

8
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mas yra aukštesnės mokyklas 
lotynų kalbos mokytojas, kuris 
dabar atostogų metu lanko Co
lumbia universitetą, New Yor
ke. Begyvendama su skaitlinga 
šeima įsigijo daug draugų ir 
prietelių. Jos karstą aplankė 
šimtai žmonių, tarp kurių atsi
lankė ir miesto mayoras, padė
damas ant velionės karsto dva
sinį bukietą. Karstas ir kamba- 
ris, kuriame velionė gulėjo 
skendo užuojautos gėlėse ir Šv. 
Mišių pranešimo kortelėse.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus parap. bažnyčios, 
,šv. mišias atnašaujant kleb. 
kun. M. Pankui ir asistuojant 
kunigams P. P. Karlonui ir M. 
D. Sullivan. Kunigas J. Mc- 
Grath, iš Hartford, laike mišių 
buvo už grotelių. Kun. E. Gra- 
deckis aplankė velionės karstą 
namuose.

Velionė buvo narė Šv. Rožan
čiaus draugijos ir S. R. 4-to pos
to Auxiliary. Draugijų narės 
laidotuvėse atatinkamai pasiro
dė. Laike šv. mišių gražiai solo 
giedojo J. D. Donahue. šeši ve
lionės sūnūs nešė motinos kars
tą. Palaidota šv. Marijos kapuo
se. Tebūna Amžina ramybė jos 
vėlei.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
LDS Centras reiškia gilią užuo
jautą organizacijos Garbės Na
rei p. B. Mičiūnienei ir kitiems, 
jos sesutei a. a. Rožei Matule
vičienei mirus.

LIEPOS 4-TA D.
Mirė, Juozas Lemėžis ir Pet

ras Kupstas. Paliko nuliūdime 
šeimas. Palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis liepos 7 d. Amži
ną atilsį jų vėlėms.

LIETUVIŠKA PORELĖ
Birželio 28 d. kun. P .P. Karlo

nas sužiedavo panelę L. Rekūtę 
su J. Jakubausku. Jų vestuvės 
buvo puošnios ir iškilmingos, 
laimingos kloties jaunai lietu
viškai porelei. T.M.

vanėlės visų atsilankiusių var
du. už kurias seselės nuoširdžiai 

. i

kad tos Padėkojo. Telaimina Visagalis 
’ Dievas Seselių sunkią darbuotę. 
Lauksim vėl pargrįštant į mūsų 
tarpą.

ti prie Lietuvos Nepriklausomy- 
;bės darbų. Kas kuo išgali: kas 
malda, kas vienu kitu centu. 
Juk mes daug praleidžiam pini
gų nereikalingiems dalykams: 
tabakui, gėrimui ir kitais nerei
kalingai prabangai. Skirkime 
dalį tų pinigų, kuriuos pralei
džiam prabangai, Lietuvos rei
kalams. Žiūrėkite, per metus 
kiekvienas lietuvis galėtų skir
ti keletą dolerių, kuriuos būtų
išleidęs niekniekiams. Labai Pittsburgh, Pa. keletai savaičių 
gražu būtų, kad kiekvienas lie- poilsiui bei dvasiniam pasistip- 
tuvis kokį mėnesį nerūkytų ir.rinimui, ir nesitikima, I._2 
negertų alaus ar kitų gėrimų ir pačios grįš pas mus darbuotis, 
tuos sutaupytus pinigus skirtų tad klebono kun. M. Pankaus 
Lietuvos reikalams. Susidarytų sumanymu ir pritarimu, gero- 
graži suma ir- mes galėtumėm sios parapijietės suruošė išleidi- 
gausiai sušelpti rusų bolševikų mo vakarėlį su lengvais užkan- 
nualintą ir apiplėštą lietuvį. ■ džiais. Vakarėly dalyvavo gra-

Dabar Lietuvos reikaluose la- žus būrelis žmonių, atjaučian- 
bai daug parodo aukos dvasios čių Seselių darbuotę, 
senimas, jis mielai atiduoda sa
vo atliekamą centą, 
gink Dieve, kaltinti jaunimo, 
bet kažkaip atrodo, kad Ameri
koje gyvenanti jaunoji karta y- 
ra šaltoka Lietuvai. Jaunimas 
kaip tik čia turėtų išeiti į pir
mąsias eiles. Juk, gali tekti tam 
pačiam jaunimui važiuoti į Lie
tuvą ir užimti atsakomingas 
vietas, nes daugelis mūsų bro-} Lietuva ir yra šaltas jos reika- 
lių išvežta į Rusiją, o kiti nu- lams, tas teprisimena Maironio 
kankinti kalėjimuose. Lietuvių 
kankinių dvasia garsiai kalba į 
Amerikos lietuviškąjį jaunimą i 
ir ragina, kad. jis būtų šiltesnis' 
naujai atgimstančiai Lietuvai. 
Ar sporto salėse ar žaidynių' 
aikštėse lietuvis jaunuolis ir, 
jaunuolė

Vakarėlyje dalyvavo klebonas
Nenoriu, kun. M. Pankus, kun. P. P. Kar

lonas ir Seselės Raimunda ir 
Florencija. Gaila, kad kitos Se
selės buvo išvykę ir negalėjo da-

čiau gražiausių knygų apie Lie
tuvą. Lietuva savo gyvenimu, 
pasišventimu ir grožiu sužavėjo 
ir aš ją pamilau. Kuris nesidomi 
Lietuva ir yra šaltas jos reika-

MIRTIS

BRIDGEPORT, CONN
Pereitą sekmadienį, mus at

lankė svečias dainininkas F. 
Stankūnas iš Brooklyno, kuris 
čia viešėjo pas p. Rimkūnus, se
nus Šv. Jurgio parapijos tvėrė
jus ir jos palaikytojus, p. Stan
kūnas atlankė vietinį vargoni
ninką A .Stanišauską šeštadie
nį, o sekmadienį atsilankė į baž
nyčią 10 ir 11 vai., laike šv. mi
šių, sugiedojo solo, “Kad šir
dį tau skausmas” ir “Panis An- 
gelicus”, žmonėms labai patiko 
ir, išėjus iš bažnyčios, visi klau
sinėjo apie p. Stankūną, iš kur 
jis yra atsilankęs. P. Stankūnas 
turi gražų boso balsą, kuriuo 
tikrai galima tik pasidžiaugti 
p. Stankūnas ateinantį sezoną 
mano koncertuoti po plačią A- 
meriką.

Birželio 27 d., penktadienio 
ankstyvą rytmetį, po keturių 
savaičių sunkios ligos General 
ligoninėje netikėtai sustojo pla
kusi širdis amžiams motinos 
skaitlingos šeimos, būtent a. a. 
Rožės Matulevičienės, kuri pa
liko dideliame nuliūdime pen
kias dukteris, Juliją, Anastazi
ją, Anelę, Oną ir Rozaliją ir še
šis sūnus. Adolfą, Vincą, Anta
ną, Juozą. Jeronimą ir Edvardą. 
Vienas velionės sūnus mirė 36 
metų amžiaus 1937 m. Taip pat 
mirė ir vyriausia jos dukrelė E- 
milija, sulaukus tik 3 m. am
žiaus. Tai buvo motina 13-kos 
vaikų. Šalia velionės, liūdinčios 
šeimos liko dideliam liūdesy 
čia gyvenančios jos trys sese
rys, M. Prabulienė, O. Jenienė ir 
B. Mičiūnienė ir dvi seserys 
Lietuvoje, Katrina ir Marijona. 
A. A. Rožiutė užaugus taip pat

kalams. Sumanymui pritarta ir tarpe skaitlingos šeimos. Ji pati 
pirmoji išsiskyrė amžiams iš sa
vo seselių pulko. Velionė buvo 
kilus iš Lietuvos. Mockavos kai
mo, Būdviečio parapijos. Šioje 

; šalyje išgyveno apie 46 metus.
Jos vyras miręs prieš 19-ką me
tų. Likus su maža, skaitlinga 
šeima, visus gražiai išauklėjo ir 
išmokino. Vienas sūnus, Jeroni- 

I____________________________

žodžius:
“Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 

; Bailiai, kaip kūdikis apleis, 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius karžygių -keliais”. 
Kun. Dr. J. Navickas, Marijo

nų provincijolas, iškėlė mintį, 
tegarsina Lietuvos kad Lietuvių dienoje nuo gauto 

vardą ne tik savuosiuose, bet ir pelno 10% skirti Lietuvos rei- 
kitataučiuose.

Kiekvienas lietuvis jaunuo- šis gražus gestas nuskambėjo 
lis-ė, turi geriau pažinti Lietu- po visą Ameriką. Kaip gražu 
vą, jos kovas už Laisvę ir Ne- būtų, kad lietuviškas jaunimas 
priklausomybę. Kai pažįsta — specialiai surengtų kokį išvažia- 
tada atsiranda ir meilė. Kartą vimą ar šiaip parengimą ir gau- 
sutinku lietuvį gydytoją Petrą tą pelną skirtų mūsų užjūrio 

---- .. » —--------------• ( kuris broliams lietuviams, kurie šian- 
jis man dien yra reikalingi visokeriopos 

paramos, nes jie yra nepapraš
ytai nualinti rusų bolševikų ir 
karo. Manau, kad čia pirmieji 

į kibs į darbą mūsų energingi vy- 
jčiai, kurie tiek daug gražių vil
čių sukelia mumyse.

Dabar yra pats geriausias lai-} 
kas parodyti lietuvišką ir kata
likišką dvasią, todėl visi į dar
bą, į darbą mūsų užjūrio bro
liams ir seserims padėti. 
1941-VII-6. ----- K. Boras.
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vykęs į Lietuvių dieną, kurio 
pavardės nepasisekė sužinoti.
— Ir kalbos ir žodis ir laikraš

tis labai daug gali pagelbėti 
Lietuvos reikalams, nes šiais 
laikais propaganda turi nepa
prastai didelės svarbos. Bet 
daugiausiai Lietuvai galima pa
gelbėti. jei mes kiekvienas būsi
me tikras lietuvis ir rūpinsimės 
jos reikalais, gyvai atsiliepsime 
ir paremsime mūsų užjūrio bro
lių lietuvių žygius Lietuvos ats
tatymo darbe .Ypatingai turi 
mūsų tarpe pasireikšti vienin
gumas, nes gražiai poetas Mai
ronis pasakė:
—“Nors mūsų, broliai, nedaugei 

yra,
Būsime tvirti, jei riš vienybė; 
Stokime į darbą vyras į vyrą: 
Sujungtos riikos suteiks stip-

rybę”.

Zarecką iš Lawrence’o, 
dabar dirba Bostone, 
papasakojo įdomų įvykį iš savo 
gyvenimo.

— Ateinu į pradžios mokyklą 
ir manęs mokyklos vedėjas 
klausia: ‘Kokios esi tautybės”. 
Mokytojui paaiškinu, kad esu 
lietuvis. Tada manęs klausia: 
“O kas toji Lietuva, kur ji yra”. 
Man gėda pasidarė, nes nieko 
negalėjau paaiškinti. Tą valan
dą nutariau pažinti Lietuvą. Iš- 
mokau-Hrtuvių kalbą, perskai-

Ateinantį sekmadienį yra pa
rapijos metinis piknikas, Mon- 
treys Park, Bridgeport, Conn. 
Visi nepamirškime, kaip jauni 
ir suaugusieji dalyvauti. Taipgi 
ir apylinkių kolonijų lietuviai 
kviečiami tenai dalyvauti ir lai
mėti dovanas. Taipgi yra geras 
orkestras, kur galėsite kiekvie
nas pasišokti. Bus ir dainų pro
grama kurią išpildys parapijos 
choras. Visi būkite šiame pikni
ke. O.
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Broadway Clothing Co.
Ladies & Mens Clothing

BROADVVAY, LAVVRENCE, MASS.

Across from Arlington Mills




