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Gegužės 30-toji yra ski-' 
riama mirusiųjų atmini-! 
mui. Toji šventė perkelia
ma į pirmadienį. Iš tos! 
priežasties antradienio 
“Darbininkas” neišeis. Ki
tas “Darbininko” numeris 
išeis penktadienį, birželio 
4 d. Vietiniai gaus, kaip 
paprastai, ketvirtadienio 
vakare.

Praleiskime Atminimo 
Dieną susikaupę maldoje 
už mirusius ir gyvus mūsų 
karius, už mūsų šalies per
galę ir taiką ir už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Linkime visiems laimin
gų švenčių!
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Akron Streikas Nepateisinamas, 
Sako Prezidentas
Įsakė Grįžti Darban

Washington, D. C., geg. 
27 — Prezidentas Roose
veltas pareiškė, kad Ak
ron gumos streikas “nepa
teisinamas” ir “aiškus lau
žimas” darbininkų pasiža
dėjimo nestreikuoti.

Prezidentas Rooseveltas, 
gavęs WLB raportą apie 
streikus Akrone, išleido į- 
sakymą, kad darbininkai 
grįžtų darban. “Jeigu šis 
streikas neužsibaigs iki 12 
vai. vidudienio, ketvirta
dienį. gegužės 27 d., 1943, 

vyriausybėms, su tai jūsų valdžia imsis rei-

Nauja Molotovo Nota Ir 
Lietuvos Reikalai

d.(LKFSB) Gegužės 11 
SSSR Užs. Reik. Komisa
ras Molotovas išsiuntinėjo 
visoms ’ 
kurioms Rusija palaiko di- kalingų žingsnių, kad ap- 
plomatinius santykius, no- saugotu tautos interesus, 
tą, kurioje nupasakojami kompanijų legales teises 
nacių žiaurumai okupuo- įr nuosavvbes ir teises pal
tuose Rusijos plotuose., Be rįotjnįy darbininkų, kurie 

nori dirbti”, sako Prezi
dentas.

CIO United Rubber Wor- 
kers Intemational Execu- 
tive Board atsišaukė į vi
sus savo narius, kurie yra 
sustoję dirbę Akrone ir 
kitur, kad jie grįžtų dar
ban be atidėliojimo. i

tto. Kilo stiprus pasiprie
šinimas. Ne žydai suruošė' 
demonstracijas prieš val
džią, ir tokiu būdu valdžia 
galėjo iškraustyti tik 
2,000 žydų.

Policija puolėsi demons
trantus, kurie yra vadina
mi “anti-nacionalistai” ir 
“komunistai”, išvaikyti, 
bet kol kas nepavyko jų 
numalšinti.

Kada 4,000 žydų grupė 
buvo varoma į geležinkelio 
stotį, tai jiems buvo užsto
tas kelias. Demonstrantai 
giedojo tautos himną ir 
siuntė “prakeikimo šū
kius” valdžios ir policijos 
adresu.
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Linksmas britų karys, kad ir sužeistas, sugrįžęs iš 
italų belaisvės, žengia ant savo tėviškės laisvos žemės.

Britai Smarkiai Puolė Vokietijos 
Ginklų Centrą Duesseldorfe

Sukėlė Didelius Gaisrus

kitko, pranešama, kad 
Baltijos kraštuose dau
giau kaip 300,000 žmonių 
mobilizuota fortifikacijų 
statymui; prievartos būdu, 
grasant net pakorimu, 
žmonės varomi į “darbo 
frontą”.

Kad naciai žiaurūs ir vi
są tą daro, žinome jau tą iš 
seniau, tačiau reikšminga, 
kad Molotovas sayo notoje 
duoda suprasti, jog tie 
kraštai priklausą Rusijai, 
net juos ir pavadindamas 
“Lietuvių ir Latvių Tarybų 
Socialistinės Respubli
kos”, “Baltijos Sovietų' 
Respublikos”. SSSR, ma
tyt, nori tęsti imperialisti
nę carų politiką. Notoje 
keliamas protestas prieš 
nacių prievartą, o iš kitos 
pusės Rusija nori paverg
ti laisvės siekiančias Balti
jos tautas. Mūsų Londono 
korespondentas praneša, 
kad sovietų radijas, norė
damas laimėti Balt, žmo
nių palankumą, skelbiąs 
rusų pažadus laisvę atneš
ti, o čia — diplomatijoj — 
duodama suprasti apie 
naują Lietuvos prijungi
mą. Lietuva nenori nei na
cių, nei bolševikų okupa
cijos, o siekia pilnos ne
priklausomybės, kurią ir 
Rusija nevienoje sutarty
je Lietuvai yra garantavu
si ir savo tarptautinių įsi
pareigojimų neturi laužyti.

Darbo Partija Nenori 
. Įsileisti Komunistų

New York, geg. 27 —Vo-

Bulgarai Sulaikė Žydu 
Ištrėmimą

Londonas, geg. 27 — Ko
munistai jau seniai bando 
įsiveržti į Darbo partiją, 
tačiau darbiečiai kratosi 
nuo jų. Dabar, kada Ko- kietijos nacių kontroliuo-
minternas pasiskelbė likvi- jama Paris radio paskelbė 
duojasi, tai komunistai Dr. Friedrich kalbą, kurio- 
dar labiau pradėjo veržtis, je jis kaltina Katalikų Baž- 
kad įsibriauti į Darbo par- nyčią už pradėjimą šio pa-. 
tiją. saulinio kare. Dr. Fried-į

Geležinkelių tarnautojų rich sakė: “Kaip Vatikanas
Berne, Šveicarija, geg. 27 unija 61,450 balsais prieš pasmerkė fašizmą, taip ly 

—Bulgarijos nacių valdžia 10,300 pasisakė prieš ben- giai pasmerkė 
buvo užsimojus iškelti dradarbiavimą 
25,000 žydų iš Sofijos ghe-1 nistais.

i
MASKVA DŽIAUGIASI ALI 
JANTŲ TAIKOS SIEKIAIS

Maskva, geg. 27 — Sovie
tų spauda labai reikšmin
gai paminėjo Anglijos-So- 
vietų susivienymo sutar
ties metines sukaktuves. 
Pirmą kartą sovietų spau
da kreipė savo žmonių dė
mesį į tos sutarties reikš
mę karo metu ir po karo

Nužudė 2.242 Čekus Per 
Metus

Londonas, geg. 27 —Bri- m. iki balandžio mėn. šių 
tų ir Kanadiečių bombe- metų; Sovietų Sąjunga 
riai, kurie pereitą sekma- (Rusija) gavo $1,822,000,- 
dienį bombardavo Vokie- 000 vertės karo reikmenų, 
tijos miestą Dortmundą, maisto ir tt. iki balandžio 
smarkiai pdolė Vokietijos mėn. Kitos valstybės gavo 

; ginklų gamybos centrą P° mažiau.
i Duesseldorf. Numetė la-i
■ bai daug įvairių bombų,! 
kurios sprogdamos sukėlė 
didelius gaisrus.

Sakoma, kad daugiau 
kaip 500 bomberių padarė 
puolimą ant Duesseldorf, ferencija, Hot Springs dėl 
ir tik 27 bomberiai žuvo, nustatymo kam ir kur rei-

Vokietijos ginklų ir a- kalingas maistas, 
municijos gamybos cent- Pereitą pirmadienį Rusi

jos delegacijos pirminin
kas Krutikov viešai pa
reiškė, kad Rusijai reika
linga daugiau maisto iš 
užsienio, ir kad jai reika
lingas maistas ne tik da
bar, bet bus reikalingas ir 
karui pasibaigus.

Dabar Rusijos derlin-

Rusija Reikalauja Daugiau 
Maisto

rai dėl nuolatinio bombar
davimo vra nriversti keltis 
j pietrytinę Europą.

Juno. Valstybės Suteikė 
Stambią Parama Ali jautam;

Kaip žinoma, dabar vyk
sta Suvienytų Tautų kon-

Washington, D. C., geg.
27 — Prezidentas Roose- giausios žemės yra priešo 
veltas pranešė Kongresui, užgrobtos. Tačiau ir prieš 
jog Jung. Valstybės iš karą nebuvo maisto per- 
“lend - lease” fondo jau su- tekliaus Rusijoje. Valstie- 
teikė sąjunginėms valsty- čiai, dirbdami kolchozuo- 
bėms $11,102,000,000 para- se, nei neturėjo noro dirbti 
mos. Anglija gavo $3,116,- taip, kaip jie dirbtų sau. 
000,000 vertės karo reik- Todėl Rusija kelis kartus 
menų ir maisto nuo 1941 pergyveno badą.

’ šąląs Goering, matydamas 
I kokio nusistatymo yra Ka
talikų Bažnyčia Vokietijo
je, davė įsakymą kovoti 
prieš visokį politinį dva
siškuos veikimą. Ir taip 
karas buvo pradėtas — 

Jgudrus karas iš Vatikano 
pusės, bet tvirtu nusista
tymu iš Vokietijos pusės. 
Katalikų Bažnyčia yra at- 
sakominga už pradėtą šitą 
karą”.

Katalikų Bažnyčios pa- 
stangos palaikyti taiką pa
saulyje yra visiems gerai 
žinomas. Naciai matydami 
karą pralaimėję, ir būdami

I

i

ir tautinį 
su komu- socializmą. Kaip tik Hitle

ris paėmė Vokietijos val
džią, 1933 metais, Vatika
nas pasmerkė nacių parti
ją ir pasėkos buvo tos, kad 
Katalikų centro partiją iš
sisklaidė. Su Vatikano pa
galba ir padrąsinimu, dau-

_ &r^ežti Katalikų Bažnyčios
i

i

šytojus atsisakyti nuo te- 
ritorialinio praplėtimo ir... ,
susilaikyti nuo įsikišimo į Ylesai pradeJ? 1'ovotl Pr‘es 
kitų tautų vidaus reikalus tautinę somlistmę vaLsty-

Iš to, ką pasakė Sovietų Ir s,tal- 193® lrl93S m’ 
’ buvo daug kunigų pa-

laikraščiai “Pravda” ir traukta į teismą už iš- 
Raudonoji žvaigždė” atro- siuntimą pinigų į užsienį; 

i do, kad ir Sovietai atsisa- tarp Vokietijos Katalikų 
i kys nuo Pabaltijo kraštų, Kardinolų ir valstybės vy-

siekiant teisingos; taikos- Įkurie jiems nepriklauso, o riausybės iškilo daug prie-!
Pravda sako, kad žmones,.v, ,’x J • 1vra rrilnai ansisnrende ma tlk 1 Prastus buvo uz- singumų, ir galutinai, mar- yra pilnai apsisprendę ma- savotiškais sumeti- ----------------------------------

tyti ne tik karą iki visis-; — ;r nrinažins Lietuvai I N. T A/^T AT NTfADT

priešai, šmeižia Bažnyčią, 
norėdami pateisinti savo 
kaltes.

Iš to nacių Katalikų Baž
nyčios apkaltinimo ir mū- 

j sų komunistams turėtų 
j būti labai aišku, kad Kata- 
! likai nėra ir negali būti 
pro-naciais.

STALINAS SURUOŠĖ ŠAUNŲ 
BANKIETĄ DAVIES’Ą 

PAGERBTI
Iš Maskvos pranešama, kintas. Kaip nebus paten- 

kad Rusijos diktatorius kintas, jog tai geriausia 
Stalinas suruošė šaunų ' Sovietų propaganda, nors 
bankietą Prezidento Roo-. tikrenybėje toji filmą yra 
sevelto nepaprastam atsto- ' fikcija.

Rusijos delegacijos pir
mininkas Krutikov sako,

vui, Joseph E. Davies pa
gerbti, geg. 23 d. š. m.

Bankiete dalyvavo aukš- kad Rusijai labai reikalin- 
tieji sovietų pareigūnai, Į gas maistas, bet tame ban- 
Jung. Valstybių ambasa-ikiete, kaip atrodo iš Mas- 
dorius Standley, Britanijos kvos žinių, buvo maisto 
ambasadorius Kerr, ir kiti.

Tame bankiete liejosi 
vodka, šampanas ir kito
kie gėrimai. Buvo didelis 
maisto įvairumas; buvo ke
liami toastai dalyvių gar
bei, daugiausia jų gavęs p. 
Joseph E. Davies.

Beje, tame bankiete da- Motor kompanijos prezi- 
lyvavo ir Litvinovas, grį- dentas, Henry Ford sūnus, 
žęs iš Jung. Valstybių. j Prie mirštančio buvo jo 

Bankietui pasibaigus, žmona, ir trys iš keturių

I perteklius.

Mirė Edsel Ford
„ — „ — ;mais, ir pripažins Lietuvai,

kos pergales, bet taip pat, Latvijai, Estijai ir kitiems 
kad užtikrinti pokarinį pavergtiems kraštamS lai- 
pertvarkymą kuris prasa- ir neprikiausomybę. 
luitų galimybę pasikartoti Sovietai turėtų t pad 
tokiai agresijai. ! ti jau dabar, kad gauti pil-

Raudonoji žvaigžde sa- niausį pavergtųjų tautų 
ko kad Alijantai siekdami pasitikėjimą. 
taikos ir geroves Europai 
nenori tapti Europos dik-i 
tatoriais ir jie yra įparei-] Dar nesutverta

i 
i 
i I I

NACIAI NORI RUMUNIJOS 
KAREIVIŲ RUSIJAI

I

Detroit, Mich. — Gegu
žės 26 d. mirė Edsel Ford, 

j 49 metų amžiaus, Ford

I

Londonas, geg. 27 —Če
koslovakijos valdžia ištrė
mime, minėdami pirmas 
metines Reinhard Heyd- 
rich, gestapo vado, Bohe
mijos ir Muravijos protek
toriaus nužudymo sukak
tuves, praneša, kad per pe
reitus metus naciai nužu
dė 2,242 čekus.

Naciai nužudė tūkstantį 
čekų atkeršydami už nu
žudymą Heydricho.

tokių 
goti sutartimi veikti Su- slanksčių, kurie pasakytų 
vienytų Tautų interesams, prasiveržiančiam talantui: 
Editorialas nurodo, kad ligi čia ir ne toliau, 
sutartis suriša jos pasira- Bethovenas.

RUSAI ATSIĖMĖ KETURIUS 
KAIMUS

NAKE
EVERY 

IV PRYMY 

BOND DAY
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Ankara, Turkija, geg. 27 įsakymus uždraudžiant vi-
— Yra žinių, kad Hitleris sus streikus; ir toki įstaty- 
reikalauja Rumunijos pa- mai pasiliks ir po karo, 
siųsti apie 25 divizijas Mes stovime už darbinin- 
daugiau kariuomenės į Ru- kų reikalus, bet taip pat ir Kremliaus filmų salėje pa- vaikai. Laidojamas priva-

menė skaudžiai nukentėjo nesutarimus 
prie Stalingrado kauty:
se.

Rumunijos kariuo- už valstybės gerovę. Savo rodyta filmą “Mission to čiai penktadienį.
su darbda- Moscow”, kurią atvežė Ru-' Edsel Ford buvo vienin- 

darbininkai turėtų sijon ambasadorius Litvi- telis Henry Ford sūnus. Jis 
vyriausybės pa- novas. Sakoma, kad Stali- tapo kompanijos preziden- 

nas tąja filmą labai paten- tu 1919 m.
50,000 Darbininkų 

Streikuoja

nė- viais
■ pavesti t

1 skirtiems biurams išspręs- 
! ti.

Darbininkų Radio Programa300 Saiunqininki| Lėktuvų 
Bombardavo SardiniųAkron, Ohio, geg. 27 —

Keturi gumos gamybos 
chill pareiškimą, kad Ru- fabrikai, kurie išdirba ka- 
sija atsižvelgtų į Japoniją: rui reikalingus 
suprantama sąjungininkai uždaryti, 
norėtų, kad Rusija bendrai 50,000 streikuoja, 
su jais prisidėtų prie karo Karą laimėti yra reika- Reggio Calabria. 
prieš Japoniją.

Sovietų Rusija neužgin- tai. Darbininkai streikuo- bombų buvo išmesta į sa-

- - ■

Maskva, geg. 27 — So
vietų Rusijos kariuomenė 
atsiėmė iš Vokiečių ketu- 

;rius kaimus į šiaurę vaka
rus nuo Maskvos.

Iš Berlyno pranešama, 
kad rusai įsitvirtino prie 
Juodosios jūros ir gręsia čija pareiškimo, kad rusai darni sutrukdo gamybą ir las. 
atsiimti Novorosyiską. duoda informacijas Japo- pakenkia savo ateičiai. I

Maskva nieko neatsakė į. nams apie orą šiaurės Pa-, Jei streikai ir toliau kils, ta, 
Anglijos ministerio Chur-’cifike. j —

Londonas, geg. 27 — Są- 
daiktus, jungininkų 300 lėktuvų 

Daugiau kaip bombardavo Italijos salą, 
Sardinią, San Giovanni ir 

Šimtas 
linga įvairių daiktų ir grei- penkios dešimtys tonų

t

Italijos valdžia pripažįs- 
, kad padaryta dideli 

aišku, kad valdžia išleis nuostoliai.

šeštadienį, gegužės 29 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos.

Kiekvieną savaitę biznių skelbimus, draugijų ir 
pavienių asmenų pranešimus prašome siųsti taip, kad 
mes gautume ne vėliau penktadienio rytą.

Kviečiame Gerb. Radio programos klausytojus 
įsirašyti šios programos rėmėjais.

Visais programos reikalais rašykite: Darbininkų 
Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
Boston 2680 — NORwood 1449.

1* * %v * * • * * *
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Ar tai ne “grabbing aspi- 
rations” ?

Čia būtų galima įvardinti 
ir daugiau lietuvių, ku
riuos lenkai savinasi. Tik
rai, lenkai pasižymi “gro
bimo aspiracijomis”.

Boston Globė skyriuje 
; ‘What People Talk About’ 
tūlas John J. Federkie- 

i wich, M. D., iš Dorchester 
rašo, kad “vokiečiai bando 
pasisavinti Koperniką, lie
tuviai Kosčiuško ir pran- 

‘ cūzai Mme Curie ir Cho- 
pin .

Ir sako:
“Jau yra laikas, kad kas 

nors išeitų su teisingu pa
reiškimu apie tuos nemir
tinguosius, priklausančius 

1 gimimu ir krauju lenkų' ši 
tautai”.

Štai gegužės 26 d. Bos-

I

I
kad niekas I 
jeigu mes ’

| 
į

(LKFSB) Užsienį pasie
kė keletas egzempliorių 
Lietuvoje leidžiamų slaptų 
laikraščių. kovojančių 
prieš nacių okupaciją, už 
nepriklausomą Lietuvą. 
Mes suprantame su kokia 
didele gyvybės rizika tie 
slaptieji laikraščiai lei
džiami ir su dideliu dėmė
siu gaudome kiekvieną žo
dį juose parašytą. Iš Lon
dono mums perduoda kele
tą ištraukų iš tų slaptųjų 
laikraščių Lietuvoje. Taip 
“Nepriklausoma Lietuva” 
šitaip nusako slapto lietu
vių veikimo siekimus: — 
“Mes savo veiklą pagrosi
me dviem paprastom tie
som: kai sprendžiame ben
druosius reikalus, laikysi
mės dėsnio, kurs sako, kad : 
visų pirma reikia žiūrėti i 
viso lektvvo. o ne jo dalies, 
interesų, ir kai brėžiame i 
ateities gaires, žvelkime i 
gyvenimo tikrovei tiesiai į J 
akis... Kas yra tas kolektv- i 
vas. kuriam reikia pašvęs- 
ti ir paaukoti visi intere
sai? Tas kolektyvas yra 
Lietuvių Tauta, yra Lietu-į į 
va. O Lietuva yra visos 
mūsų kartos, visi tie. kurie 
ne tiktai dabar čia gyvena, 
bet visi tie, kurie su mumis 
gyvens, dirbs, kovos ir 
mirs. Lietuva yra visos 
mūsų kartos, visi tie, ku
rie Lietuvą kūrė, kėlė, savo 
prakaitu ir krauju maiti
no. Lietuva yra Mindau
gas ir Gediminas. Kęstu-į 
tis ir Vytautas, Lietuva, 
yra Basanavičius ir Ku
dirka. Maironis ir Vaiž-i 
gantas. Šleževičius ir Kai
rys. Voldemaras ir Bistras. Rodo japonų Submdrinų 
Višinskis ir Dielininkaitis.į _______
Stulginskis ir Grinius. Lie
tuva yra tie. kuriuos oku
pantai išvežė ar veža, ku
riuos sušaudė ar šaudo, 
kuriuos pikti skundikai, 
tautos atmatos įskundė, ar 
dar įskųs... Visi tie lietu
viai yra brangūs Lietuvai. 
Karščiausias visų mūsų
noras - 
Lietuva. 
Mūsų vienybės, 
mo. veiksmingumo ir pa
siaukojimo. Reikia gerai 
žinoti, kad noras dar nie
ko nereiškia, jeigu jis nėra 
paremtas stipria ir vienin
ga pajėga, kurios pagalba 
norus galima įvykdyti. Jė
ga gi reikia suorganizuoti. 
Dabartis lietuvius verčia 
taip organizuotis, kaip or
ganizuojasi visos paverg
tos tautos. Organizuotis gi se.

VVashington, D. C., geg. 
27 — Jung. Valstybių se
kretorius Hull pareiškė 
spaudos atstovams savo 
pasitenkinimą apie Komu
nistų Internacionalo likvi- 
davimąsį. Jis sako, kad šis 
Maskvos žygis yra sveikin
tinas. Jo manymu, Komin
terno likvidavimas padi
dins pasitikėjimą Sąjungi
nių valstybių tarpe ir turės 

' geros įtakos pokariniam 
l gyvenimui sutvarkyti.
1 j

I 
I
I

. reikia todėl, 
nieko neduos, 
patys savo jėgomis neiško
vosime. Karo galo suirutė, 
kuri jau artėja, tegali pa
lengvinti mūsų kovos sąly
gas. bet ne daugiau. Kiek 
mes būsime organizuoti ir 
pajėgūs, tiek laimėsime ir 
tiek turėsime. Dėl to daro
ma išvada, kad reikia vi
siems pasilikti savo krašte 
ir dėti pastangas išsaugo-j 
ti lietuvius Lietuvoje, j iš visų komentarų dėl 
Kiekviena okupacija Lie- Kominterno likvidavimo 
tuvai yra lygios vertės, nes pasirodo, kad toji organi- 
kiekviena jų siekia išnai- zacija tikrai buvo žalinga 
kinti mūsų tautą, kuri irj įr kenksminga taikai. Jei- 
taip yra maža. Tokia ar ki- gU paseno ir atgyveno savo 
tokia okupacija entuziaz-Į dienas Kominternas — ko- 
muotis gali tiktai Palec-' mUnistų centras, tai tuo 
kiai ir Kubilūnai, bet ne: iabiau atgyveno savo die- 
sąmoningi Lietuvos sū-'nas komunistų partijos į- 
nūs”. įvairiose šalyse, kurios bu-

Šie slaptojo Lietuvos lai-.vo Kominterno šakos arba 
kraščio žodžiai uždega; agentai. Nebėra centro, tai 
kiekvieną lietuvį. Anglijos neturėtų būti ir jo agentai, 
lietuviai juos paskaitę ra-i Gal todėl Anglijos ko- 
šo: “Tie iš mūsų, kurie munistai ir brukasi į Dar- 
kartais paabejoja, ar verta| bo partiją, kad pridengti 
paaukoti keletą šilingų' savo negeistinus darbus, 
tautos reikalams turėtų iš j 
gėdos rausti, girdėdami a- 
pie jų brolių aukas Lietu
voje. Jiems ten Lietuvoje 
trūksta ir maisto, ir kito
kių gyvenimo reikmenų ir 
juos spaudžia šimtai kito
kių bėdų ir rūpesčių, ta
čiau tie sunkumai nepa
laužia jų valios ir tik retai 
iš jų paabejoja ateitimi, 
ar parsiduoda atėjūnams. 
Tačiau plačiosios lietuvių 
masės veda nepaliaujamą 
kovą už brangius tautos 
idealus”.

I

Kaip Su "Internacionalu"?
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I Tūlas Lawrencietis, M. 
Vilkišius verkia dirvinin- 
kų laikraštyj, -kad jį bai
siai išnaudoję Gabaliaus- 
kas ir Laučka. Jis rašo, 
kad “jie randa tamsuolių, 
kurie juos remia”, o Vilki
šius “su tais tamsuoliais” 
negalįs “susikalbėti”.

p. Vilkišius tikrai vertas 
>. Jis nei su

J
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visų
Nepriklausoma 

Ji reikalauja iš 
pasiryži-

Pereitą savaitę į Bostoną 
buvo atvežtas japonų sub- 
marinas, kurį Amerikie
čiai sugavo, kada japonai 
puolė Pearl Harbor. Sub- 
marinas buvo pastatytas 
Boston Common. Norintie
ji pamatyti, pirko Karo 
Štampas. Tuo padaryta 
daug naudos Iždo Depart- 
mentui. Dabar tas subma- 
rinas išvežtas į kitus mies
tus.

Maskvai palaidojus Ko
munistų Internacionalą 
(Kominterną), komunistai 
nebežino kokį dabar him
ną traukti. “Internaciona
las”, jeigu jau Kominter- 
nas paseno ir atgyveno sa- 

’ vo dienas, nebetinka.
Komunistų “čyfas”, 

Browder, užklaustas him
no reikalu, patraukė pe
čiais ir atsakė: “Aš neži
nau”.

Lietuviai komunistai dėl 
“Internacionalo” perdaug 
galvos nesuka, nes jie ir

Kiniečiai Atsiėmė Strateginį 
Punktų

V. . P- V UJUSIUS
ton Globė laidoje tame pa- pasigaiiėjimo. Jis nei su 
S,ian?.e sky£JuJe .V A- O-, “šviesuoliais”, nei su “tam- 
ton teisingas pareiškimas 
apie Tadą Kosciušką.

Rašo:
j “To the Editor — In the 
Globė recently there ap-

I peared a letter which tends 
to malign the Lithuanian 
people. May I not direct

I

— šviesuoliais nei su tam- 
®ha‘Ln“l™!q- “J-;,filiais” negali susikalbę- 
♦ ™ ,,rv,co t* v-ga £o “išnau(JO_

jimo” priežastis.

Dar Apie Išžudytuosius 
Lenkų Karininkus

Nacių Kariuomenė Ir SS Nesu
taria Dėl Lietuvos

<s-----------------------------------------

jugoslavai Savanoriai Smar-(LKFSB) —Londono
“Times” š. m. bal. 14 d. į- i kiai Susikirto Su Okupantais 
dėjo tokį savo korespon
dento pranešimą iš Stock-' 
holmo: “Nuo to laiko, kai;
Vokietija atnaujino savo \ 
prižadą suteikti Baltijos 
valstybėms tam tikrą sai
ką tautinės autonomijos,I 
Lietuvai buvo duota pir
menybė “Naujos Tvarkos” 
įvedime”. Toliau laikraštis

taip jo gerai nemokėjo. rašo aPie misM >u minėt4 • 
Jiems parašė “himną” Sa- lietuvių konferenciją Kau- 
lomėja Neris — “dainušką n.e‘ q'u0 kausimu LKFSB 
apie Staliną” kuri atstos ** savo Londono korespon- j ii-r a • \ dpntn nrn nastn travn tnki“Internacionalą”.

Vyskupas Pasmerkė Nacių 
Darbus

Chungking. Kinija, geg. 
27 — Kiniečiai atsiėmė iš 
japonų svarbų strateginį 
punktą arti Ichang, Cen- 
tralinėje Kinijoje, ir už
mušė 600 japonų kautynė-

Liege, Belgija, geg. 27— 
Katalikų Bažnyčios vysku
pas Ludwig Kerhofs pa
smerkė nacius už persekio
jimą darbininkų Belgijoje, 
ypatingai už išvežimą Bel
gijos darbininkų į Vokieti
ją

Graikai Savanoriai Užgrobia 
Ašies Laivelius

Ve

šeštadienio Lenktynės
The PURITAN 

HANDICAP
$5.000 P ri dėta

DaiJy Double 
Užsikaro 2:15

Pirmadieny
Lenktynės 

TOMASELLO
HANDICAP 

$5.000 Pridėta

PRASIDEDA
l-mos Lenktynės 2:30 
8-tos Lenktynės 6:00

Londonas, geg. 27 — 
Graikai “jūros savanoriai, 
sekdami savo draugų pat
riotų veiksmus šalyj, 
smarkiai veikia jūroje ir 
užgrobia ašies mažus lai
vus, kaip tik jie pasirodo. 
Tokiu būdu trukdo ašies 

i laivams pristatyti maisto 
’ ir kitokių reikmenų savie- 
! siems.

Darbininkams Pakeltos 
Algos

SUFFOLK D0WNS
VVashington, geg. 27 — 

Daugiau kaip milijonas ge
ležinkelių darbininkų gau
na didesnį atlyginimą, aš
tuonis centus į valandą 
daugiau.

Cairo, Egiptas, geg. 27— 
Šiomis dienomis Bosnian 
kalnuose įvyko smarkus 
susikirtimas tarp Jugosla
vijos savanorių, vadovau-; 
jamų gen. Draja Mihailo- 
viteh, ir okupantų - ašies 
jėgų.

Jugoslavai patriotai sa- 
i koma paėmė daug okupan- j 
i tų kareivių į nelaisvę ir Į 
užgrobė nemažai karo me
džiagos.

dento oro paštu gavo tokį 
pranešimą: “Dėl įvykusios 
Kaune konferencijos pasi
darė daug neaiškumų, nes' 
negalima visko sužinoti. 
Dalyvavo 87 atstovai. Pa
sakyta keturios kalbos 
(Prof. Biržiškos, gen. Ku
biliūno, gen. Navako, polic. 
vald. Ramanausko) ir pri
imta trys nutarimai: r~: 
rusų plebiscitą Lietuvoje/ 
pasipriešinti bolševikų pa
vergimui ir kaip galima 
daugiau gaminti maisto 
produktų. Pas okupantus 
(vokiečius) eina trynima
sis: nacių partija nenori 
duoti platesnės laisvės nu
kariautiems kraštams. Tą 
mintį palaiko nacių parti
jos ginkluoti daliniai SS, 
tuo gi tarpu kariuomenė— 
Wehrmacht — norinti iš 
Lietuvos sudaryti kaip do
miniją, Britų pavyzdžiu. 
Naciai buvo paskelbę su
darą “Lietuvos Legijoną”, 
bet niekas nestojo. Už tai 
kovo 19 d. okupuotų vado
vybė uždarė universitetą, 
tik nežinia kurį — Kauno, 
ar Vilniaus. Suimta kelias- 
dešimts profesorių ir bū
rys studentų. Eina gandai, 
kad esąs išleistas kažkoks 
atsišaukimas į lietuvių 
tautą, po kuriuo esą pasi
rašę ir žinomi Lietuvos 
žmonės”.

Ispanija Paleidi Kareivius
Madrid, Ispanija, geg. 27 

— Gen. Franco, Ispanijos 
vadas, įsako paleisti iš ka
riuomenės 90,000 kareivių.

Šita žinia duoda supras
ti, kad Ispanija nesitiki 
Hitlerio užpuolimo per 

- Į~ į Prancūziją, kitaip nebūtų 
i tiek daug kareivių paleis- 
- ta.

(LKFSB) Dešimties tūk- 
your readers’"attention to !taf5ų_f 
two historical facts?

“Firts, that Lithuania 
and Poland had been unit- 
ed for over 400 years, end- 

Į ing with the third parti- 
i tion of that Common- 
l wealth in 1795. 
j “Second, notwithstand- 
i ing Lithuania’s disappear- 
ance from the world map, 
Gen. Thaddeus Kosciusz- 
ko begins his will of June 
8, 1806, as follows: “Know 
Ali Men by These Presents 
that I, Thaddeus Kosciusz- 
ko, formerly an officer of 
the United Statės of Ame- 
rica in their Revolutionary 
War against Great Bri
tam and a native of Lith
uania, in Poland...”

Šis adv. A. O. Shallnos, 
pareiškimas turėtų paten
kinti Dr. John J. Federkie- 
wicz’ių.

Beje, Dr. Federkiewicz i 
savo laišką laikraštyj 
“Globė” šiaip užbaigia:

“Thank God, that great 
Jan Ignace Paderewski is 
štili immune from these 
kindly grabbing aspira- 
tions”.

I Turime pareikšti, kad 
lenkai ar tik nedaugiausia 
turi tų “grabbing aspira- 
tions”? Lenkai savinasi ir 
Juozą Pilsudskį, nors mes 
juo nesididžiuojame. Įdo
mu, kur Dr. Federkiewicz 
priskiria rašytoją - poetą 
Mickevičių? Dauguma 
lenkų Mickevičių savinasi.

CAMBRID6E, MASS.
Nekalto Prasidėjimo Panos 

Marijos draugijos narės yra 
kviečiamos dalyvauti “in cor- 
pore” metinėse šv. mišiose, ku
rios bus atlaikytos sekmadienį, 
gegužės 30, 10 vai. rytą. Tuoj 
po šv. mišių, parapijos mokyk
los svetainėje įvyks pusryčiai 
“communion breakfast”.

Moterys ar merginos. 18 iki 
45 metų amžiaus, norėdamos 
prisirašyti prie šios draugijos, 
kuri yra seniausia moterų ir 
merginų draugija Cambridgiuje, 
bus priimtos už pusę įstojimo.

Valdyba.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

žudymas, kaip praneša 
mums iš Londono, visuose 
paliko gilų įspūdį. Pagal 
vienus pranešimus, tuos 
baisiuosius kapus užtikę 
lenkų darbininkai, kurie 
iš Lenkijos buvę darbams 
nugabenti į rytines žemes. 
Ten jiems vietiniai gyven
tojai ėmė pasakoti apie 
lenkų kapus. Kapai buvę 
užlyginti ir apsėti eglaitė
mis, pušaitėmis. Pušaičių 
ūgis parodąs, kuriuo laiku 
jos buvusios sėtos. Pas la
vonus nerandama brange
nybių, bet asmeninius už
rašus, laiškus ir iš to esą 
galima juos atpažinti. A- 
patinės lavonų eilės guli 
kniūpšti su peršautais pa
kaušiais. Ant jų suversti 
surištomis rankomis užpa
kalyje, o kaikurių ir gal
vos aprištos jų pačių rū
bais ir peršautos.

Žinelė Iš Sibiro

(LKFSB) Chikagoje gau- 
i tas iš Sibiro laiškas, kuria- 
; me pranešama, kad Afelija 
įJusaitienė - Merkevičiūtė 
iš Šunskų, Marijampolės 

lapskr. ir Jonas Kelertas iš 
i Kalvarijos yra gyvi ir iš
trėmime gyvena Novosi
birsko apygardoje.

i

i

i

★ Lietuvoje esąs uždary
tas laikraštis “Į Laisvę”. 
Jo vieton išeinąs kitas, 
vardu “Ateitis”.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenamo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna,
Telephone — Hemlock 6567
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- “Nebūna valandėlės, kad ašara iš akies netekčių”.
Lietuviai pirmieji pasiūlė carui panaikinti baudžiavą. - 

Bučiavosi ir verke iš džiaugsmo: ne bereikčs ----------- • « • -----------

jais elgtis, dvasiškiją ska
tino žmones traukti prie 
blaivybės ir Lietuvos liau
džiai steigti mokyklas, kad 
ir baudžiauninkai, atsisakę 
nuo žalingų įpročių, siektų 
šviesos ir geriau įstengtų 

i atsiekti išsiilgtojo geresnio 
gyvenimo.

Londono Lietuvių Laimė ji 
mai Ir Rūpesčiai

8UBSCRIPTION KATES:
Oomestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  !
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00 ilgUS
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

|DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680,

Ir Vėl Kažkokia Nauja Komedija

Tokia jau lietuvio vals- 
$4.00 tiečio dalia, kad jisai ilgus, 

; metus ir kruvinu! 
prakaitu laistė tėvynės 
laukus, o vaisius ir derlių 
turėjo atiduoti kitam. Gy- 

į veno, bet ne sau. Ypač sun
ki buvo baudžiavos našta, 
kurios panaikinimo 80 m. 

I sukaktį šiemet prisimena
me.

Ponų į darbą brukama, 
tijūnų botagais plakama 
Lietuvos liaudis nors tru
putėlį rasdavo progos at
sigauti bažnytinėmis šven
tėmis, kurios, kaip Vely
kos, sekminės, tęsdavosi 
net po keletą dienų': Tai 

j buvo didelis palengvinimas 
; baudžiauninkams, nes jų 
sunkieji darbai Bažnyčios

Iš Londono pranešama, kad komunistų Interna- 
cijonalas likviduojasi. Maskva pareiškusi, kad su tre
čiuoju Internacijonalu nieko bendra neturinti. Kadan
gi Maskva yra pasaulinio komunizmo centras, tai lyg 
ir atrodytų, kad komunistų partija, nustojusi vienin
telės savo paramos, turės savaime išnykti. Bet taip tik 
atrodo. Tikrovėje tai neįmanoma, kad komunistai pa
čiam vidury didžiausio pasaulinio sukrėtimo bei išva
karėse didžiausio, kaip jiems atrodo, laimėjimo, sava-7 . *■ ** . . 7 ’ ° J1 uai mai Manij VAUO
noriskai likviduotijsi. Arba* kad bolševikai nei is šio, buvo tomis dienomis g^riež* 

tai draudžiami dirbti.nei iš to išsižadėtų komunizmo. Čia yra arba koks ap
sirikimas, arba papraščiausias komunistų triksas —
laikinai pasislėpti, nes dėl vienos ar kitos priežasties I ICSOS^ZOu IS by Vendnt ICITIS 
jų politinė veikla kam nors gali būti neparanki šiuo 
įsitempimo momentu.

Komunistų partijos istorijoj visados yra buvę 
griežtų zigzagų. Vingiuoti, tai mėgiamiausias jų ma- 
nievras. Tai nereiškia, kad jie pakaitomis atsisakytų 
nuo savo tikslo ir vėl po kiek laiko prie jo grįžtų. Ne. 
Savo tikslo jie niekad neišsižada, tik gana dažnai kai
talioja savo taktiką bei veiklos būdą. Kada momentas 
patogus, jie veikia viešai pilnu atvirumu ir atkaklumu. 
Palankiam momentui pasikeitus, kuomet gręsia koks 
pavojus, arba kai matoma, kad visuomenė kreivai ima 
į juos žiūrėti, tai komunistai momentaliai išnyksta iš 
paviršiaus ir eina į palėpes. Kitais žodžiais, persimeta 
į nelegalią poziciją ir veikia slaptai. Prisiminkime čia 
vieną incidentą. Kada Litvinovas išsirūpino iš Wa- 
shingtono vyriausybės pripažinimo Sovietų Sąjungos, 
tai jam buvo pastatyta sąlyga, kad komunistai niekad 
neintriguos prieš Amerikos esamą tvarką ir neagituos 
už sovietiškos tvarkos įvedimą, žodžiu, kad bus lojalūs 
šios šalies gyventojai. Ta sąlyga buvo noriai priimta. 
Bet po kiek laiko buvo pastebėta, kad ta sąlyga neiš
laikoma; kad komunistai išeina prieš tiesioginius A- 
merikos interesus: prieš apsiginklavimą, didinimą lai
vyno ir t. t. (Tuomet jie dar nenumatė, kad prireiks 
Amerikos pagalbos prieš vokiečius, su kuriais buvo su
sibičiuliavę). Amerikos vyriausybė užprotestavo Mas
kvai, kad komunistai neišlaiko savo pasižadėjimų. Gi 
Maskva į tai atšovė, kad ji atsako tik už saviškių, t. y. atlyginimas, 
rusiškų komunistų veiklą, o už Internacijonalo darbus;---------------
• • * • • . • . 1 — TTr T* A • “

Vergauti dvarui valstiečiams mokyklas.
—-^Tada tas buvo didelė nau- 

jenybė, nes mokslas tebu
vo atviras tik bajorų vai
kams. Petras Ruseckas, 
kairiųjų pažiūrų žmogus, 
istorinės medžiagos rinkė
jas, rašo (“Baudžiava”, 
pusi. 59), kad Sudeikių kle
bonas su taikos tarpininkų 
raginę plačios apylinkės 
žmones į nepaklusnumą 
ponams. Kražių dekanas jo 
žiniai priklausiusiuose. “ 
dvaruose buvo uždraudęs • 
baudžiauninkus plakti.

Baudžiauninkai Šaukiasi 
Į "Mužiky" Vyskupą

Niekur teisybės nerasda
mi, baudžiauninkai su nau-

k

9
šian-'

(LKFSB) Nors daugu
ma Londono energinges
nių lietuvių pašaukta karo 
tarnybon ar apsigynimo 
darbams, tačiau pasiliku
sieji lietuvių sporto klubo 
nariai daro, ką gali. Nese
nai išleistas šapirografuo
tas laikraštėlis “Review- 
Apžvalga”. Redaktorius — 
J. Degėsis. Jam talkinin
kauja jo žmona ir kiti tą 
darbą mėgstą lietuviai. Be 
kito ko, laikraštėlyje sielo- 
jamasi, kad tarp Londono 
lietuvių vyksta ištautėji- 
mas. Ten aplinkybės šiuo 
atžvilgiu yra sunkesnės, 
nes lietuviai negali turėti 
havų mokyklų — nedaug 
lietuvių yra, be to — išsis
klaistę. Labiau susipratę 
Londono lietuviai labai ap
gailestauja, kad ten nėra 
galimybių turėti lietuvai
čių seselių vienuolyną, ku
ris paprastai daug geros 
dvasios įneša į lietuviškas 
kolonijas. Vis dėlto Londo
no lietuviai laimingai turė
dami savo parapiją ir ener
gingą dvasios vadą — kun. 
Matulaitį.

Baudžiavos Panaikinimas
Aukščiau suminėtieji at

sitikimai turėjo geros įta
kos visuomenėje, paleng
vindami baudžiauninkų 
kovą dėl žemės ir laisvės, 
bet galutinai nulėmė prisi
dėjusios ir kitos aplinky
bės: kultūrai kylant šitoks 
žmonių pavergimas kas-, 
kart labiau darėsi neįma-Į 
nomas, daugelis dvari- Į 

Į ninku pasidavė nau- 
joms, — v ak aruose 
skelbiamoms žmogaus tei
sių iškėlimo mintims. Pa
galiau, jie pastebėjo, kad 
laisvai gautas samdinys 
net ir jiems naudingesnis, 
negu varu verčiamas bau
džiauninkas. Lietuvos dva
rininkams reikia atiduoti 
nors tas kreditas, kad jie 
pirmieji išdrįso pradėt 
laužti šimtmečiais nusisto
vėjusius papročius: jie 
1857 m. carui pasiūlė pa-Į 
naikinti baudžiavą, kad ir 
atleidžiant žmones be že
mės. Caras Aleksandras to 
nepamiršo ir 1858 m. pas pusę, 
jį atsilankiusiai Lietuvos žmones atleisti 
dvarininkų delegacijai kal
bėjo su pagyrimu: j
— Jūs pirmieji parodėte įanaikinimo

Pirk Karo Bonus .
dien. Jie tave ryt išlaikys, jomis viltimis eme kreiptis 

į vysk. Valančių, kurs pats 
buvo kilęs iš žemesnio luo
mo. Baudžiauninkai rašė:
— Šviesiausias Ganyto

jau! Pažvelk į mūsų skur
dą ir vargą, nes mes, varg
šai valstiečiai, kenčiame 
su žmonomis ir vaikais dėl 
teisybės. Mums pagrobė 
nuosavybę, kenčiame nuo
latinį badą, visur žmonų 
ir našlaičių nesiliaujantis 
verksmas, dejonės. Nebū
na valandėlės, kad ašara iš 
akies netekėtų. Vieni kan
kinasi namie, kiti kalėji
me. Paskutiniai ūkiai nyk
sta, o mūsų ponai žiūri į 
visą nugalėtojų veidais”.

Valstiečiai prisipažįsta 
kitur globos sulaukti nega
lį:

Jūsų Ganytojiška Mylis- 
ta teiksis dovanoti mums, 
ištikimiems krikščionims 
valstiečiams, ieškantiems 
tikybinės paguodos ir baž
nytinės globos, nes iš pa
saulietiškos valdžios į mū
sų paduotus prašymus ne
sulaukėme jokio teisingu- savo dirbamą žemę (tuo bučiavosi,

Drąsus Vyskupo Balsas
Baudžiauninkų vargai 

neliko nepastebėti ir net 
1800 m. Vilniaus vyskupas 
Kasakauskas ragino bajo
riją parodyti daugiau žmo
niškumo ir daugiau rūpin
tis valstiečiais, nes, kaip 
vyskupas kalbėjo:
— Jie yra mūsų artimi ir 

broliai, žmonės vienos su 
mumis prigimties, vieno 
tikėjimo, kurie mums dar
buojasi, liedami prakaitą”.

Radosi bajorų, kurie ė- 
mėsi pagerinimus įvesti. 

'Taip Joniškėlio apylinkėje 
Į Ig. Karpis atleido nuo bau
džiavos net kelis tūkstan-

Iš Svetimo Prakaito
Atsirasdavo drąsesnių 

žmonių, kurie imdavo kelti 
balsą prieš tas neteisybes. 
Taip dar 1725 m. Vilniuje 
išleistame pamokslų vado
vėlyje randame perspėjimą 
ponams:
— Netinka neteisių mo

kesčių pramanyt ir anais 
pavaldinius sunkint, taip
gi netinka darbais nepri
gulinčiais jų spaust, juos 
keikt.:.”

O 1767 m. kun. Kaz. Kli
mavičius išleisdamas kny
gelę apie krikščionies prie
dermes, turtingesniesiems čius valstiečių, 
pabrėžė, kad “užtūrėti al
gą šeimynai 
(nusidėjimas) 
pomstos

Dar anksčiau už jį ka-
— griekas nauninkas Bžostauskas at

šaukiąs , leido visus Merkinės dva- 
pomstos (keršto) nuog ro baudžiauninkus, net su- 
Dievo”. Jis net reikalauja, teikdamas jiems savival- 
kad ir susirgus, darbo dybę. Iš dalies atleido nuo 
žmogaus šeimai neturi bū-' baudžiavos kaikurių savo 
ti atimti patogumai ir nors dvarų valstiečius ir Vil- 
tasai sirgtų mėnesį, ar niaus vyskupas Masalskis, 
daugiau, metų pabaigoje Jis buvo pažangus ir švie- 
neturi būti nutrauktas jo sus žmogus. .

1
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i

igus ir svie- mo...” j reikalu kun. Mackevičiaus
J°_ paraginti i jr Valančius, tasai lietu-' buvo sudarytas labai reikš- 

klebonai net turėjo steigti viškos liaudies vyskupas, mingas testamentas, ku-
i _ gynė žmones, kaip beįma-(rio, deja, niekur negaliu

ji negali imtis atsakomybės. Washingtone ir visoj A- atėjęs toks momentas, kad Maskvai nepatogu atsaky- nydamas: rašė prašymus j surasti, nors dairausi jau 
L................................................... ’ - " ' " gubernatoriųi, užtardamas kelinti metai). Iš kitos pu-

______ X________________ ____ ______11 1 — • — . •

merikoj puikiai žinota, kad Maskva kaip tik ir yra ti už komunistų darbus, tad vėl mėginama suvaidinti
Internacijonalo centras, bet nežinia kaip ir dėlko tas, komedija: viešai demonstratyviai nuo Internacijonalo vargo žmones, ragino dva-' sės ir rusai norėjo Lietu- 
klausimas buvo užglostytas. Veikiausiai ir dabar bus neva tai atsipalaidoti. K. rininkus žmoniškiau su vos liaudį patraukti į savo

Įvadas Į Programą Taikai
Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, Ph. D.

Vertė KUN. A. TAMOLIŪNAS
RELIGIJA KRIZĖJE

Kas link Protestantizmo, D-ras Niebuhr iš 
Yale Universiteto, studijuodamas Protestan
tizmą, pastebėjo, kad jis paprastai susijun
gia su ypatingąja tautine kultūra, ir dėl to 
turi nukentėti tos tautinės kultūros žlugimu. 
Amerikonų Protestantizmas, jis rašė, tiko 
Amerikai, Anglų Protestantizmas — Angli
jai, Prancūzų Protestantizmas tik Prancū
zijai, koliai visos Protestantizmo formos pra
rado visą bendrąjį santykiavimą Kryžiui. Ta
me yra tiesos dalis, kad bent kuri bažnyčia 
arba religija, kuri susija su amžiaus dvasia, 
turi našlauti sekančiame amžiuje. Ten buvu
si kai kuri reakcija Europiniame Protestan
tizme prieš tą buržujinį nacionalizmą, Teolo
gijos Krizėje ytin toje ypatingoje formoje, 
kurią inspiravo Kierkegoard, kurs juto, kad 
tai jo pasiuntinybė “išlaisvinti žmones iš įsi
vaizdavimo, kad buvo krikščionimis.”

Kas link Katalikų Bažnyčios, būtų išmin
tinga pradėti savo planavimus su daleidimu, 
kad liberalistinė civilizacija ir non-teistinis 
humanizmas jau palaidoti, nors jiems dar nė
ra pastatyti paminklai. Taigi, Bažnyčia netu

ri būti “pasilikusi” už bent kurio liberalisti- 
nės tradicijos sąjūdžio, neturi būti “pasiliku
si” už bent kurio politinės arba ekonominės 
prigimties sąjūdžio, bet turi būti “pirmoje” 
visų tų sąjūdžių eilėje. Bažnyčios pasiuntiny
bė yra nušviesti, bet neiti paskui kieno kito 
žvakės šviesoje; kadangi jos pašaukimas turi 
būti druska, su kuria viskas yra persūdyta. 
To visa niekur kitur nerandame tiksliau 
iliustruota Bažnyčios pasiuntinybės, kaip 
(a) Liberalizmo pasmerkime 1869 metais, 
kurioje byloje Bažnyčia buvo 80 metais pir
mesnė savo laikams, ir (b) Nacizmo, Fašiz
mo ir Komunizmo pasmerkimo, kuriame 
Bažnyčia vedė idealoginį karą pirmiau, negu 
pasaulis pradėjo militarinį karą.

7. Taigi, Bažnyčia nieko neturi laimėjimui 
dalyvaudama “tarp-tikybiniuose” sąjūdžiuo
se, išskiriant, jei viena sąlyga “įeitų” į tokį 
sąjūdį, tai tikėjimo turėjimas. Didžiumos tų 
tarp-tikybinių sąjūdžių klaida, kad jie netu
ri tikėjimo. Jie sudaro tikėjimo definiciją 
taip plačią, kad įterpia net Einšteino puoli
mą prieš Asmenį Dievą. Tas karas yra dog
mų karas, ir tie, kurie sako, kad nedaro skir
tumo į ką tiki, turėtų studijuoti Nacizmo 
dogmas. Vargas su Hitleriu yra tai, kad 
praktikuoja, ką jis skelbia.

Bent kurioje krizėje žymė, kuria žinoma, 
kad Bažnyčia atlieka savo pareigą, yra, kuo
met abiejų opozicijų kraštutinumų puolama.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

todėl pasiskubino 
nuo bau

džiavos ir duoti išsimokė- 
jimui žemę. Baudžiavos 

> manifestas 
pavyzdį, ir jus pasekė visa dažniausia buvo skelbia- 
imperija”. j mas bažnyčiose, iš varpi-

j niu. Žmonių džiaugsmui 
Džiaugsmas Neišpasakytas nebuvo galo, štai kaip tas 
Labiausiai gi baudžiavos pergyventa Plungėje: 

panaikinimas nulėmė suki-! —Žmonės, išgirdę, jog 
limai Lietuvoje. Dvarinin- prievarta dvarui nebetar- 
kai, norėdami daugiau lai- naus, iš džiaugsmo nebeį- 
mėti valstiečių į sukilėlių manė, ką ir daryti. Pašoko 
būrius, ėmė juos vilioti ža
damomis laisvėmis. Kiti 
gi žmonės, kaip sukilėlių 
vadas kun. Mackevičius, 
berods, dėlto svarbiausia 
ir stojo į taip atkaklią ko- džiaugsmingai rėkaudami, 
vą, kad atneštų Lietuvos Kiti tarp savęs glamonėjo- 
žmonėms laisvę ir teisę į si, iš džiaugsmo verkdami 

, kiti užtraukė 
giesmę: Linksmą dieną ap
turėjom, kurios nuo seno 
norėjom... Dauguma vaito
jo, sakydami:
— Gi, kad mūsų tėveliai 

iš kapų beprisikeltų: pasi
džiaugtų ir galėtu atilsė
ti”. K. J. Prunskis.

Tai Kapitalas turėtų pavadinti “radikališ- 
ka”, gi Darbas turėtų pavadinti “reakcijona- 
riška”. Tai Nacizmas turėtų pavadinti “ko
munistiška”, gi Komunizmas turėtų šaukti, 
kad tai “Nacizmas”. Nūngi, laikotarpis susi
laukė tokio sluoksnio, kai Farizėjai ir Sadu
kėjai, kurie dogmatiškai, neapkęsdami vie
nas kito, bendrai konspiruoja prieš visa tai. 
Kai Pilotas ir Erodas susidraugavo, jie buvo 
bendrosios neapykantos liudininkais prieš 
Dievybę. Kad Šventasai Sostas per šią visą 
krizę buvo klaidingai įtartas iš abiejų pusių, 
yra vienintelis įrodymas, kad yra Dievo prie
žasties atstovas čia, žemėje.

Bažnyčia Europoje bus labai tvirta, praė
jus tam karui, priprastai vien dėl to, kad iš
eis iš katakumbų. Tai yra nepaprastas para
doksas, kad Bažnyčia tuomet yra tvirčiausia, 
kai mažiausia susijus su pasaulio dvasia, nes 
jos tvirtybė nėra gerovės laikais, bet bendra
me santykiavime su Kryžiumi.

Bažnyčia Amerikoje neturės kentėti per
sekiojimo, už ką esame dėkingi Dievui, bet 
ji nėra laisva nuo įstatymo, kuriuo Dydysis 
Penktadienis yra sąlyga, kad pelnyti Vely
kas. Atsiliepiama, kad ji neišeitų iš kata
kumbų, bet yra šaukiama, kad pasirodytų iš 
Sanktuarijaus... Mūsų didmiesčių bažnyčios 
turėtų būti pripildytos naktinėmis adoraci
jomis, meldžiant Dievą pasigailėjimo, karo 
laimėjimo ir teisingos taikos. Kai kūno na

keletas varpinėn (iš kur 
buvo paskaitytas manifes
tas), paėmė ant rankų 
skaitytoją, nunešė žemėn 
ir už šventoriaus nešiojo,

rys amputuotas, arba baisaus nusigandymo 
bei sukrėtimo momente, kūno kraujas yra va
romas atgal į širdį, tarsi į paskutinę apsau
gos tvirtovę. Tolygiu būdu, dvasinėje tvar
koje, kaip ir dienose sūkurio, kurį dabar gy
vename, individai katalikai turėtų artėti ar
čiau katalikiškojo gyvenimo centro arba, kad 
analogija būtų pilnoji, turėtų artintis prie 
Švenčiausiosios Dievo Širdies.

Kiekvieno individo kataliko pareiga yra 
kitaip gyventi karo metu ir kitaip taikos me
tu. ir kitaip elgtis pasaulio Golgotos metu ir 
kitaip Palmių Sekmadienį. Gyvenant kultū
riniame išgvėrime, kiekvieno kataliko min
tys, darbai ir visas dvasinis esimas turi skir
tis nuo pagono gyvenimo. Būnant pusiau- 
miegaliais dalininkais chaose, tai pakliūti į 
visiškąjį sunaikinimą. Gyvenant pasaulyje ir 
neesant iš jo, tai vieninteliai išgelbės pasau
lį. Tas karas, mes turime prisiminti, nedrum
sčia normalės draugovės būklės. Pati drau
govė buvo nenormali. Tiksliau, tas karas 
drumsčia anti-krikščioniškąjį draugovės pa
grindą. Juoba, nėra reikalo nė jokiai inspira
cijai tokioms iškreiptoms mintims. Prilygini
mo momente, kai Popiežija nutamsintą pa
saulį taip nušvietė, kad turime eiti atgal pas 
Popiežių Gregorijų Didįjį, arba pas Popie
žių Gregorijų Septintąjį. Niekas nenori reli
gijos, kuri yra tiesa, kai pasaulis neklysta, 
bet religija visada yra tiesa, kai pasaulis yra 
klaidingas. .(Bus daugiau)
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Atsiminimai Iš Netolimos

Šv. Kazimiero Lietuvių Katalikų Parapijos 
Auksinio Jubiliejaus Proga — 1893—1943.
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NAUJAS ARKIVYSKUPIJOS abejo vertas kiekvieno kataliko 
LABDARYBĖS VAJUS ir katalikės paramos, o $15.00 

o ... duoklė gan maža.1941 m. pirmą kartą Baltimo- 
rės - VVashingtono Arkivyskupi
jų istorijoj įvyko Labdarybės 
vajus. Visi katalikai buvo kvie
čiami stoti pagalbon J. M. Arki
vyskupui Mykolui Curley tapda
mi Arkivyskupo Labdarybės 
Dr-jos nariais. įmokant $50.00 į 
du metus laiko. Mūsų parapijai 
buvo skirta surasti 175 tokius 
pasišventusius žmonės, kurie 
savo duklėmis įmokėtų Labda
rybės iždan $9.000.00. Nei J. M. 
Arkivyskupo, nei mūsų kunigų 
neapsivilta. Ne tik ką 175 asme
nis dr-jon įsirašė, bet visi išpil
dė savo pasižadėjimus. Didžiu
ma tų. kurie prisirašė, pažadėtą 
sumą sumokėjo per kleboniją, 
taip, kad Centran perduota ar
ti $10,000.00. Is visų Baltimo- nojj Misijų Seseris, kurios dar- 
rės miesto parapijų sukelta buojasj Kinijoj 
$650.000.00 į du metus laiko.

dėstydamas 
lituaniką ir aiškindamas kate- 

leiskite kizm4 mokiniams. Aš iš to tu
rėdavau didelį džiaugsmą, kuris 
iki šiol liekasi neišdildomas.

NAUJOS AUKOS
Pereitą savaitę sekančios au

kos prisidėjo prie naujos mons
trancijos fondo. Ieva Ratkevi
čienė, Ona Rukštelienė, Anelė 
Jankunienė. Ona R. ir Vladas 
Stuikis aukavo po $5.00. o Ona 
Nageliūtė prisidėjo su $10.00. 
Kun. dr. Mendelis dėkoja baž
nyčios geradariams.

NUOTRUPOS
Sekmadienį buvo renkamos 

aukos per visas Mišias suvargu
sioms mokykloms parapijose 
ūkyse. Žmones buvo gan duos
nūs. Surinkta $174.16.

Pirmadienį ir antradienį prie 
bažnyčios durių matėsi Maryk-

ir prieš karą 
darbavosi Japonijoj. Viena iš 
Sesučių vardu Augustina išgy
veno 19 metų Korea ir Manchu- 
ko: kita vardu Dominika išbu
vo 15 metų įvairiose misijose 

Dar ir šiandien 214

SURINKTŲ PINIGŲ 
IŠSKIRSTYMAS

Pereitą sekmadienį visose 
bažnyčiose buvo išduotas rapor- Kinijoj,
tas. kur ir kaip surinkti pinigai Maryknoll Sesučių randasi ka- 
buvo išdalinti. ro zonose. Teko nugirsti, kad

Katalikiškų Labdarybės Įstai- Sesutėms gerai nusisekė. Surin- 
gų trūkumams padengti — S1500.00.
$154.800.

Berniukų planuojamai High
School — $250.000.

Namams globoti neišgydomus 
ligonius — 100.000.

Senelių Prieglaudai — 75.000.
Seneliams kunigams sušelpti

— 20.800.
Klierikų mokinimui — 31.200.

Įvairiems labdarybės darbams
— 18.200.

I vių išeivijos gyvenime. Štai, 
i Šventą jam Tėvui leidžiant, rug- j 
piūčio 15 dieną, 1922 metais,! 
lietuvaitės Seselės atsiskyrė , 
nuo lenkių Seselių Nazariečių' 
globos. Tuo svarbiu momentu 
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų 
parapija liekasi būsiančiųjų lie
tuvaičių Seselių Pranciškiečių 
Vienuolyno LOPŠYS, nes čia lie
tuvaitės Seselės rado pirmąją 
prieglaudą atsiskyrus nuo len
kių Seselių Nazariečių. Tuo me
tu, Pittsburgho lietuviai su a. a. 
kunigu Jonu Sutkaičiu ir kleb. 
kun. Magnu J. Kazėnu prieša
kyje taip pat suteikė pirmąją ral’iniai 
moralinę ir finansinę pagalbą 
vos prasidėjusiai vystytis lietu- 

Pranciškiečių

Liet.K.FederadjosN.A.Apskr. 
Suvažiavimas

įvyks birželio 6 d., 1943 m., 2 vai. po pietų, 
Darbininko” Svetainėje, (‘Darbininko' name), 

So. Boston, Mass.
Federacijos skyriai kviečiami prisiųsti savo 

delegatus į suvažiavimą.
Dvasios Vadas — Kun. K. Vasys 
Pirmininkas — A. Daukantas 
Sekretorius— B. Jakutis.
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Pittsburgh, Pa. — rapijos mokyklą,
. ■ — • • lituojilzo ii* q įcVmPaslaptingas stuksėjimas p

Truputį susiturėjus. 1--------
man atpasakoti — bent trum
pai, vieną atsitikimą įvykusį 
klebonijoje mano vikaravimo 
laikais. Tik atidarykite ausis ir 
klausykitės! Ot. buvo taip! Vie
ną gražią dieną kleb. kun. Jonas 
Sutkaitis su savo sesyte Agota, 
kuri 
Statė 
žiavo 
vieną 
Jonijoje. Atėjus vakarienei, aš 
iš “ice-boxo” pasiėmiau palik
tos dešros ir kitų gardumynų— 
ir, ačiū Dievui, gardžiai paval
giau. Paskui sėdau parloryj prie rus, rugsėjo 30 dieną, 1927 me- lietuvaites Seseles Pranciškietes 
atidaro lango, išsiėmiau cigarą, tais, jis buvo vyskupo 
užsidegiau, ištiesiau kojas ant tas parapijos klebonu, 
lango, ir leidžiu sau dūmus, šiai dienai sėkmingai 
svajodamas apie migdalus...

Tik štai, netikėtai, kas ten su 
koja nuo viršaus padaro: P-U-C. 
Aš neatkreipiu dėmesio ir rūkau 
sau toliau, manydamas, kad kas 
ten nupuolė ar nukrito, vėjui pa- 
putus pro langą. Tik štai, neti- uoliausia dirbo parapijos atei- 
kėtai. viršum mano galvos, iš ties gerovei ir tautiniai kultūri- 
palūbių iš lengvo duoda su koja nei pačių lietuvių naudai, 
du kart: P-U-C! P-U-C! Aš pa
žiurau į viršų, ir šiurpuliai pa
gavo mane visa, bet aš nesiju
dinu iš vietos, ir rūkau sau to
lau... Tik, štai, ir vėl netikėtai, 

iš palubių pasigirsta sudavimas' 
su koja jau tris kart: P-U-C! 
P-U-C! P-U-C! Šiurpuliai apėmė 
visą mano kūną, aš visas drebė
damas, staiga pažiurau į viršų, 
ir tik “strykt” pro langą, ir pro 
klebonijos šalį išbėgau į Jane 
Street. bet čia nesusiturėjau ir 
tekinas bėgau į Seselių namą, 
kur dabar yra tuščias jardas ša
lia mokyklos. Lietuvaitės Sese
lės. tada dar Nazarietės, būtent. 
Motina M. Romana (jau mirus), 
dabartinės Seselės: Paula ir 
Gertrūda, apstojo mane ir klau
sė, kas įvyko, kas pasidarė?
<ur aš jau čia joms besiaiškin

siu, kad kvapo trūko man. Jos į 
davė atsigerti, davė užkandžio) 
ir saldainių, o aš nieko ir nieko! 
netariau. Tik sėdėjau ir ilsėjaus.' 
Kai buvo jau laikas Seselėms! 
eiti į koplyčią naktinei maldai, 
aš išėjau į Jane Street ir vaikš
tinėjau apie bažnyčią, prisibijo
damas eiti į kleboniją.

Apie pusiau vienuoliktos, au-| 
tomobilium iš “farmos” grįžo, 
kleb. kun. Jonas Sutkaitis. jo 
sesuo Agota ir šeimininkė. Lau-' 
ke pamatęs mane, klebonas nus
tebo ir klausė, dėl ko aš ne vi
duje tokiame vėlybame laike. 
Aš pasisakiau, o jis gailėjosi, 
nepasakęs visos tiesos apie ne
sitikėtą būklę. Paskui paaiški
no man, kad pirmasis namų sa
vininkas nekrikštas atėmęs sau 
gyvybę antrame aukšte. Kai 
kleb. kun. Jonas Sutkaitis tuos 
namus pirko klebonijai, tai kas 
mėt nelemtosios mirties dieną ir 
tą pačią valandą iš antrojo auk
što visada pasikartodavo tas 
pat tris kart tolygus, paslaptin
gas stuksėjimas, būtent, sudavi- 

, mas su koja: P-U-C! P-U-C! 
! p-u-c.

Ta klebonija dabar pavesta
Į Seselių Pranciškiečių konventui.

Ar dabar atsikartoja tas pats, 
tai paslaptis man. Smalsieji pa
rapijiečiai turėtų atsiklausti 
vyresniosios Seselės M. Gabrie-, 
lės. Jei ji neišduotų paslapties, 
tada reikėtų atsiklausti kitų Se
selių, kurioms skirta antrame 
aukšte gyventi.

Gi mano vikaravimo metu, be 
kitų pareigų, aš dar lankiau Šv. 
Kazimiero lietuvių katalikų pa-

tebedirba Polithania 
Bank. ir šeimininke išva- 
į savo “farmą”, ir mane 
paliko gaspadoriauti kle-

Garbė dvasios vadams ir 
geriems parapijiečiams 
Kun. Magnus J. Kazėnas gra

žiai darbavosi Šv. Antano lie
tuvių katalikų parapijoje, Brid- va^i4 Seselių
gevillėj, Pa., kur taip pat buvo kongregacijai. 
Hospital Mayview kapelionu, i Gi po vienerių 
Iš čia su pirmuoju gegužės sek
madieniu, 1920 metais, jis vys
kupo paskirtas dabartinės Šv. 
Kazimiero lietuvių katalikų pa
rapijos administratorium. Gi 
kleb. kun. Jonui Sutkaičiui mi-

I
I
kun. Jonas Sutkaitis, kurs mo- 

i ir finansiniai parėmė 
lietuvaites Seseles, — jei ne da
bartinis klebonas kun. Magnus 
J. Kazėnas, kurs priglaudė lie
tuvaites Seseles, kai jos, atsis- 

metų, lietu-; kyrusios nuo lenkių Seselių Na- 
atlikus novi-, zariečių globos, radosi be pasto-

jie klausė savo 
bendrai su jaisvaitėms Seselėms

cijatą vokiečių Seselių vienuo-' ges. ir leido joms apsigyventi 
lijoje. Mt. Alverno, šalia Pitts- buvusioje klebonijoje, gi pats 
bufgho, mūsų tautiečiai plačia-1 gyveno prastuose aplūžusiuose 
me pasaulyj susilaukė nepapras- nameliuose, ir jei jis ne būtų 

lietuvaitėms Seselėms padėjęs 
įsikurti jo paties aprinktame 
Dievo Apvaizdos kalne, — šian
dien Šiaurės ir Pietų Amerikos 
lietuvių parapijų mokyklos pa- 
sigęstų savo lietuvaičių Seselių 
Pranciškiečių mokytojų, o mū
sų lietuvių tauta neturėtų lie
tuvaičių Seselių Pranciškiečių, 
neturėtų Šv. Pranciškaus lietu
viškojo Vienuolyno Dievo Ap
vaizdos kalne, taip pat neturė
tų ir Šv. Pranciškaus Akademi
jos lietuvių tėvų gelton-juodka- 
sėms gražuolėms dukroms auk
lėti...

to džiaugsmo turėdami savo

taip pat buvo duosnūs 
Bažnyčios naudai ir 
Lietuvos laisvės bei 

aukurams.
šio Auksinio Jubilie-

paskir- ir susilaukė įsikūrimo Šv. Pran- 
kur iki ciškaus lietuviškojo Vienuolyno 
ir išga-

ningai tebeklebonauja.
Nereikia daugiau bekalbėti, 

bet tai tikrovė, kad kleb. kun. 
Magnus J. Kazėnas daugiausia met džiaugiasi
rūpinosi Šv. Kazimiero lietuvių susilaukę Auksinio Jubiliejaus, 
katalikų parapijos reikalais ir

I

Dievo Apvaizdos kalne, Pitts
burgh, Pa.

Taigi, Šv. Kazimiero parapi
jos lietuviai parapijiečiai, kuo- 

ir didžiuojasi

laikau savo pareiga pareikšti, 
kad lietuvių spauda ir kiti bro
liai lietuviai plačioje Amerikoje 
ir svetur vien tekalba apie gar
bingosios jų parapijos Auksinį

II
Dėl stokos vietos, apleisda- ' 

mas kitus svarbius ir istorinius Jubiliejų, jie patys turi dar ki- 
nuotykius, negaliu apleisti ne- tą džiaugsmą, ir gali pasidi- 
paminėjęs vieno atmintino ir džiuoti tuomi, būtent: — jei ne 
reikšmingo fakto v;-*- 1

Todėl, šio Auksinio Jubilie
jaus atmintina ir istorine proga,

mūsų lietu- dusonios jų aukos ir jei ne kleb.i klausiu: “Kam gi priklauso tų

visų garbingųjų nuopelnų gar
bė?” Atsakau: — Garbingosios 
atminties buvusiam kleb. kun. 
Jonui Sutkaičiui, ypatingai da
bartiniam kleb. kun. Magnui J. 
Kazėnui, taip pat ir Kazimie- 
riečiams, nes 
dvasios vadų,
dirbo Dievo garbei, Tautos ge
rovei, 
Katalikų 
Tėvynei 
kultūros

Taigi,
jaus atmintina ir istorine pro
ga, iš širdies gilumos šaukiu:— 
Valio Kazimieriečiams, o ypa
tingiausias ir širdingiausias 
Valio priklauso garbingą jam jų 
dvasios Vadui, kleb. kun. Mag
nui J. Kazėnui. Šį garbingą ir 
istorinį jų parapijos Auksinį 
Jubiliejų minint, mano malda 
yra: — Gerasis Dievas tepalai
mina juos visus ir jas visas! 
Laimingai ir ilgai gyvuokite, ir 
neliaukite toliau vienybėje dar
buotis Dievo garbei, Bažnyčios 
gerovei, šio krašto ir mūšy, pa
čių lietuvių tautos naudai!

(Pabaiga)
Birželio mėn., kaip ir gegu

žės. bus atnašauta 100 šv. Mi
šių už mūsų jaunuolius ir mer
gaites karo tarnyboje. Be to, 
šv. Mišios, kurios jau nuo spa
lių mėn. yra atnašaujamos kas
diena 12:10 vai. vidurdienį už 
mūsų karių intencijas bus auko
jamos kasdieną ir birželio mėn.

Mūsų zakristijonų pp. Ivoškų 
žentas Martynas Stravinskas 
su savo žmona ir dukterimi at
vyko Baltimorėn ir mano čia 
apsigyventi. Laikinai apsistojo 
pas savo gimines. Sveikiname ir 
turime vilties, kad jiems patiks 
mūsų miestas ir mūsų kolionija.

Antradienį bus 8-tas antradie-

NA UJA S LABDARYBĖS 
VAJUS

Sekmadienį, birželio 6 d. pra
sidės naujas vienų metų Arki
vyskupijos Labdaringų Darbų 
Vajus. Visi darbininkai bus
kviečiami paremti Arkivyskupo uis prie šv. Antano. Pamaldos 
Labdarybės Dr-ją tapdami jos yra laikomos kas antradienis 7 
nariais ir pasižadėdami įmokėti vai. vakare. Kun. Antanas Du- 
$15.00 į vienus metus. Bus ban- binskas yra vedėjas pamaldų 
doma surinkti $300.000. kurių savo globėjo garbei, 
pinigų $200.000 bus skirta ber
niukų High School. o $100.000 §-tą skyrių 
yra reikalaujama padengti defi- mokyklos laikė kvotimus įstoti 
eitus įvairių arkivyskupijos naš
laičių prieglaudų. Mūsų kuni
gai pasitiki savo žmonėmis ir 
žino, kad ir per šitą vajų mūsų 
lietuviai sukels jiems skirtą su
mą. Jau dabar galima užsirašy
ti klebonijoj. Tikslas vajaus be

Juozas Kasinskas
| Ine.
i Laidotuvių .

Direktorius
j Patarnavimas Dieną ir Naktį 

j 602 VVashington Blvd
• BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
* Limosinai dėl visokiu reikalu m

l

/

i

v

Edvinas Giedraitis baigiąs 
mūsų parapijinės

Šv. Karolio Kolegijon. kur yra 
ruošiami berniukai kunigystės 
luoman. Ten jau mokinasi Jonas 
Maskevičius, Kazimieras Puge- 
vičius. Juozas Antoševskis ir 
Petrikų sūnus. Linkime Edvinui 
sėkmingai kvotimus išduoti.

Parapijinė mokykla užsibaigs 
trečiadienį, birželio 16 d. Sesu
tės rengia gražią programą už
baigimo vakarui. Vaikučiai 
džiaugiasi, kad atostogos jau 
arti.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130!t-R

A

ĮSIGALIOJO
ANTRADIENI

GEGUŽES 25
Off ice of Defense Transportation Įsakymu

VVASHINGTON, D. C.

t
BUŠŲ PATARNAVIMAS 

SUMAŽINTAS 20 NUOŠIMČIU 
Ant 

Boston Elevated Railway System 

i
ODT tas buvo įsakyta padaryti, kad padengus 

gasolino trūkumą.
Prisitaikant prie ODT taisyklių, Boston Elevated Rail- 
way duos busų patarnavimą kiek galima, ypač tose 
vietose kur tokia transportacija būtina. Busų aptarna
vimas yra planuojamas sumažinti tose vietose kur 
mažiausia suteiks neparankumą jums ir mūsų pasa- 
žieriams.

MALONĖKITE KO-OPERUOTI SU SAVO VALDŽIA

Boston Elevated Railvvay
k
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6. DIEVO ĮSAKYMŲ PILDYMAS
Tiesa, yra laisvamanybės sekėjų, kurie nesutinka 

su skelbiamuoju vadų mokslu, nes aiškiai supranta, 
kad laisvamanybės mokslas yra griežtai priešingas 
tiesai ir priežastis didžiausių blogumų. Iš tikrųjų, dau
gelis jų, tiesos verčiami, pripažįsta, kad laisvamany
bės skelbiamoji laisvė yra pragaištinga, geriau pasa
kius tai ne laisvė, o tik sauvaliavimas,, nes priešinasi 
tiesai ir teisingumui. Jie pripažįsta, kad laisvė turėtų 
būti protu tvarkoma ir taigi laikytis prigimties ir die
viškųjų įstatymų. Bet čia jie ir sustoja, sakydami, kad 
žmogus, būdamas laisvas sutvėrimas, nėra surištas 
jokiu Dievo įsakymu, kaip tik tuo, kurį mes savo pa
ties prigimties protu pažįstame. Šiame dalyke jie yra 
nenuoseklūs. Nes jei, kaip jie patys pripažįsta ir nie
kas teisingai negali užginčyti, Dieviškojo Įstatymda- 
vėjo valią reikia pildyti, kadangi kiekvienas žmogus 
yra po Dievo valdžia, ir eina prie Jo, kaip savo galuti
nio tikslo, tai seka, kad niekas negali apriboti Jo au
toriteto nenusikalsdamas paklusnumui. Iš tikrųjų, jei 
žmogaus protas jau išdrįstų nustatyti Dievo teises, 
tada dieviškajam įstatymui pagarba būtų tik pavir
šutiniška, ir žmogaus sprendimas viršintų Dievo auto
ritetą ir Jo Apvaizdą. Taigi žmogus, turi tvarkyti savo 
gyvenimą pagal amžinuosius įstatytus, nes Dievas 
tuos įstatymus taip aiškiai apreiškė, kad negali būti 
jokios abejonės. Toliau, tie visi įstatymai yra duoti to 
paties Įstatymdavio, pilnai sutinka su teisingu prota
vimu ir tobulina prigimties įstatymus. Tie įstatymai 
nurodo Dievo valdžią, kuris tvarko žmogaus protą ir 
valią, kad tie nenukriptų į klaidą. Taigi negalima at
skirti prigimties ir Dievo įstatymų; jie turi būti vie
nybėje; taip pats protas nurodo. Dievo reikia nuolan
kiai klausyti ir Jam nuoširdžiai tarnauti.

Valstybė ir Dievo Įstatymas
Yra kitų žmonių, kurie teigia, kad atskirų žmonių 

dorovė turi būti tvarkoma dievišku įstatymu, bet ne 
valstybės dorovė; jie sako, kad viešose reikaluose Die
vo įsakymus galima aplenkti ir sudarant įstatymus 
valstybės reikalais, nereikia apsižvelgti į juos. Iš čia 
ir kyla tas apgailėtinas sumanymas atskirti Bažnyčią 
ir valstybę. Bet nesąmonė tokio protavimo yra aiški. 
Pati prigimtis išreiškia reikalingumą valstybei teikti 
bei parūpinti priemones ir progas, kad bendruomenė 
galėtų tinkamai gyventi, tai yra, pagal Dievo įstaty
mus. Nes, kadangi Dievas yra viso gerumo ir teisingu
mo šaltinis, tai yra neišmintinga sakyti, kad valstybei 
nereikia atsižvelgti į Dievo įstatymus, arba juos visiš
kai paneigti priešingais įstatymais. Toliau, reikia ži
noti, kad vyriausybės yra pareiga ne tik aprūpinti ben
druomenę žemiškais reikalais, bet drauge taip pat iš
mintingais įstatymais atsižvelgti ir į sielos reikalus. 
Kad valstybės-įstatymai būtų tikrai naudingi ben
druomenei nieko taip nereikia, kaip kad Dievas būtų 
visų įstatymų autorius. Už tai tie, kurie valdo valsty
bę ir neatsižvelgia į Dievo įstatymus, jie piktanaudoja 
politinę galią, nes iškreipia valstybę iš tikslo, kurį pati 
prigimtis yra nustačiusi.

Bendradarbiavimas
Ir dar kas svarbiau, kaip tankiai Mūsų buvo nu

rodyta, tai tas, kad nors civilinės valdžios nėra toks 
pat tikslas, kaip dvasinės, tačiau reikalinga, kad abi 
valdžios sutartinai veiktų. Nes jos valdo tuos pačius 
žmones ir dažnai svarsto tuos pačius dalykus, nors 
ir skirtingais būdais. Kada tik taip atsitinka, kadangi 
nesutarimas yra aiškiai priešingas Dievo išmintingam 
surėdimui, tai būtinai reikia surasti būdus prašalini- 
mui nesutikimų ir ginčų ir sudaryti bendradarbiavimą. 
Kaip yra glaudus ryšys ir bendradarbiavimas tarp 
žmogaus kūno ir sielos vieno ir kitos gerovei, taip tu
rėtų būti tarp civilinės ir dvasinės valdžios. Kaip sie
los atskirimas nuo kūno atneša mirtį, taip atskirimas 
Bažnyčios nuo valstybės atneša dvasinę mirtį.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką laisvamaniai sako apie Dievo įstatymus?
2. Kodėl jų protavimas yra klaidingas?
3. Ar valstybės tvarkyme reikia atsižvelgti į Dievo įsta

tymus?
4. Koki yra valdovų pareiga bendruomenės reikalais?
5. Kokie turi būti santykiai tarp civilinės ir dvasinės 

valdžios?
6. Kodėl reikalinga valstybei ir Bažnyčiai bendradar

biauti?

<

KUN. KAZIMIERAS E. PAULIONIS, 
Jurgio lietuvių parapijos klebonas, C. Brooklyn,

Karolina

je, iš Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, Mass. aukojo šie as
menys: po $10.00 — N. N. ir Ci
ną Šimkienė; po $5.00 — Jur
gis Vosylius ir Juzė Tamošaus
kienė ; po $2.00
Juškienė, T. Dabielienė, Ona 
Batitienė ir Ona McMahon; po 
$1.00 — Agota Bračickienė, Elz
bieta Navickienė, Teresė Šim- 
kiūtė, Emilija Venclovaitė, Ele
na Sviklienė, Teodora Balkūme- 
nė, Pranciška Salatkienė ir Ona 
Salatkienė. Mažiau aukojusių 
nežymime. Viso surinkta $50.00. 
Už šią gražią auką Marianapolio 
Vadovybė taip pat taria visiems 
aukojusiems nuoširdų ačiū.

NEW YORK CITY, N. Y.
“AMERIKOS” KONCERTAS 

BALIUS

Racijonavimo Knyga No. 3
Pabaigoje birželio mene-1 kortelių ir War Ration 

šio arba pradžioje liepos 
mėnesio, pagal informaci
jas iš Washingtono, Ame
rikos žmonės naminiame 
fronte gaus racijonavimo 
knygą No. 3.

Bus ]
knygą No. 3, negu pirmas alfabetas, rūdos spalvos, 
dvi, ir

Book No. 3 yra miližiniš- 
kas darbas Pašto Departa
mentui.

• Nauja knyga turės nau
jos rūšies ženklelių. Kaip 
antroj knygoj, 4 iš 8 pusla- 

lengviau vartoti pių bus ženkleliai vienos

For Victory

UNITED STATĖS DEFENSE -Sjf- 
BONDS* STAMPS V

MARE 
EVERY

PAYDAY

BONO DAY

Šv.
N. Y., mini savo 15 metų kunigavimo sukaktį. Kun. K. 
Paulionis gimęs rugsėjo 22 d., 1896 m. miestelyj Tho- 
mas, W. Va. Mokėsi Šv. Leonardo komercinėje moky
kloje, Šv. Jono Kolegijoj, Brooklyn, N. Y., Niagara 
Universitete ir Angelų Karalienės seminarijoj. Kunigu 
įšventintas birželio 2 d., 1928 m.

Pirmaisiais kunigavimo metais buvo vikaru ir kle
bonu Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y. Nuo 1934 m. 
birželio 23 d. yra Šv. Jurgio lietuvių par. klebonu.

Kleb. kun. K. E. Paulionis yra labai nuoširdus lie
tuvių katalikų įstaigų rėmėjas. Jo vadovaujamoje pa
rapijoje gyvuoja įvairios draugijos ir visų centralinių 
organizacijų kuopos, tarp kurių ir LDS kuopa, nors 
dabartiniu laiku nerodo didelio gyvumo, bet vistiek 
yra vienintelė kuopa Brooklyne.

Laikraštis “Darbininkas” visuomet susilaukia 
kleb. kun. Paulionio ir jo parapijiečių nuoširdžios pa
ramos. r £

Garbingo kunigavimo sukakties proga, sveikina
me kleb. kun. K. E. Paulionį ir linkime ilgiausių metų!

v •

HYTIVIl
i VALSTYBIŲ ŽINIOS
i C ________
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C. BROOKLYN, N. Y.
ŽAIDIMO VAKARAS

Jaunų Moterų d-ja gegužės 29 P’n’»u . ' Konorirv
d. vakare, po pamaldų, rengia 
įdomų žaidimų vakarą. Bus,' 
kaip ir pereituose jų parengi
muose, duodami dykai užkan
džiai.

Geriausio pasisekimo.

t rėmėjams, kurie dalyvavo tame 
■surengime, ir visiems, kurie bet 
i kokiu būdu — malda, darbu, ar

1 — prisidėjo prie šio su- 
! rengimo toki ) gražaus pasise
kimo.

15 M. SUKAKTIS
Kleb. kun. K. Paulioniui 

kanka 15 m. kunigystės sukak
tuvės. Tąja proga jis atlaikys 
šv. mišias gegužės 31 d., pirma
dienį. 10 vai. Svetys kunigas pa
sakys pamokslą. Reikia tikėtis, 
kad ir parapijonai gausiai susi
rinks pasimelsti jo intencijai.

Šiuo laiku labai sunku su ban- 
kietu, atžymėjimas padaryti. 
Bet šios rūšies labai tinkamas. 
Linkėtina geriausios kloties.

su-

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Motinų Dienos proga Šv. Ka

zimiero parapijos. Worcester. 
Mass., Socialinis Klubas suren
gė Marianapolio Kolegijos nau
dai šaunią Bingo Party. Tam 
tikslui parapijos salė buvo leis
ta naudotis dovanai. Tuo būdu 
pelno Kolegijai susidarė net 
$100.00. Už visa tai Marianapo
lio Vyriausybė yra giliai dėkin
ga klebonui kun. A. Petraičiui 
dėl jo visokeriopos paramos, 
gerosioms Bingo Party rengė
joms ir įvykdytojoms. visiems 
mūsų brangiems prieteliams ir

Sekmadienį, gegužės 9 d. įvy
ko “Amerikos” laikraščio ren
giamas koncertas - balius Webs- 
ter Hali, New Yorke. Reikia 
sveikint rengėjus, kad šį kon
certą - balių surengė tinkamoje, 
puošnioje, erdvingoje svetainė
je. Ši vieta labai tinkama pana
šiems parengimams. Nuostabu, 
kad ši puošni svetainė neturi 
tinkamo baby grand piano ir 
tenkinasi jau gerokai apdaužy
tu.

Gaila, kad rengėjai susimaišė 
su nustatytu laiku, ant vienų 
tikietų buvo pažymėta pradžia 
trečią vai., o ant kitų 4-tą vai. 
Žinoma, trečią vai. pradžia per 
anksti. Pradėjo ketvirtą, tai ku
rie buvo atėję trečią vai. prisė
jo palaukt visą valandą. Prog
rama buvo per daug ilga, nes 
tęsėsi dvi valandas ir 45 min.

Pati programa buvo atlikta 
vykusiai, kurią išpildė p. Ivaš- 
kienes vedama Bostono jauna
mečių šokėjų grupė, solistė S. 
Griškaitė ir dain. R. Juška.

Taip-pat, nežinia dėlko, nepa
sirodė, kaip buvo “Amerikoj” 
Skelbta, Apreiškimo par. choro 
ansamblis?

Jaunamečių šokėjų grupė ge
riausiai atliko vienų berniukų 
šokį “Mikita”. Mergaičių kepu
rinė ir kiti šokiai, joms trūksta 
dar meno plastikos, bet reikia 
tikėtis, kad laikui bėgant, jos 
tuos mažus trūkumus praša
lins. Vis tik reikia sveikint šią 
grupę ir palinkėti jiems gražios 
ateities, o jų vedėjai p. Ivaškie- 
nei tenka garbė už jų lavinimą.

Dain. solistė S. Griškaitė gra
žiai save užsirekomendavo,
balsas nėra labai stiprus, bet 
malonus, švelnus, liuosai 
aukštas gaidas ir turi neblogą 
dikciją. Jos rimtas užsilaiky
mas scenoje, tinkami laikui rū
bai, aukšta figūra, tas viskas 
priduoda jai daug svarbos. Gra
ži ateitis jos laukia, bet turi 
dar nemažai intensyvio sunkaus 
darbo pašvęsti dainos menui, 
kopiant į meno viršūnes.

Dain. R. Juška turi turiningą 
skambią dainos medžiagą, yra 
muzikalus, tik gaila, kad aplin
kybės jam neduoda tikrai pasi
švęsti dainos menui. Bet reikia 
ji sveikinti, kad jis vis tik su
randa laisvą valandėlę tam pa
švęsti. Pageidaujama jį matyti 
dažniau scenoje.

Dainininkams gabiai akompa
navo E. Currie.

Kiek nejaukų įspūdį sudarė, 
tai dainininkų laikymas ir žiū
rėjimas į knygutes, kuriose tu
rėjo susirašę dainų žodžius.

Prof. Pakštas kalbėjo apie 
meną. Jo kalba buvo oratoriškai 
meniška.

Publikos buvo gražios ir įvai
rios. Neapsiriksiu, tur būt, pa
sakęs, kad jeigu šis koncertas 

, būt rengtas paprastose, kaip 
. lig šiol, svetainėse, aišku, kad 

tokios publikos nebūtume matę. 
Čia buvo įvairių srovių, pažiū- 

1 rų. Matėsi įvairios rūšies meni- 
. ninku, dvasiškių, literatų, poli-

Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
Įcester. Mass. Marijonų Rėmėjų 
j 12 kuopos rūpesčiu, sekmadienį, 
gegužės 16 d. parapijos salėje, 
buvo rodoma Marianapoly įvy
kusių didelių iškilmių filmos, 
kurias rodė ir gyvai aiškino Ma
rianapolio Vyresnysis, kun. A. 
Morkūnas, MIC. Ta proga buvo 
surinkta $85.00.

Aukojo šie: klebonas, kun. A. 
Petraitis — $20.00; po $5.00— 
V. Rimša ir Matulienė; $2.00— 
Giraitienė; po $1.00 — Šimkie
nė. Gružinskie nė, Ridikienė, 
Morkūnienė. Piliponytė, Šarkie- 
nė, Pilipavičienė, Šimonienė, 
Wm. Akelaitis. A. Trupys, Jur- 
gelionienė, Alavošienė, Jazavic- 
kas, Dereškevičius. Diržiuvienė, 
Morkūnienė, Grigienė, Sakaitie- 
nė, Banys. Stepanauskienė, 

į Krapavickicnė. Valatkevičienė.
O. Kundrotienė, Daučiūnienė, 
Valatkevičienė. Klimkaitienė, 
Kvaraciejienė. M. Zinkifenė. Gra
bauskienė, Kirminas. Lukoševi
čienė. Markūnienė, Kaveckienė, 
Junknevičienė, Barysienė. Se- 
pavičienė. Milienė ir Delionienė. 
Visiems aukojusiems Mariana
polio Vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

įtaisymui vargonų lietuvių 
katalikų bažnyčioje. Argentino-

dvi, ir tikima, kad su šia su numeriais 8, 5, 2 ir 1. 
nauja laida nebus tiek Keturi viduriniai puslapiai 
daug nesusipratimų, kiek turės paveikslus įvairių 
buvo su pirmomis. Valdi- ginkluotų spėkų vienetų — 
ninkai pabrėžia faktą, kad lėktuvų, šautuvų, tankų ir 
nauja knyga papildys pir- lėktuvų nešiotojų — kiek- 
mąsias dvi racijonavimo; viena serija numeruota 
knygas, jos forma galės nuo 1 ligi 48. Simboliai vi- 
aprūpinti visus racijona- siems primins, kad karas 
vimo reikalingumus, kurie įvedė racijonavimo prog- 

......................... ramą ir kad vartotojai ko
operuodami taipgi priside
da prie galutinos pergalės.

Valdininkai aiškina, kad 
paveiksliniai ženkleliai bus 
vartojami įvairiems tiks
lams. Imkime “šautuvų” 
ženklelius. Jeigu racijona- 

l nori pa-

galėtų pasirodyti kas link 
reikmenų, kurie dabar ra-į 
cijonuoti.

“Žmonių išmislai ir lie-i 
žuviai”, pareiškė Kainų1 
Administratorius Prentiss 
M. Brown, “kartais tyčio
mis, naudos šį išleidimą

Jos

Knygos No. 3 skleisti gan- vimo valdininkai nori pa. 
dams. Bus pranešama, kad skirti nekuriuos žie
mes ketiname racijonuoti lius batams> gali paskirti
drabužius (tas jau buvo “šautuvų” ženklelius po
?aro.mab. k°JinL:s. apykak. numeriais 1 ligi 4. Jie gali
les, šviežias daržoves, šluo
tas, žuvis ir kitus daiktus 

“Įspėju žmones iš anksto
2!“^-S: iius galolinirirba padlni 

.goms. Ir lėktuvų ženkle- 
lius laikyti atsargai.

Knyga 4 bus išleista 
rugpiūčio arba rugsėjo mė
nesyje. F LIS.

paskirti “tankų” ženkle- 
■ j lius nuo 1 ligi 10, kavai. Ir 

'■ lėktuvų nešiotojų ženkle-
tie, kurie patikės jais ir 
pradės visko pirkti, darys 
tą, ką mūsų priešai nori. 
Knyga No. 3 yra papildy
mo knyga. Ji turi naujų 
ženklelių papildyti tuos, 
kurie dabar suvartojami”.

Nereikės nuvykti į mo
kyklas arba kitas vietas 
gauti trečią knygą, kaip 
buvo daroma su pirmomis. 
Vieton to, aplikacijos for
mos, asmeniui arba visai 
šeimai, bus siunčiamos 
pašta pabaigoje gegužės 
arba pradžioje birželio. 
Šios aplikacijos yra atvi
rukų formose, jos turi bū
ti atgal grąžinamos tarpe 
birželio 1 d. ir 10 d. Ir Ra- 
cijonavimo Knyga No. 3 
bus siunčiama kiekvienam 
aplikantui.

Išsiuntimas aplikacijos 
kortelių ir War Ration No. 
3 bus siunčiama kiekvie
nam aplikantui.

Išsiuntimas aplikacijos

ima
tiku, diplomatų, d-rų. advoka
tų ir visokių kitokių. Reikia pa
linkėti “Amerikai” geros kloties 
švenčiant savo dešimtmetį, kad 
ir ateityje savo parengimus tin
kamose vietose parengtų. Nors 
ir čia šoninėj, atskiroj pusėj y- 
ra “baras”, bet nesigirdėjo šū
kavimas ir dainavimas 
kų dainuškų. Jaučiasi, 
savose svetainėse.

“Žvaigždės” Leidėjai, TT. -Jėzuitai nuoširdžiai linki vi
siems “Žvaigždės" skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš
pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

Jums didžiai dėkingas,
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J.

Maldos Apaštalavimo Direktorius. J

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Munition Maker

Ann Miller, Columbia motion pic- 
ture star, transfers inedibte grease 
from small can kept in her kitchen 
when Boy and Giri Scouta cafl on 
regular collection trip. In 21 days 
•fter delivery to your meat dealer 
wa»te fat will be glycerine urgent- 
ly needed for. gunpowder > and 
medicinals.’

lietuviš- 
kad ne 
Buvęs.

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir g 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų

Šeimynas, į
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį —
tai nelaukdami užsisakykite 

“ŽVAIGŽDE” į 
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį.

Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

K
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GIRDĖTI LIETUVIU \
KOLONIJOSE *

CAMBRIDGE, MASS

LAIREHCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijas 

bažnyčioje turėjome dvi savai
tes misijų — pirma savaitė mo
terims. antra — vyrams. Misi
joms vadovavo Tėvas J. Kidy
kas. S. J. Pamokslai buvo labai 
turiningi ir gražūs. Visgi žmo
nių lankėsi labai mažai. Kaltė 
suverčiama ant darbų, nepato
gaus laiko ir lietingo oro.

NORWOOD, MASS

| ge. gegužės 17 dieną išėjo į ka- j Graduantai. kartu su Alum- 
ro tarnybą. ■ niečiais ir mokyklos mokiniais

p. Alena Plekavičienė, likusi ruošia kunigo Jenkaus puikų 
našlė su keturiais mažai vaike- veikalą, — “Ex Vienuolė” — 
liais, juos visus gražiai išauklė- arba “Motinos Klaida”. Šis vei- 
jo. Jos vyras a. a. Kastantinas kalas bus perstatytas 
Plekavičius mirė 1924 metais. , i3.tą dieną, 3-čią vai.

Sūnus Pranas Plekavičius jau ( 
keturi metai yra U. S. Navy. j 
Kiti du sūnūs — Aleksandras' 
ir Kastantas yra vedę.

p. Plekavičienė atvyko iš Lie
tuvos, Kuršėnų par. 1907 m. Iš
tekėjo rugsėjo 13 d., 1908 m.
Moterystės Sakramentą priėmė 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčio
je. So. Bostone.

Linkime p. Plekavičienės sū
num — Pranui ir Jonui Dievo 
palaimos karo tarnyboje!

Sekmadienį, gegužės 23 d. pa-; šalies karo reikalais. Jauname- 
rapijos klebonas kun. P. J. Jus- čiai turi gauti tėvų sutikimą dėl 
kailis bažnyčioje perskaitė Rau- 

[ donojo Kryžiaus atsišaukimo 
laišką. Raudonasis Kryžius at- 

I sišaukia į visus piliečius, ragin- 
j damas, kad asmenys, kurie gali 
: ir jaučiasi patrijotiški, kad au
kotų savo kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Atsišaukimas labai 

■svarbus, nes šiuo metu tūkstan- 
■ čiai karių gyvybių nuo žaizdų 
yra pavojuje ir. jiemę yra reika- 

1 lingas kraujas. Kaip jau yra 
i žinoma. <__ o__ ___________ _
: lietuvių aukavo kraujo, bet jų ° 
vardai kaipo lietuvių, aukotojų 
sąraše liks nežinomi. Už tai, ku
rie jaučiatės, kad galite aukoti r
savo kraujo vieną pint, (mažiau 
pusė litro) gaukite iš klebono 
datos korčiukę, kur yra pažy
mėta tautybė, vardas, pavardė 
ir data. Tokiu būdu jūsų vardai

K

liks pažymėti, kaipo lietuvių, 
kurie yra susirūpinę visais šios

aukavimo kraujo.
birželio 

vaikams 
ir 7-tą vai. vak. suaugusiems.

Rengėjai užtikrina, kad atėję 
nesigailėsite, — linksmai laiką 
praleisite ir daug ko išmoksite.

Sekmadienį, gegužės 23 d. p. p. 
Cambridžiaus gatvėse matėsi 
labai graži gegužinė Procesi
ja. kurią sudarė N. P. parapi
jos mokyklos vaikučiai, Soda- 
lietės ir Alumnietės. Procesiją 
lydėjo parapijos vikaras kun. 
A. Baltrušiūnas. Vaikučius pro
cesijai prirengė Seselės mokyto- 

d7u7elu*cimbridžia^ Proeesija tikrai PP0’,

Pereitą sekmadienį, geg. 23 d., 
šv. Jurgio par. svetainėje įvyko 
Federacijos skyriaus susirinki
mas. Nutarta įkurti prie Fede
racijos Kareiviams remti sky
rių. Federacijos raštininkė ben
drai su Sodalicijos atstove p. Či- 
žiute susirašinės su kareiviais 

1 ir jūreiviais, kurie yra tarnybo
je iš mūsų parapijos. Skyrius 

jaunuolius karo tarnyboje.
Pirmininkas pranešė, kad 

klebonas yra nupirkęs šv. Sos
to ir Amerikos vėliavas, kurios 
bus pašventintos ir pastatytos 
bažnyčioje. Pasiūlė, kad Fede
racijos skyrius, prie kurio pri
klauso visos katalikiškos drau
gijos. tas vėliavas įtaisytų. Pa
siūlymas vienbalsiai priimtas.

Iš raporto paaiškėjo, kad L. 
Vyčių kuopa dar nėra prisiun
tusi savo atstovų į Fededacijos 
skyrių. Pirmininkas įgaliotas 
susižinoti su L. Vyčių kuopos 
pirmininku ir kitais valdybos 
nariai;

Šv. Vardo draugijos antrame užprašys šv. mišias 
mėnesio sekmadienį, birželio 13 
d., turės “Communion break- 
fast” po šventų mišių. 8-tą vai. 
rytą.

Kun. J. Skalandis apart “Sun- 
day school' ruošia vaikučius prie 
Pirmos Komunijos. Neteko su
žinoti kiek daug jų bus.

Aušrelė.

HASHUA, N. H.
VAINIKŲ DIENA

Kadangi šiemet Vainikų 
na išpuola sekmadienį, 
vaikščiojimas bus pratęstas ir 
pirmadienį.

Vainikų Diena buvo įsteigta 
pirmiausiai pagerbti žuvusius 
Amerikos Civiliniam kare. Bet 
vėliau, tas tikslas buvo pratęs
tas apimti visus Amerikos žu
vusius kareivius.

Mums malonu pastebėti, kad 
mūs žmones gražiai atsiliepia. į 
šią maldingą Vainikų Dienos 
dvasią. Daug žmonių sudėjo sa
vo aukeles. kad sąryšyj su šia 
švente net trejos mišios būtų 
atnašaujamos: vienos — giedo
tinės — sekmadienį — išprašy
mui Dievo Palaimos mūsų jau- i 
nuoliams karo tarnyboje: ant
ros —giedotinės su egzekvijoms 
— pirmadienyje, už mirusius 
mūsų parapijos žmonių gimi
nes. ir už visus žuvusius karo 
laukuose: trečios — skaityti
nės — birželio 1-mą. garbei Pa
nelės Švenčiausios. Jos mel
džiant. kad ir toliau globotų 
mūs kareivius.

Ant kapinių pamaldos bus lai
komos sekmadienį po pietų — 
3-čią valandą. Ta proga bus pa
šventinti paminklai metų bėgy
je pastatyti.

Die- 
jos ap-

T*

LANKĖSI KARIAI

Praeitą ir šią savaitę mus ap
lankė šie kariai: aviacijos Įeit. 
J. Kapčius, viršyla A. Kapčius, 
grandinis J. Kapčius. tris bro
liai. Leit. A. Ringrose, viršyla
J. Stanulevičius. C. L. Smith, 
F. Monkevičius. J. Zdanavičius,
K. Paukštis, jūreivis P. Ski-

Jonas Plekavičius,
gyv. 54 Webster Avė.. Cambrid-
— 

I
bauskas, jūr. W. Tocionis, mari
nas K. Giedraitis, marinas virš. 
P. Abkunas ir V. Santackas. 
Atsilankė kariai trumpom atos
togom, visi jautėsi linksmus ir 
patenkinti, nors daugelis iš jų 
jau yra matę ir buvę kovos lau
ke. Malonu matyti linksmus 
jaunuolius karius.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių 
skundo girdėti, tas irgi 

! šauks, bet nebus išgirstas. 
Saliamonas.

Vietinis graborius, p. P. Vait
kus buvo išvykęs New Yorkan 
keletai dienų.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

p. B. Jakutis praleidžia vaka
rus taisydamas savo pergalės 
darželį, kurį jis turi gana dido
ką. A. Lk

Pereitą sekmadienį įvyko šv. 
mišios Lietuvių Katalikų Mote
rų draugijas intencijai. Narės 
labai gražiai pasirodė bendroje 
šv. Komunijoje.

Beje. Katalikių Moterų Kon
grese. Bostone, be jau minėtų 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. atsto
vių buvo ir p. J. Cofsky (Čižiū- 

|tė).

10c

Fordo-išdirbimo Comolidated Liberator Bomber

Sekmadienį, gegužės 30 d.. 8 
vai. rytą. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje įvyks šv. mi
šios kareivių ir jūreivių inten
cijai. kurias užprašė Sodalici- 
jos draugija.

Pereitą šeštadienį įvyko Kata- 
I likų Skaučių konferencija Cena- 
cle. Brighton. Mass. Šv. Jurgio 

t lietuvių par. skautes atstovavo 
pp. Angelą Pazr.iokaitė. Anelė 
Smelstorytė.

p. Marijona Čiubatienė grįžo 
iš North Carolina. kur ji daly
vavo savo sūnaus Jono, Jr. ves
tuvėse.

KARO TARNYBOJE
Šiomis dienomis, iš mūsų pa

rapijos išvyko į VVAVES Geno
vaitė Lapiežiūtė. Tam tikrus 
kursus eina Hunter’s College. 
New York'e.

Gavome žinią, kad Antanas 
Andruškevičius jau pakeltas į 
Sergeant'o laipsnį. Džiaugiamės, 
ir linkime vis geresnio pasiseki
mo.

Juozas Blekaitis rašo įdomų 
laišką iš Floridos. Manievros ar
ba pratybos dabar eina visu 
smarkumu.

Kleb. kun. S. Kneižis pranešė 
bažnyčioje, kad pašto viršinin
kai vardu J. V. Iždo depart- 

j mento dėkoja lietuviams už 
i gausų Karo bonų pirkimą.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

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

f 
I
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397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS

275 Main St., Web»ter, Mass.

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę. įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”. 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau- 
site.

Temykite Fordus Praeinant!
DAUGYBĖ galingų bombonešių išeina iš Willow Run! 

Daugybė milžiniškų keturiais inžinais Fordų su sparnais 
ir stipriai apšarvuotų, kurie gali nunešti tonus bombų Ašies 
valstybėms!

Šitie Fordo-išdirbimo Consolidated Liberator bombonešiai nė
ra vien išdirbami... jie daromi masinės produkcijos tempu! 
Ir jie išeina iš Willow Run dirbtuvių nepertraukiama srove 
tarnybai visame pasaulyje.

i •

Niekuomet pirmiau Willow Run dirbtuvės neturėjo taip dide
lės ir sudėtingos produkcijos, kaip šių Liberator bombonešių 
išdirbimas pakarčiui besikeičiančios masinės produkcijos pa
grindu. Kai kas sakė, kad negalima to padaryti... kad dažnai 
keičiami planai padarys masinę produkciją neįmanoma. Bet 
armijos vyrai žinojo, kad negalėjimas masiniai išdirbti lėk
tuvus baigtųsi katastrofingai. Jie žinojo, kad Pergalė reika
lauja atlikti tai. kas išrodo negalimu — ir jie pasitikėjo, kad 
Fordas tai atliks.

Armija teisingai padėtį numatė. Ką daugelis manė esant ne
galimu, tas yra atlikta Willow Run dirbtuvėse!

Tame buvo sunkenybių, kaip darbo jėgų stoka, išlavinimas 
nepatyrusių darbininkų ir suvaržymai transportacijos.

Bet šiandien Willow Run dirbtuvės atlieka tai. ką Fordas 
žadėjo! Jo dirbtuvės išdirba bombonešius masiniai... 
statytu laiku!

Kitose Fordo dirbtuvėse visame krašte daugybė karo mode
lių išleidžiama kasdien. Jų tarpe yra M-4 tankai. M-10 tankų 
naikintojai. Fordo-išdirbimo 2000-hp Pratt & Whitney inži- 
nai, už kuriuos Fordas gavo Armijos-Laivyno “E” pažymė
jimą ir daugelis kitų Pergalės modelių išvardintų žemiau.

Kuomet jūs matote šiuos Fonrdus skubančius į pagelbą jūsų 
sūnams ir broliams esantiems fronte, atminkite kad jų skai
čius ir geras padirbimas parodo jausmus visos Fordo organi
zacijos. kad... visos pastangos Pergalės pasiekimui nėra per- 
didelės.

Fordo Masinė Produkcija išleidžia daug ginklų 
M-4 TANKUS... PRATT & VVHITNEY LĖKTUVAMS IN2INUS... 
TARATAIKAS... M-10 TANKŲ NAIKINTUVUS... PLAUKIAN
ČIAS TARATAIKAS... UNIVERSALIUS NEŠĖJUS... CONSOLI
DATED LIBERATOR BOMBONEŠIUS... TROKAMS IR TARA- 
TAIKOMS IN2INUS... TRANSPORTO GLAIDERIUS... ARMI
JAI TROKUS... LIPIMO AUKŠTYN INDIKATORIUS... TAN
KAMS IN2INUS... KANUOLĖMS PASTATUS... MAGNESIUM 
LIEJINIUS... LĖKTUVAMS GENERATORIUS... ŠARVAMS 
METALINES LENTAS... TURBO-SUPERHARGERIUS.

šiame surašė nėra kitų dabar išdirbamų svarbių Pergalės 
modelių, kurių negalima išvardinti dėl karo aplinkymių.

C O M P A N Y

Klausykite Radio Programos "Watch The World Go By” 
Dalyvaujant Earl Godwin, Kasdien 8 Valandą Vakare 

E. W. T. — Blue Netvvork

★ Pirkite Jung. Vals. Karo Bonus ir Ženklus ★

FORD MOT



Penktadienis, Gegužės 28, 1943

VIETINES ŽINIOS
45 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktis

t I

Penkios ivaigidis

plaudavo 
visą pa- 
nendrės 

iškilusios

DARBININKAS

I
kad dabartiniu įstatymu niekas 
nesinaudojo. Tokiu būdu mes 
turime įrodyti, kad mes norime 
naudotis, ir tą galima daryti 
pasirašydami ant virš-minėtos 
peticijos, jeigu mes kvalifikuoti 
tai padaryti.

Tėvai ir motinos, kurių ber
niukai - mergaitės lanko South 
Boston High School, kreipkitės 
į South Bostono Lietuvių Pilie
čių KlObą, 309 E Street, South 
Bostone, kad galėtumėte pasira
šyti reikalavimą, kad jūsų vai
kai galėtų mokytis lietuvių kal
bos.

T

i

dis, tos organizacijos ant
rų metų apvaikščiojimo 
proga (gegužės 20 d.).

Prezidentas rašė —
“Aš žinau, kad milijonai 

mūsų piliečių ir ateivių 
laisvai duoda savo energi
ją ir patarnavimą, net ir 
savo gyvybę atlikdami sa
vo pareigas J. Valstybių 
Piliečių Apsaugos Korpu
se ir Jung. Valstybių Pilie- 
lių patarnavimo Korpuse, 
ir daug prisidėjo prie visų 
mūsų karo programų, ku
rios reikalauja civilių koo
peracijos ir dalyvavimo.

“Man yra garbė sveikinti 
milijonus savanorių, kurie 
prisidėjo prie jų šalies pa
stangų apsaugojimui tvir
tovių namie ir priminti 
jiems, kad tos pastangos 
turi tęstis ligi pergalės”.

Didžiame Bostono Metropoli
jos priemiesty — Dorchestery, 
Glove’s Corner Distrikte, tarp 
ilgai išsitiesusios Dorchester 
Avė. ir kreivos-ilgos Adams gat
vės trumpu perjuosimu jungia 
minėtas gatves nedidelė, bet 
jauki gatvelė — Hecla. Tos gat
velės numeris aštuntas, ypatin
gai atsižymi savo puošniais ir 
aukštai išbėgusiais topeliais. 
Aplink dviejų aukštų namą ža
liuoja bezų ir alyvų krūmai. 
Ten matosi buinūs bijūnai ir į-; 
vairios Lietuvos darželių gėlės.! 
Toje tai jaukioje rezidencijoj 
gyvena, ramiu gyvenimu, gra
žaus amželio sulaukę pp. Pra
nas ir Ona (Žilinskaitė) Aukš
tikalniai, kurie ateinantį sekma- • 
dienį, gegužės 30, 1943, minės 
savo 45 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Kad nuoširdžiau 
padėkojus Dievui už suteiktas 
jiems malones, jų intencijai bus 
atnašautos šv. mišios tą patį 
sekmadienį, geg. 30, 9 vai. ryte, 

\ Šv. Petro liet. par. bažnyčioje, 
i So. Bostone. Tuo labiau džiugins 
j Tėvelių širdis, kad tas sukaktu
vines šv. mišias atnašaus jų sū
nelis Tėvas Pranciškus Aukšti
kalnis, S. J. Tai jų pats vyriau
siasis sūnus.

Į 
t

Viename iš seniausių Bostono 
priemiesčių, — So. Bostone, kur 
seniau Atlantiko vandenys pa
kilus vandens srovei 
krantus ir užliedavo 
kraštį, kad net jūrų 
aukštai savo galvas
vandenyno vėjams žemai pasi
lenkdamos dėkojo... ten tai da
bar išsitiesęs senas South Bos
tonas, išraižytas lygiagrečiomis 
ir skersinėmis gatvelėmis, ku
riose verda, tikrai, kaip puode, 
gyvas ir jaukus gyvenimas. Ten

I

Pasirodo lietu-j

Komisija.

DAKTARAI

atsiprašau, už 
gyvenimo va

tos 
na- 
iš-

Arbatėlė Su Gražia 
rrograma

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.

Senas, senas Prancūzijos kolonistas Tunisijoj, ati
duoda pagarbą, kai britų armija įžengė į EI Hamma, 
Tunisijoj. Jis buvo linksmas sutikti savuosius.Sekmadienį, gegužės 30 d., 3 

vai. po pietų “Darbininko” salė
je įvyks Amžinojo Rožančiaus 
draugijos arbatėlė Elmhursto 
našlaityno naudai. Kun. K. Jen- 
kus pasižadėjo parodyti gražius 
paveikslus.

NAMINIS FRONTAS KAVOS RACIJONAVI- 
MAS

Pradedant birželio pirmą 
dieną, amerikiečiai gaus 
daugiau kavos. Kavos raci
jonavimo kuponai bus geri 
tiktai vienam svarui, bet 
racijonavimo laikas 5 sa
vaičių sumažintas ligi 4; 
nuo dabar, kavos racijona- 
vimos laikas prasidės kiek
vieno mėnesio pirmadienį.

O. W. I.

OPA STENGIASI SU
MAŽINTI PRAGYVE

NIMO KAINĄ
Po Valdžios nusistatymo 

sumažinti pragyvenimo^Viduthū.TdJdžio krau
I karnas, Kainų Adimims- 
tracijos Ofisas (OPA) da
ro žygius sumažinti kai- 

: nas ir pašalinti sistemą, 
pagal kurią kainos nevie
nodos kiekvienoje krautu
vėje.

Pagal naują sistemą, į- 
vestą OPA, kainos maisto 
nebus nustatytos pagal 
“lubas” (celling price) 
kiekvienoj krautuvėj, bet 
pagal įvairias rūšis krau
tuvių įvairiose apylinkėse. 
Krautuvės bus sugrupuo
tos į keturias klases. Par
duodami 
kainomis 
fixed goods) krautuvės to
je pačioje klasėje turės bus nustatytos dėl 80% 
prašyti vienodų kainų. maisto, l”*“" --- ’’------

Keturios klasės bus 
statytos sekamai:

1. Mažos krautuvės, 
rios nepriklauso prie ben
drovių arba kompanijų.

,per pastaruosius porą desetkų 
i metų išaugo ir skaitlingos lietu- 
' vių šeimos. Ten tai, šiomis die
nomis, Athens siauroje gatvelė
je ir pakibo 194 numerio namo 
lange Dėdės Šamo Laivyne tar
naujančių vėliavėlė su penkio
mis žvaigždutėmis. Kas per 
žmonės čia gyvena, kurie Atlan
tu! paliepė pasitraukti iš šios 
vietos?! Klabenu duris, ir štai 
jos atsiveria... 
viškas veidas...
— Nužemintai 

tamstų ramaus
jlandėlės sudrumstimą... Ar 
į žvaigždutės tamstos šeimos 
rių palikti liūdymai, kad jie 
ėję Dėdės Šamo tarnybon?! 
nedrąsiai pasiteiravau.
— Taip, — ir ilga pauza pase

kė žilgalvio senuko tolimesnį: 
paaiškinimą. — Turėjau keturis 
sūnus ir ketures dukteris. Visi! 
sūnūs šiandien jau tarnauja Dė- i 
dės Šamo laivyne ir viena vy
riausioji duktė irgi juos pasekė. •
— Atleisk, už mano įkirumą. 

kaip tamstos pavardė?! — 
j Tarnas Jakavonis! — atsakė 
greitu tempu. — Prieš daug me
tų, atsitarnavęs caro kariuome- 

i nėję, atvykau iš Dzūkijos, Mer
kinės parapijos, ir per ilgą lai
ką buvau vienišis (singelis). 
Buvau nusitaręs, kad kol mano 
brolis neįsišventins kunigu, ku
ris tuo laiku jau mokinosi Vil
niuje. tol aš nesivešiu. O tai dėl 
to, kad jam pagelbėjus. Ir taip 
įvyko. Kai brolis paliko kunigu, 
tuomet aš ir suradau, savo gy
venimo draugę Petronę Kudera- 
vičiūtę, su kuria laimingai gy
vendami susilaukėme šios gra

sios šeimynėlės, kuri jau šian-
dien padeda šios ir mūsų Lie
tuvos šalelei palikti laisva ir ne
priklausoma. —

' — Kaip vardai tamstos sūnų 
ir dukters, kurie tarnauja Dė
dės Šamo Laivyne? —
— Pradedant vyriausiuoju: 

Vincas, Antanas, -Povilas, Jonas 
ir Ona.

j — O ką motina, kaip jaučiasi 
išleidus tiek savo rankomis iš- 
sūpuotų, išliūliuotų, iš augintų 
mylimų vaikelių!... —
— Žinai, motina, tai motina...
Ir mudviejų trumpas pasikal

bėjimas nutrūko. Bet aš vis tik 
mylėjau pažinti aną šeimą ar
čiau, nes tai tikrai ten spindė
jo pavyzdingos šeimos židinys. 
Šiuo tarpu reikia palinkėti pp. 
Jakavoniams ilgų metelių ir 
sulaukti laimingai sugrįžtan- 
čiųjų sūnelių-dukrelės su perga
lės

i
iI

<; Šou. 4476 ■!
i; Dr. Joseph F. Antanėlis ■: 
;! OPTOMETRISTAS ]; 
;! 515 East Broadway !;

So. Boston, Mass.
I [ Ofiso Valandos išskyrus Į I 

Trečiadieniais ir ■[ 
]! Penktadieniais
<[ Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Į> 
!; šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 BrožTdtfay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Pp. Aukštikalniai išaugino 
tris sūnus ir vieną dukterį. Vie
nas sūnus gyvena Baltimorėje, 

' kitas su jais po vienu stogu, 
duktė — ponia Šaulienė irgi kai- 
minystėje, o pate vyriausiasis 
— Tėvų Jėzuitų Kongregacijos 
narys, kurs labai nuoširdžiai ir į 
intensyviai darbuojasi tarpe lie
tuvių katalikų, ir net su ypatin
gomis pareigomis, nes yra pas
kirtas Maldos Apaštalystės Di
rektorium visoms lietuvių para
pijoms.

Pp. Aukštikalniai yra^pavyz- 
dingi katalikai. Jie priklauso 
eilės draugijų ir Šv. Petro par. 
So. Bostone. Ypač džiugu mums 
šiandien sveikinti ponus Aukš
tikalnius, kad jie yra ir ilgame
čiai LDS nariai ir “Darbininko” 
bei Radio programos rėmėjai. 
Linkime pp. Aukštikalniam ir 
jų šeimos nariams ilgiausių me
tų! Lai Dievulis laimina 
kiekvieną žingsnį!

jūsų

1

“FUNIŲ" VAKARAS

šeštadienį, birželio 5 d., 7 vai. 
vakare, Emery Hali, 1436 Dor
chester Avė., (Fields Corner), 
Dorchester, Mass. So. Bostono 
Liet. Moterų Raudonojo Kry
žiaus Skyrius rengia Dėdės Ša
mo Tarnyboje eBantiems Juokų 
Vakarą. Įžanga tik 35c. Vaka
ras tikrai bus įvairus ir įdomus.! 
Atsilankykite visi.

Lietuviai PSfkim Karo 
Bonus

nu

ku

įVAIROS SKELBIMAI

Re». Šou 3729 Šou 4618

Lithuahian Furnitūra Co.
MOVER8—

Looal < L«ng 
Dlstanoe
Movlng

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

ir taikos laurais! Svečias.

SVEIKSTA

NAUDOKIMSS
Massachusetts Įstatymu, Kuris 

Leidžia, Kad Lietuvių Kalba 
Būtų Dėstoma Aukštesnėse 

Viešose Mokyklose.

Ketvirtadienį, gegužės 20, 
1943, South Boston Lietuvių Pi
liečių Klubo susirinkime South 
Boston Lietuvių Piliečių Klubo 
komisija išdavė savo raportą 
kas link naudojimo to Massa
chusetts valstybės įstatymo, ku
ris leidžia dėstyti lietuvių kal
bą aukštesniose mokyklose 
(high schools), turėdamos ne
mažiau 150 studentų, jeigu ne
mažiau 25 tėvai vaikų, kurie

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-ja ruošia Karo Bonų pardavi
mo dieną, birželio 6, š. m., 2:30 įI 
vai. po pietų, savo svetainėje, i 
kampas E ir Silver St.

Brangūs broliai, sesės, lietu
viai! Mūsų šalis Amerika ka
riauja už visų žmo«’ų ir tautų 
laisvę, aukuodama šimtus tūks
tančių gyvybių. Tame skaičiuje 
yra ir mūsų sūnų bei brolių. 
Mūsų pareiga prisidėti prie šio 
karo laimėjimo. Pirkime Karo 
Bonus, kad karo laimėjimas bū
tų užtikrintas ir mūsų tėvų kra
štas atgautų laisvę.

Mes lietuviai turime gausiai 
dalyvauti virš minėtame paren
gime ir pirkti Karo Bonus kiek 
kas išgalim, kad galėtume drą
siai pasakyti kitiems, jog ir 
mes prie šio karo laimėjimo pri
sidėjome. Bus atvežta didelė 
bomba, ant kurios galės pasira
šyti vardus tie. kurie pirks Ka
ro Bonus.

Tą dieną dalyvaus šie karo 
didvyriai, kurie grūmėsi su ja
ponais ir naciais, ir jie jums pa
sakys, kokias baisenybes jie per-

tuvės, kurios nepriklauso
mos.

3. Kompanijos, kurios tu
ri daugiau, negu 4 mažas 
krautuves.

4. Visos didelės krautu
vės.

i

Praeitą savaitę 130 mies
tuose, mažų nepriklauso
mų krautuvių pardavėjai 
gavo nustatytas lubų kai
nas dėl duonos, sviesto, 
kiaušinių, miltų, makaro
nų, įvairių rūšių kenuoto 
pieno ir kito maisto. Gegu
žės pabaigoje kainos bus 
nustatytos didesnės įvai
rių apylinkių krautuvėms. 
Pradžioje birželio kainos 

maisto, kuris perkamas 
šeimininkių. Pradžioje bir
želio, kainos bus nustaty
tos dėl 80'- maisto, kuris 
perkamas šeimininkių. 
Dar prie to, kiekvienas 
krautuvininkas žinos mak
simumo kainą, kurią galės 

kad lietu- prašyti dėl jautienos, ver-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nustatytomis 
tavorą (price

gyveno. Be to, kalbės ir lietu
viai kalbėtojai. Karo Bonų de
partamento atstovas ir kiti.

Bus gražių dainų, ir muzikos 
programa. Pamatysite judamus 
paveikslus iš karo lauko.

Mes gerai žinome,
viai yra nupirkę Karo Bonų už sienos ir avienos, 
didelę sumą pinigų, bet jie nė
ra mums žinomi. Mes norėtume, 
kad kiekvienas Bostono apylin
kės lietuvis ateitų ir 
truotų virš minėtame
me.

Dar kartą kviečiam 
tuvius dalyvauti birželio 6 d., 
2:30 vai. p. p. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jas svetainėje ir 
pirkti Karo Bonų kuodaugiau
sia. j

Viešas Pardavimas
MŪRINIS NAMAS
722 E. Sixth Street 

Corner N Street
City Point, South Boston

■ šeštadienį, Birželio-June 5, 1943 
3 vai. p. p.

. Šis mūrinis namas turi kampinę 
krautuvę su gerais langais ir 5 
flatais po 4 kambarius. Yra 
1200 ketvirt. pėdų žemės. Arti 
pamario.

Šis pardavimas turi būt įdo- 
i mus, tam, kuris nori gerą bar- 
i geną. 8200.00 depozitas. Sąlygos 
; bus susitarta.

GEO. W. JUDK1NS, Auctioneer 
31 Statė Street, Boston

Tel. CAPitol 2359

I

Prekių Administrato- • 
rius Prenties Brotvn pla-j 
nuoja samdyti 1400 tyrinę-Į 
tojų, kurie mokins tuos, i 
kurie nesupranta kainų į 
patvarkymą ir nubausti 
tuos, kurie sąmoningai jų 
nesilaiko.

Brown sakė, kad visi šie i 
patvarkymai sumažins 
pragyvenimo kainas 5G. 

^Rengimo KMj'a. 0PA nori sumažinti pra-

užsiregis-
parengi-

North Brighton Bakery, 
į llK- I 

, Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.Ii
GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC. 
Pirmininkė — Eva Markoienė.

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

P-lė Klementina Vadlugaitė 
šiomis dienomis buvo susirgusi. 
Jai padaryta operacija. Dabar 
jau yra grįžus iš ligoninės ir 
baigia sveikti namuose. Rap.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

lankosi toj (high school) aukš-' T
tesnioje mokykloje įteiks raš-1 Prot. Rašt. — Ona ivaškienė, 
tišką reikalavimą, kad tas būtų I 
daroma, ir kad nemažiau 25 
studentai sutiks imti tą kursą. 
Tas viskas turi būti atlikta ne
vėliau rugpiūčio 1, tų metų, ka
da prašo lietuvių kalbos dėsty
mo.

Remiantis tuo įstatymu, ko
misija paruošė peticiją ir ragi
na, kad kuodaugiausia parašų 
būtų surinkta. Todėl komisija 
kreipiasi į visuomenę, kviesda
ma visus tėvus, kurių sūnūs ar 
dukterys lankosi South Boston 
High School, kad jie pasirašytų 
ant tos peticijos.

Kada buvo nagrinėjimai nau
jo biliaus Massachusetts valsty
bės legislatūroje, kuris pri
verstų dėstyti lietuvių kalbą, 
vieton tik leisti ją dėstyti, bi
liaus priešai naudojosi faktu.

8 Wlnfield St., So. Boston, Mara.

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvay 1864-W.

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

8V. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thoma3 Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Man.

treDraugija laiko susirinkimus kas 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2960
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

gyvenimo kainą rugsėjo 15 
d., 1942 m. lygiai ir to lai
kytis.

Buvo pastebėta, kad su
tvarkydami kainas apy
linkėse Valdžia palengvino; 

j šeimininkėms atlikti savo; 
dalį užlaikyme prekių nu
statymo ir taip sunaikinti 
juodąją biržą.

Šeimininkėms patarta 
išsikirpti sąrašą apylinkės 
kainų (community prices) 
iš laikraščių ir sulyginti 
tas kainas su tomis, kurias 
šeimininkė mokės krautu
vėse. Visi prasižengimai 
turėtų būti pranešti į vie
tinius War Price and Ra- 
tioning Boards. (Karo Kai
nų ir Racijonavimo Tary
bas).Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda . 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Budimams
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702 

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

į

Prezidentas Roosevel- 
tas Sveikina Civilės 

Apsaugos Savanorius
Prezidentas Rooseveltas 

“saliutavo” tautos civilius 
darbininkus karo apsau
gos darbuose laiške OCD 
Direktor iui James M. Lan-

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boeton 1437 

8OU Boeton 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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HARTFORD, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS 

BIRŽELIO 27
Šįmet lietuvių švč. Trejybės 

parapijos piknikas įvyks lietu
vių darže. Lighthouse Grove. 
Glastonbury. birželio 27. Komi
sija jau išrinkta: Simonas Gau- 
čias pirm.: p. Rozalija Mončiū- 
nienė. pirm, virtuvėje; kasinin
kais — Juozas Barolis ir Kun. 
Vilčiauskas; vice-pirm. Stasys 
šriupšas. Bus leidžiama 50.00 
dolerių arba Defense Stamps. 
Jau išdalinta tikietai ir bus jų 
galima gauti daugiau kleboni
joje. Taigi prelatas Ambotas. 
klebonas ir komisija nuoširdžiai 
kviečia visus ir visas atsilanky
ti į savo parapijos pikniką. Bus 
šokiai ir kitoki pasilinksmini
mai.

APIE MOŠŲ KAREIVIUS
Parvažiavo savaitei lakūnas 

leitenantas Tadas Špelis iš Flo
ridos. Labai gerai atrodo, ir 
kaip tik parvažiuoja, tai eina 
prie Šv. Komunijos ir aplanko 
visus parapijos klubo kamba
rius. Priklausė prie Vyčių ir 
Vyrų klubo, taipgi prie choro, 
kur jis atėjęs bažnyčion būna.

Jo brolis Edvardas Špelis vis 
dar yra Mississippi.

Marinas Gaižiūnas, kuris bu
vo Quantico. Virginia, dabar 
randasi Kalifornijoje.

Marinas Platoon Sergeant — 
Juozas Vismontas dabar randa
si Navai Ligoninėje. California. 
kur jisai gydo sužeistą koją. Ji
sai gavo tą žaizdą, kuomet jisai 
mėgino paimti nelaisvėn non- 
commissioned japonų oficierių 
Guadalcanal mūšyje. Jisai tar
navo keturis metus Marine 
Corps prieš karą. Jisai pats įsi
rašė į karo tarnybą, ir garbin
gai užsitarnavo. Čia telpa jo fo
tografija. kuri tilpo “Hartford 
Times" laikraštyje su gražiu il
gu aprašymu.

Buvo parvažiavęs T/4 Ser- 
geantas Edvardas Kripas iš A- 
rizona. Dabar jisai mokinasi 
Officers Training School. Fort 
Monmouth. Red Bank. New 
Jersey. Sako, kad turi sunkiai

mokytis nuo 5 vai. ryto iki 9 va
kare. Priklauso prie Signal 
Corps.

LIETUVIŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VEIKLA

Kaip seniau rašėme. Hartfor
do lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius smarkiai veikia. Buvo 
neseniai bazaras dėl Raudonojo 
Kryžiaus naudos. Pelno liko 
virš 250 dolerių, kurią sumą į- 
teikė Hartfordo Raudonojo 
Kryžiaus Centrui. Dabar pasi
ryžusi nupirkti aukomis iš Hart
ford ir apylinkės lietuvių Blood 
Donore automobilių. Kainuos 
apie 1.200 dolerių. Jau turi pra
džią 125 dolerių. Be abejo lietu
viai tą sumą sukels. Kurie norės 
aukoti tam geram tikslui, ma
lonėkite aukas įteikti lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus komisijai 
arba į kleboniją. Visas infor
macijas galite gauti pas pirmi
ninkę Valeriją Kaunietytę. Kai 
bus nupirktas automobilius, tai 
bus parašyta ant šono, kad 
Hartfordo ir apylinkės lietu
viai paaukojo arba angliškai— 
Donated by the Lithuanian of 
Greater Hartford through the 
Auspices of the Lithuanian Red 
Cross Chapter of Hartford. ar
ba panašiais žodžiais. Garbė 
mūsų skyriui, kuris taip smar
kiai veikia.

Be to. Skyrius rašo ir siunčia 
dovanas visiems mūsų lietu
viam kareiviams, kur jie nebū
tų. Taipgi, kas savaitę siuvinė
ja. ir bandažus taiso.

PP. MATO IR TEODOROS 
KRIPŲ SUKAKTUVĖS

Gegužės 13. sukako 25 metai, 
kaip Matas ir Teodora Kripai 
apsivedė. Turėjo šv. mišias baž
nyčioje. kuriose dalyvavo daug 
iš šeimynos, giminių ir priete- 
lių. Paskui buvo užkandžiai jų 
namuose. Dalyvavo vietiniai ku
nigai. šeimyna, giminės ir drau
gai Juozas ir Lucija Dubauskai 
iš YVaterbury. Petronėlė Laury- 
naitienė iš Waterburv. Dr. ir 
Mrs. Colney iš Waterbury, Ra- 
žaitienė su dukterimi iš New 
Britain ir kiti. Sveikinam su
kaktuvininkus ir linkime jiems 

į ilgiausių metų ir laimės šiame 
, gyvenime.

Aux.liary WAAC Marė A. 
Balukonytė baigė sėkmingai 
Army Administration Mokyklą. 
East Iexas Statė Teachers Coi- 
lege. IAaaC B.anch. Co.nmerce. 
Texas. šiomis dienomis ji iš
siųsta į h ort Devens. Mass.

_____________________

PP. MOTIEJO IR AGNIEŠKOJ ■ 
Z1L1ONIŲ SUKAKTUVĖS 
Sekmadienį, gegužės 23, mo

kyklos salėje įvyko “surprise 
party" dėl sidabrinių sukaktu
vininkų... 25 metų vedybų... Da-. 
lyvavo gražus būrys žmonių. 
Kalbėjo ir sveikino sekantieji 
asmenys: ponia Ridikienė, ponia 
Servienė. Antanas Žilionis, po
nia Čebatorienė, p-nia Albau- 
skienė. ponia Radzevičienė, pre
latas Ambotas. kun. Vilčiaus-; 
kas. Kazimieras Žilionis, ponia 
Goberienė. ponia Labeckienė, ir : 
gale Motiejus ir Agnieška Žilio- 
niai. sukaktuvininkai. Dainavo j 
panelės Darata Jankauskaitė ir i 
Juzė Maciuškaitė. ir ponas Ma
tas Kripas. Pianu akompanavo 
Justas Balsis, vargoninkas. Va
karo vedėjas kunigas Kripas. 
Įteikta graži dovana. Sveikinam į 
ponus Zilionius ir linkime jiem 
ilgiausių metų ir laimės šiame 
gyvenime. Visi, visos gardžiai i 
valgė ir paskui buvo šokiai.

NEW BRITAIN. CONN. SV. ONOS NOVENA

“Stellarians” jaunimo veikli grupė, Šv. Andrie
jaus Parapijoj, New Britain, Conn. Šis būrelis leidžia 
savo mėnesinį laikraštėlį “The Illuminator”, kuris 
siunčiamas kareiviams ir tarnaujantiems Dėdei Ša
mui. Geg. 16 d. jie atvaidino labai įdomią komediją. Vi
sas šio vakaro pelnas buvo skirtas parapijai.

Hartfordiečiai Kareiviai, WAACS, WAVES

ĮVAIRUMO VAKARAS
Sekmadienį, gegužės 30. salė

je. 5 valandą po pietų įvyks įvai
rumo teatras, kurį išpildys lie
tuviai — jaunimas iš Manches- 
ter. vadovybėje Jono Bako. Tai 
bus ir parapijos naudai. Kun. 
Vilčiauskas ir komisija smar
kiai platina tikietus. ir kviečia 
visus atsilankyti. Po teatro bus 
šokiai.

LIETUVIUKAS LAIMĖJO 
SPELLING BEE

Pereitą antradienį, gegužės: 
18. Knights of Columbus name, 
įvyko Spelling Bee iš 10 katali
kiškų parapijų. Iš kiekvienos 
parapijos dalyvavo po du stu
dentu is aštunto skyriaus. Iš 
lietuvių Švč. Trejybės Parapijos 
mokyklos dalyvavo Kazys Rū
kas ir Juozas Kazlauskas. Lai
mėjo Rūkas. Gavo taurę, kurią 
laikys mokykla, ir asmeniškai 
gavo 25 dolerių boną. Susirinki
me Knights of Columbus name 
prelatas Ambotas įteikė dova
nas. Vėliaus pasiųsime fotogra
fijas. Dalyvavo skaitlingas bū
relis mokyklos vaikų, taip ir 
mūsų mokyklos. Neveltui mū
siškiai “retino” visą laiką už

Leitenantas Tadas špelis, 
lakūnas. Floridoj

Sergeant Juozas Vismon
tas, Navai Hospital, Cal.

WAAC Marė A. Balukynai- 
tė. Fort Devens, Mass.

WAVE Florencija Litvi
naitė, parvažiuoja 

furlough.
Tos viso* fotografijos tilpo 

“Hartford Times” laikraštyj.

Faktai apie

Obuoliu “Medų”
Obuoliu "Medus” tai yra naujas drėg
mės perduotojas. kuris užima gleče
riuos vietą, kuri yra naudojama karo 
reikmenims. Medus padeda išlaikyti 
cigaretus 
lyje į jus

Kas ji išvystė...
Sis naujas drėgmės perdavėjas buvo su
rastas U. S. Agrikultūros Departamen
to. iš šviežių, prisirpusių obuolių.

drėgnais ir šviežiais, pake- 
esant.

BUY MORE 
WAR BONDS

P. Loril!*rd Company— 
Established 1’60

Kas jis atrodo...
Jis yra mišinys, kuris neturi savyje jo
kio skonio, bet panašus į medų. Kaipo 
medus, jis yra tyras ir auksinės spalvos. 
Taigi mes jį ir pavadinome Obuolių 
“Medumi”. Mes manome, kad jis yra 
nekuriais atžvilgiais pralenkęs gleceriną.

Kaip jj naudojame...
Moc irib', v n r i >-11 r’z 5/.i n nr o hi i —Mes dabar apipurkščiame Obuolių “Me
dumi” ant mūsų parinktų Old Gold ta
bakų. kad jie būtų šviežus, drėgnos ir 
turėtų gerą skonį. Jūs džiaugsitės tuo 
pačiu skoniu tuo pačiu tabaku. įimant 
La takia.

O10 GoIOMAŽIAUSIA Nikotino 
MAŽIAUSIA Gerklę 
Erzinančių Kokybių 
(Tars and Resins)

Kaip parodyta bepartyvišku 
tyrinėjimų 7 vadovaujančiu rusių 

cigaretų. padarytų Reader’s Digest.

cigaretus
PASIDŽIAUGKITE SAMMY KAYE'S band ir 
SVEČIAIS TREČIADIENI A IS — 8 V. V. WEEI

savo čempi jonus! Pora metų at- i 
gal laimėjo Spelling Bees, kurį 
rengė The Hartford Times laik
raštis ir paeiliui laimėjo dvi lie
tuvaitės. mūsų mokyklos — Ona 

j Slifka ir Albina Pacekonis. A- 
bi vyko į VVashingtoną ir daly
vavo tautos Konteste. Tai maty
ti mūsų mokykla smarkiai pasi
rodo visuomet. Garbė!

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą sekmadienį parapijos 

vikaras kun. A. J. Zenevičius 
ar bus parapijos metinis pikni- 
gystės sukaktį. Linkėtina kun.
A. J. Zenevičiui ilgos darbuotės, 
prie kleb. kun. J. V. Kazlausko į 
šioje kolonijoje, kur tikrai yra i 
plati dirva ir dar daug neišpū- 
renta.

Parapijoje prasideda kalbos j 
ar busparapijos metinis pikni
kas? Kiek patyrta iš klebono, 
tai bus piknikas toje pačioje 
dienoje ir toje pačioje vietoje, 
kur gražus daržas ir graži sve-

ŽINUTĖS
Parvažiavo porai dienų Vincas 

Makauskas kareivis. Jisai tapo 
tėvu sveiko kūdikio Jurgio Vin
cento. Motina, tai buvusi Ona 
Tamošiūnaitė. i““*

Taipgi buvo parvažiavęs ka- tainė jaunimui pasišokti, 
reivis Jonas Kalbikas iš Fort' žmonės nepamiršta ir vis kal- 
Devens. Mass. |ba*si aPie Praeit{* choro Sraž^

Kazys Vilimaite, kuris buvo1 vaidinim^ kuris ^’ko Motinos 
seniau Mississippi. dabar ran- donoje: kiti net pradeda rei- 
dasi Camp Livington. Louisiana. kalautl- kad rudeniop pakartoti 
Jisai mechanikas kariuomenėje. Sraž1^ komediją. Tikrai di- 
Seniau turėjo gerą darbą Sega- delė dėka yra tiems- kurie vai* I 
lou Ice Cream Kompanijoj, dlno Ir išmoko tokias ilSas ro‘ I 
New Haven. Conn. Vėliausia gy
veno pas žmonos tėvus, Rukus,
Buckland. Conn.

Laikantis lietuviškos patarlės: Į 
“geriau vėliau, negu niekad", ‘ 
pranešu kiek suvėluotai, kelias 
džiaugsmingas žinutes “Darbi
ninko” skaitytojams.

Šv. Andriejaus parapijiečiams 
bus ilgai atmintina gegužės de
vintoji diena, tai Motinų pager
bimo diena. Rytą, kaip papras
tai, Sąjungietės atėjo į bažnyčią 
pasipuošusios organizacijos žen
kleliais išklausyti šv. mišių, ku
rias buvo užsiprašę savo moti
nų prisiminimui ir Dangiško
sios Motinos Garbei, ir bendrai 
priimti Viešpatį į savo širdis.

Po pietų įvyko pašventinimas 
naujų vargonų ir vėliavų. Var-j 
gonų šventinimo ceremonijas I 
atliko vyskupas H. J. O’Brien, 
dalyvaujant prelatam J. J. 
botui iš Hartford ir J. V. 
liauskui iš Scranton, Pa.

Taipgi dalyvavo kunigai: 
raidas, J. Abromaitis, J. Valan- 
tiejus. E. Gradeckis. J. Kripas, 
V. Karkauskas. V. Ražaitis ir 
šios parapijos klebonas kun. M. 
Pankus.

I

Šv. Cecilijos choras, vadovy
bėje muziko A. Grigoraičio, šau
niai išpildė muzikalę programą. 

! Solistai žaviai giedojo: pp. V. 
O. Sintautai, J. Melinauskas ir 
M. Varnaitytė. Parapijiečių bu
vo pilnutė erdvi bažnyčia, ma
tėsi ir svečių iš kitų kolonijų. 
Visi gausiai aukavo į naujų var
gonų fondą. Vargonai kainavo 
7 tūkstančiai dolerių. Ankščiau 
stambesnes aukas įteikusieji pa
rapijiečiai buvo garbės svečiais, 
ir sėdėjo pirmose vietose baž
nyčioje.

Jo Malonybė vyskupas suteikė 
palaiminimą ir pasakė pamoks
lą. užgirdamas gražią parapijie
čių darbuotę, ir puošimą Dievo 
namo.

Vėliavų šventinime organizuo
tai dalyvavo Stasio Radzevi
čiaus 4-to posto L. Legijonie- 
riai ir Pagelbininkės.

Po šių bažnyčioj iškilmių, pa
rapijos salėje įvyko skani va
karienė, kurioje dalyvavo rink
tinė publika per virš dviejų 
šimtų asmenų. Vakarienėje da
lyvavo klebonas kun. M. Pan
kus, kun. V. Ražaitis ir Tėvas 
Geraldas. Laike vakarienės, 
gražias kalbas pasakė klebonas 

1 kun. M. Pankus, V. Sintautas ir 
K. Kavaliauskas. Muzikas A. 
Grigoraitis sudainavo kelias 
liaudies dainas, akompanuoda
mas pianu, ir visai publikai pri
tariant. Vakarienės dalyviai 
džiaugėsi, ir išeidami pareiškė, 
kad jie pirmą kartą turėjo tokį 
linksmą laiką.

Prie stalų patarnavo jaunes
nės sodalietės, o skanius val
gius paruošė šeimininkės: 
Kavolienė. O. Balčiūnienė. M. 
Vilčinskienė, A. Šatienė, 
Skarupskienė, B. Mičiūnienė. 
Tvarkos pridabotoja — panelė 
J. Jenušonytė.

Vainikavimas Motinos Dievo §2.50.

Am-
Mi-

Ge-

M.

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konventą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

stovylos įvyks Šv. Andriejaus 
par. bažnyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 30-tą. 3 valandą po pie
tų Sodalietės stropiai ruošiasi...

NAUJAS KRISTAUS 
DARBININKAS

Gegužės 30-tą, Washington, 
D. C. Šv. Marijos katedros baž
nyčioje bus įšventintas kunigu 
Jonas Zarauckas. Primicijos į- 
vyks, birželio 6 d. Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje.

JAUNAS DĖDĖS ŠAMO 
KARYS

Šiomis dienomis savanoriai 
įstojo į laivyno tarnybą Vincu
kas Vilčinskas, sulaukęs 18 me
tų. Jaunuolis buvo LDS 36 kuo
pos jauniausias narys. Linkėti
na Vincukui sėkmių laivyno 
tarnyboje: jo tėveliams linkime 
Dievo palaimos, nes jų jau du 
sūnūs yra tarnyboje.

LIETUVIŠKA PORELĖ
Seržantas Jonas Kašėta iš

kilmingai susituokė su panele 
Rozalija Kulikauskaitė. Abu 
jaunavedžiai išvyko į Chicagą. 
kur jis tarnauja ir eina instruk
toriaus pareigas. Linkėtina ge
riausių sėkmių jaunuoliams ve
dybiniame gyvenime.

Serg. Jonas yra sūnus p.p. L. 
A. Kašėtų, ilgamečių “Darbi
ninko" skaitytojų. T. M.

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina

dėlė dėka yra tiems, kurie vai
dino ir išmoko tokias ilgas ro
les. ir keturi vaidintojai buvo 
net nechoristai, kuriems pri
klauso tikrai didi garbė, už jų 
pasišventimą.

Kun. J. V. Kazlauskas buvo 
išvykęs į laidotuves savo gimi
naičio Penn. Valstybėm.

Įvyko Connecticut apylinkės 
lietuvių vargonininkų susirinki
mas. kur dalyvavo ir A. Stani- 
šauskas. Iš svarbesnių pasita
rimų buvo nutarta ateinanti se
zoną pasimainyti vaidinimais, 
kur bus galima vieną veikalą iš
mokus keliose kolonijose vai-

Showgirls Give Dutch Treat

BROOKLYN. N. Y.
BACEVIČIAUS KONCERTAS 

PAVYKO
Pereitą sekmadienį įvyko ga

baus pianisto ir įžymaus, kom
pozitoriaus prof. Vytauto Bace
vičiaus koncertas Apreiškimo 
par. auditorijoj. Publika buvo 
sužavėta šiuo koncertu. Nors ir 
mažai nusimaną apie muziką dLn*\ A.^Stan išaus kas jau pra- 
žmonės įvertino jį ir stebėjosi 
už tokią technikos išvystymą.

Programą pildyti padėjo 
dain. p-lė Aid. Grigonytė, kuri 
irgi gražiai pasirodė. Publikos 
buvo gražios.

dės rinkti vaidintojus ir solis
tus. kurie galės per vasarą vei
kalą išmokti ir tuojaus rudenio 
pradžioje vaidinti keliose vieto
se. Čionai vaidintojų ir daini
ninkų netrūksta: taipgi yra net 
gera “baletninkė”, tai klasiškų 

‘ šokių šokikė. O.

, The Netherlande Seamen’e Institute in N. Y. wa« the aeene of a gala 
Barba aol party for thoee intrepid Dutch merchant aailora here until 

’ their boata sėt sail again. New York’a comelieat night club cutiee wel- 
I comotf J*our alllea**. with a <y picai hotcha dance routine.




