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Iš Rygos pranešama, kad 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai sovietų Rusija pasiū- 
lusi “autonomiją”, jeigu 
tos valstybės sutiks išpil
dyti tą sąlygą, būtent, 
kiekviena valstybė suda
rys tam tikro dydžio armi
ją ir ją paves Rusijos dis
pozicijai.

Sakoma, kad Lietuva ir 
Latvija turi duoti Rusijai 
po 200,000 kareivių, o Es
tija, kaip mažiausia iš tri
jų, turi duoti tarp 100,000 
ir 200,000 kareivių. Tos 
kariuomenės būtų apgin
kluotos ginklais, pirktais 
iš sovietų Rusijos už pusę 
kainos, 40 metų kredito 
pagrįstu.

Vadinasi, Lietuva, Latvi
ja ir Estija turi atiduoti 
savo stipriausius vyrus 
Rusijai. Jeigu taip, tai ko 
verta Stalino siūloma “au
tonomija”. Taip, ar kitaip 
sovietų Rusija pavergė 
Pabaltijo valstybes impe
rialistiniais sumetimais.

Sovietų komisarų suda
ryta nauja vyriausybė Lie
tuvai yra tik laikinis pada
ras. Netrukus sužinosime, 
kad Pabaltijo valstybės 
visiškai prijungtos prie 
Rusijos ir ten sudaryta so
vietų valdžia, suprantama, 
iš raudonųjų, tautos išda
vikų, o vėliau bus atsiųsti 
komisarai iš Maskvos, ku
rie sudarys aukščiausią 
valdžią.

Vargiai begausime žinių 
iš tėvynės, o jei ir gausi
me, tai tik tokias, kurios 
girs sovietų valdžią ir 
tvarką.
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Haujoji Valdžia Lietuvai 
Paleido Seinų

Pranešama, kad sovietų 
sudaryta valdžia Lietuvai 
paleido seimą, kuris buvo 
“išrinktas” tautininkų re
žimo metu. Naujoji val
džia žada paskelbti rinki
mus.

Jeigu Lietuva būtų lais
va, jei Lietuvoje sovietų 
komisarai ir raudonarmie
čiai nesikištų į Lietuvos 
vidaus reikalus, tai gali
ma būtų laukti demokra
tinio seimo, kuris turėtų 
daugumos gyventojų pasi
tikėjimo, bet dabar... So
vietų raudonarmiečiai yra 
užėmę visus didesniuosius 
Lietuvos miestus ir mies
telius. Lietuvos gyvento
jai, beabejo, bijo ir pasiju
dinti. Tai ar galima laukti, 
kad Lietuvoje susidarytų 
demokratinis seimas, koa- 
licijinė vyriausybė.

Jeigu sovietų komisarai 
neleido patiems lietuviams 
sudaryti laikinės valdžios, 
tai jie neleis nei laisvų rin
kimų.

Greičiausia, kad Pabalti
jo valstybės susilauks to 
paties, ko susilaukė Lenki
ja ir Baltgudija. Rinkimai 
įvyko, bet tik tokie, kokius 
padiktavo Maskva.

Kaunas, birželio 20 —Į reikalus, tai būtų kas kitą.' 
Pranešama, kad pirmadie- Bet dabar Lietuva turi vy- 
nį, birželio 17 d. sudaryta Iri aus vbę, kuri turi būti pa- 
nauja vyriausybė Lietuvai, j klusni Maskvai, nepaisant 
Vyriausybę sudarė iš kai
riųjų asmenų, būtent:

Justas Paleckis — minis
tras pirmininkas;

Krėvė Mickevičius — vi- 
ce-pirmininkas, užsienių 
reikalų ministras ir laiki
nai einąs švietimo minis
tro pareigas;

Gen. Vitkauskas — kraš
to apsaugos ministras;

E. Galvanauskas — fi
nansų ir laikinai einąs su-į 
sisiekimo ministro parei
gas;

Pakarklis — teisingumo 
ministras;

Mickus — Žemės Ūkio ir 
laikinai einąs vidaus reika
lų ministras;

Koganas — sveikatos mi
nistras (tai nauja ministe
rija).

Vadinasi vienuolika mi
nisterijų valdys septyni 
asmenys. Turi būti negavo 
daugiau asmenų, kurie su
tiktų įeiti į ministrų kabi
netą, o gal sovietams kiti 
buvo nepageidaujami?

Reikia pažymėti, kad pe
reitą savaitę buvo žinių, 
kad į Kauną atvyks iš Mas
kvos komisarai, kurie su
darys naują valdžią Lietu
vai. Taigi iš valdžios sąsta
to matome, kad naujoji 
valdžia yra Maskvos pada
ras.

Maskvos komisarai likvi
davo tautininkų rėžimą ir 
įsteigė kairiųjų rėžimą, 
kuris yra taip pat nedemo
kratiškas, nes ir naujoji 
valdžia neatstovauja Lie
tuvos piliečių, o tik sauia- 
lę, daug mažesnę už tauti
ninkų, žmonių. Jeigu so
vietai komisarai būtų su
darę koalicinę vyriausybę 
ir pakartoję pasižadėjimą 
nesikišti į Lietuvos vidaus

> Lietuvos piliečių reikalavi
mu.

Lietuvos piliečiai daugu
moje katalikai, ir naujoje 
valdžioje neturi nė vieno 
atstovo. Ką visą tai reiš
kia?

Ar begalima sakyti, kad 
Lietuva tebėra laisva ir ne
priklausoma? Aišku, kad 

, ne. Mūsų tauta neišsižadės 
į laisvės ir nepriklausomv- 
įbės. Mes turime melstis ir, 
budėti, kad atgavus mūsų 
tėvynei laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuva buvo ištikima ir 
prietelinga, gal ir perdaug, 
savo kaimynams. Ji niekuo 
būdu nenusikalto prieš sa
vo kaimynus; ji išlaikė su
tartis nuo A iki Z. Kaltini
mai, kuriuos sudarė sovie
tai, niekuo nepamatuoti. 
Visas pasaulis juokiasi iš 
tokių kaltinimų, būk lietu
viai “kidnapino ir terori
zavo sovietų kareivius”.

Sovietų Sąjungai nebuvo 
ir nėra jokio pavojaus, kad 

, ji Lietuvoje turėtųp laikyti 
500,000 ar daugiau tūks
tančių savo kareivių.

Ar galima kaltinti Lietu
vos tautininkus už dabar
tinį Lietuvos likimą? Iš 
dalies taip ir ne.

Bet dabar ne laikas ieš
koti kaltininkų iš savųjų 

- tarpo. Visa tauta turi būti 
, vieninga. Kiekvieno lietu

vio pareiga stoti į darbą, 
kad atgavus Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę. Ga
li būti metų ar kelių ar net 
ir dešimties metų darbas, 
bet tas neturėtų mūsų gąs
dinti. Tik daugiau ištver
mės, pasiaukojimo ir dar
bo, o Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma!
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Paleido Iš Kalėjimu 400 
Politinių Kalinių 7,

Stockholmas paduoda 
Kauno žinias, kad sovietų 
Rusijos komisarų sudary
ta nauja vyriausybė Lie-

Vokietija Siunčia Naujas Karo

v •

Stockholm, Švedija, bir- dėsį iš Karelijos sąsiaurio, 
želio 20 — Patikėtinas di- Suomijoj, kur sovietų ru- 
plomatinis ratelis praneša, sai stato taip vadinamas 
kad Vokiečiai siunčia nau- “Stalino tvirtoves”, kurias 
jas kariuomenės jėgas į sujungia su Mannerheimo 
Norvegiją. Kai kas sako, tvirtovėmis, 
kad Vokietijos karo jėgos 
ruošiasi pulti Britanijos 
salą.

Kada Vokietijos karo jė
gos buvo pirmiau Narvi- 
ke, Norvegijoj, tai buvo 
žinių iš Suomijos, kad so
vietų Rusija padidino sa
vo kariuomenę Suomių 
Salia fronte. Tik Švedijos 
šiaurinis galiukas ir šiau
rinė Suomijos dalis skiria 
Narviko apskritį nuo Ru
sijos.

Suomiai sako, kad dabar 
kasdien galima girdėti bil-

Tačiau, nežiūrint kokį 
tikslą turi sovietų Rusija 
ir Vokietija stiprinti 
ir mobilizuoti karo jėgas, 
Švedija be sustojimo sti
prina savo jėgas, kad ap
ginti savo neitralumą ir 
nepriklausomybę.

Švedijos karaliaus ant
ras sūnus pareiškė savo 
kalboje, kad “maža tauta 
gali tik pasitikėti savo pa
jėgomis” ir “turi gintis, 
jeigu kas ir blogiau atsi
tiktų”.
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TRAKŲ PILIS IR MIESTAS. Viršuje Trakų pilis 
ir bokštas, kurio apačioje matomas įėjimas į buv. Did. 
Lietuvos Kunigaikščių rezidencijos rūmus; apačioje 
kita Trakų pilies dalis, Trakų ežero ir miesto vaizdas 
iš pilies bokšto.
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Hitleifo Kariuomenė Rylų 
Prūsijoje

■Bet pamatęs jo laimėji
mus pabijojo, kad Hitleris 
nepasuktų savo karinės 
galybės į Pabalti jos kraštą 
ir Balkanus, o gal ir į Uk
rainą.

Stalinas atnaujino diplo
matinius santykius su An
glija ir Prancūzija ir, sa
koma, slaptai tariasi prisi
dėti prie jų prieš Hitlerį. 
Iki šiol sovietų Rusija 
smerkė Angliją ir Prancū
ziją už imperialistinį karą, 
bet štai Stalinas priside
dąs prie jo.

Atsiuntimas 500,000 gin
kluotos kariuomenės į Lie
tuvą iš sovietų Rusijos su

Paėmė 200,000 Prancūzų J Nelaisvę
Berlynas, Vokietija, bir

želio 20 — Vokietijos karo

EXTR A
Sovietą Paskyrė Policijos 

Viršininką Lietuvai
kimą Lietuvoje buvo nu
teistas 8 metams į kalėji
mą.

Toliau žinios paduoda, 
kad Sniečkus buvo akty
vus sovietų agentas, kuris 
visą laiką dirbo prieš Lie
tuvą sovietų naudai.

Birželio 20 d., 4:30 vai. 
po pietų per radio pranešė 
Berlyno gautas žinias iš 
Kauno, kad Sovietų Rusi
jos komisarai paskyrė po
licijos viršininku Lietuvai 
tūlą Sniečkų, komunistą, 
kuris už komunistinį vei-

Londonas, birž. 20 — 
Reuters, Britų žinių agen
tūra praneša, jog iš Kauno 
gauta žinia, kad Hitleris 
skubotai siunčia ginkluo
tą kariuomenę į Rytų Prū
siją. Rytų Prūsija tiesio
giniai susisiekia su Lietu
va.

Sovietų Rusijos komisa
rai dar daugiau siunčia 
kariuomenės ir tankų į' 
Lietuvą. Kaunas, Vilnius, 
Panevėžys, Šiauliai, Rasei
niai yra visai užimti Rusi
jos bolševikų.

Visi didieji Lietuvos val
stybės namai ir valstybi
nės patalpos yra užimtos 
bolševikų 1__________
Nieko negalima įvežti, nei 
išvežti iš Lietuvos be Ru
sijos bolševikų komisarų 
leidimo.

Visos žinios iš Lietuvos 
yra Rusijos bolševikų cen
zūruojamos.

Stalinas nepasitiki Hit- atimti iš Hitlerio Lietuvos 
leriui. Du žiaurūs diktato- Klaipėdą, nes tai esą gė
riai susitarė sukelti pašau- riausias uostas į Baltijos 
ly karą, pasižadėjo vienas jūrą. Ir taip Stalinas, ne 
kitą remti, bet vienas ki- tik dabar užgrobė visą Lie
tam nepasitiki ir rengiasi 
karą praplėsti. Stalinas 

su Hitleriu

J

i

kariuomenės. Idaro nesmagu-

jėgos užėmė Prancūzijos 
didžiuli uostą Brest, kur 
Pasaulinio karo metu A- 
męrika iškėlė savo karei
vius.

Vokiečiai pasiekė Loire 
upę ir ja perėjo tarp Nan- 
tes iki Tours.

Tik vakar, vokiečių vy
riausioji komanda prane-1 
ša, paėmė į nelaisvę du susitardamas su Hitleriu 
šimtų tūkstančių prancū-Į paskatino jį pradėti karą 
zų, tarp kurių ir gen. Ma- prieš Lenkiją. Abu Lenki- 
rie Robert Altmeyer, pran- ją pasidalino. Stalinas ti- 
cūzų 10-sios armijos vada.1 kėjosi, kad Europos karas 

Vokiečiai jau pradėjo 
bombarduoti Anglija, 
kar bombardavo 
ham. Šiandien iš 
biniais lėktuvais 
davo kaikuriuos 

tuvių gyvybes ir dirbo, kad miestus, Škotiją ir Wales. 
palaidoti Lietuvos laisvę ir.Mažiausia 6 žmonės už- ris tokiu greitumu nugalė- 
nepriklausomybę. įmušta ir apie 60 sužeista, tų didžiąsias valstybes.

tuvai paleido iš kalėjimo 
600 politinių kalinių.

Jeigu sovietų naujoji vy
riausybė Lietuvai paleido 
iš kalėjimo tikrai politi
nius kalinius, kuriuos bu
vo sugrūdusi tautininkų 
vyriausybė dėl to, kad jie 
buvo priešingi tautininkų 
režimui ir reikalavo demo
kratinės tvarkos, tai ir ge
rai. Bet mes labai abejoja
me, kad paleistieji iš kalė
jimų būtų tikrai politiniai 
kaliniai. Greičiausia, kad 
paleido iš kalėjimų įvai
rius kriminalistus, Lietu
vos išdavikus, kurie kėsi
nosi ant patriotingųjų lie-

Va- 
Billing- 

oro bom- 
bombar- 
Anglijos

mų. Jis turės dalis kariuo
menės atitraukti iš Pran
cūzijos ir pastatyti prie 

i Lietuvos rubežiaus.
I Sovietai taikosi užimti 
Klaipėdą.

Stalinas esąs užsimojęs

tuvą, laisvą ir nepriklauso
mą kraštą, privertė suda
ryti Maskvai ištikimą val-

ilgai užsitęs, visos valsty
bės bus karo nuvargintos 
ir jam tada bus proga už
vesti jose komunizmo rė
žimą.

Sovietų Rusijos diktato
rius nesitikėjo, kad Hitle-

POPIEŽIUS PRAŠO
PASIGAILĖJIMO TAUTOMS 

_________ *■-------------------------------- 
Vatikanas, birž. 20—Po

piežius Pijus Xn, kalbėda
mas į atsilankiusius mal
dininkus, prašė, kad Ita
lijos vyriausybė pasigailė
tų karo nuvargintų tautų 
ir neuždėtų joms sunkių 
sąlygų. Jo Šventenybė taip 
pat ragino visus melstis už 
Bažnyčią, kurios altoriai 
išniekinami, tikintieji žu
domi ir persekiojami, o 
priešingos galybės nori ją 
visai sunaikinti.

Kaunas, Elta, 1940/V/25. 
Pramonės ir Prekybos De
partamentas davė leidimą 
kooperatyvui “Stalius” 
teigti baldų ir kitokių me
džio išdirbinių fabriką.

I
Lietuvoje Teroras Jau 

Pr< •dėjo■U;

Iš Stockholmo, Švedijos 
praneša žinias iš Kauno, 
kad sovietų Rusijos komi
sarų sudaryta Lietuvos 
valdžia jau privertė buvu
sios Lietuvos valdžios laik-Kaunas, Elta, 1940/V/25.

Taupomųjų Valstybės ka- raščio vyriausią redakto- 
sų premijas už geriausius rių pasitraukti. Taipgi at- 
meno kūrinius laimėjo dai
lininkai Pundzius, Palys, 
Puzinas, Tarabildienė ir 
Jonynas.

ryti Maskvai ištikimą vai- . v . ..
džią, bet pasirinko navera, Į miršo tėvynės meilę, 
ti ją karo lauku. Jei smer
kiamas yra Hitlerio už su-] 
naikinimą mažesnių tau
tų, tai nemažiau yra smer
ktinas Stalinas, kuris ap
gaulingai užgrobė Lietu
vą, Latviją ir Estiją.
Lietuvos prezidentą^, An
tanas Smetona su tauti
ninkų valdininkais pabėgo 
į Vokietiją. Tautininkąį, 
kurie sako esą didieji tė-

leido iš pareigų ir kitus 
tarnybininkus.

Spėjama, kad tas laik
raštis ar tik nebus “Lietu
vos Aidas”. Kitos Lietuvos 

vynės mylėtojai, nelaimės įstaigos taip pat perorga- 
metu, apleido tėvynę ir už- nizuojamos. Tarnybinin- 

kai atleidžiami iš pareigų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, birželio 22 d., š. m., 2 vai. po pietų į- 

vyks Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, 
muzika, pranešimai oro bangomis pasieks visų Naujos 
Anglijos lietuvių namus. Programą išpildys So. Bos
tono lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant 
muzikui Rapolui Juškai.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
> klausykite programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.
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Raudonųjų Kariuomenė Užplūdo
ĮVAIRIOS ŽINIOS

DARBININKAS

Stockholm, Švedija, bir
želio 20 — Sovietų Rusija, 
kuri laimėjo svarbias mili- 
tares koncesijas karu Suo
mijoj, labai skubiai atga
beno ir gabena savo ka
riuomenę į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Pastarosios 
trys Baltijos valstybės 
virto sovietų Rusijos ka
riuomenės stovykla. So
vietų Rusijos komisarai 
tapo visiškais Baltijos val
stybių valdovais.

Švedijos spauda prane
ša, kad sovietų Rusija su
traukė daugiau kariuome
nės ir į rytinę Lenkiją, ku
rią sovietai pasidalinę su 
Vokietija prisijungė.

Baltijos valstybės nega
lėjo daryti jokio pasiprie
šinimo sovietų komisa
rams, nes jie prigrąsino 
ginklu ir ugnimi sunaikin
ti, jeigu tik kiltų koks nors 
pasipriešinimas ar nepasi
tenkinimas.

Pirmiausia sovietų karo 
komisarai įsakė Baltijos 
valstybių vyriausybėms 
atsistatydinti. Padarė pa
reiškimą, kad jie nepripa
žins jokios kitos vyriau
sybės, kuri bus sudaryta 
be komisarų žinios. Kaip 
žinoma, Lietuvos ministrų 
pirmininkui Merkiui ir jo 
kabinetui atsistatydinus, 
ministrų pirmininku buvo!
paskirtas gen. S. Raštikis, Ford Motor Co. 
kuriam buvo pavesta su- padirbti 6,000 motorų lėk- 
daryti kabinetas. Sovietų tuvams. Už mėnesio laiko 
komisarai iš Maskvos pa- Ford kompanijos fabrikai 
reiškė, kad jie gen. Rašti- pradės dirbti tuos moto- 
kio sudarytos valdžios ne- rus.

pripažins. Tokiu būdu gen. 
Raštikiui sovietai pareiš
kė nepasitikėjimą. Tas 
pats padaryta ir Latvijoje 
ir Estijoje.

Sovietų karo laivynas at
plaukė į Rygos vandenyno 
įlanką tarp Latvijos ir Es
tijos. Raudonoji armija 
stovi principaliuose Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
miestuose.

Visokis susisiekimas lėk
tuvais ir laivais tarp Hel
sinki (Suomijos), Iceland 
ir Estijos tapo sulaikytas.

Suomija prisibijo, kad 
sovietai nepastatytų griež
tesnių jai reikalavimų.

Sovietų Rusija nori tu
rėti prekybos kelius ir jau 
veda derybas su Švedija. 
Tačiau, Suomijos viršinin
kai sako, kad Suomija jo
kiu būdu šiais metais ne
išgali pastatyti geležinke
lio per Suomiją, jungiantį 
Rusiją su Švedija, kaip 
buvo numatyta sutartyje 
su Rusija. Geležinkelis bu
vo pradėtas statyti, bet 
pritrūko medžiagos ir tu
rėjo nutraukti darbą.

Anglija Užsakė 6,000 
Motorų Lėktuvams

Londonas, birž. 20 —An
glijos vyriausybė užsakė 

Detroite,

Naciai Bombarduoja Angliją
Londonas, birž. 20 —Vo-[ barduoti, bet ir Anglijos 

kieti jos naciai iš lėktuvų lėktuvai bus pasiųsti į ka- 
bombardavo Anglijos vie
tas netoli Londono. Angli
jos lakūnai atsilygino na
ciams bombarduodami 
Bremeną, Hamburgą ir ki
tas Vokietijos vietas.

Anglijos vyriausybė pa- 
. reiškė, kad prieš Hitlerį 
bus kovojama iki jo galybė 
bus sutriuškinta. Hitleris
taip pat pasakė, kad da-

rą.
Kad Anglija iki šiol dar 

neparodė savo karinės ga
lybės, tai gal tik dėl to, kad 
tikėjosi Hitlerio užpuoli
mo ir visas pajėgas sulai
kė ginti savo kraštą. An
glija turi didžiausį laivyną 
pasauly; didieji kariniai 
laivai mokės savo kraštą 
orinti

bar atėjo laikas nugalėti 
Angliją.

Tačiau, čia yra didis 
klausimas. Ar Hitleris nu
galės Angliją? Bombar
duodamas tik iš lėktuvų 
Anglijos miestus, jis nieko 
nepasieks. Anglija yra pri
sirengus jo lėktuvus su
tikti.

Bet klausimas ar Hitleris 
sugebės perkelti į Angliją 
galingą ginkluotą kariuo
menę, tankus, ar pajėgs 
Britus pajudinti iš tvirto
vių?

Išrodo, kad Hitleris pra
dės pulti Angliją #nuo 
Prancūzijos pusės, iš Ca
lais ar Boulogne kanalo 
uostų. Iš tų vietų į Angli
jos pakraščius vietomis 
per kanalą yra tik 22 my
lios tolumo. Bet persikelti 
per kanalą nebus Hitlerio 
kariuomenei lengva.

Reikia žinoti, kad Angli
ja savo pakraščius turi 
tvirtai apginklavus. Hitle
rio bombnešiai lėktuvai 
mėgins tas tvirtoves bom-

Hitleriui pulti Angliją 
per Airiją yra sunku, nes 
Vokietija neturi stipraus 
laivyno, o antra tai yra to
limas kelias. Anglijos vy
riausybė skelbia, kad bus 
kovojama prieš Hitlerį, 
nors Prancūzija ir 
priversta priimti 
taikos sąlygas.

būtų 
nacių

Vilnius, Elta, 1940 V 27. 
Vilniaus apskrityje stei
giama 10 kontroliuojamų 
ūkių, kuriuose jau artimu 
laiku bus pradėta pavyz
dingų paukštynų statyba.
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Kad atsilaikius prieš vokiečius prancūzų ir anglų kariuomenės su
sprogdino šį tiltą vedantį į Louvain, kada jos buvo vokiečių apsuptos Bel
gijos žemėje.

Versalio Taikos Stygos
Londonas, birž. 20 —Dvi

dešimts vieni metai atgal, 
Prancūzija, Jungtinės A- 
merikos Valstybės, Angli
ja, Italija, Japonija ir ki
tos tautos nugalėtai Vo
kietijai uždėjo sekančias 
taikos sąlygas, birželio 28 
d. 1919 metais, Versalio 
mieste, Prancūzijoje^

1. Alsace - Lorraine a- 
timtas iš Vokietijos ir pri
skirtas Prancūzijai. Pran
cūzijai pavesta Saaro ang
lių kasyklos rytinėje Vo
kietijos dalyje, kaip atly
ginimą už jos sunaikintas 
kasyklas. Per penkioliką 
metų Saaro kraštas turi 
būti valdomas Tautų Są
jungos, paskiau balsavi
mais išspręstas. (Saaras 
balsavimais prisidėjo prie 
Vokietijos).

2. Lenkijai Vokietija tu
ri atiduoti žemės plotus 
prie Vislos upės; Dancigas 
sudarytas nepriklausomas 
miestas Tautų Sąjungos 
valdžioje. Ir taip Rytų Prū
sija buvo atskirta nuo Vo
kietijos. Vokietija turi pri
pažinti Austrijai nepri
klausomybę. (Vokietija 
užgrobė Austriją 1938 m. 
ir rytinę Lenkijos dalį ir 
Dancigą 1939 m.).

3. Vokietija turi atsiža
dėti visų savo kolonijų. 
Tas Vokietijos kolonijas 
didžiosios valstybės pasi-

I dalino. Vokietija buvo pri
versta pripažinti Prancū
zijai Morocco koloniją, 
Anglijai Egyptą ir Japoni
jai Šantung provinciją. 
(Hitleris dabar reikalauja, 
kad visos kolonijos būtų 
grąžintos Vokietijai).

4. Rhinelandas buvo vi
siškai paliktas be kariuo
menės. Nustatyta, kad 
Vokietija tegali turėti vi
sai mažą kariuomenę ir 
laivyną. Visą laivyną Vo
kietija turi atiduoti Angli
jai; įsakyta, kad Vokietijo
je nebūtų priverstinos ka
rinės tarnybos. (Vokiečiai 
didžiumą savo karinių lai
vų nuskandino, kitus pa
vedė Anglijai).

5. Vokietijai įsakyta pri
siimti visą atsakomybę už 
karą ir sumokėti didžio
sioms valstybėms nustaty
tus mokesnius už jų nuos
tolius kare.-*'

6. Suvaržyta Vokietijos 
prekyba, kad nevarytų 
varžytinių su kitomis val
stybėmis.

Hitleris dabar pareiškė, 
kad Vokietija tų sąlygų 
neužmiršo, ir jis mokėsiąs 
sudaryti taip pat aštrias 
sąlygas Prancūzijai ir An
glijai.

Be Tikybos Demokratija
Neišsilaikys

Prancūzijos Delegacija 
Lėktuvu Išvyko Deryboms

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsę, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurlę krautuvę pasakykite, kad jų skelbimę 
matėte "Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HIbL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Patins Market
R. Baltruiiūna* Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADtfAY,

Tel. SOUth Boston 9387 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke’’ tik
tai verti skaitytojų paramos.

Vi» skelbkit “Darbininke“.

Rooseveltas Reikalausiąs Privers
tinos Tarnybos Kariuomenėje - - - - -- - - - - - - - - ♦ _ _ _

Washington, birž. 20 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jis reikalau
siąs Kongreso sudaryti į- 
status priverstinai kariuo
menėje tarnybai jaunuo
liams. Kiti vyriausybinin
kai taip pat reikalauja, 
kad Amerikoje būtų pri
verstina tarnyba kariuo
menėje, ir taip karo metu 
būtų galima greitai sumo
bilizuoti didžią kariuome
nę.

i “

Respublikonai 6alj Suskilti

Philadelphia, Pa., birže
lio 20 — Pirmadienį, birže
lio 24 d. čia prasidės Res
publikonų partijos kon
vencija. Respublikonai pri
sibijo skilimo renkant 
kandidatą į prezidentus, 
nes kol kas negali numa
tyti stipraus kandidato, 
kuris galėtų laimėti rinki
mus, ypač jei prez. Roo- 
seveltas kandidatuotų tre
čiam terminui.

Respublikonai kalba į sa
vo rinkiminę platformą į- 
traukti šūkį prieš siunti
mą kareivių į Europos ka
rą.

Šiuo metu dar nieko aiš
kaus nėra nustatyta. Ta
čiau, jei būtų įvesta pri
verstina kariuomenėje 
tarnyba, tai turėtų būti 
ne tik darbininkų sūnums 
ir darbininkams, bet ir vi
siems valdininkams.

AMERIKA ĮSPĖJA
DIKTATORIUS-------------------- --- >

Prancūzija Svarsto Taikos 
Sąlygas

Bordeaux, Prancūzija,— 
birželio 20 — Kaip tik tuo 
pačiu momentu, kada 
prancūzai buvo priversti 
užleisti vokiečiams Lyon 
miestą, Prancūzijos dele
gacija išvyko lėktuvu pas 
Hitlerį ir Mussolini taikos 
deryboms.

Prancūzai žino, kad tai
kos sąlygos bus griežtos ir 
nepriimtinos, jeigu būtų 
galimybė jų nepriimti, bet 
dabar gal būti Prancūzijai 
nebus kitos išeities, kaip 
sąlygas priimti ir karą už
baigti.

Italijos žinių agentūra 
praneša, kad mūšiai tarp 
Prancūzijos ir ašies —Vo
kietijos ir Italijos gal būti 
bus nutraukti penktadie
nį ar šeštadienį dar šią sa
vaitę.

Madridas, Ispanija, bir
želio 20 — Ispanijos žinios 
skelbia Bordeaux žinias, 
kad buvęs premieras Pier- 
re Lavai užims maršalo 
Petain, kaipo premiero 
vietą.

• v

Greensburg, Pa. birž. 20, 
—Prelatas Michael J. Rea- 
dy, kalbėdamas Seton Hill 
kolegijoje, pasakė: “Be ti
kybos demokratijos išlai
kymas neįmanomas. Visi, 
kurie tikrai nori išlaikyti 
demokratiją Amerikoje 
turi ginti Bažnyčios tei
ses, kad jai būtų netruk
doma skelbti tiesos moks
lą. Šiandieną reikalauja
ma, kad Bažnyčia pakeistų 
savo nusistatymą, bet ji 
nenustoja būti žmonių 
teisių gynėja. Kada tiky
ba yra atmesta, tada pa
čios demokratijos pagrin
dai sunaikinami”.

Berlynas, birž. 20 — Hit
leris ir Mussolini suvažia
vę Muniche, Bavarijoje, 
sutarė kokias taikos sąly
gas įteikti Prancūzijai. 
Tos sąlygos nebus viešai 
paskelbtos iki Prancūzijos 
vyriausybė jų nepriims ar 
atmes. Iš Romos praneša
ma, kad iš Prancūzijos rei
kalaujama visiško pasida
vimo ir nusiginklavimo; 
Vokietijos ir Italijos ka
riuomenės turės užėmę 
Prancūziją, iki karas bus 
visai užbaigtas; kad Pran
cūzija paleistų kareivius 
ir visus pristatytų dirbti 
fabrikuose ar ūkyse; kad 
ji atiduotų Vokietijai ir I- 
talijai žaliąją medžiągą, 
reikalingą karo ginklų ga
minimui; užtikrinti, kad 
visos Prancūzijos pajė
gos bus prijungtos prie 
Vokietijos iki karas su 
Anglija bus užbaigtas; 
kad Prancūzija atiduotų 
savo laivyną Vokietijai; 
grąžintų kolonijas. Italija 
reikalaujanti kolonijų Cor- 

, sica, Tunisia, Nice, Džibu
ti.

Iš Ispanijos diplomatinių 
’ sluoksnių pranešama, kad 

Prancūzija priėmus Vokie
tijos - Italijos taikos sąly
gas, sutiks be jokių sąly
gų pasiduoti, leisti jiems 
užimti Prancūzijos kraš
tą iki karo pabaigos ir ati
duoti laivyną. Tačiau ši 
žinia nėra užtikrinta. Iš

Washington, birž. 20 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė įspėjo 
Vokietijos ir Italijos dik
tatorius, kad jie nesikę- 
sintų užgrobti Prancūzijos 
ar Anglijos nuosavybių 
vakarų pusrutulyj. Tas į- 
spėjimas padarytas šiuo 
metu, kada Prancūzija 
ieško taikos su Vokietija 
ir Italija. Amerikos vy
riausybė prisibijo, kad Vo
kietija gali pareikalauti iš 
Prancūzijos tų kolonijų, 
kurios yra vakarų pusru
tulyj. Pagal Amerikos į- 
status, tos kolonijos nega
li būti vienos valstybės pa
vestos kitai, be Amerikos 
vyriausybės žinios. Ji rei
kalauja, kad jos pasiliktų, 
kai buvę. Prancūzija turi 
vakarų pusrutulyj koloni
jas, būtent, Prancūzų Gui- 
ana, Martiniųue ir Guada- 
luope vakarų Indies’e, St. 
Piere ir Miąuellon prie 
Newfoundlando.

Prancūzijos Laivynas Ir 
Lėktuvai Afrikoje

Madridas, birž. 20 — Da
lis Prancūzijos laivyno ir 
daugybė karinių lėktuvų, 
kad nepatekti į Hitlerio 
rankas paspruko į Afriką.

5,000 Mojo j Naciu 
Kariuomenę

HubaiMK Ui Alf| Pirbo 
Valandų Įstatymo Laužymą

Šiomis dienomis, būtent, 
birželio 11 d., Federalis 
teismas nubaudė Economy
Shoe kompaniją ir jos vir- Londono pranešama, kad 
šininkus iš Beverly, Mass. 
viso $3,000.00 už algų ir 
darbo valandų įstatymo 
laužymą.

Taipgi tas pats teismas 
nubaudė Lester May, New 
Bedford įstaigos viršinin
ką už laužymą algų ir dar
bo valandų įstatymo 
$1250.00 ir kiti du kalti
ninkai nubausti po dolerį 
už kiekvieną iš 29 kaltini
mų.

Budapeštas, Vengrija, — 
Birž. 20 — Apie 5,000 jau
nuolių Transylvanijoje at
sižadėjo Rumunijos pilie
tybės ir įstojo į nacių ka
riuomenę.

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
Iki šiol užsienio prekybos 
priežiūra buvo vykdoma 
Užsienių Prekybos Depar
tamento, o vidaus prekyba 
— Kainų Tvarkytojo. Da
bar Kainų Tvarkytojo į- 
staiga panaikinta ir visa 
prekyba manoma sukon
centruoti vienoje vietoje.

Hitlerio - Mussolinio tai
kos sąlygos yra tokios 
sunkios, kad Prancūzija 
jų negalės priimti, bet bus 
priversta toliau kariauti. 
Hitleris turi užėmęs trečią 
dalį Prancūzijos. Prancū
zijos vyriausybė išrinko 
atstovus svarstyti Hitle
rio - Mussolinio taikos są
lygas. Vokietijos vyriau
sybė pranešė, kad ji pas
kirs laiką ir vietą susitikti 
su jos atstovais pasitari
mui. Nei Prancūzija nei 
Vokietija atstovų vardų 
nepaskelbė.

Mažeikiai, Elta, 1940/V/ 
25. — Gegužės 1 d. Mažei
kiuose įvyko pirmosios Li
nų apdirbimo bendrovės 
steigiamasis susirinkimas. į

NEATSI2VELGIA j KAINĄ

S Nėra Geresnė 
le

Bfle Koriam 
Butelyje

Li

f

dabar., 
*1.25

RAINTf 
>2A6 
K-TA

9C /O 9' Mfl n*"*'3l ‘ V* *
«V.LSOh C.S (Hi P IMIII p.i



Penktadienis, Biržeiio 21, 1940 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesaay and rnuay except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Tnanksgiving and Christmas 
--------- by----------

SAINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
K&tered M Mcond-claM matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston,

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for malling at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8. 1917, authorlzed on July 12. 1918
SUBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week- yearly $2.00
Forelgn yearly _______ .______ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

DARBININKAS
3M West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Amerika Ir Karo Baime
Ameriką apėmė karo bai

mė. Milijonai bedarbių, e- 
konominio gyvenimo san
tvarkos pagerinimas ir vi
si kiti krašto gerovės rei
kalai yra pamiršti, o tik 
kalbama apie apsiginkla
vimą; kalbama apie viso
kią pagalbą reikalingą 
duoti Anglijos ir Prancū
zijos interesų apgynimui.

Staiga šio krašto vyriau
sybė surado, kad neturi
ma užtektinai tvirto apsi
ginklavimo. Bilijonai do
lerių buvo per metus iš
leista krašto apsiginklavi
mo reikalams, bet visų di
džiai nuostabai paskelbta, 
kad Amerika neprisiren
gus apsigynimui. Tiesa, 
Amerika yra industrijos 
kraštas, ir sakoma, kad j 
trumpą laiką būtų galima 
pagaminti užtektinai lėk
tuvų ir tankų, kanuolių ir 
šautuvų karo reikalams. 
Henry Ford pareiškė, kad 
jo fabrikai galėtų padirbti 
tūkstantį lėktuvų į dieną. 
Mes jam tikime. Niekas 
jam netikėjo, kada jis pra
nešė, kad padirbs 10,000 
fordų automobilių į dieną, 
tiek jų padirbama. Wil- 
liam S. Knudsen, General 
Motors, vadas praneša, 
kad jo fabrikai tiek pat 
lėktuvų galėtų į dieną pa
dirbti, kiek Fordas. Visa 
tai gerai, bet kas tuos tūk
stančius lėktuvų vairuos? 
Fabrikai padirbs tūkstan
tį lėktuvų į dieną, bet kas 
išlavins vairininkus? Lėk
tuvus ir tankus, kanuoles 
ir šautuvus valdyti reikia 
išlavintų žmonių. To fabri
kai nepadarys. Fabrikai 
gali pridirbti tūkstančius 
lėktuvų ir tankų, bet išla
vinti žmones - kareivius 
juos vairuoti, užima ne' 
dieną, ne mėnesį, ne me
tus, bet ilgą lavinimo lai
ką.

Toliau, kodėl tas smar
kus prisirengimas, karo 
baimė ir visas atsidėjimas 
gelbėti Europą nuo Hitle
rio užpuolimo? Kada Aus
trija buvo prijungta prie 
Vokietijos, Amerikos vy
riausybė nebuvo susirūpi
nus. Kada Sudėtų kraštas 
ir Čekoslovakija buvo Hit
lerio užgrobta, Amerikos 
vyriausybė nesirūpino jų 
išgelbėti. Kada Lenkija 
buvo sunaikinta, Suomija 
nuteriota, Norvegija su
naikinta, Belgija ir Olan
dija paversta į griuvėsius, 
Lietuva nukryžiuota tarp 
dviejų piktadarių, Ameri
kos vyriausybė nedėjo pa
stangų Hitlerį sulaikyti ir 
savo kraštui nematė karo 
pavojaus, Bet kada Angli
jai dabar gręsia pavojus, 
Amerika visą kitą užmir
šus skuba duoti pagalbą 
karaliaus Jurgio kraštui ir 
skelbia, kad Amerikai grę
sia karo pavojus.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metame __________ $4.CC
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams   _________$5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metama $2.50

Ar iš tikrųjų karo pavo
jus gręsia Amerikai? Jei 
Hitleris ir norėtų Ameri
kos kraštą užvaldyti, tai 
jis dar daug, labai daug 
turi pirma nuveikti.

Pirmiausia jis turi ne 
tik nugalėti, bet užvaldyti 
Angliją ir Prancūziją. 
Prancūzija prašo Hitlerio 
daryti su ja garbingą tai
ką, bet Prancūzija dar nė
ra Hitlerio užvaldyta. An
glija yra nemaža galybė. 
Juk sakoma, kad Anglija 
pralaimi visus karus, bet 
išlaimi paskutinį. Bet jei 
Hitleris ir užvaldytų Pran
cūziją ir Angliją, tai jam 
priseitų valdyti 142 milijo
nus anglų, prancūzų, bel
gų, olandų, danų, norvegų, 
lenkų, čekų, austrų ir ki
tų, kurie visa širdimi jo 
nekenčia. Ar galima įsi
vaizduoti, kad tie milijonai 
žmonių ramiai sėdėtų ir 
nuolankiai klausytų Hitle
rio įsakymų? Toliau, juk 
ir Vokietijos jėgos nėra 
nenykstančios. Vesti ilgą 
karą yra sunaikinimas vi
sų krašto pajėgų. Vokieti
jai reikalinga naujų kari
nių mašinų, lėktuvų, tan
kų, reikalinga visų labiau
sia aliejaus, gazolino; rei
kalinga maisto savo kraš
tui, reikalinga dapildyti 
žuvusių kareivių vietas, 
reikalinga uždegti žmones 
neapykanta prieš Ameri
ką. Kad pasiekti Amerikos; 
krantus Hitleriui reikėtų i 
sunaikinti visą Amerikos 
laivyną ir lėktuvus. Vokie
tijos laivynas nėra taip ga
lingas. Be abejo jis reika
laus, kad Prancūzija savo 
laivyną jam pavestų. Bet 
Prancūzijos laivynas nuo 
pat karo pradžios yra pa
vestas Anglijos valdžiai. 
Jei Hitleris nugalėtų ir 
Angliją, tai tik jis Angli
jos laivyno negautų, nes 
anglai verčiau nuskandy- 
tų visus laivus, nekaip ati
duotų Vokietijai. Taip pa
darys ir Prancūzija, jei 
Hitleris pareikalaus laivy
no, taip padarė Vokietija 
1919 metais, kada Versalio 
sutartimi buvo pareika
lauta, kad ji atiduotų lai
vyną Anglijai. Taigi bijo
ti, kad Hitleris staiga už
puls Ameriką nėra pras
mės. Kraštui būtinai rei
kalinga turėti tinkamą ap
siginklavimą, bet isteriš
kai kalbėti apie Hitlerio 
užpuolimus nėra prasmės.

Amerika turėtų dėti vi
sas pastangas sugrąžinti 
taiką pasauliui, o ne kelti 
žmonių širdyse neapykan
tos vienai ar kitai kokiai 
tautai. Kardinolas William 
O’Connell pasakė: “Kiek
vienas Amerikos gyvento
jas turėtų mylėti savo 
kraštą tokia meile, kad vi
sada už jį stotų ir, jei būtų 
reikalas net savo gyvybe

Taikos sulaukę griuvėsiai. Vaizdas iš Norvegijos, Elverum, kur vo
kiečių orlaiviai be pasigailėjimo bombardavo miestą ir po to ugnies liežu
viai apibučiavę paliko tik skeletą namų, kurie ir laukia taikos.

Apdrauda Darbininkams Ir Jų Šei
moms Pagal Socialės Apdraudos 

Aktą

Tavo Socialės Apdraudos Sąskaita
Apdrauda, kurią darbi

ninkas ir jo šeima gali 
gauti pagal Socialės Ap
draudos Aktą, seno am
žiaus ir našlaičių progra
ma, priklauso nuo jo algų 
prie darbų, įstatymo įim
tu. Valdžia laiko rekordą 
šių visų algų, atskiroj ir 
konfidenciališkoj sąskai
toj — darbininko “Sočiai' 
Security Account” (sočia-' 
lės apdraudos sąskaita).

Jeigu tamsta turi Socia
lės Apdraudos Sąskaitą su 
valdžia, pačiu laiku turi 
“Sočiai .Secųrity Account 
Number Card”. Tą korte
lę su savim laikai ar laikai 
saugioj vietoj namie. Kor
telė parodo tavo vardą ir 
turi numerį, kuris išduo
tas tavo Socialės Apdrau
dos Sąskaitai. Kitais žo
džiais, ši kortelė įrodys, 
laikui atėjus, kad tamstai 
priklauso apdrauda.

Jeigu neturi “Sočiai Se
curity Account Number” 
kortelę, ir esi dirbantis 
žmogus, ar ketini dirbti už 
algą, nuošimtį, ar kokį mo
kestį, bet kokiame biznyje 
ar industrijoj, tai privalai 
kuogreičiausia kreiptis 
prie Socialės Apdraudos 
Boardo, prašydamas sąs
kaitos numerio. Tą darbi
ninkas privalo atlikti, ne
paisant biznio ar įmonės 
didumo, nors ten būtų vie
nintelis darbininkas.

Paduoti aplikaciją, kreip
kis prie arčiausio Socialės 
Apdraudos Boardo ofiso, 
arba prie pašto, ar prie ta
vo unijos ofiso, ar darbda
vio, prašydamas reikalin
gos blankos. Blanka vadi
nama “Application for So
čiai Security Account 
Number”. Tamsta, išpildy- 
damas blanką, privalai pa
duoti reikalaujamas in
formacijas, t. y., tavo pilną 
vardą, gimimo dieną, kur 
gimei, darbdavio biznio 
vardą, vardus tavo tėvo ir 
motinos, ir tt. Šitos infor
macijos pagelbės tamstai, 
sulaukus 65 m. amžiaus, ir 
tamstos šeimai, gauti ap- 
draudą.

jį gintų, bet norėti visas 
pasaulio blogybes pašalin
ti yra nesąmonė”. Ameri
kai visų pirmą reikia rū
pintis vidujine krašto ge
rove. T.

Išpildęs aplikaciją, ją 
paštu pasiųsk ar nunešk į Į 
arčiausią Socialės Apdrau- į 
dos Boardo ofisą, ir atgalĮ 
gausi “Sočiai Security 
Number Card”. Ant šios 
kortelės tavo vardas užra
šytas taip kaip padavei ant 
savo aplikacijos, ir kortelė 
turės numerį, kurį Boar- 
das davė tavo sąskaitai. 
Tas numeris skiria tavo 
sąskaitą nuo visų kitų sąs
kaitų, ypatingai nuo pana
šaus vardo sąskaitos. Pri
valai turėti tik vieną nu
merį, ir tavo sąskaita bus 
laikoma po vienu vardu. 
Vardą galima pamainyti 
tik pagal tamstos prašy
mą.

Saugiai laikyk kortelę, 
užrašydamas numerį ne 
vienoj vietoj, bet keliose, 
kur visuomet galėsi leng
vai rasti. Paduok darbda
viui savo numerį. Paduok 
kiekvienam darbdaviui sa
vo numerį. Valdžia reika
lauja, kad darbdavis pris
tatytų rekordą visų algų, 
kurią jis tamstai moka, ir 
pasiųsdamas tą rekordą, 
jis turi duoti tavo vardą ir

KIBIRKŠTYS
“Naujienos” apie naują 

valdžią Lietuvai tarp kit
ko šiaip rašo:

“Apie kabineto sąstatą gali
ma bendrai pastebėti, kad jisai 
yra “kairesnis”, negu Merkio. 
Krikščionių demokratų ir tauti
ninkų (nei smetoninių, nei vol- 
demarinių) jame nėra visai.

“Jeigu Lietuva būtų pasisky- 
rusi tokią vyriausybę laisvu no
ru, tai nieko prieš tai nebūtų 
galima pasakyti. Bet, deja, ji 
yra svetimos valstybės inter
vencijos vaisius.

“Kuomet svetima valstybė 
kišasi į krašto vidaus reikalus, 
tai kas gali užtikrinti, kad tas 
kraštas rytoj dar iš viso turės 
savo valdžią?”

“Draugas” rašo:
“Iš šio sąstato matyti, kad šį 

ministrų kabinetą “padėjo” su
daryti iš Maskvos atvykęs So
vietų komisarai. Kaip žinoma, 
A. Merkiui atsistatydinus, nau
ją kabinetą sudaryti buvo pa
kviestas gen. Raštikis, bet Mas
kva jo kandidatūros nepriėmė, 
nors tas vyras mūsų tautoje tu
ri didelį pasitikėjimą ir yra my

tavo sąskaitos numerį.
Valdžia vartoja šiuos ta

vo darbdavio prisiųstus 
rekordus apskaičiavimui 
socialės apdraudos sąskai
tos. Tamstos uždirbtos al
gos pagal šitą rekordą, yra 
įtrauktos į tavo sąskaitą. 
Kai sulauksi 65 m. am
žiaus, arba daugiau, ir rei
kalausi savo apdraudos, 
Sočiai Security Board su
skaitys visas raportuotas 
algas, kad sužinojus, kiek 
tau apdraudos priklauso.

Persitikrinti, kad tavo 
sąskaita teisingai laikoma, 
patartina, laiks nuo laiko, 
tamstai prašyti Sočiai Se
curity Boardo, kaip tavo 
sąskaitas stovi. Lengvai tą 
galima padaryti, kasmet 
liepos mėnesį, Boardas pa
rūpina postkarčių, kurias 
gali išpildyti ir paštu pa
siųsti, prašydamas, kaip 
tavo algų kreditai stovi. 
Gali bet laiku tą daryti.

Boardas maloniai išduos 
pranešimą apie tavo sąs
kaitą. Gali tą pranešimą 
patikrinti su tavo taksų 
kvitoms (kurios irgi paro
do tavo algas), ar su ki
tais rekordais, kuriuos tu 
laikai. Jeigu tik manai, kad 
kur nors yra klaida, gali 
prašyti, kad būtų pataisy
ta. Galima gauti šias post- 
kartes iš visų Socialės Ap
draudos Boardo vietinių o- 
fisų ir net iš tavo unijos.

S. S. B.

limas. Tuo būdu komisarai pa
rinko tokius žmones, kurie turi 
pasitikėjimo Maskvoje, bet jo 
neturi Lietuvoje.

“Lietuvą prismaugė tie, kurie 
dar taip neseniai mums kalbėjo, 
kad jie yra jos draugai, kad sa
vo garnizonus siunčia į Lietuvą 
tik tam, kad ją nuo imperialis
tų apginti, jos nepriklausomybę 
apsaugoti.

“Bet tai buvo biauri melagys
tė, nežmoniškas skaudus pasi
tyčiojimas iš savo mažesnio kai
myno!”

Kiti lietuvių katalikų, 
tautininkų ir socialistų 
laikraščiai aiškiai pasisa
ko prieš Sovietų Sąjungos 
žygius į Lietuvą, tik kiek 
skirtingu tonu.

Lietuvių komunistų 
spauda dega džiaugsmu, 
kad į Lietuvą sugarmėjo 
maskoliai pavergti ir val
dyti lietuvius. Supranta
ma, komunistai buvo ir y- 
ra laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos priešai. Jie 
visą laiką siekė, kad Lie
tuva būtų Sovietų Sąjun-

Rezoliucijos Lietuvos Reikalu
Lietuvių atstovai pasiuntė 

telegramas Hull ir Žadeikiui
Chicago, III. birželio 16 — 

LRK Federacijos pirm. dr. 
Antano Rakausko pagerbi
mo ir atsisveikinimo suėji
mo proga padaryta didžių
jų Amerikos lietuvių orga
nizacijų atstovų pasitari
mas Lietuvos reikalu ir iš-

government to intercede in 
behalf of the Lithuanian Repu- 
blic.

Signed,

Leonardas Šimutis,
Lietuvių R. K. Susivieniji
mo Amerikoj Prezidentas;

nešta rezoliucijos, kurios 
pasiųsta J. A. Valstybių se
kretoriui Cordell Hull ir 
Lietuvos ministeriui Wa- 
shingtone Povilui Žadei- 
kiui.
Honorable Cordell Hull, 
Secretary of Statė of the 
United Statės of America, 
Washington, D. C.

From our press reports it ap- 
pears that the Republic of Lith- 
uania is invaded by the armed 
forces of the USSR and whereas 
the independance of the Repu
blic of Lithuania is in jeopardy, 
now therefore, we loyal Ameri- 
can citizens of Lithuanian birth 
or extraction representing va- 
rious organizations, send our 
most vigorous protest against' 
this invasion and implore our!

gos vergijoje. Komunistai 
yra griežčiausi priešai 
krikščionybės, tautybės ir 
demokratijos. Jie trokšta, 
kad lietuvius patriotus 
svetima diktatūra terori
zuotų. Vienu žodžiu, ko
munistai yra ištroškę savo 
brolių kraujo. Jie kursto 
savuosius pralieti lietuvių 
patriotų kraują Lietuvoje. 
Štai Brooklyne lietuvių ko
munistų laikraščio žo
džiai:

“Gal būt teks į tuos pačius 
kalėjimus atsidurti ne vienam 
lietuvių tautos priešui (su
prask, ne komunistui. Red.), 
kuris iki šiol tuko darbo žmo
nių prakaitu ir krauju”.

Jeigu tai nėra mūsų tau
tos priešų komunistų šū
kis ir reikalavimas pradė
ti skerdynes Lietuvoje, tai 
kas ? Teatsako lietuviai 
komunistai.

Beje, Chicagos lietuvių 
komunistų laikraštis rei
kalauja griežtų reformų 
Lietuvoje. Rašo:

“Ši sudėtis naujos Lietuvos 
valdžios rodo, kad Lietuvos vi
daus gyvenime bus pravestos 
atatinkamos reformos, kurių 
pravedimą sabotažavo smetoni
nė valdžia, kaip tai atskyrimas 
bažnyčios nuo valstybės (su
prask, komunistai trokšta tokio 
bažnyčios atskyrimo, kokis yra 
sovietų Rusijoje ir kokis įvyko 
pavergtoje sovietų Lenkijoje. 
Ar ne taip? Red.), civilinė met
rikacija, žemės reforma Vil
niaus krašte ir tt. (Žemės re
forma Vilniaus krašte jau buvo 
paruošta, didieji dvarai nusa
vinti ir greit būtų pradėti da
linti, tik dabar tą darbą sutruk
dė. Gal būti bandys pritaikinti 
lietuviui svetimą reformą. Re
dakcija).

Tas pats laikraštis slepia 
nuo savo skaitytojų sovie
tų kariuomenės skaičių. 
Polemizuodamas su kitais 
dėl pareiškimų, kad su
traukimas svetimos vals
tybės kariuomenės į Lie
tuvą panaikina jos nepri
klausomybę, tas laikraštis 
stato klausimą ir pats 
šiaip atsako:

“Tai gal įvedimas didesnio 
raudonarmiečių skaičiaus yra 
ženklas, kad Lietuva prarado

Dr. Antanas Rakauskas, 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Prezidentas;

Dr. Steponas Biežis,
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj išrinktasai Dakta
ras Kvotėjas.

Povilas Žadeikis,
Lithuanian Legation, 
Washington, D. C.

Jūsų Ekscelencija!
Žemiau pasirašiusieji įvairių or
ganizacijų atstovai, apsvarstę 
šiandieninę Lietuvos padėtį, 
prašo Jūsų Ekscelencijos per
siųsti Lietuvos vyriausybei ir 
visuomenei mūsų griežtą stovė
jimą už Lietuvos valstybės su
verenumą; pranešk it, kad mes 
piktinamės ir protestuojame 
prieš didžiųjų kaimynų pastan
gas pažeisti Lietuvos nepri
klausomybę, kad kritiškame 
tautos ir valstybės gyvenimo 
momente, mes pažadame savo 
moralinę ir medžiaginę para
mą.

Pasirašę

Juozas Grišius,
Lietuvių Labdarių Sąjun
gos Legalis Patarėjas;

Ona Biežis,
Chicagos Lietuvių Moterų 
Klūbo Pirmininkė;

Kun. Daktaras Juozas Vaš-
kas, Amerikos Lietuvių Ka
talikų organizuoto jaunimo 
atstovas.

nepriklausomybę? Mes taip ne
manome. Jei Lietuva galėjo bū
ti nepriklausoma, kuomet joje 
buvo 25,000 raudonarmiečių 
(Ne 25,000, bet apie 50,000 ar 
daugiau. Vien Alytuje, kaip 
vienas rašytojas rašė laiške, 
buvo 40,000 raudonarmiečių. 
Red.), tai kodėl ji turėtų nus- 
tot nepriklausomybės, jeigu jų 
(raudonarmiečių) bus dvigu
bai? (Ne dvigubai, bet 10 kar
tų daugiau, būtent, 500,000 so
vietų raudonarmiečių esą at
siųsta į Lietuvą. Red.).

Na, o kaip būtų, jeigu to 
komunistų laikraščio re
dakcijoj šalę kelių komu
nistų redaktorių įsibriau- 
tų keliolika anti-komunis- 
tų ir pradėtų tvarkyti ir 
diktuoti, kaip tas laikraš
tis turėtų būti redaguoja
mas ir tvarkomas, ar ir 
tuomet komunistai saky
tų, kad jų laikraštis yra 
nepriklausomas? Lai ko
munistai atsako į tą klau
simą. Lietuvoje komunis
tų arba taip jų vadinamų 
“pažangiųjų” yra absoliu
te mažuma. Tai kokią tei
sę turi pasivadinusieji 
“pažangiais” valdyti dau
gumą?

”... Aš skelbiu visur opti
mizmą, ir šito optimizmo 
pasisemtų tyriame šv. 
Pranciškaus dvasios šalti
nyje... Dažnai esu sakęs, ir 
nepaliausiu niekuomet 
kartojęs: pasaulio išgany
mui yra būtinai reikalin
gas supratimas ir papliti
mas pranciškoniško idea
lo”.
Kard. Verdier, Paryiiaus ArWv.
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tė. Laike pusryčių pasakė kal
bas : high school mokytojas 
Robertas Norkevičius, kunigas 
Karalius ir vienas iš graduantų.

MHLADaPIIIA, PA.
Jauno Kun. Kazimiero Juozo 

Stadelniko Primicija.
Birželio - June 9 d., 1940 m., 

Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioj jaunas kunigas Kazimieras 
Juozas Stadalnikas laikė iškil
mingas šv. mišias - primicijas. 
Šv. Mišioms asistavo sekantieji: 
arkidiakonu vietos klebonas J. 
Čepukaitis; diakonu, kun. dr. V. 
Martusevičius; subdiakonu, kun. 
M. Vilson. Laike šv. mišių labai 
jaudinantį pritaikintą pamokslą 
pasakė, kun. P. Malinauskas, 
MIC. Laike primicijos, parapi
jos choras, vadovaujant vietos 
vargonininkui P. Staniškiui, la
bai gražiai, giedojo. Jaunas Pri
micijantas kun. Kazimieras J. 
Stadalnikas, procesijoje buvo 
lydimas kunigų klierikų ir labai 
puikiai Seselių Kazimieriečių 
priruoštų mokyklos vaikučių. 
Po iškilmingų šv. mišių teikė 
žmonijai kunigišką palaimini
mą.

Kun. K. J. Stadalnikas, MIC., 
Juozo ir Magdalenos Stadalni- 
kų sūnus, gimęs Philadelphijoj 
1917 m., sausio 8 d. Kazimieras 
nuo pat vaikystės dienų pamy
lėjo mokslą. P. Stadalnikams 
persikėlus į šiaurės dalį miesto, 
dar nebuvo lietuviškos mokyk
los, Kazimieras įstojo į svetim
taučių mokyklą. Atsidarius lie
tuvių Šv. Andriejaus parapijos 
mokyklai Kazimieras jon įstojo 
ir baigė po penkerių metų. Vė
liau Kazimieras įstojo į Šv. Juo
zapo Jėzuitų vedamąją aukštą
ją mokyklą, ir baigė 1933 me
tais. Matydamas Kazimieras 
Dievo duotąjį talentą, jausda
mas Dievo pašaukimą, įstojo į 
Tėvų Marijonų vedamą lietuviš
ką kolegiją 1935 metais, ir pa-4 ' A 
darė pilnus įžadus kunigystės 
luoman. Kazimieras visą jau
nystės dienų mokslą apvainika
vo nevystančiomis gėlėmis — 
malda, kurią paaukavo Dievui, 
Tautai ir Žmonijai. Kun. Kazi
mieras Juozas Stadalnikas, kole
gijos ir seminarijos mokslą bai
gė su pasižymėjimu laipsniškai, 
ir buvo įšventintas į kunigus ge
gužės 26 d. 1940 m. Štai, kun. 
Kazimiero J. Stadalniko, MIC., 
pirmi palaimos Dievo garbei žo
džiai : “O Jėzau, palaimink tuos, 
kurie mane veda prie Tavo šven
to Altoriaus”. Toliau maldauja: 
“O Marija, mano Motina, Pa
laimink mane Tavo Dieviškajam 
Sūnui tarnyboje”.

Sveikiname kunigą Kazimierą 
J. Stadalniką, MIC., sulaukusį 
tos džiaugsmo dienos, kada gali 
užimti Kristaus ir Apaštalų vie
tą žemėje, žmonijos tarpe. Ku
nigas Kazimieras labai mylėjo 
ir myli Lietuvą, kurią dar jau- 

• nystės dienose matė, nes Kazi
mieras savo raštais daug įdomių 
straipsnių lietuviškuose laikraš
čiuose, žurnaluose talpino. Kun. 
Kazimieras labai meilaus būdo, 
visados linksmas.

Taip pat dalyvavo 3 klierikai. 
Po skanių valgių, ir gėrimų, dėl 
išvykimo visiems į pikniką, tik 
vietos kleb. kun. J. J. Čepukai- 
tis, vardu visų bankieto svečių- 
dalyvių pasveikino primicijantą, 
palinkėdamas Dievo palaimos, 
įstojusiam į apaštalavimo dar
bą, žmoniją vesti tiesos keliu ir 
į amžiną laimę sielų išganyme. 
Taip pat primicijantas savo kal
boj pareiškė savo dėkingumą vi
siems bankieto dalyviams, ypa
tingai dvasiškiams už atatinka
mą patarnavimą visų tos dienos 
iškilmių metu ir tarė širdingiau
sią padėkos žodį savo tėveliams, 
ir visiems kitiems už mokslą, ir 
visą globą mokslo metu. Primi
cijantui užbaigus savo kalbą, 
visi bankieto dalyviai atsistoji
mu pagerbė primicijantą links
mi išsiskirstė. Seselių Kazimie- 
riečių ir mokyklos vaikučių, pa
rūpintas labai gražus atatinka
mas gyvų gėlių bukietas laike 
vakarienės su pritaikyta pra- 
kalbėlę 5-to skyriaus mokinės 
Alenos Mateičiūnaitės įteiktas 
primicijantui. K. Dryža.

Bažnyčios Puošimas
Pastaraisiais laikais buvo 

baigta mūsų bažnyčios puoši
mas. Kaip jau visiems yra žino
ma, tai yra vienatinė bažnyčia 
visoje Amerikoje, kurios visas 
vidus yra taip puikiai išdeko- 
ruotas mūs lietuviško meno mo
tyvais. Žmonės net ir iš tolimų 
miestų atvažiuoja pasižiūrėti, 
pasigerėti tų dekoravimų gražu
mo.

Anądien darbininkai baigė 
kloti grindų takus. Takai yra 

į kieto gurno, žaljos spalvos su 
juodai - rausvais pamargintais 
kraštais. Šių takų spalvos yra 
puikiai suderintos su visu baž
nyčios vidaus išdekoravimu.

Taip pat, šią savaitę prasidė
jo darbas ant bažnyčios bokšto. 
Abiejų bokštų kryžiai bus pa
auksuoti.

DtOtNiNtlS

$v. Jurgio Parapija

IR DAR ŠIS-TAS
— Birželio 11 d. įvyko mūs pa- j 

rapijinės mokyklos vaikelių pik
nikas, Staufferio parke. Visi 
jauni studentai drauge su savo 
Seselėmis mokytojomis praleido 
tą gražią dieną labai linksmai.

—Anądien maždaug visos mūs 
parapijos Seselės išvyko į savo 
Vienuolyną. Vasarą pas mus pa
siliko dabar tiktai trys.

Į — Šiomis dienomis įvyksta vi-

Birželio 15 dieną apsivedė Na
talija Maskeliūnaitė su Antanų 
Danilevičių. Per daug metų Na
talija buvo pasišventusi veikėja 
parapijos pramogose, bendriems Į Sų kunigų rekolekcijos. Pereitą 
Lietuvos reikalams, ypač šv. fi
nos draugijos gerovei darbavosi 
kelioliką metų, paskutinius ke
lius metus buvo tos draugijos 
pirmininkė. Linkime jai geros 
kloties.

Aukštąją katalikišką mokyk
lą šiemet baigė Stasys Petraitis 
Ir Marytė Cecilija Ginkevičiūtė.

’» ' ■ 1
Pereitą sekmadienį apsivedė 

Juozas Liepa su Darata McGee. 
Vestuvės įvyko su mišiomis, ku
rias laikė kun. Jeronimas Bag-
• »• • • ' ' ■ J ’
donas. Ne tik jaunavedžiai, bet 
ir visi svotai ir pomergės prie 
mė Komuniją. Tai darė gražų į- 
spūdį. Juozo tėveliai Ignas ir O- 
na yra pasižymėję gerais dar
bais visuomenės veikime. Linki
me jų sūnui geros kloties.

savaitę rekolekcijose dalyvavo Į 
mūsų klebonas kun. Karalius, o 
šią savaitę išvažiavo abu mūsų 
vikarai: kun. Degutis ir kun. 
Batutis.
— Iš seminarijos parvažiavo 

vasaros atostogoms mūs klieri
kai studentai: J. Gibas, A. Šiu- 
pienius, J. Gatavynas ir T. So- 
kaitis. Raulas.

9 *

MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Ketvirtadienį, birželio 13 d. 

šv. Antano iškilmėje, įyyko 
mūsų parapijinės mokyklos 
mokslo metų užbaiga. Sesutės 
priruošė tinkamą programą pa
skutiniam mokslo metų vakarui, 
kuriame dalyvavo visi mokyklos 
skyriai. Kaip visuomet 1-mo ir
2- ro skyriaus mažyčiai buvo va
karo pažiba. Programa prasidė
jo dainuojant mokyklos chorui 
Jonaičio — “Gale Lauko Toli”; 
Liaudies dainas: “Aš už Marių 
Žiemavojau, ir Šimkaus “Šal- 
tyšius”. Sekė veikalas “Ameri
kos Kaimo Mokykla”, kurs buvo 
meningai suloštas 7-to ir 8-to 
skyriaus mokinių. Darata Čuču-

I lyte ir Darata Šimkevičiūtė pa
skambino piano solo, po kurių 
mažyčiai visus sužavėjo savo 
šokiu “Linksmutės” ir daina

I

“Nebenoriu žaist su tavim”.
3- čias ir 4-tas skyrius atsižymė
jo savo “Čigonėliu” šokiu ir “Aš 
sutikau žydelį” daina. 5-to ir 
6-to skyriaus berniukai kaipo 
“Indijonai”, o mergaitės su savo 
“Alicijos mėlyna suknele” pri-

| vedė prie mokyklą apleidžian- 
i čio 8-to skyriaus “Klasės Dai
nos”. Edvardas Budelis visų 
vardu tarė atsisveikinimo žodį. 
Sekė kunigų kalbos ir įteikimas 
diplomų ir dovanų. Vakaras už
sibaigė 
himno.

TAMAOUA, PA.

Šv. Jurgio Lietuvių benas dą-
• ■ - ' r ...... - • I

lyvavo miesto apvaikščio jime 
“Flag Day” ir “American Le- 
gion”, Frankfordo skyriaus ap- 
vaikščiojime birželio 15. Nors 
jaunas benas, bet gana gražiai 
pasirodė. I.Z.

NAUJA LIETUVIŲ MOKYKLA 
Vietos lietuvių parapijos kle-l 

bonas, kun. Juozas Šūkis, jo į- 
steigtajai lietuvių vasarinei mo
kyklai vesti parsikvietė moky
tojas iš Nukryžiuotojo Seselių 
Kongregacijos. Jos čia dabar 
pastoviai gyvens, tvarkys alto
rius ir taiposgi mokytojaus Sek
madienio mokykloje.

Parapijiečiai ir 
džiaugiasi susilaukę 
turi vilties išvystyti 
mąją vasaros mokyklą į pasto
vią pradžios mokyklą.

SHENANDOAH, PA.

Kunigą Kazimierą J. Stadalniką 
Pagerbti Iškilmingi Pietūs. 
Po iškilmingų šv. mišių, pa

gerbimui jauno kunigo primici- 
janto Kazimiero J. Stadalniko, 
MIC., įvyko iškilmingi pietūs, 
kuriuos šeimininkės - ruošėjos 
skaniai pagamino. Bankiete da
lyvavo virš 2 šimtų žmonių. Pie
tūs įvyko Šv. Andriejaus para
pijos salėje.

Garbės stalą užėmė sekantie
ji: primicijantas, kun. Kazimie
ras J. Stadalnikas. MIC., klebo
nas kun. J. J. Čepukaitis, kun. I. 
Valančiūnas, kun. I. Zimblys. 
kun. dr. V. Martusevičius, kun. 
P. Malinauskas, kun. V. Ažukas 
ir kun. Kilikas, ir užbaigoj at
silankęs kun. J. Jakaitis. MIC.

Graduantams Pamaldos
Pereitą sekmadienį, mūsų ' 

bažnyčioje įvyko nepaprastos : 
pamaldos. Baigiantieji, high 
school mokyklą, Šv. Jurgio pa
rapijos mokiniai padarė tas pa
maldas nepaprastomis. Apie 60 
su viršum high school graduan
tų, pasipuošė užbaigimo mokyk
los kostiumais, atėjo į bažnyčią 
išklausyti mišias ir užėmė jiems 
paskirtas vietas. Taip pat pa
maldose dalyvavo ir 16 mūs pa
rapijos mokytojų, kurie ir ku
rios mokytojauja viešose mo
kyklose. Baigiantiems High 
school bei graduantams pritai
kytą pamokslą pasakė kunigas 
daktaras C. Batutis. Labai gra
žų įspūdį darė, kada mokinių 
toks žymus skaičius su kostiu
mais ėjo prie Šv. Komunijos. 
Šv. Komuniją priėmė taip pat 
visi mokytojai ir mokytojos.

Po mišių buvo surengta baž
nyčios svetainėje pusryčiai. 
Tuos pusryčius prirengė sekan
čios mūs parapijos Moterų drau
gijos narės: G. Juraitienė, E. 
Valasevičienė. W. Treigienė, X 
Levanavičienė. ir J. Brazinskiū-

sa-

1216 James Street

Visiems mūsų jaunuoliams 
Įima tik palinkėti geriausio 
sisekimo jų užmanymuose.

CALvert 52«2o., - - . •

Baltimore, Md.

ga- 
pa-

PAPER HANGING PAINTING

Ksaveriečių
Mount St. Joseph’s. Tik du gra- 
duantai stengsis gauti darbą.
• . - . I

jaunamečių Seminariją, o kiti j vreucuu apie
du tai sięks aukštesnio moksio! 30,000 ha bendro ploto. Nu- 

Broli, globoje, aavlntlJ dvarų parcehacija

fr

SPECIALE
CONSERVADOR y- 

ra labai gražiai pada
rytas ir turi vėliausius 
patobulinimus. Šis šal
dytuvas, kuris paro
dytas šiame paveiksle 
parsiduodavo po $189. 
95, bet dabar nerybo- 
tam ir trumpam lai
kui kainos yra suma
žintos iki $119.95. Tai
gi dabar geriausias 
laikas nusipirkti gero
mis sąlygomis gerą, e- 
konomišką CONSER
VADOR.

Šis Conservador tu
ri sekančius patobuli
nimus: (Patentuotas 
sandėlis duryse) extra 
didelis... Porcelininis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dideliems dalykams.
Termometras, galima matyti neatidarius pagrindinio maistui 
kompartmento... Labai parankus temperatūros reguliayimas...

KĄ GRADUANTAI VEIKS
Priimant kun. dr. Mendelio 

pasiūlymą apmokėti visas lėšas 
($30.00 už metus) už mergaites 
ir pusę lėšų (45.00) už kiekvie
ną berniuką, 8 mergaitės lan
kys Meilės Seserų vadovaujamą 
Seton High School, du berniukai 
laikė egzaminus į Šv. Karolio

Dvarų Husu vinimas Baigtas
--- ---------------------------

Vilnius, Elta, 194O/VI/1
Dvarų nusavinimas žemės 
reformos reikalams atgau
toje Rytų Lietuvoje baig
tas. Iš viso nusavinti apie 
125 ūkiniai vienetai apie

kevįčių Eleąnora, Stuikių Alber
tas ir Vyšniauskų Vytautas. 
Dar metų pradžioje klasė už 
globėją išsirinko sau Mariją 
Gerosios Patarties Motiną: jos 
obalsis tai viską atlikti Dievo 
didesnei garbei; o Klasės spal
vos — auksinė ir mėlyna.

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

Kad paskatinus visus prie di
desnių pastangų moksle, kasmet 
yra duodamos atsižymėjusiems 
moksle ypatingos dovanos, šį
met 8-tam skyriuje už geriau-i 
sius pažymius per visą metą 
moksle gavo dovaną Darata 
Šimkevičiūtė; už tikybą, Jonas 
Maskevičius; už lietuvių kalbą 
ir sylibavimą angliškai abi do
vanos teko Onai Čeplinskaitei; 
o ypatingą aritmetikos dovaną 
laimėjo Darata Šimkevičiūtė. 
7-tam skyriuje kaip už mokslą 
taip už lietuvių kalbą premiją 
gavo Kazimieras Pugevičius. 
6-tam skyriuje už mokslą Al- 
verta Jovaišaitė, o už sylibavi
mą Marė Teresė Mclntyre. 5-tam 
skyriuje mokslo premija teko 
Dolores Pečiulytei; 4-tam sky
riuje laimėjo Lilė Lekavičiūtė; 
3-čiame, Ričardas Glaveckas; 
2-ame, Dolores Bagdonaitė; 
1-ame, Jonas Pilipauskas.

KUN. DUBINSKAS 
REKOLEKCIJOSE 

Kas metą paskutines dvi 
vaitės birželio mėn. yra pašven
čiamos mūsų arkivyskupijos ku
nigų dvasiniams lavinimams. 
Rekolekcijos įvyksta Šv. Mari
jos Seminarijoje, Roland Park, 
Md. Šią savaitę kun. Dubinskąs 
pašvenčia maldai ir susikaupi
mui: kitą kun. dr. Mendelis va
žiuos. Kun. Klebonas Lietuvni- 
kas jau apie 8 metai yra atleis
tas nuo šios pareigas, savo silp
nos sveikatos dėliai. Kadangi 
metinės rekolekcijos yra svar- 
biausis įvykis kunigo dvasiniam 
gyvenime, todėl visi privalėtų

buvo pradėta balandžio 28 
d. lygiagrečiai su kitais 
žemės tvarkos darbais. Li
gi šiol žemei gauti yra pa
davę prašymus 12,000 
žmonių. Tuo tarpu dar ne
žinia, kiek iš nusavintų 
dvarų žemių bus galima 
sudaryti atskirų ūkinių 
vienetų. Naujos sodybos 
bus leidžiamos kurti tik 
tokios, kurios atitiks svei
katingumo ir švaros reika
lavimus. Baigę dvarų ma
tavimą, matininkai pradė
jo matuoti kaimus ir skirs
tyti į vienkiemius.

atminti savo maldose Kristaus 
Bažnyčios vadus, kad tas lai
kas atneštų kuogausiausius vai
sius, kaip patiems kunigams, 
taip jų globai pavestiems žmo
nėms.

sudainavimu Lietuvos

GRADUANTAI 
metų sunkaus darbo se-Po 8

kantieji gavo pradinės mokyk
los pageidaujamus diplomus: A- 
domaičių Alicija, Baranauskų 
Marijona, Būdelių Edvardas, 

j Bukauskų Dolores, Čeplinskų 
Ona, čučulių Darata, Garvių O- 
na, Gasiūnų Adelė, Kisielių An
tanas, Kuprūnų Teodoras, Lie- 
tuvnikų Edvardas, Maskevičių 
Jonas, Šimkevičių Darata. Šim-

f
I
*♦* 
«£♦

klebonas 
seselių ir 

atidaro-

PITTSBUR6H, PA.
Braškiu festivalas

Š. m. birželio mėn. Šv. Pran
ciškaus vienuolyno parke įvyko 
nepaprastas ir iki šiol pirmas 
panašus įvykis — “braškių fes- 
tivalas”. Ačiū mūsų žmonėms ir 
geradariams, taip skaitlingai 
susirinkusiems, kurie suprasda
mi šios iškilos tikslą, nepatin
gėjo ateiti.

Parkas buvo ypatingai gražiai. 
išpuoštas vėliavomis. P-nas Ka
tilius iš Homestead, Pa. patar
navo grodamas. iKekvienas fes- 
tivalo dalyvis gavo gražiai pa
ruoštą lėkštę su braškėmis, 
ledais ir sausainiais. Visi buvo 
patenkinti. Po užkandžio links
minosi, šoko ir kortomis žaidė.

Valdyba ir Seselės nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbininkams ir 
susirinkusiems. Valdyba.

žiuoja daugelis parapijiečių ir 
draugų, sueina seniai mačiusie
ji draugai pasišnekučiuoti. Vie
ta graži, grynas oras, labai ma
lonu praleisti dieną.

Parapijos Benas rengia kon
certą tai dienai, po pietų bus 
“clay pigeon”, ‘shooting match’, 
bus baseball žaidimas ir vakare 
bus šokiai, o per dieną bus vi
sokių užkandžių ir tt.

Kviečia Komitetas visus lie
tuvius atsilankyti į New Phila
delphia į pikniką ir be abejo 
pasilinksminti. Komitetas.

(21-28)

Metinis

PIKNIKAS
rengiamas

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų 

nukeltas į
SEKMADIENĮ,

Birželi# 23 d., 1940
Eimhurst, Pa.

HEW PHILADELPHIA, PA.
• * w« S *

PARAPIJOS PIKNIKAS
Pikniko Komitetas kviečia vi

sus lietuvius atsilankyti į para
pijos pikniką liepos-July 4-tą 
dieną. New Philadelphia, Penna. 
\West End Bali Park).

Kaip paprastai tą dieną suva-

JlIOZBS
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai džl visokių reikalų.

Brads Kupinas
General Repai r s

’ST CONSERVADOR
ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

Kadangi dėl lietaus pik- £ 
nikas negalėjo įvykti bir- X 
želio 9 d., jis bus nukeltas X 
į birželio 23 d. Prie gražaus X 
ežero ir miškų bus visiems 
malonu praleisti dieną. 
Bus visokių pramogų, ska
nių valgių ir lengvų gėri
mų. Laimėjimams paruoš
ta įvairių įvairiausių dova
nų ir rankdarbių. Visi 
kviečiami atsilankyti.

sudėti 
Viduje 

šaldytuvo yra lemputė, kuri automatiškai užsidega. Didelis porcelininis 
evaporatorius su automatiškomis durimis, kurios tikrai gražiai padary
tos... Viršus labai gražiai nubaigtas ii* stiprus, kuris tvers per daugelį 
metų... Vidus porcelininis, kuris nebijo acido ir kitų rūkščių. CONŠER- 
VADOR yra dviejų tonų stiprumo, labai patrauklus, specialiai nudailin
tas. Specialiai pritaikintos durų rankelės ir suderintos jų spalvos... Turi 
dvigubą durų atidarymą... Labai puikiai insoluotas su Balsam vilnomis... 
Spring Floated Hermetically Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.

Union Electrical Supply Co,
92 High Street Boston, Nose.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininku



BlftfitNiNRAS -Penktadienis, Birželio 21, 1940
IMM.——

Primicianto Tėvo Raimundo, 
iškilmės.

Birželio 8 d. įvyko Tėvo Rai
mundo, O.S.B. primicijos, ku
rios prasidėjo 10:30 vai. Primi
cijos buvo labai iškilmingos. 
Dalyvavo daugybė dvasiškių ir 
pasaulionių.

Pamokslus pasakė kun. VI. 
Urba ir Tėvas Simonas, O.S.B. 
Po mišių primiciantas suteikė 
palaiminimą.

Po visų pamaldų įvyko iškil
mingas bankietas, kuriame da
lyvavo primicianto artimieji 
draugai, daug dvasiškių ir pa- 
sauilečių. Primiciantui palinkė
ta geriausios ateities ir įteikta 
daug brangių dovanų.

visos Sąjungietės ir taipgi jos 
sūnus kun. Pranciškus Strakau- 

, skas.
Sąjungietės jubiliejatę, p. 

Srtakauskienę apdovanojo gra
žia dovanėle, būtent, jai įteikė 
auksinį medalijoną.

Sveikiname p. Agotą Strakau- 
skienę ir linkime jai ilgiausių, 

i metų.

Surinkta $1161.80. Iš- 
$73.75. Liko $1088.07. 
kad dar pridės kai ku

rios draugijos. Komisijos susi
rinkimas įvyks birž. 20 d. 19f0, 
kuriame bus išskaityti vardai 
rinkėjų ir kiek surinko. Po su
sirinkimo bus viešai paskelbta. 

! Komisija išreiškė širdingiausią 
t padėką rinkėjams už jų pasisu
ka vimą ir laiką dėl Tėvynės ąu- 
kentėjusių. M.

GREENFIELD, MASS.

morwo«>.mass.
Birželio 17 d. įvykp Tufts Ko

legijos mokslo metą užbaigimas. 
Toje kolegijoje gydytojo moks
lus užbaigė Jurgis J. Warren 
(Versiackas), pp. Jurgio ir Ur
šulės Versiackų, gyv. 564 Plea- 
sant St.

Dr. Jurgis pradinius mokslus

DB. JURGIS J. WARREN 
(Versiackas)

Detroito Žinios prie Dievo, kad dar kartą Jis 
Lietuvą išgelbėtų.

loyHi, mass
Pagerbė p. Agotą Strakauskienę

Ketvirtadienį, birželio 13 d., 
pp. Dzedulionių namuose įvyko 
šaunus bankietas, kurį surengė 
Moterų Sąjungos kuopa pagerb
ti savo narę, p. Agotą Strakaus
kienę, jos 50 metų vedybinio 
gyvenimo proga.

A. a. Strakauskas mirė kiek 
metų atgal. Tuo laiku pp. Stra- 
kauskai gyveno So. Bostone, 
kur išauklėjo du sūnų, būtent, 
kun. Pranciškų Strakauską, 
Lowellio lietuvių par. kleboną, 
ir Juozą, kuris yra vedęs p. M. 
Duobaitę ir jau auklėja gražią 
šeimynėlę.

p. Agota Strakauskienė yra 
daug pasidarbavusi organiza- 
cijiniame darbe. Ji yra užsitar
navusi pagarbos. Garbė Moterų 
Sąjungos kuopai, " ĘŽkTliagerb? 
pagarbos vertą narę.

Pagerbimo bankiete dalyvavo

Šv. Onos draugijos metinis 
piknikas įvyksta ateinantį sek
madienį birželio mėn. 23 d., 1 v. 
po pietų, Franklin County par- baigė Norwoode — BaĮch mo
kė. Bus įvairiausių piknikų. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Bus dovanų laimėjimas. Rengė
jos darbščios narės: p-nia Mi- 
čiūtienė, ponia Stepankevičienė 
ir p-nia Pocienė. Jos rengiasi 
svečius priimti ir kviečia visus 
dalyvauti.

LDS 113 kp. susirinkimas į- 
vyksta sekmadienį birželio mėn. 
30 dieną, 1 vai. po pietų, pas 
Kastantus Dėdinus, Fairview 
St. Kviečiame širdingai visus 
narius dalyvauti ir užsimokėti, 
kurie nesumokėjo savo mokes
čių už “Darbininką”. Aptarsime 
mūsų organiazcijos reikalus, 
nes žinome, kad mūs mylimas 
“Darbininkas” švenčia 25 metų 
jubiliejų. Ir mes švęskime 
tu. A.

Šv. Kazimiero ir Aušros Var
tų parapijų Federacijos skyrių 
surengtoj “Tag Day”, kuri įvy
ko birž. 8 d., 1940, pasekmės se-

kykloje ir Norwood High 
School 1932 m. Gąvo stipendiją 
ir 1932 m. rudenį įstojo į Tufts 
Kolegiją, Medford, Mass., kurią 
užbaigė 1936 m. Tais pačiais 
metais įstojo į Tufts Mędical 
School, kurią garbingai užbaigė 
šiais metais. Būdamas Tufts 
Kolegijoj buvo Newman klubo 
pirmininku, klasos viršininku, 
Alfa Kapa Pi narys. Pasižymę- 
jo La Grosse ir basket bąli spor
te.

Prieš užbaigimą Tufts Medical 
kolegijos, Dr. Jurgis J. Warren 
praktikavo Brooklyne Šv. Jpno 
ligoninėje, Morgan Memorial ir 
kitose ligoninėse.

Dabar gavęs gydytojo diplo
mą, nuo liepos 1 d. š. m. Tewks- 
bury (Mass.) ligoninėje bus kai
po intern iki sausio 1 d., 1941 
m. Po to persikels į Cambridge 
ligoninę, Mt. Auburn St., Cam
bridge, kur praktikuos metus ir 
pusę. Užbaigęs praktiką ligoni
nėse, Dr. Jurgis J. Warren 
(Versiackas) yra pasiryžęs spe- 
cializnbtisohirargijoje.

pp. Jurgis ir Uršulė Versiac- 
kai, Dr. Jurgio tėveliai, yra

šeštadienį, birž. 15 d. 4 vai. 
po pietų staiga mirė Juozapas 
Nicelis, gyv. Oakdale Avė. Mir- 

j ties priežastis, rodos, buvo auk-

savo gimtadienį, p. Sykes yra

štas kraujas ir širdies silpnu
mas. Jis tuo tarpu dirbo apie 
savo namus. Šeima buvo išva
žiavus pas jo vedusią dukterį, 
nes jų duktė yra ligoninėje. 
Dirbdamas apie namus, krito;

Massachusetts V alstybės Mote-, kaimynai pamatę, įnešė į na-

Šv. Petro parapijos baseballi- 
ninkai jau pradėjo žaisti. Per 
dvi savaites pusėtinai supliekė 
savo priešus, ir, rodos, toliau 
jiems geriau seksis. Iš pradžių 
neišrodė labai stiprūs, ir, gal
būt, užtai kaikurie neprisidėjo 
prie šios parapijos ratelio, bet 
dabar, kada mato jų stiprumą, 
jau prašosi prisidėti. Tai nege
ras dalykas. Kuris nenori pa
remti savuosius kai jie silpni, 
tokio ir nereikia, kada be tokių 
pagelbos apsieinama. Taip Šv. 
Petro parap. ratelis ir padarė.

rų Sąjungos direktorė. Sąjun- mus. Pašaukė kunigą ir gydyto- 
gietės sveikina p. Sykes, o ben- ją- ajjU tuojau pribuvo, bet jau 
drai visi sveikina adv. Benjami- ra(jo negyvą. J. Nicelis buvo 54 
ną ir p. Sykes jų vedybinio gy- metų amžiaus. Ilgai Detroite 
venimo sukakties proga ir linki gyveno ir užaugino labai puikią 
geriausių sėkmių! , šeimą. Visiems jo gaila.

Pereitą trečiadienį grįžo iš Buvo Palaidotas iš Šv. Petro 
Chicagos p. Uršulė Pazniokienė, Parapijos bažnyčios, kurios bu-Į 

■' kur ji aplankė savo dukterį vie- jvo &eras rėmėjas per daugelį 
Kazimiero Vienuolyne metų’ Pasitaikė, kad tuo tarpu ........

w ...................... Petro parap. bažnyčioj laiko-
| dėl kun. Boreišis iš Šv. Antano mos vasaros laiką keturios 
I parapijos atlaikė pamaldas. mišios kas sekmadienis. Pirmos 
j kun. Masevičius pasakė pamok-p’ra 6:30 vaL Tos mišlos >’ra 

Pereitą šeštadienį pas pp. Kar-1 slą. Palaidotas Šv. Kryžiaus ka-‘ laikomos duoti progą išklausy- 
nilus, Tremont St., lankėsi gimi
naitė Sesuo Mary Laurence iš 
Šv. Katrinos Vienuolyno, Ken- 
tucky, ir jos palydovė Sesuo 
Fredricka. Abi Sesers pralei
džia atostogas East Bostone. 
Sesers Mary Laurence tėveliai 
gyvena E. Bostone.

Įnuolę šv.
Į ir kitas Seseris. Dabar dalinasi j buvo kunigų rekolekcijos, to- 
gražiai įspūdžiais, gautais lietu-' 
vių katalikų įstaigose. I parapijos atlaikė pamaldas.

Pradedant šį sekmadienį Šv. 
Petro parap.

I
pradėjo j

daug pasidarbavę šv. Jurgio pa
rapijoje ir tos parapijos draugi
jose. Kada sūnus pradėjo aukš
tuosius mokslus ,tai tėveliai tu
rėjo susispausti, kad sūnus ga
lėtų užbaigti. Tėveliams pagel
bėjo duktė Anelė, kuri užbaigus 
aukštesnę mokyklą 
dirbti ofiso darbą.

p. Jurgis Versiackas paeina iš 
Lietuvos, Valkininkų par., o po
nia Uršulė Versiackienė paeina 
iš Daukų par. p. Versiackas at
vyko į Ameriką 1902 m., o po
nia Versiackienė 1906 m. Apsi
vedė Sp. Bostone Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje 1912 m. 
Norwoode apsigyveno 1913 m. 
Išaugino sūnų Dr. Jurgį ir duk-

Tą proga sveikiname pp. Ver- 
ąiąęjtųą, o ypątingai Dr. Jurgį ir 
linkimą geriausių sėkmių naujo
je RTofesi joje!

puose, šalia savo dukrelės. A. a. 
už jo sielą.

ti tiems, kurie nori ankščiau iš
keliauti.

’ Per šitas dvi savaites Detroi- 
■ to kunigai dalyvauja metinėse 
rekolekcijose, tat reikale kuni
go žmonės turi kreiptis prie ar- 

I čiausios parapijos, ir nekaltinti 
(savo klebonų jeigu jie negali

šiomis dienomis inžinerijos,^ Kiekvienas klebonas 
mokslus Northeastern Universi- . , .| ■ mielu noru patarnaus žmonijai,
tete, Bostone, užbaigė Danielius , . .I ’ b kad ir 1S k-tos parapijos.
Milės, pp. Kuru, gyvenančių 
Willow St., auklėtinis. Užbaigi
mo programa įvyko pirmadienį, 
birželio 17 d. Inž. Danielius Mi
lės yra įžymus sportininkas.

pp. Kūrai šeštadienio vakare, 
' birželio 15 d., iškėlė šaunų ban- 
kietą savo rezidencijoje, kad pa
gerbti graduantą, kur dalyva
vo apie 100 žmonių, giminių ir

Šiomis dienomis Moterų Są-’ 
jungos kuopos vice-pirmininkė ( 
p. Valerija Rakauskienė minė jo, draugų pp. Kuru ir inž. D. Mi- 
savo gimtadienį- Sveikiname! j les. Visi linksmai praleido laiką. 

į Plačiau apie inžinierių Milės 
'parašysiu kituose “Darbininko” 
I numeriuose. Sveikiname inž. Da
nielių Milės ir linkime geriausių 
sėkmių inžinierystėje ir visme 
kame. CSN.

Birželio 17 d .adv. Benjaminas 
ir ponia Estetą Sykes minėjo 
sąvo 12 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį- P-nia E. Sykes mi
nėjo dvigubą sukąktį, būtent, ir

Šiomis dienomis pasaulio lie
tuviai gavo labai liūdnas žinias, 
kad Rusijos kariuomenė visiš
kai apėmė Lietuvą. Ką tas reiš
kia, baisu pagalvoti. Praeityje 
nors Lietuva nuo Rusijos daug 
nukentėjo, bet lietuviai laisvę 
atgavo. Turim prisipažinti, kad 
ne per mūsų kardus atgavome 
laisvę, bet per maldas mūsų 
motinėlių. Jos dabar jau nyks
ta. Kas toliau melsis už Lietu
vą? Kas ją dabar išgelbės? A- 
merikos lietuvių jaunumas turi 
Dievą savo širdyje, todėl dabar 
laikas visam jaunimui ir visiems 
Amerikos lietuviams melstis

\ Žinomas dalykas, kad vasaros 
laiku daugelis žmonių keliauja 

; pas artimus, arba kur prie eže
rų dieną praleisti. Neverta nei 
vienam žmogui sekmadienį ap
leisti mišias.

Gaila, kad žmogus nesupran
ta svarbumą mišių. Neapleiskim 
mišių. Yra proga duota anksti 
atsilankyti. Ne tas laimi, kuris 
pradeda lenkti, bet tik tas, ku
ris išlaiko lig galo.

Korespondentas.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Mairi St., Webster, Mass.

Iškilmingos Pamaldos, Kurias 
Laikys Jo Eksc. Vysk. Petras P. 

Būčys. D. D., Meno Valandėle,
V" V"

Dainų Švente, Sportas, Šokiai 
Kviečia RENGĖJAI
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Vilnius — Lenkų laikraš
tis “Gazeta Codzienna” 
straipsnyje apie svetimša
lių registraciją, pripažįsta, 
kad šiuo metu Vilniuje ir 
jo srityje esą apie 100,000 
svetimšalių, neturinčių 
teisių į Lietuvos pilietybę. 
Laikraštis pripažįsta, kad 
Vilniuje gyventojų selekci
ja (atranka) yra reikalin
ga. — Paskutiniu laiku iš 
Vilniaus į Poznanę išvyko 
apie 1000 vokiečių.

I

Paskutiniu laiku iš

skleidžiami fantastiškiau
si gandai, kad tą dieną tu
rį kaž kas nepaprasto į- 
vykti. Bet, atėjus gegužės 
1 d. visi įsitikino, kad vi
sos fantazijos ir kai kieno 
laukimai neturėjo nė ma
žiausio pagrindo. Gegužės 
1 d. Vilniuje ir visame kra
šte praėjo kuo ramiausiai.

Vilnius — Liet. Raudono
jo Kryžiaus atstovo žinio
mis, apie 4000 atbėgėlių y- 
ra susiregistravę grįžti į 
vokiečių užimtą Lenkiją. 
Iki šiol jų išvyko 2300 žmo
nių. Karo pabėgėlių vykti į 
Estiją lauko darbams užsi
rašė 2000 žmonių, o ateivių 
3000. Dalis karo atbėgėlių! 
— apie 29000 — išvažinėjo j 
į Lietuvos gilumą, iš jų, 
2200 žydų tautybės.

v •

Vilnius — Vilniaus kraš
te aplankius 107 sodus ir! 
apžiūrėjus apie 3,500 me
džių, paaiškėjo, kad sly
vos, trešnės ir vyšnios be
veik visu 100% iššąlo. 
Kriaušių iššąlo tik dvi at
mainos — cukrinės ir vy
ninės. Obelių apie 40% vi
sai iššąlo, apie 35—45% 
liko visai sveikų, kitos ap- 
šąlo. Daugiausia iššąlo į- 
vairių rūšių ranetos. Ge
riausiai išsilaikė baltieji 
alyviniai, gravenšteinai, 
antaniniai, cukriniai, Lie
tuvos pepinai, kiti silpniau. 
Konstatuota, kad jaunieji 
medeliai praėjusią žiemą 
mažiau nukentėjo, negu 
apūgėję ar suaugę me
džiai. Šį mėnesį 23 Vilniaus
apskrities vietose buvo su-: Federacijos kuopų sporto 
rengti praktiški sodinin- vadams paruošti Kairiuo- 
kystės kursai, kuriuose se> netoli Šiaulių, birželio 
1,380 doų savininkai buvo .13 — 22 d. ir Aukštadva- 
išmokyti kaip gelbėti ap- ryje nuo birželio 26 d. iki 
šąlusius mpdžilis ir tvar- liepos 3 d. ruošiamos sto- 
kyti sodus.

1

I

Kaunas — Gegužės 17 d. 
sueina 65 metai nuo vys
kupo M. Valančiaus mir
ties. Tą sukaktį, didžiojo 
Lietuvos blaivintojo, švie
tėjo, rašytojo ir spaudos 
platintojo atminimui pa
gerbti lietuvių spauda ir 
organizacijos surengė gau
singus minėjimus.

Kaunas — “Pavasario”

vykios. Rajonų sporto va
dams paruošti rugpjūčio 

VaMina "tofiminn tamac" 1 — 18 d. Palangoje taip . pat sporto kursai
stovykla.Vilnius — Birželio 15,16, 

29, 30 d. Vilniuje vaidina
ma misterija “Gedimino

Marianapolio Kolegijos Abiturientai

Vladas Brazauskas, B. A.
“Brown”

Klasės vicepirm. ’38, ’40; 
no sekcija ’37, ’38, ’39, 
Spaudos sekc. ’37, ’38, ’39, 
Sporto sekc. ’37, ’38, ’39, 
Choras ’37, ’38, ’39, ’40. .

So. Boston, Mass.
Me- 
’40;
’40;
’40;

Vladas vienas kolegijos ge
riausių dainininkų. Be to, dar ir 
savo kompozicijas kuria. Nie
kuomet nepamiršime Operetės, 
parašytos Brown, Esq., kurios 
premjera įvyko Marianapoly 
’39 m.

Moksle Vladas gerai pasižy
mėjęs, ypač lietuvių kalboje. 
Galima tikrai pripažinti, kad 
Brazauskas gal geriausiai mūsų 
klasėje moka lietuviškai rašyti. 
Tikimės, kad, laikui bėgant Vla
das išgarsės muzikos meno sri
tyje.

Vlado mėgiamiausias sportas 
tai bilijardas. Savo gabumu šio
je srityje pralenkė visus savo! 
priešininkus ir dabar liko čem- 
pijonu.

Už savo pasižymėjimą moksle, 
ir darbe Vladas šiais metais 

| gauna Bakalauro laipsnį. Jo pa- 
1 rašytos dizertacijos tema yra: 
i “Peter, the Head of the Catho- 
■ lic Church’. Sakosi, lankysiąs ;
T. T. Marijonų Seminariją, 
Hinsdale, UI.

Tavo draugai linki Tau ge-

Petras Aikšnoras, B. A.
“Ikey” Worcester, Mass.

Klasės pirm. ’38, ’40; Plenumo 
sekc. pirm. ’40; Debatų seks, vi
cepirm. ’38, ’39, pirm. ’40; Spau
dos sekc. ’37, ’38, ’39, ’40; Blai- 

Jvininkų sekc. rašt. ’39; Choras 
j’37, ’38, ’40; Sporto sekc. ’37, 

’38, ’39, ’40. .
Petras kilęs iš Aušros Vartų

( Petro energija nepalyginama. 
Jei jis užsiims kokį darbą atlik
ti, nežiūrint ar didelį ar mažą, 
jis gerai atliks, nors ir turėtų 
sueikvoti visą energiją.

Moksle Petras stovi pirmose 
eilėse. Darbštumas jo kaip bitės 
didelis. Stebėtina, kaip Petru
kas gali visas savo pareigas at
likti. Svarbesnis jo pasižymėji
mas yra literatinėje srityje, i 

' Skaitydami jo raštus, pastebi- į 
me, kad Petras gerai moka lie- ' 

i tuvių kalbą ir literatūros teori-1 
ją.

Pastebėjęs, kad Marianapoly- 
i je yra labai gerų sąlygų sportui, 
bet dar nesuorganizuotas teni- 
so ratelis, Petras vėl parodo sa- 

į vo darbštumą suorganizuoda
mas ir vadovaudamas šiam rate
liui. Iki šiol ratelis labai gerai 
pasirodydavo.

Pirmininkaudamas, Petrukas 
sėkmingai vedė ir tvarkė plenu
mo susirinkimus. Jis buvo pir
mas moksle ir darbe. Baigda- 

. mas parašė dizertaciją “Hypno-
parapijos, Worcester, Mass. Tė- tism” ir gavo Bakalauro laips

nį.
Petras ruošiasi į kunigus. 

Tad, nuoširdžiausių linkėjimų, 
■Petrai, ir geriausio pasisekimo!

v

*
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Kiekvienoje klasėje atsiranda 
vienas, kuris visados ir -visur 
šypsos ir kitus linksmina. Toks 
yra mūsų Vladas. Praslinko ke
turi metai ir dar nė karto nepa
stebėjome Vlado nusiminusio.* 
Jam nerūpi nei egzaminai, neį riausio pasisekimo, Vladai, ir 
mokslas, nei darbas, nes jam vi- turi viltį, kad savo tikslą at- 
suomet ir visur sekasi. sieksi.

Likėnai (Smardonė, Bir- 
sapnas”. Misteriją paruošė žų apskr.). Tai naujai pra- 
Lietuvos Valstybės Teat- dėjusi garsėti Lietuvoj 
ras, stato Dauguvietis,' gydymosi vasarvietė. Li- 
muziką parašė Jonas Dam- kėnuose žiemą, vasarą te- 
brauskas, dekoracijas pa- ka gausūs gydymosi savy- 
darė dailininkas Makoini- 
kas. Misterijoje dalyvauja 
I Valstybinės Dramos sąs
tatas ir teatras “Vaidila”, 
Valstybinės Operos solis
tai, choras ir baletas, Vil
niečių suvestinis choras, 
sąstate apie 250 žmonių, p. 
Mikulskio vadovaujamas 
ir vilniečių simfoninis or-

Sporto sekc. ’40; Meno sekc. 
’39, ’40; Spaudos sekc. ’39, ’40; 
Plenumo sekc. ’39, ’40; Blaivi
ninkų sekc. ’39, ’40.

i
Valentinas į Marianapolio ko

legiją. atvažiavo prieš trejus; 
metus, bet tai buvo ne pirmas 
kartas. Jis Marianapoly jau bu- į 
vo lankęs pirmuosius High’ 
School kursus, bet galutinai 
High School baigė Worcester, 
Mass., kur gyvena jo motina. 
Nors jam, High school abitu
rientui, buvo pasiūlyta stipen
dija studijuoti Holy Cross ko
legijoje, bet jis, pasiilgęs lietu
vybės principais paremto moks
lo, atsisakė stipendijos ir atvy
ko studijuoti į Marianapolį.

I

!

bėmis mineralinio vandens 
šaltiniai, sudarydami ne
mažą upelį. Apylinkės gy
ventojai nuo senų laikų 
čia gydydavosi reumatines | _ _ _
ir kt. kaulų bei sausgyslių t,umaįg jjg atkreipė vyresniųjų

Moksle jis pralenkė visus sa-; 
vo klasės draugus. Birž. 9 d.,1 
akto dienoje, jis gavo humani
tarinių mokslų kandidato laips
nį, A. A. Savo darbtumu ir ga-

ligas, be jokių gydytojų 
patarimų. Seniau čia buvo 
ir gydykla pastatyta. Prieš 
Didįjį karą čia jau buvo

dėmesį. Pavestus jam darbus jis 
atlikdavo geriausiai.

Žymėtinas yra Valentino pasi
sekimas sporte. Jis geriausiaikestras. Be to, žinoma, da-, žinomas kurortas, kur gy- sekimas sporte. Jis geriausiai 

lyvaus taip vadinamoji dėsi iki poros šimtų Ilgo- Bet keliosc sporto ša-
teatrališkoji minia: Gedi- nių. Dabar vėl Likėnuose, koM: futbole, krepšinyje, teni-
mino palydovai, vaidilos, 
vaidilutės, kaimiečiai, bau
džiauninkai sukilėliai, 
knygnešiai, savanoriai,
šauliai, kariuomenės dali
niai.

Misterijos turinys — Vil
niaus įkūrimo legenda ir 
mūsų tautos kelias nuo to 
momento iki dabartinių 
dienų. Bus pavartota daug 
sceniškų efektų, ir ypatin
gai daug dėmesio atkreip
ta į muzikališkąją pusę. 
Misterija bus vaidinama 
vakarais ir užtruks ne il
giau dviejų valandų.

Biržų apskrities savival- laik4 teko būti te-
dybės pastangomis, Smar- 
donės (vardas kilęs nuo 
sieros junginiais atsiduo
dančio šaltinių vandens) 
kurortas atgaivintas. Pa
statytas gydyklos namas 
su 14 vonių.

Vilnius — Vilniuje prieš 
gegužės pirmąją buvo

lw

<A
Valentinas Atkoeius, A. A.

Worcester, Mass.

vėliai, atvykę į Ameriką, pasili
ko karštais lietuviais, todėl ir 
Petrą atsiuntė į lietuvių kolegi
ją siekti mokslo.

K

Povilas Baltinis, B. A.

I

Pranas Skeivis, B. A. 
Broekton, Mass.

Plenumo pirm. ’38; Meno sek
cijos ’38, ’39, ’40; Spaudos sekc. 
pirm. ’40; Sporto sekc. ’38, ’39, 
*40; Debatų sekc. rašt. ’38.

Pranas yra vienas labiausiai 
žinomų Marianapolio studentų, 
nes jis šioje mokslo įstaigoje 
baigė aštuonerių metų kursą. 
Nors dėl susidėjusių aplinkybių 
Pranui buvo tekę nutraukti 
mokslą, bet, praėjus trumpam 
laikui, jis vėl grįžo į tą pačią 
kolegiją baigti studijų.

Pranas yra gabiausias klasės 
kalbėtojas. Jam netrūksta nei 
žodžių, nei minčių. Šį savo iškal
bingumą jis labai gėrai panau- 

; doja ir pamokose. Todėl ir mok- 
j sle Pranas stovi aukštai. Jis pa
rašė dizertaciją “The Rise of 
the Universities”. Dizertacija 
įvertinta gerai ir jam suteiktas 
humanitarinių mokslų B. A. 
laipsnis.

Pranas turi ir meniškų gabu
mų. Jis kasmet vaidindavo at
sakingas roles kolegijos meti
niuose vaidinimuose ir prisidė
davo prie “Gaudeamus” rengi
mų. Jo mėgiamiausias sportas 
— bilijardas ir kamuoliai.

Baigęs Marianapolio Kolegiją, 
Pranas pasiryžęs dar nesiskirti 
su mokyklos suolu, — jis nori

%
tapti advokatu. Prano draugai 
yra įsitikinę, kad jis tikrai su
rado savo pašaukimą ir linki 
pilnai jį atsiekti.

J * - r -

(Bus daugiau)
s

15 Metų Sukaktis

Povilas gimė ir augo šiaurės j 
Aukštaitijoj. Lankė N. Radvi-i 
liškio vidurinę mokyklą, o 1935 
metais baigė Biržų gimnaziją. 
Po to keleris metus studijavo 
humanitarinius mokslus Vytau
to Didžiojo universitete, Kaune. 

. 1939 metų vasarą atvyko su Eu
ropos tautų studentų ekskursi
ja į Ameriką dalyvauti studentų 
katalikų sąjungos Pax Romana 

j kongrese. Po to likosi studijuoti 
Marianapolio kolegijoje.

Jau gimnazijoje buvo uolus a- 
teitininkas. Būdamas studentu 
įstojo į Studentų Ateitininkų 
Sąjungos “Vytauto” klubą. Te
ko jam eiti įvairias organizaci
nes pareigas, dalyvauti studen
tijos veikime, bendradarbiauti 
spaudoje. Studijuodamas Ma-

niso ir krepšinio ratelių kapito- rianapoly priklausė čionykštei 
ALK Stud. ir Prof. kuopai, ra- 

Valentinas yra susižavėjęs ku- šinėjo Amerikos lietuvių kata- 
nigystės luomu. Liepos mėn. likų spaudai. Jam teko nemažai 
pradžioje mums, jo draugams, rūpintis “Studentų Žodžiu”, 
teks jį išlydėti į T. T. Marijonų nes buvo vienas jo redaktorių. 
Seminariją, Hinsdale, Illinois. Į Marianapolyje gyvendamas 

Linkime žengti toliau vis su stengėsi kiek daugiau įsigilinti 
tuo pačiu neišsenkančiu idealiz- ! į lietuvybės problemą Ameriko- 
mu į pačias pašaukimo aukšty- je. Baigdamas kolegiją jis pa- 
bes. Pasitikime, kad Tavo, Va-J rašė darbą: “Lietuviškoji tauti- 
lentinai, draugų troškimai išsi-, nė individualybė ir Amerikos 
pildys! I lietuvis”. Darbas įvertintas lh-

nu.

bai gerai ir P. Baltiniui suteik
tas humanitarinių mokslų — 
B. A. laipsnis.

Povilas, atrodo, pasiilgsta sa
vo Tėvynės Lietuvos ir tenykš
čių draugų, ypač dėl to, kad 
žiaurių karų sūkuriai blaško ir 
neša mus visus į nežinios rū
kuose paskendusią ateitį. Jei 
tarptautinių įvykių nustatomos 
aplinkybės leis, Povilas yra nu
sistatęs šių metų rudenį grįžti į 
Lietuvą ir ten baigti pradėtąsias 
studijas.

Bružas, 'kun. d. Taujėnis Lenkams Nepavyko Sude

Kaunas — Miškų depar
tamente gaunamomis ži
niomis, praėjusią žiemą 
nuo šalčio ir gilaus sniego 
žuvę daug stirnų.

ir kleb. A. Pabarčius. Visi 
jie buvo gimęs Lietuvoje, 
bet buvo paskirti dirbti 
Latvijos lietuvių parapijo
se. Apie jų nuveiktus dar
bus latvių spauda gražiai 
atsiliepė.

ginti Dokumentus

Mirė 4 Lietuviai Kunigai

Kaunas — Latvijoje šie
met mirė 4 lietuviai kuni
gai: dek. Mačiukas, kleb

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, liepos 21 d., 1 vai. po pietų, šv. Roko 
par. salėje, Montello, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame kuopų ats tovus dalyvauti, šis su
važiavimas taipgi skaitysi s ir priešseiminis. Taigi 
prašome paruošti gerų sumanymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavackas, Vice-Pirm., 

Tomas Versiackas, Sekretorius.

Užmišė Kun. Jankevičių
■ .a

Kaunas — Gegužės 3 d. 
važiuodamas motociklu iš

I Raseinių į Vuduklę, grįž
damas iš savo tėvo laidotu
vių, lenkdamas kitą moto
ciklą ir patekęs į provėžę, 
užsimušė kun.
čius, vienintelis Lietuvoje 
kunigas, baigęs meno mo
kyklą ir jau pasižymėjęs 
gabus dailininkas, sukūręs 
daug gerų paveikslų, kurių 
ne vienas puošia bažnyčių 
altorius.

Jankevi-

Vilnius — Lenkų laikais, 
pasirodo, buvo įvykdytas 

! įdomus gyventojų suraši
nėjimas. Rytų Lietuvoje 
specialiai buvo surašinėja
mi lietuviai, gudai ir kt. 
mažumos. Be gyventojų 
buvo surašinėjami ir jų 
laikomi gyvuliai, žemė, 
miškai ir net privatus 
smulkus kilnojamasis tur
tas. Žūstant Lenkijai, visi 
tie surašymo daviniai no
rėta sunaikinti, tačiau 
tuos dokumentus bedegi
nant, atsirado žmonių, ku- liūs”, į kurį įstojo 

! rie dalį tų dokumentų iš- apie 70 darbininkų, 
; gelbėjo. Visi tie surašinėji

mo dokumentai dabar ati- 
į tinkamų įstaigų perimami, 

kaip sudarą istorinę praei
ties medžiagą.

jų tarpe ir lietuviškiems reikalų liaudies komisaria- 
gumos fabrikams vežtoji te Lietuvos pasiuntinys 
žaliavos dalis išgelbėta.

Vėl praėjo ilgas laikas, užsienių reikalų komisaro 
kaip iš Amerikos nebėgau- pavaduotojas Dekanozo- 
nama jokio pašto.

Vilnius, gegužės 28 d. 
Greitu laiku pradėdamas 
tiesti Vilniaus - Kauno 
plentas ir Trakų geležinke
lis, kuriam tikslui organi
zuojasi savanorių darbo 
talkos. ;

Kaunas — Gegužės 13 d. 
1926 m. buvo įsteigta Lie
tuvos bažnytinė provinci
ja, kuriai kitais metais su
eina 15 metų. 1941 m. ge
gužės 13 d. bus suruoštas 
Kauno Arkivyskupijos, 
kaip Lietuvos bažnytinės 
provincijos branduolio, 15 
m. sukakties minėjimas, 
padarant apžvalgą, kiek to 
laiko yra pažengta labda
rybės socialinės globos, 
katalikiškos akcijos ir pas
toracijos srityse.

Kaunas — Tenka patirti, 
kad švedų orinio susisieki
mo b-vė savo liniją Stok
holmas —Ryga ketina pra- 

' vas pasikeitė notomis ga- tęsti ligi Kauno, 
lintiems įvykti sienos inci- ___________

Maskvoje Natkevičius ir

XXXX UX^XXX«3 g V j n vX OXvžXXV>O xxivx i

Kooperatyvai Lietuvoje dentams greitai likviduoti.
i Abišalis svarstymas ir ga
lutinas sprendimas pave-Kaunas — Lietuvos dar- lutinas sprendimas pave- 

bininkai pastaruoju metu damas pasienio pareigū-
pradėjo gausiai steigti sa
vo kooperatyvus. Per pa- ginčijamas

I

Vilnius, gegužės 28 d. 
Ryšyj su pavasario artėji
mu Vilnius smarkiai švari- 
nasi ir puošiasi, o bedarbių 
beveik visai neliko.nams. Jiems nesusitarus, 

i klausimas 
sprendžiamas diplomati
niu keliu. Iš Lietuvos pu
sės atstovauja pasienio 
baro viršininkai, jų įgalio
tiniai — rajonų viršinin
kai. Iš Sovietų pusės ats
tovauja pasienio dalinių 
viršininkai ir jų įgalioti
niai — pasienio rajonų ko
mendantai.

lyginti trumpą laiką, tų 
kooperatyvų keletas jau į- 
sisteigė Kaune ir Vilniuje. 
Neseniai Šančiuose įsistei
gė medžio pramonės darbi
ninkų kooperatyvas “Sta- 

nariais 
jau 

pradės darbus. Nariai su
dėjo po 10 lt. įstojamojo 
mokesčio ir po 50 litų pajų. 
Kooperatyvas turi šiuos 
gamybos skyrius: namų į- 
rengimo, namų remonto, 
medžiagoms įpakuoti dė
žių gamybos, baldų ir kit
ko.

DULR inicia-

Kaunas — Latvių laivas, 
vežęs Lietuvos gumos iš
dirbinių fabrikams “Inka
rui” ir “Gumai” žaliavą, 
užplaukęs ant minos pas- Kaunas 
. — . — - * • A _ f"*

i — Gegužės 16 d. 
kendo, tačiau dalis prekių,'Sovietų Sąjungos užsienių

Kaunas — Karo muzie
jaus viršininkas gen. Na- 
gius, kuris prieš ketvertą 
mėnesių buvo susilaužęs 
koją ir visą laiką gydėsi 
Karo Ligoninėje jau pa
sveiko ir pradėjo eiti savo 
pareigas.

Vilnius
tyva Vilniaus universitete 
lietuviškos studijos tarpe 
norima įsteigti DULR Vil
niaus Un-to akademinis 
skyrius. Sumanymas stu
dentų sutinkamas palan
kiai.

e
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Penktadienis, Birželio 21, 1840 . ..DARBitttNKAS

(vietinės žinios
B———*’......................    —..........-.......

So. Bostono Kolonija Turčs 
Savo Stal| Lietuviu Dienok, 

IMAMAMA Ag| f* AMM inompson, voru. »

KUPIŠKIO VAIZDAS 
tt AKINIŲ

T

ŽINUTES

Birž. 16 d., Stanislovas Alfon
sas Mikulskis apsivedė su Mar
gareta Aliner.

Parapijos išvažiavimo paja
mos dar vis didėja. Ponas Stri
gimas paaukojo $10.00, ponas 
J. Dilis tiek pat. Aukojo pir
miau Grasilda Martinkienė, 
Masiulienė, Šatienė, Lenčiaus- 
kienė, Kohanskienė, ji ir dirbo, 
Kiburienė, Balutienė, Stravins
kienė, Mizgirdienė, Zulonienė, 
šuromskienė, ji ir dirbo, Guze- 
vičienė, Motiejūnienė, Skudrie- 
nė, Valatkienė, iš Rosiindale, 
Raškauskienė, nuo L St., Pres- 
kenienė, Šultienė, ji ir dirbo, 
Šmigelskienė, ji ir dirbo, Mark
sienė, ji ir dirbo, ir vadovavo 
sąjungiečių skyriui, Plauskie- 
nė, Balutienė, advokatas Bago- 
čius, Blinstrubs’ ir k.

Dabar šv. Petro parapijos 
kunigai atkreipė savo domę, ir 
kitų, į vasarinę vaikams mo
kyklą, kurią pradės vesti Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserys iš Cam
bridge, liepos 1 d., 9 vai. ryte. 
Mokyklos vadovybė rašinėja at
sišaukimus mokyklos reikalais 
į draugijas ir plačiąją visuo
menę. Būtas jau užnuomuotas. 
Vyčiai aukavo $25.00.

i

Du įžangos dovanų laimėtojai 
dar savo neatsiėmė. Kas turi nu
merius 1443 ir 1433 gali gauti 
po penkinę.

DAKTARAI
t - -■ *• l *

Lietuvis Dantistas
š I

517 E. Broadway,
80. Boeton, Maco.

TEL. ŠOU Bastos 2680
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, na 
1:30 Ud 8 ir nuo 8:30 iki 8 v. v 
Seredomis nuo S iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 8 vai vakare 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vai dieną 

(pagal sutartį)

TeL TROwbrtdge 833a

Jota Repshis, M. D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq- 
Cambridge, Maaa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel Kirkland 7119

Paine tazackas, MD.,
'(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 va L diena.

Southbostoniečiai visu rimtu
mu ruošiasi Lietuvių Dienai, 
kuri įvyks liepos 4 d., Mariana
polio Kolegijos parke, Thomp
son, Conn.

8 southbostonietės lietuvaitės 
praėjusią savaitę, atliko trijų 
dienų uždarytas rekolekcijas 
Cenacle Vienuolyne, Lake St., 
Brightone. Daug kitų rengiasi 
važiuoti Elmhurst, Pa.

Birž. 23 d., 3 vai. p.p ., ir 7:30 
vai. vak., po bažnyčia, W. 5th 
St., Seserų vasarinės mokyklos 
vedėjų naudai, 40 Cambridge 
jaunimo pastatys puikų, links
mą ir didelį veikalą “Grožybės 
Karalienė”. Visi kviečiami pa
matyti tą gražų vaidinimą ir 
paremti vasarinę vaikų mokyk
lą.

Ši operetė “Grožybės Karalie
nė” yra imta iš “Snow White”. 
Pirmame akte perstatoma ka
ralienės gimtadienis. Tarnaitės 
apdainuoja karalienės grožį, ku
rio ji pavydi savo persekioja
mai, pravaromai ir nužudomai 
podukrai.

Antrame akte “Septyni Nykš
tukai” paslepia podukrą. Kara
lienė ją nunuodija. Karalaitis 
atgaivina ją.

Paskutiniame akte pavyduo
lės karalienės klastos susektos. 
Jos garbė atimta.

Tai dienai darbuotis sudaryta 
sekanti valdyba: Vincas T. Sa
vickas, — pirm., J. Vaišnoras— 
vice pirm., F. Tuleikis — II vi
ce pirm., Jonas Kumpa — sekr., 
A. Peldžius — ižd., Kotrina Vo- 
sylienė — vyriausia šeiminin
kė, Marijona Kilmoniūtė — lai
mėjimų vedėja, M. Karčiaus
kienė — pagelbininkė.

Dirbti pasižadėjo sekanti: O. 
Tilėnienė, E. Rusienė, J. Kaspa
ravičienė, Aug. Sanda, V. Valat
ka, K. Niauronis, V. Brazaus
kas, V. Jakštas, K. Šidlauskas, 
O. Pečiulienė, St. Griganavičius, 
Valerija Palionis, A. Žuromskis, 
Al. Ivaška, O. Ivaškienė ir K. 
Niauronis.

DAKTARŲ REKOLEK
CIJOS

Birželio 21 d., 4 vai.
kaip paprastai bažnytinėje sa
lėje, yra rodomi garsių artistų 
judami paveikslai.

X'

P- P-

Iškilmingas apvaikščiojimas 
petrinių. Šv. Petro parapija tu
rės rekolekcijas prieš savo Pa
trono šventę. Rekolekcijos pra
sidės birž. 27 d., vakare.

L. VYČIŲ GEGUŽINĖS 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio metinės gegužinės 
rengėjų susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, birželio 21 d., 8 
vai. vak., Vyčių kambariuose, 
137 Emerson St., So. Bostone.

Kad gegužinė būtų pasekmin
ga, reikalingas visų vyčių darb
štumas, todėl ir į šį susirinki
mą visas išrinktas darbui ko
misijas širdingai ir būtinai pra
šau dalyvauti.

Pr. Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Remkite tuo# profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininku”.

ADVOKATAI

A J. YOUNG 

(Jankauskas) 
ADVOKATAS 

OFISAI: 

o Beacon St., Boston.
Room $27, Tel. CAF 8154 

101 Barter St., So. Boston, Maaa. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brlghton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
B, Gailius

Veda visokias provas.
Daro visokius legalius dokumentus

317 E SL (Kampas Broadway) 
South Boston, Mase.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Tel. 3826 Namų TeL 5307 ; !
I

■n
i

Lucy N. Yakim
; LIETUVĖ ADVOKATĖ Į
;! (JEKIMAUČUTĖ)

UffepeSt,
Greenfield, Mass.

JotaJ.Gr
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
S9S East Broadway, 

SO. BOSTON. MASS.
8OU 1761 Room S

Residence:
52 G SL Tel. ŠOU 4877
18 Thomas Pk., Šou 1043

MOul

Zulonaite.
Thomas Murray su Pranciška 

Petrušonyte.
Laimingo gyvenimo jaunoms 

porelėms.
i Jonas Benušis. Kalbėjo Tėvas 
i Alfonsas Maria, C. P. ir Tėvas 
F. Yonkus, O. P. Abudu nurodė 

1 parapijinės mokyklos svarbą ir 
. reikalą, ypač šiais laikais. Ra
gino leisti vaikelius tik į kata
likiškas mokyklas.

________  
MIRĖ

Birželio 16. Stanislava Alose-( 
.vičienė 60 Cherry St., staiga 
pasimirė Dennis part, Mass. Ji, 
su savo duktere ir draugais iš’ 
Stoughton, Mass. buvo nuvykus 
į Cape Cod Dennis. Ten netikė
tai staiga mirė širdies liga. Lai
dota iš Nekalto Prasidėjimo; 
bažnyčios birželio 20, 9 vai. r.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO
AKTAS

Birželio 16, Nekalto Prasidė
jimo parapijos, Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų vedamos mokyk
los įvyko užbaigimo aktas. Ry
te 8:30 visi graduantai "in 
corpore” dalyvavo šv. mišiose 
ir Šv. Komunijoje. Per mišias 
gražiai, sutartinai giedojo. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
sakė klebonas kun. P. Juškai
tis.

Vakare 7:30 mokyklos salėje 
prasidėjo graži programa. Gra- 
duantams įeinant muzikas M. 
Karbauskas pianu skambino 
graduantų maršą. 
Žekevičiūtė gražiai 
kalbėjo apie Alma 
duantai giedojo “0 
čiausioji”. G»cuuuu 
duantų vardu Pranas Kirslis. mą išvažiavimą 
Julė Malinauskaitė kalbėjo te- Pond, Blue Hills 
moję — “Mūsų Globėja”. Visi Daug malonumo 
dainavo “Gypsy Song”. Gradu
antų vardu Alena Grandaitė į-j 
teikė klebonui dovaną. Jonas; 
Adomavičius nusakė kiekvieno; 
graduanto ateitį. Po tam kle
bonas kalbėjo: pareiškė, kad 
jau šį graduantų dešimta lai
da. Iš viso, Nekalto Prasidėjimo 
parapijinė mokykla turi alum-i 
nų arti 200.

Šiemet dovanos gabiausiems I 
teko: 8 sk. — Jonui Benušiui.1 
7 sk. — Alenai Žukaitei. 6 sk.— ’ 
Valerijai Jankauskaitei. 5 sk.— 
Alenai Radaitytei. 4 sk. — L. | 
Kaminskaitei. 3 sk. — M. Bak-j Agota Praspaliauskaitė apsi- 
šiūtei ir 2 skyriaus Onai Karni- vedė su Mykolu Robak birželio 
laitei. Dovanas gavo taipgi už 
lietuvių kalbą, už mokyklos ne

daug žmonių ir net iš toŪ-ĮaP^idim^’ už relisįj4 ir anglų 

mų apylinkių: Rokiškio,
Svėdasų, 
Ypač dideli 
Dar čia pri

Kupiškio miestelis turi 
šiuo laiku apie 5000—6000 
gyventojų ir užima 4 kva
dratinių kilometrų su vir
šum plotą. Čia gyventojai 
susispietę gana ankštai ir 
vienoj kalupkėlėj gyvena 
po 2—3 šeimas.

Be malūno, kelių kalvių 
ir stalių, čia nėra jokios 
stambesnės pramonės. Ge
riausiai pasižymi tik res
toranai, barai ir “arbati
nės”, nes nerasi tokios 
gatvės, kurioje šių įstaigų 
nebūtų. O jose visuomet 
pilna klijentų. Per savaitę 
Kupiškyje išgeriama deg
tinės už 10,000 litų ir apie 
kita tiek alaus bei vyno.

Krautuvių Kupiškyje 
gana daug, kurių daugu
mą išlaiko žydai. Pana
šesnės krautuvės, be že
mės ūkio kooperatyvo, 
čia nėra. Pora silkių, dažų 
ir dėžė su vinimis — ir 

i krautuvė. Įėjęs į tokią 
krautuvę turi ilgai dairy
tis, kol pamatai reikiamą 
prekę, ir dar ilgiau derėtis, 
kol ją nusipirksi. Mat, čia 
dar gyvuoja “giminės”.

Namai prastoki, medi
niai, labai nelygūs ir bega
lo apleisti. Yra keletas jau 
ir modernių pastatų, ta
čiau ir iš jų yra tokių, ku- 

‘ rių 2 ir 3 aukšto langai 
treti metai teberiokso už
kalti lentomis.

v •

Birž. 28—29—30 dd., Šv. Ma
rijos seminarijoje, Clevelind, 
Ohio medikai turės savo meti
nes uždarytas rekolekcijas 
dovybėje Katalikų Daktarų 
deracijos. Pamokslus sakys 
vęs praktikuojąs medikas 
bar kunigas Vilimas J. O'Lea- 
ry, S. J., M. D., prezidentas 
Spring Hill kolegijos, Alabama.

va- 
Fe- 
bu- 
da-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Ketvirtadieniais į Kupiš
kio turgus suvažiuoja

Buvęs.

PAKRIKŠTYJO
Birželio 19, klebonas pakrikš- 

tyjo Bronislavo ir Pranės (Mi- 
gevičiūtės) Zalegeno dukrelę 
vardu Pranciška. Kūmais buvo 
Vaclovas Zernauskas ir Ona 
Migevičiūtė. Y Ji.Z.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA prie namų ruo
šos moteris ar mergina. Valgis 
ir kambarys. Atlyginimas pagal 
susitarimo. Rašykite “Darbi
ninko” administracijai, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

(17-28)

PARSIDUODA Gasolino 
Stotis ir gyvenimo kam
bariai. Biznis randasi ant 
didelio 28 kelio tarp Brock- 
tono ir Avon rubežiaus. Ka
dangi savininkas sunkiai 
serga ,tai parduos labai pi
giai. Atsišaukite tuojau, 
Leon Gasoline Station, 58 
Conley Rd., Avon, Mass.

(14-17-21)

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant mažesnės nuosavybės dvie
jų šeimynų, po 7 kambarius na
mas. Viskas moderniškai įreng
ta. Yra V/2 aktaro žemės. Gera 
vieta. Atsišaukite: Joseph Dia- 
mond, 19 Hanson Ct., Woburn, 
Mass. (arti Eastern Avė.).

(6-25)

Telephone
SO. BOSTON 

1068

BayYiewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fimtiture Co.
MOVERS— 
Insured and

VOnuOu 

Local A Long
Distanoa 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Kamajų, Biržų, 
ulių turgai. 

lineikų, 
ratų, važių ir kitokių įran
kių, nes Kupiškėnuose 
daug tos srities specialis
tų. Kupiškėnų lineikos ir 
ratai yra žinomi visoj Lie
tuvoj, ir iš Kupiškio tos 
prekės vežamos į kitus 
turgus, o kartais net į Lat
viją.

Kupiškis pasižymi ir sa
vo riestainiais ir jų parda
vėjais, kurie nustoję veik 
pusę rinkos garsiai rėkau
dami bruka praeiviams 
riestainius, kartais net la
bai šlykščiomis replikomis 
palydėdami neperkančius.

Organizacinis gyvenimas 
ne gyviausias, nors orga
nizacijų čia priskaitoma 
net iki 27. Vakarų pačiame 
mieste statoma retai ir tie 
patys mažai lankomi, nes 
jaučiama didelė stoka pa
talpų; o taip pat ne kas ir 
su muzika. Be menkoko 
ugniagesių, kito jokio or
kestro čia nėra. Kultūri
nės pramogos, k. t. teis
mai, paskaitos, čia dygsta 
labai retai.

Kupiškyje yra net apie 
12 bibliotekų. Kiek dau
giau skaitytojų turi Vals
tybinė Biblioteka.

Kupiškio kai kurios gat- 
l vės jau gražiai atrodo: 
j praplatintos, ištiesos, ap
šviestos elektra. Iš istori
nių vietų Kupiškis turi 
gražų piliakalnį, kur savo 
laiku buvo ožkų ganykla. 
Pradžioj Lietuvos nepri
klausomybės iš ožkų buvo 
atimtas, puošiamas, apso
dinamas medeliais, daro
mos pramogos, šaukiami 
susirinkimai, bet dabar, 
mirus keliems jo mėgė
jams, užmirštamas ir gal
vojama vėl ožkoms atiduo
ti. P. G.’

I
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Genovaitė' 
lietuviškai 

Mater. Gra- 
Pana Skais- 

Sveikino visus gra-

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 18, Parapijinės 

kyklos vaikučiai
mo- 

turėjo links- į 

į Hougton’s! 
Reservation.' 

turėjo kepda- 
; mi kilbasiukus (Hot Dogs) ir
j žaisdami. Klebonas apdovanojo 
j visus šaltakoše, tonikų ir k.

Birželio 20, visi graduantai iš
važiavo į pajūrį Point of Pine 
beach. Visus klebonas pavaišino 
skaniais pietumis. Gerai pasi- 
maudę linksmi ir dėkingi klebo-

Į
i nui grįžo į namus.
( Kun. F. Yonkus, 0. P., kurs 
įsu mums apie mėnesį praleido 
išvyko į New Yorką birželio 18 

'd.
I

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

5
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APSIVEDĖ

Queen Ann Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

kalbą.
Diplomus gavo sekantieji: J. 

Petrauskas. S. Jutkus, J. Ado
mavičius, J. Benušis, F. Geor
ge, F. Šilinis, A. Grandaitė, P. 
Verseckas, R. Urbonavičiūtė, 
P. Kirslis, J. Malinauskaitė ir 
L. Janeliūnaitė.

Atsisveikinimo kalbą pasakė

9, 1:00 P. M.
Birželio 23. amžinu ryšiu kle

bonas surišo Antaną Railą iš 
Stoughton su Stella Kontrimai- 
te iš Cambridge. Kontrimai še

ini Cambridge gyventojai ir ge-! 
ri parapijiečiai bei bažnyčios į 

trėmėjai. Vestuvės bus Eikš sa-j 
Įėję labai šaunios.

Birželio 30, susituoks Kleofas 
Kavolis su Ona Gailevičiūtė. i 
Kleofas Petrauskas su Anele

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai Išplauti, 

paveskite ŠI darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai.
SodewaU, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—13 mėnesių išsimokėjlmu 
*' “ TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

Taiso Ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apakaltltavimai ir patarimai dykai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS,
4115 Washington St.. Rosiindale, 

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

*V. JONO EV. BL. PA&ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 495 
E. 7th SL. So. Boston. Maaa

įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite į boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUM8ERIS IR GAS PITERIS

CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

WOODSTOCK
TYPEWR ITERS

ž

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakt}. 
Residence: 198 M SL, So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
TeL ŠOU Boston 396a

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

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

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 08)5 
Tel. ŠOU Boston 2509

i

I
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HEW BRITAIN, CONN AMSTERDAM.H.Y

DU NAUJI KAPAI

Birželio 23 d., sekmadienį po

BAYONKE, N. J

Šimtai Žmonių Parapijos 
Piknike.

Gegužės 19 d. Šv. Kazimiero 
: parap. choras surengė gražią 
' operetę — ‘‘Kaminkrėtys ir Ma- 
lūninkas”. Operetei vadovavo ir 
ją režisavo vargonininkas J. Ol
šauskas. Publikos buvo pilna 
lietuvių salė. Vaidinimas pavy
ko gerai, publika buvo patenkin
ta. Vaidino p-lė Stasė Karučiū- 
tė, Stasė Kiseliūtė, Bronislava 
Railiūtė, Bronius Žilinskas, An
tanas Marozas, Juozas Piliponis, 
režisierius Juozas Olišauskas ir 

' dalyvavo visas choras. Daugiau 
Pereitą savaitę po trumpos paren?imų Amsterdame.

ligos, General ligoninėj mirė a.
a. Kazimieras Sauka, 68 m. am- p- — —..........................
žiaus. Paliko nuliūdime žmoną pietų yra rengiama Sv. Razimie- 
sūnų, dvi dukteris ir podukrą. ro parap choro piknikas, kuris 
Velionis buvo viens iš pirmųjų prasidės i Val. šv. Kazimiero 

parap. parke.
Visi nuoširdžiai kviečiami at- 

pašelpinių slankyti. Bus geras orkestras, 
Kilęs iš byg vaigjų įr gėrimų. Iki pasi

matymo piknike.
Amsterdamietis.

Pereitą sekmadienį, įvykusia
me Šv. Andriejaus parapijos 
piknike dalyvavo šimtai žmo
nių. Ten matėsi netik vietiniai 
lietuviai bet ir iš apylinkių. O- 
ras buvo gražus, todėl pkniko 
dalyviai linksmai praleido laiką 
ir nemaža davė parapijai pelno.

šv. Andriejaus parapijos tvėrė
jų ir trustistų. Be to jis buvo; 
uolus darbuotojas 
draugijų reikaluose. 
Lietuvos, Kauno apskričio.

Birželio 10 d. staiga mirė a. a. 
Marijona Oškinienė savo na-' 
muose, Park St. Velionę rado 
negyvą šeimos nariai grįžę iš 
tris sūnus. Velionė buvo 56 me
tų amžiaus, kilus iš Lietuvos, 
Suvalkų krašto. Abu mirusieji > 
palaidoti su šv. mišiomis Šv. i 
Marijos airių kapuose. Tebūna 
gailestingas dangiškasis Tėvas. 
mirusiųjų vėlėms. I

Aukštesnius mokslus užbaigė.

Pereitą savaitę Juozas Jenke- 
liūnas ir Algirdas Ceškevičius,! 
užbaigė technikos mokslus Con- 
necticut Valstybės Kolegijoj. J 
Pranciškus Pranckevieius už
baigė mokslą Marianapolio ko-i 
legijoj ir ruošias vykti į semi-' 
nariją Tėvų Marijonų, Hinsdale, 
III. Jaunuoliams linkime gražios! 
ateities, ypatingai Pranciškui Į 
Pranckevičiui, kuris pasirenka 
sau tolimesnį kilnų mokslą. Jo 
išleidimui girdėjau yra rengia
mas vakarėlis, tad patartina 
dalyvauti visiems ir paremti šį 
kilnios dvasios jaunuolį, kuris 
yra ir našlaitėlis, nes neturi mo
tinėlės, tik tėvelį .

Skaudžios Žinios Apie Tėvynę 
Lietuvą.

Išgirdus per radio žinias pe
reitą sekmadienį ir pirm to, ne
vieno tėvynainio sudrebėjo šir
dis iš gailesčio ir baimės, neži
nant. koks likimas laukia mūsų 
brolius ir seseris Lietuvoje. Be
lieka tik melstis ir pasitikėti 
Dievo Apvaizdai. T. M.

—Laivu išvažiavimas įvyksta 
rugpjūčio 11 d. Važiuojama di
džiuliu laivu “Susąuehanna” į 
gražiausią vietą Rye, N. Y. 
Drauge važiuoja ir Jersey City 
lietuvių parapija. Tikietų plati
nimas jau prasidėjo.
— Birželio 16 d. atsilankė Pie

tų Amerikos Marijonų Tėvas J. 
Jakaitis, MIC. Jis sakė visus 
pamokslus ir darė kolektą Ar
gentinos lietuvių pirmąjai baž
nyčiai. Žmonės atsiliepė gausio
mis savo aukomis. Po mišparų 
Tėvas Jakaitis gražiai papasa
kojo apie Pietų Ameriką ir te
nai gyvenančius lietuvius.
— Birželio 17 d. klebonijoje į- 

vyko bendras pasitarimas Ba- 
yonne ir Jersey City dėl laivo 
išvažiavimo. Pasitarime daly
vavo iš Bayonne pusės kleb. 
kun. S. Stonis ir parapijos trus- 

įtistai C. Kalanta ir Jonas Jūse
lis, o iš Jersey City kleb. kun. 
M. Kemėžis ir parapijos trus- 
tistas Marcinka. Padaryta daug 
svarbių nutarimų.
— Birželio pamaldos prie Sal

džiausios Jėzaus Širdies įvyksta 
kas penktadienį 7:30.

HARTFORD, COHH

•*rv^

DARBININKAS B—-!
8

viai bei lietuvaitis važiuoja į LIETUVIŲ DIENA
Sea Cliff, jei nori savo draugus 
ir kaimynus pamatyti atvažiuok 
ir tamsta.

ST s g
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Anglijoje daug žmonių pateko įtarimui kaipo “Fifth Column 
riai ir jie areštuoti ir internuoti. Šiame vaizde matome jų stovyklą.

Atostogoms yra parvykę klie-1 Steponavičius, Joseph Stokes, 
rikas Vilčiauskas, studentas N.' Stanley Valaitis, John Vožnikai- 
Aleksis, Stasys Marcinkevičius, 
Jonas Valantiejus, kleb. kun. 
J. Valantiejaus brolio sūnus ir

' kiti.

tis, Adam Yovaišis, Matthew 
Yovaišis.

Artinantis tai istoriškai die
nai, Pittsburghiečiai dideliu 
džiaugsmu atnaujina praeitį ir

Kilo mintis tarpe katalikių jungia dabartį. Lietuvių Dienos 
moterų, kad reikalinga sutver- istorija yra sujungta su Šv. 
ti Altoriaus Draugiją mūsų pa- Pranciškaus lietuvių vienuoly- 
rapijoj. Susiėjo kelios veikėjos nu.
pasikalbėjo tuo reikalu ir dau-Į Septyniolika metų atgal, Die
giau nėra nieko girdėti. Virš vui padedant, Pittsburghe įsi- 
paminėta draugija yra labai kūrė mokslo apšvietos šaltinis, 
naudinga ir reikalinga mūsų Šv. Pranciškaus vienuolynas, 
parapijoj. į kuris buvo pageidaujamas

Šiuo tarpu mūsų bažnyčioj at- daug metų. Pittsburghas 
sirado dvi geros parapijietės, tikrai sakant pusiaukelis 
kurios pašvenčia kelias valan- Chicagos ir New Yorko.
das savaitėje dėl papuošimo ai- sujungus rytus ir vakarus tai 
torių ir prižiūrėjimo bažnytinių Pittsburghe buvo tikras reika- 
rūbų, tai yra neapsakomai gra-; las pagaminti apšvietos židinį, 
žus darbas už kurį priklauso pa- nes tokioje plačioje Amerikoje 
dėka toms geros širdies rųote-! ir dėl tiek daug lietuvių tiktai 
rims, būtent ponioms: Onai Dzi- buvo vienas lietuviškas vienuo- 
kienei ir Jievai Aluškienei.

per 
yra 

tarp 
Kad

lynas — Šv. Kazimiero, Chica- 
go, UI.

Dievo Apveizdai tvarkant, iš
mintingi kunigai ir žmonės, 
kaip kregždelės, suko apšvietos

Nuoširdžiai Sveikinam
p. Antanui Kadžiui, “Darbi

ninko” redaktoriui, sulaukus 25 < 
metų literatinio darbo sukak- lizd4 Pittsburghe. Prieš septy- 
ties, šia reikšminga proga Mo
terų Sąjungos 33-čios kuopos 
valdyba ir narės, nuoširdžiai 
sveikina p. Antaną Kneižį. Visi 
pažįstami veikėjai ir parapijie
čiai taipgi sveikina, linkėdami 
sveikatos toliau savo naudingą 
darbą tęsti dar ilgus ilgus me
telius. M.

BRID6EP0RT, CONN.
savo pirmąsias šv. mišias, gie
dojo iškilmingus mišparus ir 
palaimino su šv. Sakramentu. 
Naujam kunigui buvo surengtas 
puikus bankietas, kuriame da
lyvavo daug pasauliečių ir ku
nigų. Daugelis šia proga paša-, 
kė gražias kalbas ir sveikini-' 
mus. Už globą ir rūpestingumą 
naujajam Kristaus kariui reikia 
padėkoti prelatui J. J. Ambotui, 
kuris pasakė ir pritaikintą pa-; 
mokslą, kun. Kripui, kuris buvo 
iškilmių vedėjas, seselėms Pran- 
siškietėms už jų vaišingumą ir 
papuošimą bažnyčios, ponioms 
— Puteliūnienei, Alijošienei, 
Tamošiūnienei, Petrukevičienei, 
Povilaitienei, ir visoms kitoms, 
kurios kuo nors prisidėjo prie’ 
iškilmių paruošimo.

Linkime naujam kunigėliui 
gražiausios ateities ir pasiseki
mų.
Giminaitė Sesuo Angela-Marija.

i

WATERBURY, COHH.

KEARHY, H.J.

Gegužės 18 d. Šv. Juozapo Ka
tedroje buvo įšventinta 16 nau
jų kunigų, tarp kurių ir vienas 
lietuvis kun. Juozapas A. Ko- 
čiūnas. Gegužės 18 d. jis laikė

Birželio 9 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos pusryčiai, kurie buvo 
po šv. mišių. Pusryčių metu 
dalyvavo ir švilpukų benas. Šv. 
Vardo D-ja daug darbuojasi į- 
vairiose srityse. Būtų gera, kad 
visi vyrai suprastų šios D-jos 
reikšmę ir prie jos prisirašytų. 
Sąlygos yra labai lengvos.

Šv. Juozapo "parapijinės mo
kyklos užbaigtuvės įvyko birže
lio 16 d. Užbaigtuvių programą 
sudarė: 8 vai. šv. mišios, giedo
jo Mokyklos choras. Vakare, 
7:30 vai. įvyko diplomų įteiki
mai. Klasės šūkis: “Dievui 
Tėvynei”. Mokyklą baigė: 

Aukščiausios Pagarbos 
Mokiniai

Aldona Makaravičiūtė, Helen 
Matuliūnaitė, Edvard Kailukai- 
tis, Glodys Nekrošius.

Pagarbos Mokiniai
Albert Siperas, John Leugmi- 

nas, Eleanor Žukauskas, Louise 
Pirro, Albert Skrebutenas, 
Frances Trumpaitis, Edmund 
Shukaitis, Genevieve Pinevičiū- 
tė, Matilda Jankauskaitė, Ber- 
nard Marshalka, Lillian Popi- 
kaitė, Joseph Stokes, Helen Pe- 
daigaitė, Anthony Jokubaus- 
kas.

Geriausi Mokiniai Lietuvių 
Kalboje

Helen Matuliūnaitė, Gladys 
Nekrošius.

ir

cho-Birželio 16 d. parapijos 
ras ėjo bendrai prie Šv. Sakra
mentų ir turėjo bendrus pusry
čius savo tėvelių pagerbimui.

Kadangi mūsų parapijai su
eina 25 metai nuo jos įkūrimo, 
todėl nutarta šį įvykį atatinka
mai paminėti. Diėria dar galuti
nai nenustatyta, tačiau jau dau
gelis paminėjimui rengiasi.

Birželio 30 d. parapijos vaiku
čiai rengia didelį pikniką, 
Schuyler avė., 134 Lietuvių Pi
liečių klube. Visi kviečiami šia
me piknike dalyvauti, kad prida
vus jauniesiems ūpo ir energi
jos toliau darbuotis.

Birželio 16 d. apsivedė visuo
menės veikėjas Antanas Dauno
ras. Laimingo šeimyninio gyve
nimo. K.

Praeitą šeštadienį buvo para
pijos vaikučių pirmoji Komuni
ja, kur gražus būrelis priėjo. 
Vaikučius prirengė kun. J. V. 
Ražaitis, pirmą Šv. Komuniją! 
suteikė kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas.

Sekmadienį, birželio 16 d. bu
vo išvažiavimas P. G. P. Š. drau
gijos į p. Ramučio giraitę, išva
žiavime kartu matėsi ir klebo
nas, ir kiti Bridgeporto veikė
jai.

Birželio 8 d., Šv. Vardo jaunų 
vaikinų draugija turėjo šokius 
parapijos salėj, į šokius atsilan
kė daug jaunimo.

Dabar laukiame parapijos me
tinio pikniko, kuris įvyks liepos 
14 d. toj pačioj vietoj, kur pra
eitą metą. Rengimo komitetas 
sako, kad bus daug naujienybių 
šį metą. Jaunimui yra graži sa
lė dėl šokių, ir bus geras orkes
tras.

niolika metų gražus vienuolynas 
buvo pastatytas, kuriame už
tektinai vietos dėl Sesučių ir A- 
kademijos mokinių, o dabar jau 
tas namas pasidarė dėl Sesučių 
ir Akademijos mokinių, per ma
žas. Todėl Dievui taip tvarkant, 
būtinas reikalas yra didinti 
mokyklą. Taigi Lietuvių Dieno
je, šiais metais įvyks kitas isto
riškas atsitikimas, kurį visi mū
sų lietuviai norės pamatyti — 
pašventinimas kampinio akmens 
naujos mokyklos. Iškilmės įvyks 
3 vai. po pietų, Lietuvių Dieno
je, liepos 4 dieną.

Pittsburghas padarė didelį 
progresą ir kitais atžvilgiais. 
Susiorganizavo du garsūs cho
rai: Maironio choras ir Pasau
linės parodos choras. Taigi abu
du chorai yra pakviesti daly
vauti iškilmėse Lietuvių Dienos. 
Visiems lietuviams bus žingeidu 
pamatyti skaitlingus chorus, 
dar svarbiau išgirsti juos.

Šv. Mišios bus 11 valandą Šv. 
Pranciškaus koplyčioje. Malo
nu bus pirma pasimelsti, o po 
to gražiai pasilinksminti. Malo
nu bus visiems susitikti Sesu
čių parke, lietuvių dienoje, lie
pos ketvirtą. Pittsburgietis.

jaunimui, nes kurie tik pamato, 
tai visi nustemba vargonų gra
žumu ir galingumu.

BROOKLYH.H.Y.
O.

pp. Juozo ir Paulinos Grigų 
duktė Ona Grigiūtė ištekėjo už 
Alex. Panych, birželio 15 d. 
Kleb. kun. N. Pakalnis suaeikė 
Moterystės Sakramentą. P-nia 
Grigiūtė - Panych buvo gražiai 
pasipuošusi balta (satin) kara- 
laitiška šliūbine suknia ir trum
pu velionu su vainikėliu. Jos 
bukietas buvo Lilia the Valley. 
Po skanios vakarienės pp. Gri
gų namuose, jaunieji išvažiavo 
į Canadą. Sugrįžę apsigyvens 
New Britain, Conn. Mes linkime 
pp. Panych linksmo ir laimingo 
gyvenimo! Aguona.

Parapijos choras rengiasi da
lyvauti trilypėj gegužinėj, kuri 
įvyks liepos 21, New Haven, Ct.įvyks šv. Kazimiero Parapijos 

Piknikas.
Parapijos veikiančioji komisi

ja, su savo klebonu kun. J. Jan
kausku priešakyje, visu smar
kumu ruošiasi prie metinio pa
rapijos pikniko, kuris įvyks bir
želio 30 d., Sea Sliff sode, kuris 
yra ant jūrių krantelio, Morris 
Cove.

Visi parapijiečiai bruzda ir 
laukia pikniko dienos, nes, sa
ko, kad visus reikalus tą dieną 
padės į šalį ir dalyvaus piknike.

Teko girdėti, kad Žemaičiai, 
skaitlingai susigrupavę, daly
vaus, bet Suvalkiečiai Dzūkai ir 
Augstaičiai, sako, neatsiliks 
nuo Žemaičių, tai kaip girdėti 
bus skaitlingas piknikas.

New Haven’o parapijiečiai vi
suomet moka sumaniai paremti 
parapijos parengimus, taigi pa
sitikiu, kad ir šį pikniką pada
rys sėkmingą.

Būtų malonu, kad ir aplinki
nių kolonijų, lietuviai atvyktų 
ir maloniai laiką praleistų prie 
vandenio, kur galima pasimau
dyti ir smagiai pasišokti gra
žioj svetainėje, kuri yra prie pat 
vandens.

Taigi neužmirškit, kad birželio 
30 d., visi šios kolonijos lietu-

MERGAITES
Mary Ačaitė, Rita Ayotte, E- 

leanor Bradūnaitė, Teresa D’An
gelo, Leocadia Dapkiūtė, Ann 
Grėbliūnaitė, Matilda Jankaus
kaitė, Helen Karaliūtė, Aldona 
Makaravičiūtė, Helen Matuliū
naitė, Claire McDonnell, Jose- 
phine Meleckytė, Gladys Nekro- 
šiūtė, Helen Padaigaitė, Gene
vieve Pinevičiūtė, Louise Pirro, 
Lillian Popikaitė, Theresa Ray- 
mond, Helen Cakalaitė, Virgi- 
nia Smith, Julia Strakauskaitė, 
Frances Trumpaitytė, Helen 
Verseckaitė, Eleanor Žukaus
kaitė, Frances Žukauskaitė.

BERNAIČIAI
George Bakutis, Daniel Blake, 
Edmund Bražis, Edvard Dovi- 
daitis, Anthony Grinsunas, Ed- 
ward Hart, Raymond Jager, 
Anthony Jokubauskas, Edward 
Kailukaitis, John Karpavičius, 
Thomas Keyes, Stanley Klima
šauskas. John Leugminas, Ge- 
rald Madeo, Bernard Marshal
ka, Albinas Miklinevičius, John 
Petrokaitis, Albinas 
Edmund Shukaitis, 
Shukaitis, Raymond 
Albert Siperas, Albert 
tenas, Frederick Stager, John

Teko nugirsti, kad yra sava
norių važiuoti į Brooklyn, N. Y. 
Lietuvių lienoj liepos 4 d. Būtų 
gerai, kad kas ir nuvyktų, nes 
tenai galima bus daug pamatyti, 
o ypač dainuojantį jaunimą.

Parapija ir parapijos choras 
labai džiaugiasi naujais gražiais 
vargonais. Tikrai, kad yra kuo 
džiaugtis, ir parapijiečiams ir

šauktis, 
William 
Šimkus, 
Skrebu-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i!
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i!

Tą pačią dieną įvyko Šv. Juo
zapo parapijos piknikas, Linden 
Park, Union City, Conn. Pikni
kas buvo labai pasekmingas. 
Dalyvavo parapijos choras ir 
švilpukų benas, kurie publiką 
gražiai palinksmino. Taip pat 
dalyvavo baseball rateliai.

Birželio 23 d. toj pačioj vietoj 
ivyksta 6 katalikiškų draugijų 
piknikas. Šiame piknike dainuos 
parapijos solistai, švilpukų be- 
nas ir kitos meno jėgos. Gros p. 
Digimo orkestras. Dalis uždar
bio skiriama suvargusiems vil
niečiams. Komisija prašo visų 
mylimų parapijiečių šiame pik
nike dalyvauti.

Waterburiečiai rengias į Lie
tuvių Dieną, į Marianapolį. Ku
rie mano važiuoti autobusais į- 
sigykite bilietus, kuriuos galite 
gauti pas ponias Markevičienę, 
Stankevičienę, Karinauskienę. J. 
Girdzijauskienę ir Jokubauską. 
Nelaukite paskutinės dienos. Vi
si į Marianapolį. į Lietuvių Die-

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

Šįmet ‘‘Darbininkas” minėdamas 25 metų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas” eina du sykiu į savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio Ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.

“DARBININKAS”
366 W. Braeduny, So.tatM,Mass.


