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Kaip tik naujoji Lietuvai 
vyriausybė legalizavo ko
munistų partiją, tai Kau
ne ir kitur komunistai su-! 
ruošė demonstracijas; su
šaukė savo konferenciją,; 
ir kaio užsienių spauda 
praneša, nutarė reikalauti; 
Lietuvą visiškai prijungti, 
prie sovietų Rusijos. Ko
munistų nutarimas, jeigu 
toks yra padarytas, griež
tai priešinasi Lietuvos 
konstitucijai ir įstaty
mams, nes tai yra prieš
valstybinis darbas, griau
nąs Lietuvos nepriklauso
mumą.

Naujoji vyriausybė tu
rėtų komunistų partija 
vėl uždaryti, jeigu ji (vy
riausybė) stovi už Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės išlaikymą. Ar ji tą 
padarys? Abejojame!

Vienas iš nekultūrin- 
giausių dabartinės Lietu
vos vyriausybės darbų, tai 
leidimas iš bibliotekų pa-i 
imti ir deginti Smetonos ir 
kitų knygas. Toks darbas 
yra griežtai smerkiamas 
visų kultūringų žmonių. 
Kadangi komunistai deda
si “pažangiais”, “progre
syviais”, tai jie turėtų pa
tys pirmieji pasmerkti Pa
leckio vyriausybės tokius; 
vandališkus darbus. Bet iš 
komunistų to nesulauksi
me. Amerikos lietuvių ko
munistų redaktoriai šau
kia: “Valio, Paleckio vy
riausybė!** —

Komunistai šauks Palec
kio vyriausybei valio, ka
da toji sugrūs į kalėjimus 
ištikimuosius Lietuvos vy
rus, kurie iškovojo, kovoja 
ir pasiryžę kovoti dėl Lie
tuvos ■ nepriklausomybės 
ir laisvės; jie šauks valio ir j 
tada, kada sovietų Rusijos 
komisarai pareikalaus pri
jungti Lietuvą prie Rusi
jos, nes jie ir dabar šaukia 
bravo Stalinui, kada rau
donarmiečiai okupavo Lie
tuvą.

Komunistai dedasi kovo
tojai dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, bet 
tikrenybėje jie yra mūsų 
tautos išgamos, mūsų tė
vynės Lietuvos duobka
siai, Stalino vergai.

Šiandien ne vienam ir 
eiliniam komunistui atsi
darys akys, kad komunis
tai buvo ir yra Lietuvos
•priešai, demokratijos prie- karą buvo Rusijos valdo-ižinę nepriklausoma valsty- 
šai. Jiems yra kur kas ma, bet kada Rusiją užval-t be, 1920 metais, bet 1921 
meilesnis komunizmo dik- dė komunistei, jos gyven-; metais, kovo mėnesį, j; 
tatūros bizūnas už Lietu- tojai balsavimais nutarė ^užgrobė ir įvedė komuniz- 
vos nepriklausomybę ir 
laisvę.

Patriotingieji lietuviai, 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės šalininkai, 
turėtų visiškai išskirti ko
munistus ir nieko bendra 
su jais neturėti. Neremti 
jų spaudos, jų parengimų, 
kol jie nepadarys viešos 
atgailos už savo žalingus 
Lietuvai darbus.
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Rusija Pašalino Lietuvos Sargybą
PALECKIO VYRIAUSYBES 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Stockholm, Švedija, birž. 

27 — Sovietų Rusijos ka
riuomenė pašalino Lietu
vos sargybą, kuri buvo 
prie Vokietijos rubežiaus 
ir sustatė savo raudonar
miečius. Tai dar vienas į- 
rodymas, kad Lietuva ne
beturi laisvės ir nepri
klausomybės; viskas mūsų 
tėvynėje yra šiuo metu 
tvarkoma Stalino įsaky
mais.

Visi tėvynės mylėtojai 
; apgailestauja jos dabarti
nę padėtį ir smerkia ne
teisingą sovietų Rusijos į- 
siveržimą į Lietuvą, su
laužymą padarytos nepuo
limo sutarties ir šalies pa
vergimą.

Lietuviškieji komunistai 
visur rengia džiaugsmo i 

’ prakalbas ir siunčia Stali
nui sveikinimus ir dėkoji
mus. Tautos išdavikai.

i Ir kodėl komunistai 
i džiaugiasi? Kaip jie gali į- 
rodyti, kad po žiauriojo 
Stalino valdžia Lietuvos 
žmonės turės geresnį gy> 
venimą? Ar sovietams už
grobus Vilniaus kraštą 
Lietuvos gyventojai nera
šė, kaip bolševikai atėmė 
nuo žmonių visus turtus, 
gyventojus išvežė į Rusi
jos gilumą? Ar Rusijoje 
komunizmas pagerino 
žmonių gyvenimą?

Kodėl Amerikos karštie
ji komunistai, kaip tai, 
Andrew Smith, Max East- 
man, Fred E. Beal; Pran
cūzijos Andre Gide; nuva
žiavę į Rusiją griežtai pa
smerkė komunizmą ir jo 
ant visados atsižadėjo ? 
Lietuviškieji komunistai 
ne dėl to džiaugiasi, kad 
Lietuvos žmonių gyveni
mas bus pagerintas, nes 
žino, kad taip nebus, bet 
džiaugiasi, kad Katalikybė 
Lietuvoje bus naikinama, 
katalikai kankinami. Tik
rai šėtoniškas džiaugs
mas.
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Sakoma, kad pragaras buvo Flandrijoje, Belgijoj, kuomet vokiečiai buvo apsupę prancūzų, britų ir bel
gų kariuomenes, o jos norėjo pasiliuosuoti. Tuomet lijo bombų lietus, kurios degino, ardė, griovė, triuškino 
viską, kas tik buvo joms ant kelio. Didieji tankai roplojo kaip milžiniškos geležinės - plieninės prarajos iš 
kurių sklido kulkų lietus ir ugnies liežuviai bučiavo kas tik jiems pakliuvo kelyj. Nuo jų bėgo visi, kas kur, 
galėjo pabėgti. Ir šiame vaizde matome, kuomet dūmų debesiai kilo ir naikino nuosavybes Dunkirk mieste 
Belgijoj, tuomet moterys su savo turtu - vežimukais (tik vežimukais, nes viskas turėjo pasilikti sunaikini
mui) bėgo ir nežinojo kur galėtų pabėgti nuo besiartinančio pragaro.

Užsienio Korespondentai Jaučia, Kad 
ANGLIJA-VOKIETIJA TAIKOS 

DERYBOSE
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Iš Europos koresponden

tai praneša, kad Anglija ir 
Vokietija vedą taikos de
rybas, bet visa tai laikoma 
didžiausioje paslaptyje. 
Sakoma, kad Hitleris pa
skelbsiąs taikos sąlygas 
penktadienį, birželio 28 d. 1 serga.

Sunkiai Serga Myron Tayior

Roma, birž. 27 — Myron 
C. Taylor, prezidento Roo- 
sevelto atstovas Vatika
nui, sunkiai ir pavojingai

Sovietų Rusija Puola Rumuniją

l

Budapeštas, Vengrija,—,nori ją užgrobti ir priskir- 
Birž. 27 — Sovietų Rusijos 
kariuomenės pulkai pradė
jo pulti ir kovoti prieš Ru
munijos rubežiaus sargy
binius. Sovietų Rusija no-j buvo sutartimi pripažinę 
ri užgrobti Besarabiją. Be-’nepriklausomybę; bolševi- 
sarabija prieš pasaulinį' kai buvo Gruziniją pripa-

ti prie Stalino valdžios. So
vietų Rusijos bolševikai 
1917 metais, užgrobė Uk
rainą, kuriai jie pirmiau

Maskva, birž. 27 — So
vietų radio praneša, kad 
vyriausybės įsakymu visi 
darbininkai turės dirbti 
šešias dienas į savaitę, ir 
jų darbo valandos bus pra- 
ilgytos, nes reikalinga pa
greitinti krašto industri
ją-

Pirmiau Rusijoje, kaip 
bolševikai sako, darbinin
kai dirbo penkias dienas į 
savaitę ir šeštąją turėjo 
laisvą, bet dabar tas pa
naikinta, nes matomai 
Stalinas rengiasi prie dau
giau kitų tautų užpuoli-

mų.
Sovietų Rusijoje darbi

ninkai neturi jokių teisių, 
nei savo unijų nei balso 
valstybės reikaluose ar sa
vo gerovės dalykuose. Jie 
yra valstybės vergai. Kur 
valstybės komisarai jiems 
isako dirbti, tenai jie turi 
dirbti, arba badu mirti.

Kiek valandų komisarai 
darbininkams įsako dirbti, 
darbininkai negali protes
tuoti ar išeiti į streiką. 
Komunizmas davė darbi
ninkams ne laisvę, bet di
džiausią vergiją.

ją

prisidėti prie Rumunijos.1 mo rėžimą. Rusijos bolše- 
Ir taip po Versalio taikos,' vikai užgrobė Lenkijos 
Besarabija buvo Rumuni-(krašto dalį, sunaikino Suo- 
jos provincija. i miją, užgrobė dabar Lat-

Dabar Rusijos bolševikai viją, Estiją ir Lietuvą.

Sovietai Užgrobia RumunijosDalj

Amerika Neparduoda 
Anglijai Laivų

Washington, birž. 27 — 
Anglijos vyriausybė norė
jo nupirkti Amerikoje 111 
karinių laivų, bet vyriau
sybė pareiškė, kad jiė Tie- 
bus parduoti.

Bucharestas, Rumunija, 
birželio 27 — Kaip jau ži
noma, tarp sovietų rau
donarmiečių ir Rumunijos 
kariuomenės įvyko susi
šaudymas. Rumunai nušo
vė vieną sovietų karo lėk
tuvą mūšiuose. Sovietų 
komisarai įdavė Rumuni
jos vyriausybei ultimatu
mą. Pareikalavo Besarabi
jos ir šiaurinės Bukovinos 
provincijos dalies.

Rumunijos vyriausybė 
sušaukė posėdį ir nutarė 
priimti sovietų Rusijos ul
timatumą.

Vadinasi, sovietai jau į- 
kėlė koją ir į Balkanus.

Vilnius, Elta, 1040/V/28. 
Darbai Gedimino kalne tę
siami toliau. Netrukus bus 
pradėti ir Trakų istorinių 
paminklų tvarkymo dar
bai. Tam reikalui Seimas 
paskyrė 50,000 Lt.

LIETUVOJE SUNAIKINO 
PAŠTO ŽENKLUS

Iš Stockholm praneša įvyko manifestacijos Kau- 
Kauno žinias, kad naujoji, 
Justo Paleckio vyriausybė ; 
įsakė sunaikinti visus paš- į 
to ženklus (postage 
stamps) ant kurių yra 
Smetonos ir kitų paveiks
lai.

Paleckio Vvriausvbė Antaną 
Merki Atleido Iš Pareigų

Iš Stockholmo praneša, 
kad buvęs premieras An
tanas Merkys grįžo į savo 
senas pareigas, kaipo Kau
no burmistras. Justo Pa
leckio vyriausybė Antaną 
Merkį atleido iš burmistro 
pareigų.

Justo Paleckio vyriau
sybės žinios paduoda, kad 
pirmadienį, birželio 24 d.

ne, kur dalyvavo 70,000 
minia. Bet užsienio žinios 
paduoda, kad sekmadienį, 
birželio 23 d. įvyko demon
stracijos Kaune, kur daly
vavo 10,000 darbininkų. 
Demonstrantai priėmė re
zoliuciją, kuria reikalauja, 
kad Lietuva būtu prijung
ta prie Sovietų Rusijos ir 
taptų jos respublika. Pa
našios demonstracijos įvy
ko Latvijoje ir Estijoje.

Demonstrantai pasiuntę 
Stalinui ir raudonajai ar
mijai sveikinimus ir padė
ką.

Kyla klausimas, ar Kau
no “darbininkai” neturi ki-

Dekanozovas

Ketvirtadienį, birželio 27 
d., gavome Paleckio vy
riausybės iš Kauno žinias, 
kurias “Darbininko” re
dakcijai prisiuntė Lietuvos 
Generalinis Konsulatas iš 
New Yorko.

Paduodame kaip parašy
tos.

“Kaunas, birželio 25 d.— 
Pirmadienį, dalyvaujant 
70,000 organizuotų kau-

niečių miniai, Kaune įvyko 
milžiniška liaudies mani
festacija pasveikinti Lie
tuvos liaudies vyriausybę, 
draugingos SSSR atstovy
bę. Gausingi kalbėtojai 
reiškė džiaugsmą dėl išsi
vadavimo iš Smetonos ti- 
ranijos, bei padėką Sovsą- 
jungos tautų vyriausybei 
už pagalbą, apsaugą ir rei
kalavo tuč tuojau legali
zuoti Lietuvoje komunistų 
partiją. Ministrų Tarybos 
vardu į sveikinimus atsakė 
Gedvilas, išdėstydamas 
vyriausybės pastangas ku
riant naują laisvą darbo 
Lietuvą.
sveikinimo kalbą baigė — 
Tegyvuoja SSSR Lietuvos 
draugystė, tegyvuoja lais
va lietuvių tauta. Manifes
tacija praėjo pavyzdingai, 
entuziastingai. Ilgai gat
vėse aidėjo besiskirstan
čių dainos”.

“70,000 organizuotų kau
niečių minia”, kai ką gali 
nustebinti iš kur tiek daug 
pritarėjų - simpatizatorių. 
Lengva atsakyti. Pabaltijo 
valstybėse dabar yra, kaip 
žinios paduoda, 500,000 
raudonarmiečių. Spėjame, 
kad Kaune raudonarmie
čių yra kur kas daugiau, 
kaip 70,000. Be to, 70,000 
minią galėjo sudaryti ir ci
viliai, kad ir nesimpatiza- 
toriai. Minia susirinko pa
siklausyti ką sako komi
sarai.

“Milžiniška liaudies ma
nifestacija sveikino Lietu
vos liaudies vyriausybę, 
draugingos SSSR atstovy
bę”? Kas ta “Lietuvos 
liaudies vyriausybę” suda
rė? Lietuvos liaudis netu
rėjo ir neturi balso. Dabar
tinę vyriausybę sudarė 
Maskvos komisarai. Sako 
“drauginga SSSR”. Ar 
“drauginga”, kad ji į Lie
tuvą prigrūdo raudonar
miečių? Ar “drauginga”, 
kad ji kėsinasi visiškai 
praryti Lietuvos nepri
klausomybę ?

Kiekvienas lietuvis pat
riotas, perskaitęs Kauno 
dabartinės vyriausybės ži
nias, dar labiau užsigrū
dins kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės, dar griežčiau nusista- 
tys prieš Lietuvos duobka
sius komunistus, kurie 
taip uoliai dirba svetimos 
valstybės naudai.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, birželio 29 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų radio programa. Lietuviškos drenos, muzika 
ir pranešimai pasieks visų Naujos Anglijos lietuvių 
namus oro baigomis iš WC0P stoties, Boston.

Draugijos skelbkite savo piknikus Darbininkų ra
dio programoje; biznieriai skelbkite savo biznius. Vi-

tokio darbo, kaip tik de- sus pranešimus ir skelbimus siųskite arba priduokite 
monstracijas ruošti, rei-'.šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. 
kalavimus gaminti?! |Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680.



Penktadienis, Birželio 28, 1940
TT

A

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBININKAS

v •

v »

3

Dr. Jonas Navic- jos didysis literatas, Gerb. 
kas, Tėvų Marijonų Kon-j Jonas Kmitas sako, mūsų 
gregacijos provincijolas, į išeivi jos Vilniuje. 
Marianapolio Kolegijos j Lietuvos nepriklauso- 
rektorius, praneša, kad p. mybė ir laisvė pavojuje. 
T. Matusevičius Brainard 
Field, Hartford, Conn., 
valstybės akredituotas la
kūnas, savu lėktuvu pasi-! 
žadėjo atlėkti liepos 4 d. į: 
Lietuvių Dieną, Mariana
polio parkan. Lakūnas 
Matusevičius praleis visą 
dieną. Kuris svečių norės, 
galės pasinaudoti šia pro
ga — paskraidyti ore.

Kaip jau buvo skelbta, 
Lietuvių Diena prasidės 
iškilmingomis pamaldo
mis 10 vai. rytą (Dienos 
šviesos taupymo laiku). 
Po pamaldų pietūs, spor
tas, šokiai, žaidimai, meno 
mėgėjų programa. Popie
tinės programos svarbiau
sia dalis, tai Dainų prog
rama, kurią išpildys jung
tinis parapijų chorų cho
ras.

Lietuvių Diena yra tai 
tradicinė Naujos Anglijos 
lietuvių šventė. Svarbiau- į 
šia, kad toji šventė kasmet: pos 4, 1____
įvyksta, kaip mūsų išeivi-1 Thompson, Conn.!

• v

Mūsų tauta privalo būti 
vieninga. Suvažiuokime į 
Lietuvių Dieną prašyti 

1 Aukščiausiojo apsaugoti 
i Lietuvą, jos nepriklauso
mybę ir laisvę, prašyti, 
kad palaimintų ir mūsų iš
eivijos darbus Bažnyčios 
ir tėvynės Lietuvos nau
dai.

Suvažiuokime visi sus
tiprinti savo tautinę dva
sią ir pasiryžimą. Lai iš 
mūsų lietuviškų krūtinių 
išsilieja gražios lietuviš
kos patriotinės dainos, ža
dinančios kiekvieną lietu
vį į darbą dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

Lai skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias! Lai 
pasaulis išgirsta, kad lie
tuvis nori gyventi laisvai 
ir nepriklausomai, kad jis 
nenori vergauti sveti
miems!

į Visi į Lietuvių Dieną, lie- 
---- i 4, Mariana poly,

Paryžiaus miesto centras patyręs, kad kur prie
miesčiuose palietė vokiečių bombų jėga, palikdama tik 
griūvėsiu krūvas, kaip čia vaizde parodoma, tuo jaus 

į Paryžius pasiskelbė “open city” ir visa kariuomenė pa- . 
! sitraukė iš miesto. Vokiečiams buvo lengvas kąsnis ir' 
(didžiai pelningas. Sakoma, kad Paryžiaus požemiuose 
yra paslėpta Prancūzijos šalies aukso apie $1,850,000, ■ 
000. Esą giliai po vandeniu. Sakoma, kad vokiečiai ne
suras?!

Sovietu Sudarytos Lietuvai 
Valdžios Darbai

TŪKSTANČIAI IŠVAROMI 
Į RUSIJOS GILUMĄ

v •

Vatikanas, 
Radio žiniomis 
kad sovietų Rusijos bolše-; 
vikai 600,000 lenkų išgrū
do į Rusijos gilumą, o į 
Lenkiją atsiunčia bolševi
kus iš Rusijos.

birž. 27 —-komunistai norėtų sugrįž- 
pranešta, i ti, bet Franco vyriausybė 

pareiškė, kad jie nebelai
komi šalies piliečiais ir ne-! 
bus įleidžiami.

Šveicarijos Gyventojai 
Pažadėjo Atgailą

Anglija Reikalauja Amerikos 
Lėktuvų

New York, birž. 27 —An
glija atsiuntė į Ameriką 
Harold James, kad jis pa
sirūpintų Amerikoje nu
pirkti 5000 karinių lėktu
vų kas mėnesį. Henry Ford 
atsisako išdirbti lėktuvų

Kaip žinoma, sovietų Ru
sijos komisarai, raudonar
miečiams okupavus Lietu
vą, Kaune sudarė Lietu
vai naują vyriausybę iš 
rašytojų, kurie jokiame 
valstybiniame ir politinia
me darbe nėra buvę, išsky
rus inž. Galvanauską ir p. 
Mašiotą.

Naujoji vyriausybė pir
miausia paleido iš kalėji
mų politinius kalinius, pa
leido tautininkų sudarytą 
seimą, pažadėjo pravesti 
naujus seimo rinkimus 
Lietuvos konstitucijos nu
matyta tvarka. Visa tai 
gerai. Bet tik pažadėjimai. 
Darbai ką kitą parodo.

Tuojau griebėsi “valyti” 
iš ministerijų, laikraščių 
redakcijų visus pareigū-

| ■ . .—U!------ J.

.dŽicĮ laisvę, o iš redakcijų 
pašalio o senuosius redak
torius; užtikrino laisvę vi
sų įstikinimų žmonėms ir 
organizacijoms, o uždarė 
kitų įsitikinimų organiza
cijas.

Amerikos lietuvių komu
nistų spauda džiaugiasi, 
kad jau dabar gali laisvai 
siųsti savo laikraščius į 
Lietuvą. Dabartinė vyriau
sybė užtikrino laisvę vi
siems. Taigi ir mūsų kata
likų spauda turėtų laisvai 
pasiekti Lietuvą. Tautinin
kų vyriausybės cenzoriai 
grąžino nemažai ir “Darbi
ninko” numerių. Dabar ir 
“Darbininkas” turėtų lais
vai pasiekti ir platintis 
Lietuvoje. Mes taip sako
me, pasiremdami dabarti
nės vyriausybės užtikrini
mu. Pagyvensime ir pama
tysime.

Lietuvos paštas yra užti
krinęs Jung. Valstybių 
paštui, kad cenzūros neį
leidžiamus “Darbininko” 
numerius grąžins leidė
jams.

Birželio 26 d. gavome iš 
Lietuvos tautininkų vy- 

; riausybė ''cenzūros nepra
leistus “Darbininko” nu
merius, būtent, kovo 29 d. 
ir gegužės 3 d. š. m.
• Naujosios vyriausybės 
cenzūra, laikydamasi duo
tų pažadėjimų, turėtų įsi
leisti visus “Darbininko” 
numerius, nes “Darbinin
kas” drąsiai gina Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę, 
ir stovi už tai, kad Lietu
voje būtų koalicijinė vy
riausybė, sudaryta demo
kratiniu būdu, pagal jos 
gyventojų įsitikinimų. Ka-

!

Zurich, Šveicarija, birž. (
27 — Šveicarijos katalikai 
iškilmingai pasižadėjo per 
tris metus, Advento metu, 
vieną savaitę pašvęsti at
gailai, jei Dievas apsaugos motorus, jei Amerika juos 
jų kraštą nuo dabartinio parduos Anglijai, 
karo nelaimių. Žmonės di-į 
džiais būriais kas rytą ei- ITALIJA MAŽAI TEIŠREIKA 
ną į bažnyčias išklausyti *
šv. mišių. Vakarais visose 
bažnyčiose yra laikomos 
pamaldos už taiką.

Franco Neįsileidžia
Komunistų

VOKIETIJA BOMBARDUOJA 
ANGLIJĄ -----------------------♦ ------

Taft, Vandenberg ir Will-
kie, kuris iš jų bus išrink- lerio lakūnai 
tas kandidatuoti į prezi- kurnu pradėjo bombarduo- 
dentus, dar sunku pasaky
ti.

Japonija Stato Reikalavimus
Anglijai

Londonas, birž. 27 —Hit- 
visu smar-

ti Angliją. Europos kari
ninkai sako, kad Anglija 

!bus nugalėta į kelias sa
vaites laiko, nes ji pasiliko 
viena prieš Vokietijos ir I- 
talijos diktatorius.

Iš Romos pranešama, 
kad Hitleris su Mussoliniu 

vo, kad Anglija uždarytų susitarė būtinai karą už- 
rubežius prie Burmą ir Ki- baigti su Anglija^prieš lap- 
nijos, kad Kinija negalėtų 
gauti pagalbos kariauti 
prieš Japonus.

Pabaltijo Komunistų Parti
jos Reikalavimai

Tokio, birž. 27 — Japoni- 
jos vyriausybė pareikala-

■ ■ 1
nūs ir redaktorius, ir į jų 
vietas sustatė asmenis, 
paleistus iš kalėjimo, kur 
jie buvo nuteisti už komu
nistinį arba svetimos vals- 

i tybes naudai veikimą, kaip dangi Lietuvoje yra 85% 
pavyzdžiui^ Lietuvos poli- katalikų, tai proporciona- 
cijos viršininku paskyrė liai katalikai 'turi turėti 
Sniečkų, kuris Lietuvos savo atstovų daugumą vy- 
požemiuose visą laiką dir- riausybėje.
bo sovietų Rusijos naudai. -------------

• I

Komunistų Partija 
Lietuvoje

!

Mirė Kun. Francis B. 
Goeding, Jėzuitas

kričio mėnesį. Berlyne ir 
Romoje jaučiama, kad jei 
lapkričio mėnesy Roose
veltas vėl būtų išrinktas 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentu, Amerika 
tikrai stotų ginti Anglijos, 
jeigu Anglija dar nebūtų 
nugalėta.

Sakyti, kad Amerika tu
rėtų eiti Anglijai į pagal
bą, reiškia paskelbti karą 
prieš Vokietiją ir Italiją. 
Cincinnati Arkivyskupas 

turėjo McNicholas pareiškė, kad 
konferencijas. Komunistų i Amerika neturi jokio pa- 
partija reikalauja, kad Pa- grindo 
baltijo valstybėse būtų su- prieš tas tautas, 
valstybinta industrija, pa
dalinti dvarai (Lietuvoje gelbėjo Europai išspręsti 
ir be komunistų reikalavi- ■ bei sutvarkyti reikalų 1919 
mų dvarai buvo išdalinti ir j metais, nieko nepagelbėtų 
dalinami. Red.) ir įkurta ir dabar jei įsikištų į karą, 
“liaudies armija”, išlavin-j Amerika nieko nepagelbė- 
ta kovoti petys į petį su • tų Europai, nieko sau ne
raudonąja armija. (laimėtų, bet visa gali pra

laimėti. Amerikos uždavi
nys yra sutvirtinti savo 
krašto apsaugą”.

Stockholm, Švedija, bir
želio 27 — Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos dabartinės vy
riausybės legalizavo ko
munistų partiją, kuri tose 
šalyse suruošė visą eilę 
demonstracijų ir

raudonąja armija.
Komunistai savo reika

lavimus įteikė visoms Pa
baltijo valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vy
riausybėms.

Anglijos Lakūnai Bombar
duoja Italijos Miestus

ItalijosRoma, birž. 27 
vyriausybė praneša, kad 
Anglijos lakūnai bombar
davo Naples uostą, bet bu
vo nuvyti atgal ir nuosto
lių nepadaryta.

paskelbti karą

Jis sako: “Amerika nepa-

Lenkijos Kareiviai Kovosią 
Už Angliją

Londonas, birž. 27 — 
Lenkijos kariuomenės pul
kai, kurie kovojo Prancū
zijoje prieš Hitlerį, dabar 
subėgo į Angliją ir pareiš
kė, kad jie kovosią su An
glija “už laisvą ir nepri
klausomą Lenkiją”.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE 
ATSIŠAUKIA Į AMERIKIEČIUS

----------- Boston, Mass., birž. 27— 
Lietuvoje buvo uždaryta Kun. Francis Goeding, jė- 

komunistų partija, nes ko-1 zuitas, Švč. Trejybės pa- 
munistai visada buvo Lie- rapijos klebonas, mirė su- 
tuvos nepriklausomybės ir laukęs 86 metų amžiaus. Į 
laisvės priešai. Jie dirbo 
svetimos valstybės, bū
tent, sovietų sąjungos 
(Rusijos) naudai. Tai Lie
tuvos penktoji kolona.

Tiesa, Lietuvoje tauti
ninkų valdžia uždarė Krik
ščionių Demokratų, Liau
dininkų ir Socialdemokra
tų partijas. Tik tautininkų 

iš tė, arba jie buvo nepriimti, | partija turėjo laisvę.
■1 Maskvos pastatyta nau

jos, Italijos ir Vokietijos, ja vyriausybe Lietuvai at-! XA1V1C 
šiuo metu, yra sulaikytas, gaivino komunistų partiją,

foiiiininlrn nnriiin • O J ’

LAVO IŠ PRANCŪZIJOS

i

Roma, birž. 27 — Italija' lavimų Italija arba nesta- 
mažai teišreikalavo i“
Prancūzijos. Ji gauna ma- bet karas tarp Prancūzi- 
žą ruožą žemės, teisę nau
doti Džibouti uostą rytų 
Afrikoje ir naudotis gele
žinkeliu iš Džibouti į Ad- 
dis Ababą, Ethiopijoje.

Prancūzija priversta ati
traukti kareivius ir kari
nius laivus iš viduržemio 
jūros ir pakraščių, taip pat 
nuginkluoti savo rubežius nas Olandijos ar Belgijos

zijos. Jie gerai žino nacių 
žiaurumus prieš Katalikų

San Sebastian, Ispanija, 
birž. 27 — Ispanijos vadas 
Franco įsakė neįleisti į 
kraštą komunistų, kurie 
norėjo pirmiau pavergti 
šalį, o karą pralaimėję pa
bėgo į Prancūziją. Dabar, 
Hitleriui nugalėjus Pran
cūziją, buvusieji Ispanijos Afrikoje. Jokių kitų reika- vyskupas neapleido diece-

Olandijos Ir Belgijos 
Vyskupai Pasiliko

I

Paryžius, birž. 27 — Vo
kietijos naciams užpuolus 
Olandiją ir Belgiją nė vie-

I

kunigus jis buvo įšventy- 
tas Kardinolo Gibbons, 
1886 metais. R. I. P.

Italija Pasirengus Karui 
Prieš Angliją

Draugijų Valdybų Adresai

uždarė tautininkų partiją 
ir kitas organizacijas, ir 
tik leido komunistams lai
svai veikti.

Vadinasi, naujoji Lietu
vai vyriausybė pasirodė 
daug siauresnė ir žiaures
nė už tautininkų vyriausy
bę. Mažiausiai Lietuvos 
gyventojų daliai davė lais
vę, o obsoliučiai daugumai

Roma, birž. 27 — Italijos 
(vyriausybė pareiškė, kad 
, Mussolinio įsakymu ka
riuomenė yra prirengta 
kariauti prieš Angliją. Ka
da Hitleris bombarduoja 

, Mussolinio ka
riuomenė kariaus prieš an
glus Maltoje, Gibraltare, 
Suezo kanale, Palestinoje, 
Sudane, Somalilande, Ke- 
nya, Adene ir Egipte. Mus- 
solinis didžiuojasi, kad su 
Prancūzija buvo susitarta 
po dviejų karo savaičių; a- 
bu diktatoriai visas jėgas 
pasuka prieš Angliją.

ma, kad komunistai valdi
ninkai tuos tvirtovės pla
nus išdavė sovietų Rusi
jai, o Stalinas juos įdavęs 
Hitleriui.

Taip, kad Hitleris viską 
žinojęs, kas dedasi Pran
cūzijoje, žinojo tvirtovės 

; stovį, žinojęs Prancūzijos 
(visą karinę galybę.
i ——

I

nariai mus 
kritikuoja. ’ 
kad mūs

NEATSI2VELGIA J KAINĄ

Mėn Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Butelyje

Bažnyčią ir tikinčiuosius, Į laisves atėmė.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS, 

4115 VVashington St.. Roslindale, 
TeL Parkuay 0558-W 

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlenė,
111 H SL, So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

bet vyskupai pasirinko bū
ti prie žmonių, o ne bėgti, 
kad išgelbėti savo gyvybę.

Hitleris Šauksiąs Taikos 
Konferenciją

•V. JONO EV. BL. PALALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RašL 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, Mana.

Draugija laiko susirinkimus kas tre , -------
čią nedėldienj kiekvieno mėneaioJ pencija Rusija ir Anglija 

I ‘"I nebūsią pakviestos.

I

Istabui, Turkija, birž. 27, 
— Vokietijos nacių vy
riausybininkai sako, kad 
Hitleris planuojąs šaukti 
Europos taikos konferen
ciją Berlyne. Į tą konfe-

Panaikino tautininkų 
valdžios cenzūrą, bet įve-| 
dė daug griežtesnę pagal 
sovietų komisarų parėdi- 
mo cenzūrą.

Rašant apie cenzūrą, ne
galima praeiti nepastebė
jus, kad naujoji vyriausy
bė, kurios priešakyj stovi 
Justas Paleckis, savo de- 
kleracijoje užtikrino spau
dos ir žodžio laisvę. Labai 
gerai. Bet kaip suderinti 
pažadėjimus su darbais. 
Užtikrino spaudos ir žo-

Respubliltonų Partijos 
Suvažiavimas

Philadelphia, Pa., birž. 27 
— Respublikonų partijos 
atstovai suvažiavo iš visų 
Amerikos valstybių iš
rinkti kandidatą į Jungti
nių Amerikos valstybių 
prezidentus ir patiekti sa
vo partijos nusistatymus 
įvairiuose klausimuose. 
Kandidatų į prezidentus y- 
ra daug, bet žymiausieji 
yra sekantieji: Dewey,

Bordeaux, Prancūzija,— 
Birž. 27 — Prancūzijos 
vyriausybė atsišaukė į A- 
merikiečius, kad jie su
prastų šalies padėtį ir jos 
nepasmerktų. “Mes prašo
me savo draugų Ameriko
je suprasti Prancūzijos ne
apsakomą skausmą. Mes 
nenorime paslėpti mūsų 
klaidų, jų buvo pridaryta 
daug, bet dabar Prancūzi
ja laisvai sudaro paliaubų 
sutartis su Vokietija ir I- 
talija. Mes apgailestauja
me, kad kai kurie Anglijos 
vyriausybės 
neteisingai 
Mes norime,
draugai Anglijoje pagerb-! 
tų mūsų didį skausmą ir į 
padarytų savo sąžinės są
skaitą”.

Anglija kritikuoja Pran
cūzijos vyriausybę už su
darymą taikos su Hitleriu. 
Bet Prancūzijai nebuvo, 
galima ilgiau kovoti. Pran-1 
cūzija buvo karui neprisi
rengus ir politinių partijų 
nesutikimų seniai suvar
ginta.

Prancūzijos nelaimė įvy
ko ne dabar, bet 1936 me
tais, kada Leon Blumas 
buvo ministras pirminin
kas. Prie jo komunistai ir 
socialistai laikė šalies va
dovybę savo rankose.

Kada Prancūzija statė 
i savo apsigynimui didžiąją 
, Maginoto tvirtovę, sako-
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Ir Juodas Debesys Turi Palšą

Mūsų išeivija, susirūpinusi Lietuvos likimu, go
džiai gaudo šykščias žinias, kurios labai silpnai atvaiz
duoja jos padėtį, ar, tiksliau kalbant, nieko tikrai ne
atvaizduoja, tik duoda kiek medžiagos spėliojimams. 
Gi spėlioti, ypač spaudoje, reikia labai atsargiai, nes 
daugelis skaitytojų spėliojimus faktais paskaito ir iš 
jų gali padaryti ko juodžiausias išvadas. Viskas jau 
žlugo, ne tik valstybė, bet ir tauta — taip kai kurie jau 
dabar kalba ir nusiminę rankas nuleidžia, tuo tarpu 
kai šiuo momentu kaip tik reikia susikaupti, naudotis 
žodžio ir veikimo laisve ir stoti saviesiems į pagalbą.

Bet pirmiau staptelkime kiek pagalvoti, ar Lietu
vos padėtis jau tiek juoda, kad nebūtų išeities į laisvę 
ar bent į pakenčiamesnį gyvenimą? Nėra abejonės, 
kad padėtis labai sunki ir ateities perspektyva tamsi, 
bet neišsimoka pertoli faktams už akių užbėgti. Karas 
dar nebaigtas. Gali įvykti visokių nenumatomų per
versmų. Pasiekę galybės viršūnių diktatoriai, juk tu
ri kada nors smukti žemyn. “Who has gone up mušt 
come down”, sako anglų patarlė. Nevisa gi žmonija 
susidaro iš prijungusių prie vergovės rusiškų mužikė
lių, kurie ir patys pagaliau laukia progos išsilaisvinti. 
Yra visokių galimybių, kurių žmogaus akis dabar ne
numato.

Kol kas atrodo, kad lietuviams palikta laisvė pa
tiems namie tvarkytis. Gerai suprantame, kad ta tie- 
ya laisvė yra daugiau išorinė; kad ji tik tol bus neatim
ta, kol sovietų pastatytoji valdžia klusniai pildys Sta
lino pageidavimus. Taip pat numatome, kad rimtes- 
Jnieji valdžios nariai tik laikinai bus pakenčiami, ir 
kad, iš viso, dabar tik prasidėjo pereiginis Kerenskio 
Įlaikotarpis. Atmintinai žinant komunistų metodus, 
galima teigti, kad Lietuva bus užplukdyta tvirkinan
čia literatūra, gi rimtoji spauda bus tramdoma ir 
draudžiama; kad religinis gyvenimas pradžioje bus 
slopinamas, paskui visai naikinamas, ir kad dvasiški- 
jos likvidavimas bus pastatytas pirmoje vietoje. Už
virs neįmanomai žiauri kultūrinė kova, tautos vadų 
ištrėmimas, kalinimas ar net sušaudymas, sistemati- 
nis nuosavybės naikinimas ir tt. Tamsus tai debesys. 
Tačiau sakoma, kad ir tamsiausias debesys turi balto 
sidabro ar bent palšo švino pamušalą. Lietuvių tauta, 
pergyvenusi tiek tragingų ne tik momentų, bet ir šimt
mečių, nesidavė išnaikinama. Gi pirmiau ji buvo tam
si, dabar susipratusi. Reikia gi tikėtis, kad greta to 
naujo pliuso, sukultūrėjimo, dar tebestovi ir senasis 
pliusas — lietuvių ryžtingumas ir ištvermė. K.

Bolševizmas Siekia Užnuodinti 
Lietuvių Gyvenimą

/

Kai pereitą vasarą Hitleris su Stalinu suėjo į tal
ką, tai juodu buvo pasiryžę kits kitą apgauti. Sukto 
gruzino smegenys prieš gudrią vokiečio galvoseną. 
Kuris laimės? Atrodo, kad gruzinas bus apmautas. Ne 
,tai, kad jis gudrumo būtų pristigęs, bet jį sužlugdys 
hevykusi komunistinė tvarka. Abudu “draugai” turė
jo progos išbandyti savo kariškas mašinas, ir to ban
dymo rezultatai išėjo labai skirtingi. Stalinas tik var
gais - negalais nugalėjo nykštuką Suomiją, gi Hitle
rio mašina nesulaikomai eina kur tik nori. Gruzinas 
terorizuoja silpnąsias valstybes, gi vokietys ir pačias 
stipriausias nugali. Gruzinui nejauku, kad vokietys 
pergreit žygiuoja ir kad neišvengiamo atsiskaitymo 
valanda skubiai artėja. Gruzinas jau mato, kad vien 
gudrumais rieišsisuksi — teks ir jam vokiško blitzkrie- 
go paragauti. Tad jis padarė didelį, kaip jam atrodo, 
mostą, sukimšdamas į Pabaltę pusę milijono raudon
armiečių.

Toks Stalino žygis negalėjo praeit nepastebėtas. 
Visas pasaulis jį pastebėjo ir tinkamai išgarsino. Su
prantama, kad ir Hitleris tai žino (geriau už kitus) ir 
kol kas mandagiai paprašė savo “draugą” pasiaiškinti, 
kuriam tikslui traukiama tiek kariuomenės į Vokieti
jos pasienį. Kaip Stalinas Hitleriui pasiaiškino, mes 
nežinom, bet tiek žinom, kad labai vaikiškai pasiaiški
no pasauliui. Iš Maskvos pasigirdo radio balsas, kad 
žinios apie sutraukimą pusės milijono raudonarmiečių 
į Pabalti jaus valstybes esančios neteisingos — tai, gir
di, tik propaganda, siekianti supiudyti sovietus su kai-

“Šiandieną Prancūzija 
priversta tylėti. Jos širdis 
verkia...” taip pareiškė 
Prancūzijos vyriausybė. 
Hitlerio, su Mussolini pa
galba, nugalėta Prancūzi
ja buvo priversta priimti 
jai pasiūlytas sąlygas, ar
ba būti visai sunaikinta. 
Prancūzijos vyriausybė 
pasirašė Hitlerio ir Musso
linio pateiktas sąlygas ir 
kariuomenėms
tas įsakymas sustoti ka
riauti.

Hitlerio paduotos Pran
cūzijai sąlygos yra aš
trios, bet jos yra tik pa
liauboms ,tai yra, nutrau
kti karą, o ne galutinai Į 
taikai. Hitleris dabar pa
reikalavo, kad Prancūzija 
panaikintų savo kariuo
menę, visus karinius gin
klus, laivyną, fabrikus, 
turtą ir visą medžiagą pa
vestų Vokietijai. Vokiečiai 
turės užėmę didesnę pusę 
Prancūzijos krašto iki ka
ras bus užbaigtas su An
glija. Iš neužimtos Pran
cūzijos dalies visi karo 
ginklai ir medžiaga turi 
būti pavesta vokiečių val
džiai. Prancūzijos karei
viams draudžiama prisidė
ti prie kitos valstybės ko
vai prieš Vokietiją ar Ita
liją. Prancūzija turi tuo
jau paleisti visus Vokieti
jos kareivius paimtus į ne
laisvę; Prancūzijos karei
viai, kurie pateko į Vokie
tijos nelaisvę nebus pa
leisti iki nebus sudaryta 
galutina taika. Taip pat 
pareikalauta, kad Prancū
zija neduotų jokios pagal
bos Anglijai: prekybi
niams laivams negalima 
bus išplaukti iš Prancūzi
jos uostų be Vokiečių lei
dimo. Visi lėktuvai, aero
dromai turi būti pavesti 
vokiečių valdžiai, žodžiu, 
Prancūzija yra pavergta ir 
sunaikinta.

Mussolini taip pat pa
teikė Prancūzijai savo są
lygas, kurios buvo ir gi 
priimtos. Dabar prasidės 
karas Vokietijos ir Italijos 
prieš Angliją.

Prancūzija buvo priver
sta diktatorių paduotas 
sąlygas priimti, nes nega
lėjo atsilaikyti vokiečių 
motorizuotai karinei galy
bei. Prancūzijos pasirašy
mas paliaubų santykių 
Anglijai buvo nemalonus 
smūgis. Ir tuojau Anglijos 
vyriausybė pradėjo kurs
tyti prancūzus, kad jie ne
pripažintų savo krašto vy
riausybės pasirašytos su
tarties su Hitleriu ir Mus
solini, bet sudarytų “tau
tos apsaugos komisiją” ir 
kovotų prieš Hitlerį. Tai 
kurstymas sukelti krašte 
revoliuciją ir didesnį žmo
nių žudymą. Prancūzijos 
vyriausybė į tokį Anglijos

atsinešimą pareiškė: “Jei 
šiandieną Prancūzija yra ■ 
nugalėta, tai nemažai kal
ta yra už tai Anglija, kuri 
žadėjo duoti 26 divizijas 
kariuomenės, o jų nedavė. 
Anglijos ministras Chur
chill pasakė, kad į Prancū
ziją buvo pasiųsta 10 divi
zijų kareivių. Dabar An
glija kaltina Prancūzijos 
vyriausybę, būk ji atsime- 
tųsi nuo jos ir prisidėjusi 
prie Vokietijos. Faktas y- 
ra, kad Anglija visoms 
tautoms buvo žadėjusi ka
rinę pagalbą,' bet to priža
do neišpildė. Anglija visa
da nori, kad kiti kariautų 
už jos interesus, bet ki
tiems ji nelabai skuba į 
pagalbą. Ji turi neapsako
mai daug kolonijų, pavyz
džiui, Kanada, Australija, 
Naują Zilandiją, Indiją ir 
daugybę kitų, bet jos ne
skuba Anglijai į pagalbą, 
nes jas Anglija karine ga
lybe užgrobė.

Prancūzija priėmė Hitle
rio ir Mussolinio sąlygas, 
nes jos karinės jėgos išsi
baigė, gi žadėta Anglijos 
pagalba nepribuvo. Pran
cūzijos vyriausybė pareiš
kė: “Sąlygos yra sunkios, 
bet garbingos”. Teisingu
mo dėliai reikia pasakyti, 
kad po pasaulinio karo, 
1918 metais, Vokietijai bu
vo taip pat uždėtos nelen
gvos sąlygos, nors paskiau 
ji jų ir nepildė. Istorija 
pasikartoja. Vienas netei
singumas iššaukia kitą. 
Kaip teisingai Popiežius 
Pijus XII, savo enciklikoje 
“Summi Pontificatus”, sa
ko:

“Pergalės valanda yra 
triumfo valanda laimėju
siems, bet tuo pačiu yra ir 
pagundos valanda, kada 
teisingumo angelas kovo
ja su šėtono smurtu; per
galėtojo širdis lengvai su
kietėja; saikingumas ir 
permatomoji išmintis jam 
atrodo silpnybe; įkaitintos 
žmonių aistros, iškentėtų 
vargų ir nelaimių kursto
mos, dažnai aptemdo net 
atsakingųjų protus, kad 
jie nebegirdi įspėjančio 
žmoniškumo ir teisingumo 
balso, kurį užslopina ir nu
stelbia nežmoniškas riks
mas: “Vargas nugalė
tiems”. Ir yra tat pavojus, 
kad sprendimai ir nutari
mai tokiose sąlygose gali 
būti ne kas kita, kai ne
teisybė, pridengta teisin
gumo skraiste.

“Ne išorinėmis priemo
nėmis, ne kardu ateina 
žmonėms išgelbėjimas. 
Kardas gali uždėti taikos 
sąlygas, bet negali tikros 
taikos sudaryti. Jėgos, ku
rios atnaujins žemės vei
dą, turi eiti iš vidaus, iš 
žmogaus dvasios. Nauja 
pasaulio, tautinio ir tarp-
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KUN. JONAS VAITEKŪNAS,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Providence, R. I., 
klebonas, LDS Centro komisijos narys, šiomis dieno
mis minėjo savo dešimties metų kunigavimo sukaktį. 
Pirmuosius kunigavimo metus praleido Lietuvoje. 
Smetonos valdžia jį ištrėmė iš Lietuvos už tai, kad jis 
gynė Katalikų Bažnyčios teises Lietuvoje. Atvykęs į 
šią šalį, kurios jis buvo ir yra piliečiu, Providence vys
kupo tapo pakviestas į Providence lietuvių parapiją 
klebonu, kur jis klebonaudamas atgaivino ir išaugino 
parapiją dvasiniai ir medžiaginiai. Providence lietuvių 
parapija yra vienintelė toje valstybėje, ir yra viena iš 
pavyzdingiausių.

Kun. J. Vaitekūno rūpesniu ir darbu džiaugiasi ir 
didžiuojasi Providenciečiai lietuviai, bet nemažiau 
džiaugiasi ir visa išeivija. Kun. Vaitekūnas sugebėjo 
išjudinti savo parapijiečius taip, kad į trumpą laiką 
pastatė gražią mūrinę bažnyčią, atnaujino ir padidino 
svetainę, įrengė mokyklai kambarius ir įkūrė parapi
jinę mokyklą, kur dabar mokytojauja Seserys Kazi- 
mierietės, nupirko naują kleboniją ir keletą kitų namų. 

Dvasiniai parapija taip pat gerai stovi. Parapijoje 
gyvuoja visų Centralinių organizacijų skyriai ir ne
mažai lokalių draugijų, kurios vieningai dirba katali
kybės ir lietuvybės darbą.

Jubiliejaus proga sveikiname kun. Joną Vaitekū
ną ir linkime jam ilgiausių metų.

mynais. Esą kariuomenės į Lietuvą pasiųsta tik 
18,000... Tai kvailas bolševikiškas triukas. Pasaulio jis 
neįtikins.

Stalinas čia nesustojo. Jo propaganda eina toliau. 
Jis be abejo gerai žino, kad vienu kitu melagingu už- 
ginčyjimu jis nė pasaulio nė Hitlerio neįtikins, bet jis 
mėgina apmuilinti akis bent tų tautų išeiviams, kurių 
tėvynę užsimojo pavergti. Amerikoj išeinanti komu
nistinė spauda išsijuosus gina bolševikų politiką Lie
tuvoj ir ragina visus lietuvius džiaugtis, kad komunis
tinis rojus jau bus įvesdintas. Kvailiams ir išsigimė
liams tokios pasakos patinka, bet kiekvienas sveiko 
proto lietuvis žino, kad sovietų armijos užplūdimas 
neša Lietuvai nesuskaičiuojamus nuostolius visokiais 
atžvilgiais ir pakerta ne tik nepriklausomybę, bet grę
sia išnaikinti religinį, dorinį ir tautinį gyvenimą. Ko
munizmas tai mirtini nuodai lietuvių tautai. K.

Didžiosios Britanijos
Užkariavimai

jo apie tuos užgrobimus, 
nes tuomet mažai buvo lai
kraščių, žinias žmonės te
gaudavo iš toliau tik už 
kelių savaičių ar mėnesių. 

į Radio nebuvo. Tik vėliau 
į buvo pranešta, kad Angli- 
į ja valdo tą ar kitą kraštą 
j ir dalykas būdavo baigtas.
Bet dabar pačiai Anglijai 

j gręsia pavojus. Ko Hitleris 
nori iš Anglijos negalima 

I pasakyti, bet jis pasiryžęs 
jos galybę sumažinti. Eu
ropos kariuomenės vadai 
sako, kad liepos ar rug
pjūčio mėnesyj Anglija 
bus Hitlerio rankose, ne 
bent Amerika tuojau siųs- 

I tų jai pagelbą. Bet ir tai 
įsakoma, kad nieko daug 
Į nebūtų galima padaryti, 
! nes Amerika neturi nei ge
rai prirengtos kariuome
nės, nei užtektinai karo 
ginklų. Anglija, tačiau, 
deda visas pastangas, kad 
įtraukti Ameriką į karą. 
Sočiai Justice žurnalas ra
šo, kad čia Amerikoje An
glija turi sudarius 165 mi
lijonų dolerių fondą pro
pagandai, kad sukurstyti 
Ameriką siųsti kareivius 
ginti Anglijos “demokrati
ją”. Kodėl tos dominijos ir 
kolonijos, kurias Anglija 
valdo, nepuola jos ginti 
nuo Hitlerio? Kažin ar jos 
nenorėtų išsilaisvinti iš 
Anglijos “globos”?

Anglija pardavė Vokieti
jai karo ginklus, kada Hit
leris užgrobė Austriją ir 
Čekoslovakiją; ji užkaria
vo daugybę dominijų ir 
kolonijų; ji pardavė karo 
ginklus Italijai, dabar rei
kalauja, kad Amerika jai 
parduotų ne tik karo gin
klus, bet siųstų kareivius 
kovoti už jos interesus. Jei 
jos valdomų kolonijų ka
reiviai už ją nekovoja, ko
dėl Amerika turėtų? Kas 
tuo bus laimėta? Kas nori, 
kad Amerika įsiveltų į Eu
ropos karą? Keletas vy
riausybininkų ir didieji 
kapitalistai - bankininkai. 
Ar jie stos į karo froto ei
les? T.

J. E. Telšių Vyskupo 
Jubiliejus

Kada šiandieną yra tei
singai smerkiami mažes
niųjų tautų ar kolonijų 
užkariautojai, nereikėtų 
pamiršti ir didžiosios Bri
tanijos, kuri dabar valdan
čias dominijas ir kolonijas 
ne pinigais nusipirko, bet 
kardu įsigijo. Sočiai Jus
tice žurnalas rašo, kad di-j 
džioji Britanija užkaria
vo: Kanadą, Australiją, 
Newfoundlandą, Naują Zi
landiją, Pietinę Afriką. 
Kolonijas Afrikoje: Ke- 
nya, Tanganyiką, Ugandą,

Zanzibarą ir Pembą, Mau- 
ritiją, Nyasalandą, Šv. He
leną, Seychelles, Somali- 
landą, Basutolandą, Be- 
chuanalandą, šiaurinę 
Rhodesiją, pietinę Rhode- 
siją, Svasilandą, pietų-va- 
karų Afriką, Gamriją, A- 
shanti, Nigeriją, Cameroo- 
ną, Sierra Leonę, Togo- 
landą, Anglo - Egipto Su
daną.

Kolonijas Azijoje: Indi
ją, Adeną, Perimą Socotrą, 
Kurią Murią salas, Bah- 
rein salas, Ceyloną, Cypru-

tautinio gyvenimo tvarka, 
kartą baisioms kovoms ir 
karo žiaurumams užsibai
gus, neprivalo būti dau
giau statoma ant greitai 
pasikeičiančių pagrindų, 
kurie palikti yra atskirų 
asmenų ar grupių sauva- 
liai. Ne, jie turi būti pa
statyti ant nesugriaunamo 
pagrindo, ant įgimties tei
sės ir Dieviškojo Apreiški
mo tvirtos uolos”.

Hitlerio paliaubų sąly
gos žiaurios ir kietos. Jei 
galutinios taikos sąlygos 
nebus pagrįstos teisingu
mu ir artimo meile, istori
ja vėl pasikartos. Jo šven
tenybė Pijus XII sako: — 
‘Taika yra teisingumo vai
sius’. T.

są, Hong - Kong, Malay 
valstybes, Mozopotamiją, 
šiaurės Borneo, Brunei ir 
Saravaką, Palestiną, Wei- 
haiwei. Kolonijas Austra- 
lazijoje: Papua, Naują 
Guineą, vakarų Somoą, Fi- 
ji salas, Nauru, Pacifiko 
salas, Tongo, Gilbert ir El- 
lice salas, Solomon salas. 
Kolonijas Amerikose: Ber- 
mudą, Britų Guianą, Britų 
Hondūras, Falklando sa
las; vakarų Indies’s: Baha
mas, Barbados, Jamaicą, 
Turk ir Caicos, Leeward 
salas, Trinidadą, Wind- 
ward salas.

Kada didžioji Britanija 
tas kolonijas užkariavo 
niekas didelių pasiprieši
nimų nekėlė, niekas, tiesą 
pasakius, aiškiai ir nežino-

Kaunas. KSB. — Telšių 
vyskupas J. Staugaitis šie
met birželio 24 d. švenčio 
50 metų kunigystės su
kaktį. Kaip žinome, vysk. 
Staugaitis yra vienas iš 
steigėjų daug Lietuvos 
švietimui nusipelniusios 
“Žiburio” dr-jos. Yra pa
rašęs keletą knygų, reda
gavęs lietuvišką laikraštį 
“Vadovą”. Kapelionauda- 
mas Varšuvoje, lenkų 
spaudoje gynė lietuviškuo
sius reikalus. Buvo išrink
tas į seimą. Būdamas sei
mo pirmininku, išvykus 
prezidentui Stulginskiui į 
užsienį, kurį laiką ėjo pre
zidento pareigas. Telšiuo
se įkūrė kunigų seminari
ją ir išplėtė religinį veiki
mą. Telšiuose yra sudary
tas komitetas, J. E. vysk. 
Borisevičiui vadovaujant, 
kuris rūpinasi, kad šis nu
sipelnęs Bažnyčiai ir tau
tai vyras, šia proga būtų 
tinkamai pagerbtas. Tel
šių vyskupijos parapijose 
norima surengti jubiliato 
garbei akademijas. Cen
trinės iškilmes ruošiamos 
š. m. birželio mėn. 22-23 d. 
Telšiuose.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.
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tė, Juozas Jutkevičius ir Sofija rren), ir pervedė programos ve- diečiai berniukai laimėjo. Taigi LAWRBC, MASS. šioje kolonijoje gyvena n< 

mažai lietuvių, kurių visa dai 
guma katalikai. Seniau buvo : 
lietuvių parapija. Turėjo sav 
bažnyčią, bet dabar toji bažnj 
čia yra priskirta prie Šv. Rite 
parapijos, kur yra lietuvis viki 
ras, kun. J. Daunis.

Kun. J. Daimis labai gražu 
darbuojasi su lietuviais, ir juc 
aprūpina dvasiniais reikalais.

Lietuviai katalikai yra geri 
organizuoti. Šiomis dienom* 
lietuviai katalikai sukėlė fond 
ir nupirko naują altorių Š'< 
Jurgio lietuvių bažnyčiai, kuri 
bus neužilgo pastatytas. Gark 
lietuviams!

Mažeikiūtė. Baigė pradinę mo-dimą p. Antanui F. Kneižiui, 
kyklą: Bertha Gedminiūtė, A- 
nelė Gecevičiūtė, Alena Jukne
vičiūte, Edvardas Jutkus, Do- 'Dr. Jurgį ir palinkėjęs geriau- 
rothy Jutkevičiūtė, Antanas ir šių sėkmių pakvietė visą eilę 
Julius Jutkevičiai, Vincas Jege- ‘ kalbėtojų - sveikintojų. Sveiki- 
levičius, Ona Melešiūtė,, Anta-'nimo kalbas pasakė šie: 
nette Svikliūtė, ir Antanas Zin- 
kus.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIUI 
KOLONUOSE j

kaitė, įteikė dovaną Vyčių var
du ir keli kiti. Vakarą vedė A. 
Čiočys. Be kalbėtojų buvo ir 
graži programa, kurią vedė 
dain. Antanas Giedraitis. Prog
ramą atidarė mokyklos vaiku
čiai su pasveikinimu ir įteikimu 
dovanų. Vėliau sekė Šv. Kazį- Tai kun. Jono pirmos krikšty- 
miero choras, kuris padainavęs nos vaiko savo giminaitės Ale- 
įteikė klebonui dovaną choro 
vardu. Paskui dain. Antanas 
Giedraitis, parapijos vargoni
ninkas ir chorų vedėjas, pasiro
dęs scenoje, buvo pasveikintas 
gausiu rankų plojimu, jis pui
kiai sudainavo kelias daineles. 
Vėliau sekė Šv. Cecilijos cho
ras, kurio vardu p-lė Oną Luk
šytė įteikė klebonui dovaną. Iš 
eilės sekė pasižymėjusi artistė 
šokikė p-lė Ona Gregalevičiūtė 
ir Vaidilų Choras. Pianu prita
rė Brolis Jonas Banys, MIC., O- 
na Našlėnaitė, ir Antanas .Gied
raitis. Galiausiai klebonas tarė 
kelis žodžius, pažymėdamas sa
vo gyvenimo nuotikius, ir dėko
damas visiems atsilankiusiems 
savo draugams kunigams, nuo 
kurių gavo dovanas ir vakaro 
rengėjams. Vakaras baigėsi 
malda.

PROVADEMCf, R. L
SUKAKTUVĖS

Sekmadienio vakare, birželio 
23 d., parapijos salėje, buvo su
ruoštos gerb. klebonui ir myli
mam Dvasios Vadui, kun. Jo
nui A. Vaitekūnui, pagerbtuvės, 
jo dešimts metų kunigavimo su
kaktuvėms paminėti. Drauge 
sukako astuoni metai kai jis 
darbuojasi šioje parapijoje ir 
jo vardusių diena. Vadinasi tri
lypės iškilmės.

Salė buvo pilnutėlė žmonių, 
kurių tarpe buvo daug svečių iš 
toli ir arti, visi atėjo pareikšti | 
savo padėką už jo taip dažnai 
padarytus “padėjimus”, patari
mus ir suraminimus žodžiu, dar
bu, ir materijaliniu būdu. Net 
ir tas vargšas, kurį klebonas 
dažnai sušelpia, atėjo palinkėti 
ilgų metų, ir bažnytėlėj atsi
klaupęs, maldingom ašarom, 
prašė Dievo ir toliau padėti tam 
uoliam ir geraširdžiui tarnui. 
Taip, per dešimts metų daug 
kas turėjo pagelbos nuo to ge
raširdžio “Father-John”, kaip 
svetimtaučiai jį vadina. Per 
tuos aštuonis klebonavimo me
tus, pastatė paminklus, kurie 
savaime augs — gražią bažny
čią, mokyklą, bowling alleys, 
kleboniją, seserų namą ir na
mus abiejose abiejose gatvės 
pusėse. Jam prie Aukščiausiojo 
nuėjus, vykdysis jo darbai, ku
riuos angelas auksinėje knygoje 
yra užrašęs. Kad paminėjus jo 
visus nuveiktus darbus, neuž
tektų vietos šiame laikraštyje. 
Bet visi gerai juos žinom. Ir 
kas kun. Vaitekūno nežino pa
rengimuose, piknikuose juokus 
krečiantį ir dainuojantį, d baž
nyčioje užmiršta net valandų 
prabėgimą (kartą buvo bažny
čioje net užrakintas, nes zakris
tijonas nemanė, kad kas būtų 
taip vėlai bažnyčioje). Todėl ir Į 
nestebėtina, kad dalyvavo toks 
skaitlingas būrys jo pagerbimo 
valandoje, nuo kurių gavo dau
gybę dovanų.

Sekantieji svečiai ir vietiniai 
parapijiečiai pasakė kalbas: — 
Marianapolio rektorius kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC., Marijonų 
atstovas prie Šv. Tėvo kun. Ka
zimieras Rėklaitis, MIC., kleb. 
kun. C. Vasys iš Worcester, 
kun. J. Vosylius, MIC., kun. An
tanas Ignotas, MIC., kun. Dr. 
Jonas Starkus, Brolis Jonas Ba
nys, MIC., Dr. Čiapas, J. Tama
šauskas, J. Belkonienė, B. Bel- 
konis. A. Vaitkūnas, A. Aviži
nis. P. Cironka, P. Turonis, Mr. 
Bums, A. Gumauskas, B. Savic-

I “Darbininko” redaktoriui.
p. A. F. Kneižys, pasveikinęs

adv. Benjaminas Sykes, p. 
Kavaliauskienė, p. Alena Jasio- 
nytė, p. Ralph Lindsey, ponia E. 

Zigmas, sūnus Geraldo ir A- Sykes, p. Ted Karam, p. Edvar- 
lenos Cloutier, buvo pakrjkš- das Warabow, p. Sargelis, p.

afou- rateliai dabar turi lygiai po 
vieną žaidimą. Kitas žaidimas, 
kuris įvyks Brocktone, nulems, sų klebonas, kun. P. M. Juras, 
kuris smarkesnis.

Pereitą savaitę Joana Vasi- 
liūnaitė užbaigė Burdett Colle- 
ge.

Pirmadienį, birželio 24 d., mū- 

į kaipo dvasios vadas LRKSA, 
išvažiavo automobiliu į Wilkes- 
Barre, Pa., j Pildomojo Komite
to susirinkimą.

Birželio 17 d. pp. “Al” ir A- 
nielė Masevičiai (Mace) minėjo 
savo 5 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, o pp. Jasioniai, gyv. 

ponios Mase-į

Šią savaitę išardyti senieji šv.

— --------- - —o ’ mosuKaKų, opj
tytas kun. Jono Jutkevičiaųs. Mickūnas, ponia A. Kurienė, p. i sturtevant Avė.,

Jack Murphy, p. Zenevičienė, i vįįjenės tėveliai minėjo savo 33 

adv. Vladas Garvičius, adv. Po-;metų vedybinio gyvenimo gu
vias Sykes. p. K. Akstinas, po-,kaktį. Sveikiname! CSN.nos (Jutkiūtės).

Marija Jerušienė ir Antanas 
Bartkus rengiasi priimti Mote-; 
rystės Sakramentą.

Mirė Kazimieras Milius. Lai-, 
dotuves buvo birželio 23 d. Pa
liko nuliūdime žmoną, Oną ir 
dvi dukteris, Sofiją Jaškūnienę 
ir Juozefiną, kuri dirba Stam- 
ford, Conn. Nesveikuoja Anta
nas Masaitis ir Jonas Palažieja. 
Laurynas Grigaliūnas pasveiko 
po trumpos ligos.

i

ratelį, 
roast” 
parap.

Ona Našlėnaitė.

fESTHHJ, MASS.
Kun. Jonas C. Jutkevičius y- 

ra paskirtas į Aušros Vartų pa
rapiją Worcester, Mass., prie 
kleb. kun. Konstantino Vasio 
vikaru. Kun. Jonas baigė West- 
field High School, St. Charles’ 
College, Catonsville, Md., Semi- 
nary of Philosaphy ir Grand 
Seminary, Montreal, Canada. 
Džiaugiamės nauju lietuviu ku
nigu ir linkime jam gražiausios 
ateities.

I

Kleb. kun. Vincas Puidokas 
sugrįžęs iš atostogų gražina 
bažnyčios stovylas. Šįmet Šv. 
Kazimiero parapija sulaukė 25 
metų sukaktuvių. Kun. Jonas 
atstovavo laike klebono atosto
gų-

nia Viesulienė, p. Petras Rakau
skas; šeimininkės — pp. B. A- 
domaitienė, Vilkišienė, S. Smil- 
gytė, Smilgienė; iš giminių kal
bėjo šie: pp. Vincas Stanevičius, 
Glebuvienė, ir p. Antanas ir po-1 James avė., So. Norwoode pa- 
nia Norkūnai iš Nashua, N. H. j prastu laiku. Visos narės kvie-

Rengėjos ir iš dalyvių įteikė čiamos atsilankyti, nes bus 
Dr. Jurgiui Versiackui (War- daug svarbių reikalų apsvars- 
ren) nemažai piniginių dovanė- tyti. Valdyba.

Baigiant programą, pradėjo GRHNFIHJ), MASS. 
lyti, tai visi buvo priversti ieš
koti pastogės. Suėję į stubą, už
baigė programą, p. Jurgis Ver
siackas, p. Verseckienė ir jų 
dukrelė Anielė nuoširdžiai dė
kojo visiems ir visoms už su
rengimą tokio šaunaus bankie
to Dr. Jurgiui pagerbti.

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
to vakaro kaltininkas, Dr. Jur- 
gis Versiackas (Warren). 
lietuvių ir anglų kalba dėkojo

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks Pirmadienį, liepos 1 d., š. 
m. po bažnytinę svetainę, St.

Pranciškaus parapijos bažny- 
į čiog vargonai. Į jų vietą bus pa
statyti elektriniai milžiniški 
vargonai. Kol bus pastatyti 
nauji vargonai, vartojama fiz- 
harmonija.

Lawrence audimo fabrikai ga
vo didelius užsakymus. Pagerė
jus darbams, klebonas tikisi, 
kad parapijiečiai bus duosnūs 
naujiems vargonams.

! Birželio 23 d., Palangoj® įvy
ko dvilypis, Šv. Elzbietos ir šv. 
Kazimiero draugijų piknikas. 
Žmonių atsilankė nedaug, tad ir 
manoma pelno bus nedaugiau- 
siai. Susirinkusieji turėjo “good 
time”. Aušrelė.

j

Vyčiai turi “softball” 
Choras turėjo “hot dog 
ir šokius Šv. Kazimiero 
parke ties bažnyčia. Jis rengia
si dalyvauti liepos 4-to išvažia
vime Marianapolio Kolegijoje. 
Lietuvių parke birželio 28 ir 29 
d. įvyko “lawn party”, kurį ve
dė parapija sykiu su choru. Lie
pos 12 ir 13 d. šitame parke bus 
parapijos “lawn party”. Para
pijiečiai iš anksto platina tikie- 
tus laimėjimams. Parapijiečiai 
yra raginami visa širdimi tą 
“lawn party” paremti ir tokiu 
būdu prisidėti prie reikalingų sius mokslus, ir 
pagražinimų bažnyčios vidaus.1 jiem dėkojo.
Prasidės 6 vai. vakare, bus ir; Pažymėtina, kad pp. Versiac- 
šokiai. Lauksime. ikai buvo labai sujaudinti, kada

Jurgis Jonas. pamatė turį tiek daug drau-, 
____________ gų ir draugių, susirinkusių pa-

lietuvių m. augių naiua

visiems už surengimą bankieto, fDA‘enuno- 
'sveikinimus, linkėjimus ir do- 
' vanėles, o ypač jis labai gražiai j 
įvertino savo tėvelių pastangas į 

'leidžiant jam užbaigti aukštuo- 
1 —— —nuoširdžiai'

Birželio 17 d., 8 vai. ryte įvy
ko jungtuvės Juozo Steponke- 
vičiaus su panele Ona Sadlows- 
ki, Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus lenkų parap. bažny
čioje. Vestuvių puota buvo sve
tainėje, dalyvavo daug svečių. 
Jaunieji išvyko atostogų. Grįžę 
apsigyvens pas savo tėvus Ste- 

Jis P°nkev*čius, 187 Canaway St. 
Linkime daug laimės ir gražaus

HAVERHU1, MASS.

Organizuotai Vyks į Lietuvių 
Dieną

Lietuviai katalikai jau ni 
samdė autobusą vykti į Lieti 
vių Dieną, liepos 4, Marianąp< 
lio Kolegijos pąrkan, Thomp 
son, Conn. Kviečia visus lieti 
vius vykti, ir kurie neturi arb> 
nenori vykti automobiliais, lt 
iš anksto užsiregistruoja va 
žiuoti autobusais. Jeigu į vien 
nesutilps, tai nusamdys kit 
arba kiek reikės visų nuvežimu

NORWOOD, MASS.

Klierikas Jurgis Naudžius iš 
Marijonų Seminarijos, Hinsda- 
le, UL, šiomis dienomis atosto
gauja Westfielde pas savo tėve
lius. Jo brolis, Vincas, kuris 
pernai baigė aukštesnę mokyk
lą dabar mokinasi Admiral Bil- 
lard Academy, New London, 
Conn. Studijuoja laivų prekybos 
srityje (merchant marine).

Šįmet aukštesnę mokyklą bai
gė Pranciška Adomaitytė, Al
fredas Gecevičius, Julė Jutkiū-

Birželio mėn. 30 d., sekmadie-. 
nį, Haverhillio Lietuvių Katali
kų veikimo centras rengia pui-J 
kų pikniką, kuris įvyks Gedemi- 
no klubo parke, Salėm St. 
Bradford, Mass. Prie įžangos 
bus laimėjimo dovana — puikus 
arbatinis setas.

Piknikui sudaryta keletą ko
misijų, jos yra sekančios: 

šeimininkai: Jonas Jaruševi- 
t čius, Bernardas Jurkevičius, 
Petras Svirskas ir Rožė Jan--

I
1
I

Steponkevičiai yra LDS 113 | 
įkp. nariai darbuotojai.—

S. Š. V. J. draugija birželio 
mėn. 30 d., sekmadienį, rengia 

i pikniką Franklin County parke, kauskienė. 
Kviečiame visus dalyvauti.

gų ir draugių, susirinkusių pa-,
>

gerbti ją ffūnų Dr. Jurgį.
Bankietas praėjo labai gražia 

nuotaika.
Sveikiname Dr. Jurgį ir linki

me jam geriausių sėkmių toli
mesnėje jo darbuotėje.

Dr. Jurgis Versiackas (War- 
ren) liepos 1 d. pradės praktiką

PAGERBĖ PROFESIONALĄ

Šeštadienį, birželio 22 d. pp. 
Smilgienė, Vilkišienė ir Ado
maitienė suruošė šaunų bankie- 
tą pp. Jurgio ir Uršulės Ver- 
siackų namuose, 564 Pleasant
St., pagerbti jų sūnų, Dr. Jurgį! Tewksbury, Mass. valstybės li- 
Versiacką (Warren), Jr., kuris goninėje. ; . 
birželio 17 d. š. m. užbaigė 
Tufts Kolegijoj medicinos mok
slus.

Dalyvavo apie šimtas svečių 
ir viešnių.

Stalai buvo pastatyti gražia
me pp. Versiackų sode, kurie 
buvo apkrauti valgiais ir pa
puošti gėlėmis.

Kada jau visi pasistiprino už
kandžiais, p. B. Adomaitienė, 
viena iš rengėjų, pradėjo prog
ramą. Ji pasakė įžanginę kalbe- 
lę; pasveikino naują profesio
nalą, Dr. Jurgį Versiacką (Wa-

I

Pagelbininkai: ponai Ant. ir
A. Dėdinas.; a. Marčiulioniai, Ona Radziuki-

6ARDNER, MASS.
Aušros Choro Piknikas

m. p. Vincas ir ponia Stanevičiai, 
j kurie neseniai apsivedė, tuoj po 
I vestuvių buvo išvykę praleisti 
atostogas Washington, D. C., 
Virginia valstybėje ir kitur. 
Grįžo patenkinti ir apsigyveno 
p. Stanevičienės tėvelių, pp. Gle
bų namuose, Pleasant St.

Pereitą sekmadienį po pietų 
žaidė baseball Šv. Jurgio para
pijos CYO baseball (altoriaus 
berniukų) ratelis su Šv. Roko 
parapijos, Brockton, Mass., 
CYO rateliu. Šį kartą Nonvoo-

Birželio 29 ir 30, šeštadienį ir 
sekmadienį įvyksta Aušros 
Choro piknikas lietuvių kempė
je, West Broadway, Gardner. 
Labai lengvas privažiavimas j 
antro numerio plentu. Didelė 
iškaba nurodo vietą.

Kreipiuosiu į visus geros šir
dies katalikus, prietelius ir rė
mėjus Aušros Choro, parodyti 
dar kartą gausų paskatinimą 
choristams, kad jie sįirastų 
džiaugsmą savo darbe, kad jie 
turėtų medžiagos tęsti darbą.

Jau daugejyje kolonijų Auš
ros Choras turi gerų rėmėjų- 
prietelių. Kreipiamės į tuos 
prietelius, kad ne užmirštų mū
sų pikniko ir savo artimiems a- 

. pie tai praneštų.
Pikniko programa bus gana 

i įvairi, gyva ir juokinga. Auš- 
» ros choro nariams galima pasi- 
, tikėti. P. Aukštikalnis,

Aušros Choro pirm.

MGR. P. STUKĖNAIT6

Vestuvės Marcinkonių Apylinkėje
(Tęsinys)

Dar iki nesenų laikų paprastai jungtuvės 
būdavo sekmadienį. Priešjungtuvinis vaka
ras vadinamas “vakaronėmis”. Tą vakarą su
sirenka giminės, kaimynai, jaunimas ir lau
kia vestuvių pradžios. Nuotaka vaikšto liūd
na. Išėjus į rūtų darželį pradeda verkauti 
šiais žodžiais:

Rūtela mano, žalioji mano, 
Aš neceikėjau jauna mergelė, 
Kur tavi, rūtela, gaišysiu
Jei, rūtela, žadzi ma šeieslyvų dalalį. 
Bujok, rūtela, skyrei ma dzidjų vargelį, 
Išdžiūk, rūtela, iš po šaknelių.

Jeigu mergaitė yra našlaitė, verkauna 
šiais žodžiais: ♦ 

Išeinu jauna mergelė, viečna siratelė, 
Drabniem paukšteliam užmigus ir raibai ge- 
Cik aš viena siratelė neužmigu /gulia. 
Cik aš viena žiūru, kap mano sasulės, slau- 

/nos tvorškelės,

Pina rūtų vainikėlį man viečnai siratelei. 
Suėjo visas jaunimėlis ir atėjo zvanki muzi- 
Cik neateina mano radna motulė, kėlė, 
Iš aukšto kalnelio, iš mėlyno šilalio.
Tai aš palaisiu cyku alasalį in bistrų vande- 
Tai kad nuneštų cykų alasalį, /nelį,
In mano radnų motulį.
Oi kad ataitų nor vėlų vakarėlį, 
Ar zvalys motulė pine rūtų vainikėlį. 
Ir dėc an gluodnios galvelės.

Šios raudos primena mums Didžiosios Ru
sijos ir Gudijos raudas. “DruČkos” ima nuo
taką už rankų, veda į pirkią, sodina už stalo 
ir sėdasi kartu visos mergaitės. Sesuo atneša 
saują rūtų, siūlo ir lankelį, padirbtą iš šer
mukšnio šakutės. Vyresnioji “dručka” pina 
vainiką, imdama iš kiekvienos mergaitės po 
šakutę. Jaunimas dainuoja atatinkamas dai
nas. Kada baigia vainiku pinti, šeimininkas 
pastato butelį degtinės, o šeimininkė atneša 
sūrį, grietinės lėkštę, medaus ir k. Iš rėčio 
deda ant stalo supiaustyto pyrago gabalus.

Šioje kolonijoje labai gražiz 
gyvuoja LDS kuopa. Laikrašti 
“Darbininkas” yra visų myl 
miausias draugas. Lietuvio 
darbininkai, priklausą prie LD 
ruošiasi į LDS Jubiliejinį Se 
mą, kuris įvyks So. Boston< 
rugsėjo 19—20 dd. Raj

i

■nienė, Ona Jaruševičienė, Ant. 
Buitkus, Adolf. Musick, Ona 
Jurkevičienė, Juozas Ząvedskas, 
Ad. Šaukis, Gasparas Jakavo- 
nis, Marijona Leščinskienė, Joa
na Jakavonienė, Katrina Leke- 
vičienė, Magdalena Raugelienė, 
Marijona Kriaučiūnienė ir Alek
sandras Klimkauskas.

Sporto vedėjas — Juozas Bel
skis ; žuvavimo vedėjos Darata 
Belevičiūtė, ir Elena Belskiūtė; 
Laimėjimų bilietų vedėjos — 
Malvina ir Julija Slavinskaitės. i

I

i

LOS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, liepos 21 d., 1 vai. po piety, Šv. Rok< 
par. salėje, Mostelio, Mass. įvyks LDS Naujosios An 
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir 
džiai kviečiame kuopų atstovus dalyvauti. Šis su
važiavimas taipgi skaitysis ir priešseiminis. Taigi 
prašome paruošti gerų sumanymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vada; 
Antanas Zavackas, Vięe-Pirm 

Tomas Versiackas, Sekretorius

Užkandusios išeina iš užustalės dešine puse, 
kad visos sodžiuje mergos ištekėtų. Po to 
tėvas su motina, o jeigu vienas iš tėvų miręs, 
tai krikšto tėvai pradeda šokius. Našliams 
negalima esą pradėti šokius, kadangi vienas 
iš jaunavedžių galįs mirti. Šokiai tęsiasi per 
visą naktį.

Ryte atvažiuoja “ženikas su savo pulku”. 
Nuotaka su savo šalimi sėdasi už vieno stalo, 
o “ženikas” už kito. Vyriausis jaunavedžio 
brolis paduoda nuotakai vainiką; ji pradeda 
verkauti:

Sasulės mano, slaunios tavorškelės, 
Nepristokit in svecimų šalalį, 
Ba jų nežabos rūtelės,
Cik aštrios dzirgielalės.
Jie nemiegojo visų tamsių naktelį,
Jie apėjo visus patvorėlius
Jie išskynė visas aštrias dzirgelalas 
Ir nupynė man mergelei vainikėlį.
O kai jūs uždėsit ma ant galvelės, 
Nuspaus mano glotnių galvelį, 
Užtemdzys mano žalių rūtelį.

Tuo tarpu “drūčka” duoda broliui nosinę 
ir paėmus vainiką uždeda nuotakai ant gal
vos. Piršlys atneša batukus (“čeverykas”) ir 
duoda nuotakai. Paskui piršlys atsiliepia: —

“kur ca yra nuotaka ir krikšto motka, tegi 
prieina prie stalo”. Kada šios prieina, duod 
joms po porą “ceverykų”, ir šios sukibusio 
pradeda šokti. Piršlys kreipiasi prie visų: — 
“grokie muzikiala, šokie jaunimėli”! Jauni 
mas pradeda šokti, o svečiai valgo ir geria 
Pavalgę einą į kiemą, kur laukia pakinkyt 
arkliai. Nuotakos tėvas klaupiasi ant kelic 
daro smėlyje kryžių ir peržegnoja kelią. Nuo 
taka rauda:

Einu jauna mergelė paskucinį rozelį, 
Su valniu valalij, su žaliu rūtelij. 
Žegnok, tėvulia, viešų kelelį, 
Skirk, tėvulia, sčieslyvų dalalį. 
Prašyk, tėvulia, ponų Dzievulį, 
Kad rasčia uždarytų švintų bažnytelį, 
Kkd raščia ingnievotų kunigėlį, 
Kad aš sugrįšeia su valniu valalij, 
Kad aš sugrįšeia su žaliu rūtelij.

Vestuvių diena jaunavedžių gyvenime yr; 
nepaprasta. Į jaunavedžius yra nukreipto 
visos minios akys, kurios gali kartais būt 
kenksmingos. Tą laiką galį išnaudoti burti 
ninkai ir kerėtojai, turinti ryšį su blogomi
dvasiomis, ir pąkenkti jaunavedžiams. Taij 
pat jungtuvių diena yra tinkama būrimui.

(Bus daugiau)
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PIJUS XII IR TAIKA Bostone nutarė rinkti aukas su- i 
šelpimui karo pabėgėlių Lietu-- 
voje. Tam tikslui Worcesterio 
abiejų parapijų Federacijos 
skyriai 13 ir 33 išrinko komite
tą. Garbės pirm. — kun. Au- 

" Į gimtinąs Petraitis, pirm. —
(Kalba pasakyta jaunavedžiams liepos 19 d., 1939 m.) HKastantinas Akstinas, vice-pir-

Jaunavedžiams paprastai visur ir visuomet linkę-Ląjninkag _ Qr j> Vaikšporas, 
jama laimės. Toks linkėjimas pilnai išreiškia tėvų, mo- rašt _ M pauiiukonienė ir V. 
tinų, giminių ir prietelių geriausius jausmus ir troš- Kraunelisi ižd. _ ^un. Kastan- 
kįmus. Toki taip pat yra malda su kuria Bažnyčia už- tinas vasys, ižd. globėjai — V. 
baigia jaunavedžių mišias: “Visagalis Dieve, išlaikyk Liutkienė v GlavickjU}( kol, 
pastovioje taikoje tuos, kuriuos Tu sujungei teisėta respondentai _ y. B. Mažeikie- 
vienybe . nė ir V. Blaveckaę.

Toks paprastai yra ir Mūsų tėviškas linkėjimas, Minėtas komitetas gavo leidi- 
kurį Mes pasakome jaunavedžiams, atkeliavusiems į |mą viešai riuki^Vai arba Tag 
Romą gauti Apaštališką Palaiminiiną: Palaiminimą, \Day birželio g d Darbas M 
kuris yra prižadas dangiškųjų malonių, tikras taikos liktas ^bartimų apiinky- 
ir džiaugsmo prižadas jums, brangieji sūnūs. bių Lietuvai nutarta pinigus

Kalbėdamas į jus šiandieną, Mes norime atkreip- pasiųsti į Federacijos Centrą, ir 
ti jūsų dėmesį į to Krikščioniškojo linkėjimo gilią kada bus galima F-cija pasiųs į 
reikšmę, į tą brangų Dieviškojo Mokytojo mums pali- Lietuvą minėtam tikslui, 
kimą, pasakytą šiais žodžiais: “Ramybė Jums”. Į Birželio 6 d., 1940 m. rinkėjai, 

eidami per Šv. Kazimiero para
pijos narius, surinko: — 

Monika Kunsaitė jr Ona ;Sa- 
kaitė — $2023; Ona Horbeck ir 
Veronika Jankus — $8.71; Pra
nas Morkūnas ir C. Aukštikal
nis, Juozas Sakaitis ir Juozas 
Ivaška — $1820; Elena ir Mor- 

| ta Giraitės — $7.62; Ona Kriau- 

čiūnaitė ir Adelė Kavaliauakai-; 
tė — $520; Rūta Degutytė jr 
Ona Pociūtė — $13.93; Ona 
Burdulytė ir Jieva Jurgelionaitė
— $15.93; Joana Blaveckaitė ir 
Rita Delionaitė — $11.39; An
gelą Rainikiūtė ir Juzė Buivi- 
daitė — $5.25; Marė ir Albinas 
Seilius — $7.60; Teofilė Aukš- 
tikalniūtė ir Edviną Ginkienė— 
$24.77; Elena Platukis ir Gen. 
Jokubauskas — $17.13; Rūta 
Bulvičaitė ir Irena Uždavinytė
— $10.84; Elena Janušauskai
tė ir Ona Palevičiūtė — $18.77; 
Angelą Sarapaitė ir Rita Kon-

ir priešingai, kas žiūri į Krikščioniškos Moterys- drotaitė — $11.71; Ona Ridikie- 
■|nė — $28.10; Veronika Liutkie- 

$48.

6. Taika, Krikščioniškos Šeimos 
Laimė

Taika, tikrosios laimės šaltinis, tegali paeiti iš 
Dievo, tik Dievuje ją tegalima atrasti: “Tu sutvėrei 
mus dėl Savęs ir neramios yra mūsų širdys iki jos ne
atsilsės Tavyje”. Ir už tai pilna taika, visiška ir tobu
la laimė atrandama tik danguje, Dievo regėjime. Bet 
net ir žemiškame gyvenime, pagrindinė tikrosios tai
kos ir laimės sąlyga yra nuolankus atsidavimas ir pil
dymas Dievo valios. Visa tai, kas silpnina, ar trukdo 
žmogui pildyti Dievo valią, visų labiausia nuodėmė, 
yra priešinga taikai. Nuodėmė yra laužymas Dievo įsa
kymų, atsiskyrimas nuo Jo, netvarka ir nelaimė, są
žinės graužimas ir baimė; visi, kurie priešinasi Dievo 
valiai, neturi ir negali turėti taikos. Taika tegali 
džiaugtis tie, kurie pildo Dievo įsakymus.

Laikydamiesi šio tvirtai pagrįsto pagrindo krikš
čionys jaunavedžiai ir krikščionys tėvai, susilaukia 
šeimoje laimės ir taikos. Iš tikrųjų, krikščioniškoji šei
ma yra savymeilos ir asmeninio pasitenkinimo ieško
jimo priešas; joje yra tikroji meilė ir pasitenkinimas; 
ir kada jaunystės gražumo gėlės suvysta, svajonės 
neišsipildo, širdžių sąryšys tarp vyro ir žmonos, tarp 
vaikų ir tėvų pasilieka tvirtas ir nesutraukiamas; ir 
lygiai nepajudinama, meilė, šeimos gyvenimo didis 
pagrifl^ąs ir sų^jąjąįmė ir taika, visada pasilieka.

Paskutinis Katalikų seimelis j na Bulvičienė — $5.61; Ona 
________ Z __1_U__ 2_____ • Bruožienė — $4.78; Marė Da- 

bravalakiūtė — $1.87; Petronė 
Bačinskienė — $1.50.

Aušros Vartų parapijos — 
Leoną Meškiniūtė — $18.15; 

Marcelė Meškiniūtė — $17.83; 
Agota Kagp&rienė — $1521; 
Ona šilalienė — $15.00: Marce
lė Bakšytė — $1478; Elena 
Platukiepė — $13.40; Petronė 
Kuzmickienė — $11.50; Bronė 
Sprikaitė — $11.27; Ona žie- 
daitienė — $11.07; Rūta Ciupai- 
tė — $10.55; Agnieška Čepulie
nė — $10.37 J Stasė Deltuvaitė
— $9.56; Marijona Struokienė
— $934; Aleksandra Ganienė 
.— $9.13.; Marcelė Kirmilįęnė— 
$7-78; Rita Tamulevičiūtė — 
$6.61; Adelė Pigagiūtė— $630; 
Kristina Meškiniūtė — $6.46; 
Antanas Kirmilas — $623; 
Rožė Nedzinskaitė — $538;' 
Jieya Jazukevičiūtė — $537: 
Antanina Volungevįčienė — $5.' 
45; Elena Gvazdaųakąite — $5. 
35; Julė jKatiniūtė — $5.0,2; Ma
rė -Giraitė — $4.93; Rūta .Girai
tė — $436; Elena Skąmarakai- 
tė — $435; Marijona Kalįūnai-i 
tė — $4.43; Elena Leonavičiūtė
— $4.31; Emilija Bųloniūtė — 
$4J3; 'Virginija Leketaatč —į 
$336; Marijona Baliukonytė — 
$3,69; Irena Baliukonytė — $3- 
45; Ritą Šilalytė — $331: Ele
na Dusevičiūtė — $3-30; Elz
bieta Kaliūnaitė — $328; Al
dona Baliukonytė — $3-18; 
Bronė Kazlauskaitė — $3.16; 
Ona Kuzmickaitė — $239 ; Ri- 
ta Tamulionytė — $220; Elena 
Kaliūnaitė — $2.10; Albina Ma- 
tačinskaitė — $.63.

Aukotojų vardai tilps kitame 
“Darbininko” numeryj.

M. Pautiukonjenė, rast.

savo 25 metų gyvenimo sukak
tuves. Prieš porą savaičių toks 
iškilmingas paminėjimas buvo 
suruoštas šv. Petronėlės drau
gijos, kuriai pirmininkauja p. 
Ona Stalulonienė. Po iškilmingų 
šv. mišių vakare įvyko šv. Ka
zimiero parap. bažnytinėj sve
tainėj graži vakarienė su gražia 
programa, kurią išpildė jauna ir 
gabi pianistė Delores Stalulo- 
nyte ir dainininkės p. Zinkiūtė, 
H. Genienė, J. Metrikiūtė ir pia
nistė O. Keraiūtė. Taipgi sudai
navo Šv. Kazimiero parapijos 
Moterų Socialio klubo daininin
kių būrelis.

Pąminėjimui 25 metų sukak
tuvių, įvairios draugijos iš Šv. 
Kazimiero ir Aušros Vartų pa
rapijų prisiuntė gėlių bukietus 
ir aukavo šv. mišias.

Kalbėtojais buvo įvairių drau
gijų atstovai, vietiniai kunigai: 
A. Petraitis, J. Padvaiskis, K. 
Vasys, J. Bakanas ir svečiai 
kunigai — F. J. Skruodenis ir J. 
Starkus. Taipgi kalbėjo pp. E. 
Dominaitienė, ir M. Seskevičie- 
nė, pirmosios dvi draugijos pir-1 
mininkės, ir Ona Stalulionienė 
dabartinė pirmininkė. Vakaro 
vedėjum buvo adv. A- Mileris.

Buvusi.

Pennsytanijos Žinios
SMBUMDOAAI. PA.

High School Užbaigtuvės

Trečiadienio vakarą, birželio 
19 d-, vieųąme mūs miesto kru-į 
tamųjy paveikslų teatre įvykoi 
įspūdingos J. W. Cpoper Męmo- 
rial High School užbaigt.uvių 
apeigos, šiemet gradūąntų skai
čius .net 249, didžiausias visoje 
šios viešosios mokyklos iatpri-' 
joje. Toje grupėje yra 76 lietu
viai.

įdomiausia mums lietuviams 
yra tai, .kad iš šios tojuos dide
lės grupės graduantų gabiausia 
gabumu, gaudama aukščiausius 
pasižymėjo savo intelektualiniu 
yra mūsų lietuvaitė Darata Se- 
ląlytė. Per pastaruosius keturis, 
High School mokslo metus ji

$v. Karinta* ftopĮja Į

tės šventumą, kai į paprastą apeigą, papročių reikalau
jamą, kas stoja j tą gyvenimą nebūdamas Dievo malo-|nė prie bažnyčios durių 
nėję, tas išniekina Kristaus Sakramentą, atmeta ant- 85; Ona žiurinskienė prie baž- 
gamtinės malonės šaltinį, kuris Dievo Apvaizdos surė- nyčios durių — $10.67; Nepa- 
dyme skirtas teikti laimę šeimos židiniui, ugdyti dory-Įžymėtų aukų — $13.14. 
bių gėles k rodyti tikrosios taikos ir gryno džiaugsmo 
vaisius.

Šeimos, kurios pradėdajnos nuodėmėje, pirmose 
gyvenimo audrose, yrą, kai apleisti laivai, blaškomi 
jūros ibangų, nuklysta jos nuo tikrojo gyvenimo kelio

Iškilmingos Vestuves
Birželio 10 dieną, Šv. Kaži 

miero parap. b^nyčioje laike 
iškilmingų šv. mišių priėmė mo- 
terystės sakramęntą p-lė Bronė 
Sidabriūtė, duktė pp. Pijaus ir 
Onos Sidabrų su daktaru Petru 
A. Lankininku - Lankenner, sū
numi pp. Antanų Lankininkų.

Kadangi abu jaunieji yra ge
rai žinomi, tad ir bažnyčion pri- 
sirįnko didelis būrys prietelių ir 
pažįstamų pasimelsti ir palinkė
ti jaunavedžiams laimingos a- 
.teities. Moterystės sakramentą 
suteikė kym. A. Petraitis. Liūdy- 
tojąis buvo jaunosios sesutė pa- 
nęlė Anelė Kurmytė ir Dr. C. L. 
įBųono. Laike šv. mišių gražiai 
.sugiedojo “Avė Maria”, p. J. 
Bolduc. Palydovais buvo Anta- 
pas Dąilyda ir p. Duggan. Po
.mišių puošnioje Putnum ir 
T&uraton valgykloj įvyko graži

AUKOS GATVĖSE SUKURK
TOS BIRŽELIO 8 d., 1940

Šv. Kazimiero parapijos — 
Andrius Giraitis — $35.00; -O- 

ir besekdamos mokslą, kuris, rodos, skelbia laisvę, pa- na žiurinskienė — $33.19; Ona 
tenka į baisią vergovę. Tie, kurie negerbia šeimos ir Ridikienč — $28.60; Emilija 
ją suteršia neturės taikos gyvenime; tik krikščionis- Baltramaitienė — $27.00; Mag- 
koji šeima, gerbdama Kūrėjo ir Atpirkėjo įsakymus, dė Krapavikienė — $22.68; Jo- 
Dievo malonės padėdama, turi taikos užtikrinimą. nas Sabulis — $2137; Mikaliną 

m 1 1 v. • ». ■. . Gelucevičiūtė — $21.29; Ant.
IĮ j* # j • 1 ’ Kriščiūnaitė — $1920; Vladaskuns išeina is Musų tėviškos su-dies: taika su Dievu, Rjmša _ Alefala.

pi dant Jo valią; taika su žmonėmis, pildant meiles _ $1839. vincenta
Šakyną; taika su .mm, nugalmt kūno aistras; tnlyJ _ $17 7J 
pe taika, kun duoda vienatinę tikrą laimę, kokia yra _ 5 ilutaitū -
galimazemeje. |w662; Jonė g^ętauiė-SKi.

84; Rita Degutis 
Marė Morkūnienė 
Marė Dabravalsjdūtė — $1437; vestuvių puota, kurioj dalyvavo 

^ąunavedžių giminės ir artimie
ji prieteliai. Gražius ir įvairius 
linkėjimus jaunavedžiams pasa
kė kun. A. Petraitis, adv. K. 
Tamulonis, jaunosios motina p. 
Ona Sidabrienė ir jaunojo se
sutės. Po vestuvių puotos jau
nieji iškeliavo automobiliu į 
New Yorką ir Virginia Beach, 
.kuomet sugrįš, apsigyvens 522 
-Grafton St., kur daktaras Lan
kininkas turi savo ofisą.

Rutvilė.

Latakas Kanados Katalikų Kongresui
— S15.52:
— J15.0T;

Liepos 26 d. 1939 m. p- Bogužinskienė — $1431; O-
„ i c? ■ i i • * i j x • v. na Burduliūtė — $14.47; Emi-
Ecole Sociale Populaire praneša, kad ateinančia- lija Venclauskaitė - $13.20; 

me Prancūzų - Katalikų Socialinės savaitės kongrese L- Nastaravičienė - $12-42; 
bus kalbama apie taiką. Pačių šio sąjūdžio sumanyto-|Jieva jurgelioniūtė _ $1159; 
jų uolumas ir mūsų laikai verčia svarstyti taikos rei- Petras ĄiaVosius — $11.56; SO- 
kalą. Iš tikrųjų, niekas taip neapima žmonių protų. na Sakaitis _ $44.3$; Mąrė Va- 
niekas nėra taip reikalinga tautoms ir žmonėms kai | iatkevičienė — $1039 Elena 
taika, kurios šiandien pasaulis su tokiu išsiilgimu Grigaliūnienė _ $»j5; Adelė 
trokšta. Aliukienė — $9.12; Ona Syik-

Gerai žinodami šios pasaulinės nelaimės priešas- lien- _ 39 02. Bnw4ieng_ 
tjs, kurių šaknys gludi aistrose ir už tai žmonės nebe- Lg ^. A u Lukoševičienė — 
supranta tiesos nei teisingumo, Ecole Sociale Populai- ^ 20 ; Emilia Laukaitytė — $6. 
re pasiryžo svarstyti socialinės taikos ir taip pat tau
tinės ir tarptautinės taikos reikalą krikščioniškojo 
mokslo šviesoje, kuris tikrai nurodo klausimo išriši
mą, o ypatingai aiškinti taiką artimo meilės šviesoje, 
be kurios net ir teisingumas yra pavojingos pinklės ir 
žiaurus apgauliojimas.

Grįžtant prie taikos pradžios, kurios sargas yra! 
teisingumas, reikia pasakyti, kad vienas faktas stovį 
neaptemdojnąs, būtent, kad teisingumas ir taika pa
siekiama tik pasiaukojimu; pasiaukojimas moko da
ryti atsižadėjimų, o ne reikalavimus statyti. Nei sin- 
dikalizmas, nei klasių bendradarbiavimas, nei koope- 
ratyvės organizacijos, nei sveikas tautiškumas, nei 
tautinis auklėjimas negali susilaukti teisingume nei

$1039: Elena

42; Mary Sullivąn — $5.98; 
Viktorija Seniauskienė — $5. 
02; Joana Urmonaitė — $5.21;

Sidabrinis Jubiliejus 
Šiais metais daugelis Worces- 

Ona Grigaliūnienė — $5-14; O- ter lietuvių organizacijų mini
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socialinės taikos, ar tautų taikos, iki pasiaukojimas 
bus užmirštas ir teješkoma nugalėjimo.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia yra pagrindinė tikrosios taikos sąlyga?
2. Kodėl svarbu, kad šeimose būtų taika?
3. Ar pasiaukojimas, tai yra artimo meilė, reikalinga

taikai?

DAINŲ ŠVENTĖ

Birželio 30 d., Lakeside Par
ke, įvylcs dainų šventė, ši muzi
kos programa rengiama Sehuyl- 
kill ir Luzerne apskričių vargo
nininkų kuopa su lietuvių para
pijų chorais ir Naujalio vyrų 
choru. Šiame muzikos festivale 
taipgi dalyvaus svečias solistas 

1 K. Hoffmanas, iš Brooklyn, 
1 New York.
j Toji lietuvių muzikantų kuopa 
yra daug nuveikusi muzikos 
srityje, ypatingai lietuviškų 
dainų dainavimo atgaivinimui 
bei supažindinimui visuomenės 
su dabartinės gadynės lietuvių 
muzikantų kūriniais. Šis jau ne 
pirmas jųjų koncertas. Jis jau 

I nesykį yra sužavėjęs klausyto- 
- jus savo dainomis. Kai jie už- 
. dainuoja tokias dainas, kaip — 

i “Kareivių 
Maršas” ir kitas, tai net sunku 
pasakyti tą gražumą, melodišką 
skambumą jųjų dainos. Šios 
muzikantų kuopos organizavime 
daug yra nuveikęs mūsų parapi
jos profesorius muz. Ant. Gri
goraitis, kuris bus šioje dainų 
šventės programoje jungtinių 
chorų dirigentu. Ypatingai jam 
ir kun. J. Karaliui yra didelė 
garbė už suorganizavimą Nau
jalio Vyrų Choro. Ši lietuvių 
vyrų grupė yra vienatinė tokia 
mūs visoje apylinkėje.

Visi lietuviai yra raginami at
silankyti į šią dainų šventę. Ten 
bus suvažiavę daugelis pažįsta
mų ir svečių net ir iš tolimesnių 
miestų. Raulas.

pažymius visose mokslo šakose. ______j________
Jąi buvo suteikta tas išskirtinas1 “Ulonai joja” arba 

u-u: a., ____K,....................pažymėjimas būti tų visų savo 
klasės graduantų Valedictoria- 
ttą. Taigi tų užbaigimo ceremo- 

Įftregą ji atliko tą savo gar
bingą pareigą — pasakė atsi- 
sveikanimo kalbą- Visi klausy
tojai buvo W sujaudinti jos į- 
tįkinaočia Kalba, kai ji vardu j 
visų studentų išreiškė padėkos 
Žodžius vjąiems jųjų mokyto
jams - joms, mokyklų perdėti- 
mams, -tėveliams įr Visiems sa
vo

Už kitus pasižymėjimus mok- 
ąle, sekančios lietuvaitės taipgi 
įgijo garbės vardą: Elena Zaka- 
revjčiūtė, Alberta Romanskytė, 
Eųgime Bauzeriųtė.

CONSERVADOR
ELEKTRIKINJ ŠALDYTUVĄ

62 pėdų
SPĖČIAU

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 CONS&R- 
VADOR.

Bis Conservadof tu
ri sekančius patobuli
nimus: .(Patentuotas 
sandėlis duryse) extra 
didelis... Porcetaūnis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dideliems dalykams.
Termometras, galima matyti neatidarius pagrindinio maistui sudėti 
kompartmento... Labai parankus temperatūros reguliavimas... Viduje 
šaldytuvo yra lemputė, kuri automatiškai užsidega. Didelis porcelininis 
evaporatorius su automatiškomis durimis, kurios tikrai gražiai padary
tos... Viršus labai gražiai nubaigtas ir stiprus, kuris tvers per daugelį 
metų... Vidus porcelininis, kuris nebijo acido ir kitų rūkščių. CONSER
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.

Uniott Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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DARBININKAS

Philadelphijoje tarp kitų mer
gaičių, užbaigė mokslą vietinėje 
Kensington High School’ėje ir 
keturios lietuvaitės, būtent: Ci
ną Liepaitė, Elena Petrauskai
tė, Ona Smaliukaitė ir Albina 
Vidikauskaitė. Pranešėjas.

Naujosios Anglijos Švente
NEW PHILADELPHIA, PA.
Viskas jau prirengta dėl New 

Philadelphijos Saldi. Jėzaus 
Širdies parapijos pikniko, lie
pos 4-tą dieną, New Philadel
phijoje, Baseball Field.

Programas tęsis visą dieną: 
bus du baseball žaidimai. Bus 
Beno koncertas; bus “clay pi- 
geon”, šaudymo kontestas, bus 
iš visos apylinkės šaulių. Vaka
re bus šokiai. Komitetas.

SHBUHNAH, PA.
KASYKLŲ DARBAI

Kietos anglies kasyklos pas
kutiniais laikais dirba neblo
giausiai. Dažniausiai vasaros 
metu anglies yra mažiau nau
dojama .taigi ir kasyklos daug 
mažiau dirba tuo metu negu žie
mos laiku. Betgi šiemet dėl ka
ro Europoje netik anglies nėra 
atvežta į Ameriką, bet net mū
sų anglis yra parduodama ir 
vežama į kitas šalis.

Visgi kasyklų darbai neina 
e

geryn. Daugelis žmonių mūsų 
apylinkėje vis dar be darbo. Y- 
ra kalbama, kad J. A. Valstybės 
dės visas pastangas geriau ir 
daugiau pasiruošti prie karinės 
apsaugos bei apsiginklavimo ir 
1.1., tat mūsų valstybės atsto
vai bandys pravesti pastatymą 
kelių fabrikų bei dirbtuvių ir 
mūsų apylinkėje. Tuomet dau
gelis mūsų žmonių galėtų gauti 
darbo tose dirbtuvėse.

MARIANAPOLY
ŽADA ATIDARYTI 

KASYKLAS

Pereitą penktadienio vakarą 
Kietos Anglies Kasyklų Susi
vienijimo draugijos susirinki
me, delegatai iš Kehley Run ka
syklų pranešė, kad valstybinė 
Kasyklų Komisija užtvirtino 
greitą atidarymą Kehley Run 
kasyklų.

Tos kasyklos buvo uždarytos 
keli mėnesiai atgal dėl to dide
lio žemės susmukimo viename 
mūs miesto krašte. Buvo ma
nyta, kad anglies iškasimas to
se kasyklose buvo priežastim to 
žemės susmukimo. Ar tiesa ar 
ne, sunku pasakyti. Viena dar
bininkų komisija peržiūrėjus 
kasyklų tuos iškasimus vienaip 
sprendžia, kita komisija kitaip.

Kad darbas tose kasyklose vėl 
nepadarytų kitą tokį žemės su
smukimą, tai tų kasyklų atida
rymas beabejo būtų priežasti
mi didelio džiaugsmo mums 
Shenandorieciams, nes tuomet 
keli šimtai darbininkų vėl gau
tų progos užsidirbti sau duoną.

Marianapolio Kolegijos Rūmū Veranda, kur įvyks pamaldos

Thompson 
Conn.

KETVIRTADIENĮ Marianapolis Žaliumynuose

Juozas Bašinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoelnal <0*1 visokių reikalų.

Iškilmingos Pamaldos,
Meno Valandėlė, Dainų

PA FE R HANGING PAIMTINO

Bronis Kūpamas
General Repairs

121 i James Street Kviečia RENGĖJAI Mūsų išeivijos sostinė —Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn
C A L. vert 52tt

Baltimore, Md.
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Penktadienis, Birželio 28,1940

[vietinės žinios
nes mokyklos palaikymui. V. M. 
vadovybė Brolijai širdingai dė
koja.

DARBININKAS

IMH Darbininkiška
HIIU

ŽINUTES
Išeis Bušai

J, E, VYSKUPAS BUČYS 
ATVYKSTA Į BOSTONĄ

Šiuo laikotarpiu kun. J. Dau
nys, iš Haverhill’io turi metines 
atostogas. Apart poilsiavimo 
pas savo tėvelius, jis atlanko 
saviškius.

Birž. 24 d., St. Francis Lay- 
men’s Retreat House, Hinsdale, 
Dl., 91 vyras baigė trijų dienų 
uždarytas rekolekcijas. Kun. Jo- 
kimas Daleiden, O. F. M., sakė 
pamokslus.

Sekmadienį, birželio 16 d. š. 
m., Lietuves trągingo likimo

Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC., kurs trumpai atostogavo 
So. Bostone, išvažiavo į Mt. 
Carmel, Pa. Jis ten darbuosis 
porą mėnesių.

Birž. 27 d., kun. M. Šmigels- 
kis pradėjo šv. Petro parapijos 
rekolekcijas, šeštadienį atvyks 
J. E. Vyskupas Petras Pranciš
kus Bučys, MIC., D. D., Tėvų 
Marijonų Generolas.

Šį penktadienį vaikams nebus 
rodomi judami paveikslai, baž
nytinėje salėje.

Nuo 10 metų iki 16 bernaičiai, 
kurie nori dykai matyti Natio- 
nal League žaidimus, teužsire- 
gistruoja pas kun. Albertą A- 
bračinską.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapodu$

517 Ę. Broadvvay,
80. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 11d 12.
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 Ud 9 v. v 
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 Ud 12' vaL dieną 

(pagal sutarti)

Trečiadienį, Pranciškonų Bro
lijos susirinkime, kun. Pr. Vir- 
mauskis ragino visus prie mal
dos ir mastymų. Jįs sakė, kad 
kas nesimeldžia, tas atžala ir 
dažnai, pameta tikėjimą.

Tikrojo pamaldumo stoka pa
sireiškė ir Lietuvoje. Net ne
katalikiškoji spauda pradeda 
rašinėti prieš Lietuvoje apverk
tinus doroje nupuolimus.

“Liet. Žinios” Nr. 95, vedama
jame rašo: “Alkoholizmas ir 
venerinės ligos — didžiausi tau
tos žudytojai...”

“Yra būtina riboti girtuoklia
vimo sąlygas... Suvaržyti gir
tuokliavimą, sumažinti girtavi
mo namų skaičių ir nustatyti 
dienas, kada monopoliai ir res
toranai neturi teisės pardavinė
ti degtinės. Kaip Švedijoje, ne
leisti Uogoms moterims važi
nėtis po kaimus.”

“Laisvoji Mintis” Nr. 8, rašo 
apie gegužines:

“Gegužinės turi ugdyti jauni
me gamtišką sveikatingumą, 
tvarkingumą..., kantrybę, iš
tvermę..., sumanumą ir pamė
gimą viso to, kas yra gražu, 
dora ir sveika ne tik kūnui, bet 
ir dvasiai. Todelei pasilinksmi
nimai turi būti blaivūs ir lai
ku...”

Southbostoniečiai visu rimtu
mu rengiasi prie Lietuvių Die
nos, kuri įvyks liepos 4, Maria
napolio Kolegijos parke, 
Thompson, Conn. Vyriausioji 
šeimininkė p. Kotrina Vosylie- 
nė ir josios štabas suka galvas, 
kaip skaniau pagaminus val
gius ir kaip tinkamiau pavaiši
nus svečius. Bostono kolonijos 
Dienos pirmininkas Vincas T. 
Savickas rūpinasi, kad svečiai 
ir viešnios būtų pavaišinti ne- 
vien skaniais valgiais, bet ir a- 
lučiu.

Transportacijos komisija — 
J. Kumpa, K. Niauronis ir F. 
Tuleikis rūpinasi, kad kuodau- 
giausiai nuvežus bostoniečių. 
Jie yra nusamdę puikius busus, 
kurie išeis 7:45 nuo Šv. Petro 
par. bažnyčios 5th St., So. Bos
tone. Tikietas į ten ir atgal — 
$1.75.

P-lė M. Kilmoniūtė yra pa
ruošusi puikių dovanų laimėji
mams. Taigi, kurie norite vyk
ti į Thompsoną liepos 4 d., pra
šome įsigyti busų bilietus iš 
anksto. Jų galite gauti “Darbi
ninke” ir pas šiuos veikėjus: K. 
Šidlauską, K. Niauronį, EI. Ru
sienė, V. Savicką, A. Sandą, V. 
Palionis, Pr. Tuleikį, V. Bra
zauską, O. Tilėnienę, M. Kilmo- 
niūtę, E. Kuderauskienę. Rap.

istoriniu bAojuęntu, Norvoode, J- E. vyskupas 
šv. Jurgio lietuvių parapijos Bučys, MIC., Tėvų Marijo- 
FedęrąęįjtB 1Q skyrius suruošė uų generolas, is Mariana-

LŪS or^ąnįkącijpje sukakties I šou» Conn., išvyko į Mt.
progą. Carmel, Pa., o iš ten at-

Tąi pįpnaą Įnąuo gyvenime į- vyksta į Bostoną, 
vykis, k|4 4*1 mano veikimo 
visuomeninėje ir žurnalistinėje 
dirvoje tiek 4au$ įžymių vadų 
dvasiškių iy pąąąulionių ir ben
drai veikėjų darbininkų, dir
bančių Katalikiškoje Akcijoje, 
susirinkt’! į vieną vietą mane 
pagerbti.

Gerai žinau, kad aš, kaip pa-| 
vienis asmuo, nieko tokio nepa
prasto nenudirbau per 25 LDS 
ir “Darbininko” gyvavimo me
tus.

Dirbdamas LDS organizacijo
je ir mūsų katalikiškoje visuo
menėje jaučiau ir jaučiu, kad 
tai buvo pareiga dirbti, kurią 
man skyrė mums visiems bran-

šaunų t^Įgkiet^i mąno darbuotės polio Kolegijos, Thomp-

Šios savaitės pradžioje sius vedamose rekolekci- 
Petras jose Šv. Petro, tos parapi

jos Globėjo garbei.

Teismas Užtvirtino Browde- 
riui Bausmę;

T«L TROwbrMge 6330.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq, 
CambrMge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir « — 8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

400 |rwdway, 
Cąrnbridge, Mass.

“ Liet- Aidas’’ Nr. 223, rašo 
prieš gegužines ir vakaruškas.

“Kur yra našlė ūkininkė su 
dukterimis, ten vakaruškininkai 
iš tolimų užkampių susigrūda ir 
dūksta nuo sutemos iki aušros... 
Kur yra jauni broliai ar sese
rys, ten vakaruškos dažnai spe- 
čiasi ne vien šventadieniais, bet 
ir šokiadieniais...”

Tas pats laikraštis daug rašo 
apie pragarišką platinimą tvir
kinančios spaudos ir apie tvir
kinančių moterų darbus kaimie
čių tarpe.

Kunigas baigdamas sakė, kad 
jis gįrdi ir mato perdaug virš 
minimų blogybių ir Amerikiečių 
tarpe. Todėl jis prašė visų visa 
šįrOi^i krypti prie maldas, ap- 

F sakramentų.
Bekmądiealąis pagal sutarti.

SU

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

ĮVAIRŪS skelbimai
ĮŠSIRENDAVOJA pigiai Gara
žas. Atsišaukite pas VI. Bra
zauską, 11^ Story-- Stoeet, So. 
Boston, Mass. ■ (28-2)

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas dirbti mėsos krautuvėje. 
Pageidaujama, kad turėtų pa
tyrimą. Atsišaukite: L Street 
Market, 181 L Street, So. Bos
ton, Mass. Tel. Šou. 1314. (25)

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

(17-28)
■ ■ C'į

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakanti
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Pirmadienį, 9 vai. ryte, 
bažnytinėmis pamaldomis, pra
sidės šv. Petro parapijos vasa
rinė mokykla. Visi tėvai prašo
mi suvesti savo bernaičius ir 
mergaites į pamaldas pasimels
ti, po tam, pradėti mokytis lie
tuviškai. Tuomi tikrai pasitar
nausime lietuvybei.

. Pranciškonų Brolija, trečia
dienį, paaukavo $25.00 vasari-

Telepbone
80. BOSTON 

1058

BayVlewMotorService
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Jee. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St, Boston.
Room 627, Tel. CAF 9154

101 Baxter 81, Be. Boeten, Mete. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė, BrigMen

Tel. 8TA 8659 •

Prisiekęs Advokatas
Juozas B Gailius
▼oda visokias provas. 

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2733

Namų: TALbot 2474

Res. Šou 3729 Šou 4618

Ltthuanlan Fumihire C#.
MOVERS—
Insured and 

BondeJ
Local A Long

Distanee
Moving

326 - 328 We$t Broadway
So. Boston, Mass.

' Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ;

Lucy N. Yaįdn 
LIETUVE ADVOKAT® 
(JEKIMAUČUTĖ) 

14 Hope St, 
Gre«nfield, Mass.

CREYHOUND

UJOnDERLHnO

bos “Liutnės” teatre, nė
ra įsimetusi Polska Pisul- 
nia na Litvie? (Kuntap- 

Į lis).
Geriausia galėtų atsaky

ti Lietuvos Rašytojų Drau
gijos valdybos narys ir 
dabartinės Lietuvai vy
riausybės vice-premieras 
ir užsienių reikalų minis
tras prof. Krėvė - Mickevi
čius, kuris kartu su kitais 
rašytojais pasirašė pa
smerkimo dekretą studen
tams, kovojusiems už lie
tuvybę.

i

New York, birželio 27 —
Jung. Valstybių apeliaci-Penktadienį ir šeštadie

nį birželio 28 ir 29 dd., Šv. jos teismas pereitą antra- 
Petro parapijoj (So. Bos- dienį peržiūrėjo Browde- 
ton, Mass.) sakys pamok- rio bylą ir užtvirtino jam 

uždėtą bausmę už klastin
gą paso išgavimą.

| Earl Russel Browder yra 
l komunistų partijos sekre- 
j torius ir tos partijos am
žinas kandidatas į prezi- 

i dentus. Šiais metais jis vėl 
išrinktas kandidatu į 
Jung. Valstybių preziden
tus.

Browderis buvo nuteis
tas 4 metams į kalėjimą ir 
užsimokėti piniginę baus
mę $2,500 sausio 22 d., š. 
m. Jis apeliavo, bet ape
liacijos teismas jo apelia
ciją atmetė ir bausmę už
tvirtino.

Gavau labai daug sveikinimų 
ir linkėjimų telegramomis ir 
laiškais. Visiems nuoširdžiai' 
dėkoju, o ypač Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserims iš Cambridge, i 
kurios prie savo sveikinimų 
pridėjo man brangią dvasinę 
dovanėlę.

Taip pat dėkoju už sveikini
mus ir linkėjimus savo kole- 
gams “Amerikos”, “Draugo” ir 
“Garso” redaktoriams.

, Mano žmona Alena taip pat 
gto i naniritančios idėjos Į. i d«koJa visiems, o ypač sąjungie- 
kūrėjas tems už sveikinimus ir linkėji-

Norwood Federacijos 10 sky- mus: Moterų 27 ka
riaus sumanymą ir darbą, kurį Pai ir > Pirmininkei p. I. Tvas- 
atiiko jo’darbšti komisija, pir- kienei * Federacijos 10 skyriui 
mininkuj p. E. Balučiui vado- sveikinimus ir dovanėles, 
vaujant, nuoširdžiai įvertinu, Reikšdamas savo nuoširdžiau- 
nes žinau, kad per mano asmenį si^ Padėka visiems- Prašau Die’ 
pagerbė mums visiems brangią!™110 atlyginti jums visiems 
LDS organizaciją ir laikraštį 5ausiomis malonėmis. 
“Darhininką”. I Antanas F. Kneižys.

Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju 
Federacijos 10 skyriaus komisi
jai: pp. E. Balučiui, V. J. Ku
dirkai, 
Sykes 
ir jų 
sunkų 
girną bankieto, sukvietimą tieki 
daug man brangių svečių ir vie
šnių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
visoms dalyviams ne tik vieti
niams, bet ypač iš kitų kolonijų 
atvykusiems Gerb. Kunigams ir 
pasaulionims už pareikštus 
man sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanėles. Džiaugsmo apimtas 
jaudinaus, kada pamačiau LDS 
įkūrėjus - veteranus narius iš 
So. Bostono, Brocktono, Wor- 
cesterio abiejų parapijų, Provi- 
denco, Lawrence, Lowell, Na- 
shua, Cambridge, Brighton, 
Norvood ir kitų. p. Mykolas 
Norkūnas, L. Vyčių organizaci
jos įkūrėjas, mano pažįstamas 
nuo 1913 m., kuris paragino 
mane dirbti L. Vyčių organiza
cijoje pirmaisiais jos gyvavimo 
metais, ir tas atvyko mane pa
sveikinti. Gerai žinau, kad jam 
tai padaryti nebuvo lengva.

Tokio įvertinimo mano dar
buotės katalikiškoje visuome
nėje nesitikėjau.

Nuoširdžiai dėkoju to bankie
to toastmasteriui, LDS organi
zacijos Centro Pirmininkui, 
kun. Jonui Švagždžiui už pa
reikštus sveikinimus ir už prog
ramos vedimą.

Dėkoju dainininkėms, pp. Ale
nai Novikienei, Onai Pazniokai- 
tei, Onai Karnilaitei ir vedėjai- 
pianistei p. Julei Vilkišiūtei už 
dainų programą.

Dėkoju Šv. Cecilijos chorui ir 
jo pirmininkui Jonui Pazniokui. 
L. Vyčių 27 kuopai ir jos pirmi
ninkui Petrui Rakauskui už 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nėles.

Mano gyvenime ir darbuotėje 
nuo 1922 m. artimiausia ir nuo
širdžiausia bendradarbė buvo ir 
yra mano žmona; taip pat man 
visuomet buvo nuoširdus, o y- 
pač sunkesnėse gyvenimo dieno
se mano brolis kun. Steponas 
Kneižis, seseris Petronė Mani- 
kienė ir Teklė Mitchell, švoge- 
riai Juozas Manikas ir Vincas

•

Mitchell. mano uošviai pp. Ko- 
hanskai. Jiems taip pat dėkoju.

f Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūSiei auk- 
staiua ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BR0ADWAV
80. Boston, Mass.

u

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 Broadvvay So. Boston, Mass.

I
Į

Vilniaus Universiteto 
studentai klausia: Ar j 
Lietuvos Rašytojų Draugi
ją, kurios valdyba pasmer
kė studentus už tai, kad 
jie reikalavo lietuvių kal-

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

P Rakauskui nnniai F I “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma-
’ P ‘ Į ton lai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą

(adv. B. Sykes žmonai) Į matėte "Darbininke”.

pagelbininkams-ėms už 
darbą, būtent, už suren- Povilas Bushmanas

48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams Ir visokiems 

parengimams.

Peter P.PIevad
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSjaa.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Queen Ann Laimdry.lnc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite Sį darbą mums.

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

Visoi skelbki tAa “T>a-hinlnke”

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni-1 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir | 

visokiems Parengimams. 1
Kainos prieinamos. |

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R |
%3SXMM36XXXSC%M3S*»-

j

WOOOSTOCK
T Y P E W R i T E R S

I

*

N’ew PUETT
Starting Gate

(vesk Vienodą Šilumą į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu jren- 
' 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 PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES 1 KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346

Šeštadieni Lenktynėse

Mylės Standish S)
Pridėta $5.000

SUFFOLK 
DOWNS

8 Lenktynės 
Kasdien

* /

Daily Donblc 
Langas užsidaro 

2 vai. p. p.

♦

Grandstand. 50c 
Clubhouse, $1.00 

• su taksais)

Woodstock Typewriter . 
Company

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

LIBerty 6907-08

S.BansevičiuslrSūmis
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJA8
Turi Notaro Teisei 

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Residence: 198 M St, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletska* F. E. Zaletskaa
G ra borai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

■
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBilRY, CONN

tĮ

RUOŠIAS VYKTI Į 
MARIANAPOLĮ

LDS 3G kp. ir Marijonų Rė-

E

Birželio 21 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. Į mėjų skyrius, ruošias vykti į 
susirinkimą atsilankė Pietų A- 
merikos Marijonų tėvas J. Ja
kaitis, MIC., lydimas kun. J. 
Valantiejaus, kun. A. Čebato-j 
riaus ir kun. Lunsko. Pirm. A.
Aleksis perskaitė gautas nuo' 
Lietuvos generalinio konsulo, J. 
Budrio Vilniaus reikalais 
nias ir prašė darbą tęsti toliau. Prašykime Dievulio, kad būtų 
Visi trys kunigai: 
lantiejus, kun. J. itis ir 
kun. Lunskis pasakė kalbas ir puošniom

Lietuvių Dieną, liepos 4, kuri 
įvyksta Marianapoly, Thomp- 
son, Conn. Bušai užsakyti ir iš
vyks 7 vai. ryte nuo Šv. An
driejaus parap. bažnyčios.

Norintieji vykti busais, užsi
sakykite vietas iš anksto, pas B. 

ži- Mičiūnienę ir O. Radzevičienę.

kun. J. Va- gražus oras ir vykime visi, pa- 
J. Jakaitis ir sidžiaugti gražia savo įstaiga ir 

gamtos apdovano- 
prašė žmonių nenusiminti dėl;toms apylinkėms. Tat iki pasi-
dabartinių įvykių, bet dirbti ir ■ matymo Marianapoly. 
prašyti Dievo, kad Lietuva vėl Į 
atgautų savo nepriklausomybę. į STAIGI MIRTIS
Buvo pasiūlyta paaukot $10.001 Birželio 22 d’ staiga mirė a' a’ 
paruošimui Waterburio stalo JPranas Minglla’ sulaukęs 52 
kuris bus liepos 4 d. Mariana- metų amžiaus- ir Pagyvenęs 
poly. Pasiūlymas buvo priimtasis šal^ virš 30 raetų‘ Paliko

ir tam tikslui paskirta $10.00.

Kurie važiuojate autobusais, 
įsigykite bilietus. Autobusai iš-

nuliūdime žmoną Antaniną, ke
turis sūnus, tris dukteris ir 
tris anūkus. Velionis prieš piet 
dirbo apie savo namus, po pietų

eis 7 vai. Marianapoly būsime, su žmona nuėjo į vestuves pas 
apie 10 vai. W aterburiečiai pa- j savo kaimynus, 
laikykite savo stalą, kur galėsi
te gerai pasistiprinti.

Sekmadienį, per visas šv. mi
šias pamokslus sakė kun. J. Ja
kaitis. Jis, lydimas kleb. kun. 
J. Valantiejaus, kun. B. Gau- 
ronskio, kun. Cebatoriaus, kun. 
Bogužio ir klieriko Vilčiausko, 
lankėsi draugijų piknike.

ir ten užgeso 
amžiams širdies plakimas. Pa
laidotas 
mišiomis Šv. Marijos kapuose. 
Tebūna amžina ramybė velionio 
sielai. Užjaučiame likusią nuliū
dusią

birželio 25 d. su šv.

šeimą. T. M.

NEWARK,N.J

Birželio 23 d. ryte ant Wilby 
High School buvo iškelta Vo
kietijos vėliava, tačiau, kas tai 
padarė nežinoma.

Koresp<mdnctas.

NEW BRITAIN, CONN.
PARAMOS VAKARĖLIS

Birželio 23 d., sekmadienį, į- 
vyko vakarėlis jauno našlaičio 
studento P. Pranckevičiaus nau
dai. kuris ruošias įstoti į Tėvų 
Marijonų seminariją, Hinsdale, 
III. Užjaučiančių jaunam Pra
niukui susirinko gražus būrelis. 
Buvo atsilankęs ir kun. J. An- 
driuška, MIC. iš Marianapolio. 
Jis pasakė gražią kalbą ir api
budino Praniuko gabumus mok
sle. Taip pat palinkėjo laimin
gai jam pasiekti užsibrėžto tik
slo. Po to kalbėjo ir Praniukas, 
padėkodamas už atsilankymą 
tėveliui Andriuškai ir vakarėlio 
dalyviams, ypatingai poniai O. 
Radzevičienei, kuri rūpestingai 
suruošė šį vakarėlį.

ten gražią romėnų stiliaus baž
nyčią ir aplankyti seniausj J. V. 
P-lės Švč. Liūrdo urvą. Nuvar
gę, bet dvasiniai praturtinti ir 
patenkinti šventkeleiviai grįžo 
Baltimorėn 8 vai. v.

KAS TA MOTINA SETON?
Mažai kas iš lietuvių težino į- 

domų Motinos Elžbietos Seton 
gyvenimą. Tai buvo Nevz Yorke 
gimusi nekatalikė gydytojo Bai- 
ley duktė. Turėdama 19 m. am
žiaus apsivedė su William Se
ton taip pat nekataliku. Dievas 
juos laimino suteikdamas jiems 
du sūnų ir tris dukteris. Bet 
štai liga aplanko Seton namus. 
Ponas Seton tiek nusilpnėja, 
kad yra reikalinga kelionė į I- 
taliją, kur jie turi priete-lius Fi-

Praeitą sekmadienį, įvyko šv. 
Petro parapijos piknikas, su
rengtas jaunimo parapijos 
draugijų. Piknikas gerai pavy
ko, nors buvo visą dieną lietus. 
Publikos buvo užtektinai, bet 
vis turėjo trauktis į pastoges. 
Pelno liko parapijai ir jaunimo 
draugijoms. Nors buvo ir lietus, 
žmonės praleido dieną linksmai 
tarp savųjų.

Praeitą šeštadienį buvo šv. 
Petro parap. bažnyčioj didelės 
vestuvės. Apsivedė Veronika 
Beinytė, sesuo garsiojo basebal- 
niko, “Barney MaCosky”. Pulko 
buvo net septynios poros, tarp 
kurių ir Barney už pabrolį. Lai
ke pamaldų visas pulkas ėjo 
prie Šv. Komunijos. Linkime

Jungtinių Valstybių susisiekimo komisionierius livichl- ir varginga kelionė 
įsteigė trumpų bangų tikrinimo radio stotis, kuriomis P61" vandenyną ne tk nepagelbs- 
patikrinama, ar kartais radio trumpų bangų siuntimo ll> paskubina jauno tėvo 
ir priėmimo mėgėjai neturi kokių reikalų su penktos Ne menes10 negyvęs Hali-. janmems_______ o gyvenimo.
kolumnos aktivistais. Šiame vaizde matome vieną to-. Setoii rairsta -tačiau tas Ita-
kių tikrinimo stočių, kuri veikia Dalias, Tex.

pasakė apie šv. kelionių istori
ją, jų reikšmę, ir koks buvo tik-

Švč. Trejybės lietuvių parapi
ja ruošia laivu išvažiavimą lie
pos 14 d. į Rye Beach, N. Y., į 
gražiausią parką Amerikos pa
kraščiuose. Laivas “Fairview” 
labai puikus, su visokiais pato
gumais, didelė vieta šokiams. 
Orkestras iš New Jersey pritai
kintas prie ekskursijos. Laivas 
iš Newarko išplaukia nuo Cen- 
ter St. 9:30 vai. Plauks 5 va
landas, grįš iš Rye. N. Y. 6 vai. 
ir bus Newarke 11 
Privažiavimas prie 
patogus ir galima 
visokiais vežimais,
pardavinėjami pas kleboną, pa
rapijos komitetus ir kitus vei
kėjus, tat visi malonėkite įsi
gyti tikietus iš anksto, nes lai
vas veža paskirtą kiekį žmonių. f Bridgeport, Conn. Bus daug sve- 
Ant laivo bus gerti ir valgyti ir 
kitokių linksmybių. Taipgi bus 
puiki programa prie kurios ruo
šiasi Šv. Cecilijos choras, vado
vaujant vargonininkui J. Bor- 
kes.

Kviečiu visus parapijiečius ir 
kaimynus vykti į minėtą eks
kursiją ir naudotis vasaros gro
žybėmis. Kleb. Kun. Kelmelis.

val. vakare, 
laivo labai 
privažiuoti 

tikietai yra

Praeitą savaitę buvo nuvešta 
į ligoninę Magdė Ziemiūtė ope
racijai. Operacija gerai nusise
kė. Nariai jaunimo draugijos, 
kuriai ji priklauso, dažnai atsi
lankė ir atnešė gražių gėlių bu
kietus. Linkime greito pasveiki
mo.

Detroite dabartniais laikais 
atleidžia didelius būrius darbi
ninkų. Tai yra dėlto, kad dirb
tuvės pradės dirbti valdžios 
darbų apsiginklavimui. Dauge
lis darbininkų, kurie bus atleis
ti nebus grąžinti. Dabartiniais 
laikais, tegu kiekvienas darbi
ninkas apsisaugoja komunistiš
kų draugijų, nes tokius negrą
žins į darbą. Mūs žmonės grei
tai prikalbinami prie raudonų
jų, o paskui gailisi darbą prara
dę. Būkit protingi, nesidėkite 
prie raudonųjų.

Šv. Kelionė pas Motinos 
Elžbietos Seton Kapą

Jau daugel metų kaip kun. dr. J slas šios kelionės pas Motinos 
Mendelis rengia šv. keliones į' Seton kapą. Po pietų Sesutės iš- 
Tėvų Pranciškonų vienuolyną, ‘ vadžiojo maldininkus, aiškinda- 
Washington, D. C., tačiau perei-; mos įvairias vienuolyno vietas, 
tą sekmadienį, birželio 23 d. Į sąryšy su Motinos Seton gyve- 
pirmą kartą jis vadovavo švent- • nimu. Apie 3-čią vai. buvo vaik- 
keleiviams pas Motinos. Elžbie- j ščiojami Kryžiaus Keliai ir at
los Seton kapą, šv. Juozapo1 
Meilės Seserų vienuolynan, Em
mitsburg, Md. Važiavo net 6 pil
ni autobusai ir pavieniai auto
mobiliai. Maldininkų buvo apie 
300.' Bušai apleido šv. Alfonso' 
svetainę 9 vai. ryte. Toje vie-j 
toje kun. dr. Mendelis atnašavo 
mišias 11 vai. Jis ir pamokslą

lijos aplankymas suteikia pui. ^^vykti l Baltimore kad bai Dievo garbei ir nemarių 
kią progą susipažinti su katali- "U° ,fe,SelbeJus- Kaitimo-j žmonių sielų naudai tai tikrai 
kų tikėjimu. Elžbieta seton J kunigas DuBois jai padeda milžiniški. Jos globoja virš 500 
tiek pamyli tą tikėjimą, kad Balt^ore^ Pne Pat dabartį-. pradinių ir aukštesnių mokyk- 
tuoj po vyro mirties nori pri- “68 TeVU SulpC1JOnU seminari- lų. Jos rūpinasi 91 ligonine, 

imti krikštą. Jos prieteliai ją 
perspėja, liepia laukti sugrįžimo 
į Ameriką. Varginama abejonių 
ir vidujinių kovų, Dievo malo-j 
nei padedant, kovo mėn. 1805 
m., turėdama 30 m. amžiaus, 
našlė ir motina penkių vaiku
čių, Elžbieta Seton, priima ka
talikų tikėjimą ir yra apkrikš
tyta šv. Petro bažnyčioje Bar- 
clay g-vėje.

BRIDGEPORT, CONN
Parapijos metinis piknikas į- 

vyks liepos 4 d., Montreys Park,

kalbėtas rožančius Sesučių ka
puose. 4 vai. po pietų buvo pa
laiminimas Švč. Sakramentu, 
po kurio buvo šventinami įvai
rūs religiniai daiktai. Pirm grį
žimo į Baltimore, kun. dr. Men- 
delis nuvežė keliauninkus į Mt. 
St. Mary’s Seminariją pamatyti

MOTINA SETON KATALIKE
Nespėja priimti katalikų ti

kėjimą, kaip ją pradeda jos se
nieji prieteliai New Yorke per
sekioti. Jos vyro turtui išnykus, 
ji stengiasi pasidaryti sau gyve
nimą mokydama vaikučius, jos 
buvęs episcopalų “pryčeris” ap
lanko šeimas, kurios turi pave- 
dusios vaikučius Motinos Seton 
globai ir įkalba, kad Motina Se
ton būk iš galvos išėjusi, ir e- 
santi pavojingas asmuo. Tiek ją 
spaudžia iš visų pusių, kad ji 
yra priversta apleisti New Yor-

jos įsigyti namelį ir pradėti 
mokyti vaikučius. Po kelių mėn. 

į atsiranda geradaris ir iš neka- 
įtalikų priėmęs katalikų tikę ji- 
' mą, kurs nuperka jai 23 akrų ū- 
kį, 50 mylių nuo Baltimorės, vi
sai arti Emmitsburg, kur 1808 
metais padeda pamatus savo 
naujai Sesučių Kongregacijai. 
Didžiausiam varge ir nedatek- 
ly Motina Seton įsteigia pirmu
tinių parapijinę mokyklą J. V. 
Amerikoje ir sudaro planus pir
mutiniai katalikiškai ligoninei, 
kuri pradeda veikti ir Baltimo- 
rėje, du metai po jos mirties, 
1823 m. Mažo ūgio ir silpnos 
sveikatos, Motina Seton, išbu
vusi katalike tik 16 metų ir iš
gyvenusi Emmitsburge 13 me
tų, turėdama vos 47 metus, per
sikėlė amžinybėn. Bet jos rū
pesčių pasėtas garstyčių grū
das išaugo į milžinišką giliai į- 
sišaknijusį medį. Šiandien jos 
dvasios dukters, Meilės Seserys, 
siekia 9,000 asmenų, o jų dar-

Joms yra pavesta 6 nervais nu- 
silpnėjusiems įstaigos ir jos tu
ri vienintelę čia Amerikoje 
raupsuotiems įstaigą, Carville, 
Louisiana. Prie to jos rūpinasi 
naslaitynais, senelių namais, 
mergaičių dirbančių bendrabu
čiais ir kitomis artimo meilei į- 
steigtomis įstaigomis. Yra de
damos pastangos, kad Motina 
Seton būtų įrašyta į šventuo
sius, nes ji netik išoriniai, bet 
taipgi vidujiniai buvo gilaus ti- 
kėjmo ir aukštų dorybių mote
riškė. Procesas yra pradėtas. 
Pirmutiniai žygiai jau Romos 
užtvirtinti. Turima vilties, kad 
ateis diena, kad Motiną Seton 
galėsim vadinti ŠVENTĄJA, 
nes Dievas suteiks per jos užta
rimą reikalaujamus stebuklus ir 
ji taps įrašyta į knygas šventų
jų. Duok Dieve mums visiems 
sulaukti tos dienos, kuomet mes 
galėsim šauktis jos užtarimo, 
vadindami ją šv. Elžbieta Seton, 
melskis už mus.

VIENUOLIKTOJI - METINE

LETOVHDEN*
eių iš apylinkinių kolonijų, pa- *|* 
rapijos choras padainuos gražių *|* 
dainų. Kleb. kun. J. V. Kazlaus- 
kas išsiuntinėjo visiems parapi- 
iečiams laimėjimo knygutes. 
sūrias išpardavus grąžinkite. ■ 
Piknike bus geras orkestras,' 
galės visi gerai pasišokti. Šį;*|* 
metą turėtų nors pora tūkstan- *|* 
čių žmonių dalyvauti. J|£

Parapijos choras jau rengiasi 
dalyvauti trilypėje gegužinėje, X 
kuri įvyks liepos 21 d. Sea Cliff, 
Parke, New Haven. Conn. šią 
gegužinę rengia trys Conn. Ap- 
skričiai: LRKS., Moterų Sąjun- *♦* 
ga ir LDS Sąjunga. Visos orga- 
nizacijos katalikiškos, ir todėl i t 

- I kviečiame visus jas paremti, 
dalyvaujant piknike.

Kleb. kun. J. Kazlauskas su 
p. J. Minalga jau baigė lankyti 
parapiją. Lankymas sėkmingai *♦* 
sekėsi, parapijiečių visur buvo | 
gražiai sutikti. Aplankys suvirš 
tris šimtus šeimynų.

Daug atsilanko svečių muzikų 
pamatyti gražius vargonus, jų 
tarpe buvo ir kun. Bogužas, ku- 
ris labai myli muziką ir ją stu-, *♦* 
— —-------- -- — f

f

BETTS AND MASPETH AVENUES MASPETH, N. Y.

Parkas Atdaras 10 vai. ryte

Dainų Programa 5 vai. p. p., dalyvauja Brooklyno, Maspetho ir Apylinkės Parapijų Chorai.

ŽAIDIMAI-LAIMĖJIMAI —JUOKINGAS SPORTAS

Šokiai nuo 3 vai. p. p.

KETVIRTADIENĮ,

Šokiams Gros Rhythm Rollers Orkestras
ĮŽANGA Į PARKĄ 40 CENTŲ 

A’*

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 E!isworth St. 
Wcrcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston
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dijuoja. Bridgeporto vienos 
bažnyčios vargonininkas Or- 
lovsky, pamatęs dabar vargo- Jį 
nūs sutvarkytus nustebo ir pa
griebęs pasidžiaugė vargonų 
gražumu.

Bridgeporto lietuviai žada 
šaukti viešą susirinkimą visų 
Bridgeporto lietuvių užprotes
tuoti prieš Maskvos nenaudėlių 
įsiveržimą į Lietuvos žemę. Ti- 

Ikrai turi taip būti.

Liepos 4 d., 1940
KLASČIAUS CL1NT0N PARKE


