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Pirmadienio rytą gavo
me kablegramą, kad tarpe 
pabėgėlių iš Lietuvos yra 
ir šie įžymūs katalikų va
dai, būtent, kunigai: Prun- 
skis, XX Amžiaus redak
torius, Yla, Barauskis ir 
Katilius; Dr. Maceina, 
Btenas (Gal Butėnas? Re
dakcija).

Pabėgėliai prašo vizų ir 
pinigų pasiekti Ameriką.

ALRK Federacija ir ki
tos mūsų išeivijos organi
zacijos turėtų gyvai susi-

Britanija Atsisako Nuimti 
Blokadą

Iš patikimų Britų šalti
nių gauta žinių, kad Brita
nija nesutinka nuimti blo
kados praleisti Amerikos 
maistą į Vokietijos už
imtas žemes, nežiūrint to,1 
kad buvęs prezidentas 
Hoover sako, kad jei mais- 

rūpinti pabėgėliais iš Lie-1 tas nebus praleistas, tai 
tuvos. Skubotai siųskime Danijoje, Lenkijoje, Bel- 
aukas Federacijos Cen- gijoje ir Olandijoje 18,000, 
tran, kad galėtume išsau- 000 žmonių turės badauti 
goti nors tuos mūsų tau- ateinančią žiemą, 
tos vadus, kurie pabėgo Britai sako, kad Vokieti-
nuo Sovietų budelių. . ja privalo duoti maistą tų 

Jung. Valstybėse yra a- šalių gyventojams, kurias 
pie milijonas lietuvių. Tai- ji užėmė, ir jeigu ten bus 
gi nebūtų sunkenybė išlai- badas, tai tik dėlto, kad 
kyti, kad ir šimtas pabėgę- Vokietija užgrobė visą tų 
lių. Bet tokio skaičiaus gal šalių maistą savo reika- 
nesulauksime, nes tik bū- lams.
reliui pavyko pabėgti. Pa- L. ” u .
bėgėliai iš Lietuvos gali la- NlnttSC KOnUNUST^ 13 M6TŲ 
bai daug gero padaryti KsIČjifnttl
Lietuvai ir mūsų išeivijai. ---------

Lietuvos pabėgėlių kelio- Charleston, W. Va., rugp. 
nėms ir jų išlaikymui au- 12 — šiomis dienomis nu-

Amerikos jaunimas nuvykęs į Kanadą stoja savanoriai į kariuomenę, 
sakosi, kad norį “greito veikimo” ir negalį pakęsti Amerikos delsimo, 
matome, kuomet Kanados karininkas, Windsor, Ontario, priima 
priesaiką, kurie pasižada kariauti Kanados armijoj.
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Naujosios Anglijos LRK
kas galite siųsti ALRK teistas į kalėjimą nuo 6 i-j Ciidrinkimac
Federacijos Centrui, 2334 ki 15 metų tūlas Oscar JUMllllRlllKD

a__  _____ I

Federacijos Tarybos

Lietuvos Atstovas Berlyne
Nepasiduoda Sovietams

So. Oakley Avė., Chicago, Wheeler, komunistų parti
ni., išrašant čekius arba jos kandidatas į guberna- 
Money Orderius iždininko torius.
kun. P. M. Juro vardu. Oscar Wheeler apkaltin-

Reikia žinoti, kad iš Lie- tas, kad jis išgavęs ant 
tuvos pabėgėliai pabėgo be I peticijų piliečių parašus 
vieno cento, kaip stovi. Į neteisėtai. 
Jiems reikalingas maistas, 
drabužiai, kelionės išlaidos 
ir tt.

Pittsburgh, Pa. — Penk
tadienį, rugpiūčio 9 d. įvy-

Lietuvoje {vesta Baudžiavos 
Sistema

Pasirodo, kad komunis
tai, ir tai stambieji, yra 
nuteisti kalėjiman už įvai
rius nusikaltimus. Vieni 
nuteisti už pasų falsifika
vimą, kiti už apgaulingą 
parašų išgavimą, o dar ki
ti už kitokius kriminališ- 
kus nusikaltimus.

Sekmadienį, rugpiūčio 25 
d., 1 vai. po pietų, Nekalto; 
Pras. P. Šv. Parapijos sve
tainėje, ivvks Naujosios _. _ . _
Anglijos LRK Federacijos ko Amerikos Lietuvių Ka- 
EXTRA Susirinkimas, į talikų Federacijos Tary- 
kurį kviečiami visų katali- bos suvažiavimas. Dalyva- 
kiškų draugijų atstovai ir 
dvasiškiai. Šis susirinki
mas yra šaukiamas Lietu
vos reikalais.

Kun. K. C. Vasys, Dv. Vadas,
Antanas Zaveckas, pirm.,

B. Jakutis, rašt.

V •

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 12 — Lietuvos Pa
siuntinybė Berlyne griež
tai priešinasi Sovietų Ru
sijai, ir nepriima reikalavi
mų pervesti pasiuntinybės 
Sovietų komisarams, ku
rie pakartotinai buvo at
vykę perimti.

Vokietijos vyriausybė 
kol kas nepasisakė ar So
vietų Rusija, prisijungusiI 
Lietuvą, turi teisę perimti'__ _______ _______
Lietuvos pasiuntinybę,_ ar įįriautT. ~Pir*mą ’ k^rtą Šo
ne. Jeigu Vokietija jėga vietų komisarai buvo atvy- 
verstų Lietuvos pasiunti-t kę asmeniai. Pasiuntiny- 
nybę pasiduoti Sovietams, sargas uždarė vartus 
tai ji nesivaduotų teisingu- ir jų neįleido. Gen. Škirpa 
mo principais. , įsakė vartų užrakinti. Kitą

Visas pasaulis žino, kad kartą bandė susisiekti te- 
Sovietų Rusija ginkluota lephonu, bet veltui, 
jėga užgrobė Lietuvą, Lat-, Vokietijos valdžia grei- 
viją ir Estiją, kad tose ša-; čiausia nesikiš į Lietuvos 

j lyse ginklu pravedė neva Pasiuntinybės reikalus. 
I“rinkimus”, kad prievartai žkirpos ir kitų Pa

siuntinių nusistatymas 
neatiduoti Sovietams Lie
tuvos turto yra sveikinti
nas ir remtinas. Lai pasau
lis žino, kad lietuviai, iš
skyrus išgamas komunis
tus, griežtai protestuoja 
prieš grobikus Sovietus ir 
gina Lietuvos nepriklau
somybę ir turtą.

pa, kuris suspėjo pabėgti 
iš Lietuvos, kada Sovietų 
raudonarmiečiai užplūdo 
Lietuvą, veda griežtą kovą 
prieš Sovietus. Jis ne tik 
protestuoja prieš Sovietus, 
bet energingai gina Lietu
vos turtą, kuris yra Pa
siuntinybėje, Berlyne.

Gen. Škirpa uždarė var
tus ir neįsileidžia nė vieno 
komisaro. Sovietų komisa
rai du kart mėgino įsi-

“rinkimus”,
“išrinktas seimas” nutarė 
prijungti Lietuvą prie So
vietų Rusijos. Tai buvo pa
daryta be laisvo gyventojų 
atsiklausimo. Sovietų Ru
sijos komisarai plėšikiškai 
prisijungė Lietuvą.

Lietuvos Pasiuntinybė* 
ir konsulai visose šalyse, 
kur tik jie yra laisvi, pro
testuoja prieš Sovietų gro- 
bonišką žygį ir atsisako 
perduoti Lietuvos archivą 
ir turtą užgrobikams.

Jung. Valstybės ir Angli
ja nepripažįsta Sovietų 
grobio, ir “įšaldė” Pabalti
jo valstybių turtą, kuris 
buvo tose šalyse.

Lietuvos z pasiuntinys 
Berlyne, gen. Kazys Škir-

Federacija ragina visus 
lietuvius “pasilikti ištiki
mai* mūsų tautos sūnais ir 
dukterimis ir tą ištikimu
mą demonstruoti ryžtingu 
darbu ir pasiaukojimu”.

Federacija paskelbė ko
vą su vidujiniais tautos 
priešais. Vidujiniai mūsų 
tautos priešai vra komu
nistai. Todėl Federacijos 
Taryba nutarė “griežtai, 
vieningai ir neatlaidžiai 
kovoti su komunistiniu e- 
lementu, teisingai vadina
mu penktąja kolona”.

vo daug atstovų, kurių tar
pe buvo svečių iš Lietuvos.

Federacijos Taryba svar
stė Lietuvos tragingą pa
dėtį. Nutarė visomis pajė
gomis rūpintis Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mu, pabėgėlių globojimu ir 
šelpimu. Priėmė protesto 
rezoliuciją prieš Sovietų 
Rusiją.

Tarybininkai dideliu su
sikaupimu svarstė pavers
tos tėvvnės Lietuvos padė
ti ir reikalus. Federacijos 
Taryba nustatė gaires vei
kimui; išrinko tris atsto
vus būti Lietuvos reikalu 
sargyboje. Tais atstovais 
vra: kun. Jonas Švasždvs, 
LDS Centro Pirmininkas; 
n. Leonardas Šimutis, 
“Draugo” redaktorius; n. 
Juozas Laučka, “Ameri
kos” redaktorius. Federa
cijos atstovai įgalioti, jei
gu būtų reikalas, tartis ir 
su kitų srovių atstovais 
Lietuvos reikalais.

Federacijos Taryba atsi
šaukia į visus lietuvius iš
eivius gyvaisiais mūsų 
tautos reikalais.

Vokiečiai Bombarduoja 
Portsmouth Bazę

Berlynas, rugp. 12 —Vo
kietijos nacių lakūnai iš o- 
ro smarkiai bombardavo 
Britanijos prekybinį laivy
ną, ypač Portsmouth bazę. 
Daug padegimų.

NOJO KARO DARBI-RAU
NINKAI BUS BAUDŽIAMI

Brooklyno komunistų 
laikraštis paduoda žinias 
iš Kauno, kur sakoma: “Į- 
monių darbininkai prade
da Stachanovo ( greita -
darbių) pavyzdžiu gamy
bos lenktynes visoje šaly
je”. Į Maskva, Rusija, rugp. 12, vėluoja į darbą. Bet turi

Sovietų Rusijoje jau se- — Sovietų Rusijos komi-Į būti daugiausia yra iške- 
niai yra įvesta Stachanovo sarai išleido dekretą, kad, liama bylų darbininkams, 
sistema. Tai niekas kitas, darbininkai, kurie pames kurie dėl skurdo ir vargo 
kaip baudžiavos sistema, darbus arba neateis į dar- 
Darbininkai turi prievarta bą be leidimo, dirbantieji 
padaryti jiems skirtą dar- įvairiose įmonėse, bus tei- 
bą. Jeigu kuris darbinin- siami specialiai sudarytuo- 
kas nesuspėja tiek padary- se teismuose be dviejų pa
ti, kiek jam nustatyta ko- rinktųjų teisėjų, 
misarų, tai jis išmestas iš 
darbo ir jam atimamos vi
sos teisės. Darbininkas iš
mestas iš darbo negali ki
tur gauti darbo, nes komi
sarai į jo darbo knygutę | 
įrašo visus “nusikalti
mus”.

Darbininkai, kurie dėl 
silpnos sveikatos, nepajė
gia atlikti tiek darbo, kiek 
jiem paskiria komisarai į- 
monėse, išsiunčiami į kon
centracijos stovyklas (į 
miškus) arba paliekami 
badu mirti, o kiti sušaudo
mi.

Tokią tai sistemą dabar 
komisarai įvedė ir Lietu
voje. Darbininkai tapo ver
gais Stalino imperialisti
nės valstybės.

Ottovoa, Kanada — Į Kanados 
Padidintą Kabinetą buvo pas
kirtas Angus MacDonald, ku
riam pavesta Apsaugos Laivy
no ministerija. <*

Paprastai kiekviena byla 
teismuose išklausoma 
dviejų parinktų teisėjų ir! 
teisėjo Sovietų Rusijoj.

Sovietų komisarai išlei
do kitą dekretą, kuriuo 
kiekviena, kad ir mažiau
sia vagystė skaitoma kri- 
minališku nusikaltimu, ir 
kiekvienas nusikaltėlis bus 
baudžiamas mažiausia 
bausme vieniems metams 
į kalėjimą.

Sudaryta specialūs teis
mai teisti darbininkus. 
Tokie teismai yra atdari 
iki vidunakčio, kad be ati
dėliojimo galėtų išspręsti 
visas bylas.

Iš to mes galime pasida
ryti išvadas, kad Sovietų 
Rusijoje yra labai daug 
darbininkų, kurie patenka 
į teismus už tai, kad jie 
negalėdami dirbti vergiš
ką darbą, jį meta, arba dėl 
kokių nors priežaščių su-

I

Federacija kviečia “kiek
viena sąmoningą lietuvį 
ne tik laikvti komunistus- 
bolševikus lietuviu tautos 
ir Lietuvos didžiausiais 
priešais, bet neimti į ran
kas ių laikraščių, nelan- 
kvti ju pramogų, neduoti 
nė cento bet kokiam ko
munistu sąjūdžiui parem- 

iti. neįsileisti jų i namus, 
jei jie ateina pražūtingos 
komunistinės proDagandos 
tikslais, neisi leisti jų agen
tu i sales ar šiaip jau lietu
viškas ištaigas, taip pat 
nelankyti ir neremti tu į- 
moniu. kurios palaiko ko
munistiška spaudą arba 
jei jų vedėjai vra komu
nistų propagandistai”.

NACIŲ LĖKTUVŲ BOM400
BARDUOJA ANGLIJOS PAJŪRĮ

Anglai Nušovę 60 Nacių Lėktuvų
-----------------------------------------------------------------------♦ _________________

Audra Pridarė Daug Žalos

I

UŽMUŠTAS LIETUVIS AU- 
TOMOBILIO NELAIMĖJE

Atlanta, Ga„ rugp. 12 — 
Pietiniame Atlantiko pa
kraštyje siautė baisi aud
ra, kuri pridarė daug žalos. 
Užmušta 8 žmonės ir su
naikinta daug pastatų. 
Nors audra siautė Atlanti
ko pakraštyje, lfet Georgia 
ir South Carolina valsty
bėse įvyko smarkus ir au
dringas lietus.

Charleston miestas tebė
ra atkirstas. Jokio susisie
kimo nėra.

papildo mažas vagystes.
Komunistai sako, kad į- 

vairūs kriminališki nusi
kaltimai įvyksta tik kapi
talistinėse šalyse. Komu
nistai savo spaudoje smer
kia kapitalistinius teis
mus, kurie už mažus nusi
kaltimus baudžiami. Bet 
ką jie dabar pasakys, kada 
Sovietų Rusijoje sudaryta 
net specialūs teismai, kur 
be jokio pasiaiškinimo 
darbininkai baudžiami už 
tai, kad jie negalėdami 
dirbti meta darbus arba 
pavėluoja ir neateina į 
darbą? Sovietų teismai ne
palyginamai žiauresni dar
bininkams už kapitalisti
nių šalių teismus. Kapita
listinėse šalyse darbinin
kai turi laisvę mesti dar
bus arba neateiti į darbą. 
Blogiausiame atvėjuje, ka
pitalistinėse šalyse, darbi
ninkai netenka darbo, bet 
jie turi laisvę ieškoti dar
bo kitose įmonėse, ko vi
sai negalima daryti Sovie
tų Rusijoje.

Kaip dabar komunistai
pateisins Sovietų Stacha- domas Turskis, 26 m. am-{tapo užmuštas, o kiti pavo-Įtais prieš Italiją dėl Alba- 
ttovų sistemą? Ižiaus; Edvardas Tarvainis,'jingai sužeisti.

Brockton, Mass. — šeš- 17 m. amž.; Alfredas Matu- 
tadienio naktį, rugpiūčio 
10 d., lietuviai jaunuoliai 
vyko iš Bridgewater Lie
tuvių klūbo, kur įvykęs 
koks ten parengimas. Tą 
naktį buvo didelė migla. 
Lietuviai vaikinukai: Jus
tinas švilpa, 21 m. am
žiaus, auto vairuotojas; A-

laitis, 19 m. amž.; Edvar
das Petravičius, 17 m. am
žiaus, turi būti smarkiai 
važiavo, kad jie lenkdami 
kitą automobilį apdaužė, ir 
pralenkę trenkė į medį.

Automobilio vairuotojas 
Justinas švilpa ant vietos

Italija Puota Graikiją

Roma, Italija, rugp. 12 — 
Italija atsuko visą propa
gandą į Graikiją. Italai 
smerkia Graikiją už teiki
mą pagalbos Anglijai. Sa
koma, kad Graikija prista
to aliejų Anglijos karo lai
vams ir lėktuvams, ir esą 
sąmokslininkauja su Bri-

ni jos.

Londonas, rugp. 12 — 
Pranešama, kad Anglijos 
kanalo pakraščiuose 400 
Vokietijos nacių lėktuvų 
smarkiai bombardavo An
glijos tvirtoves. Anglai nu
šovę 60 nacių lėktuvų. Mū
šiai vyko pietiniame ir ry
tiniame pajūrio pakrašty
je.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Vokietijos naciai la
kūnai sunaikino 89 Angli
jos lėktuvus ir sunaikino 
Britų laivyno bazę Port- 
lande.

Smarkūs mūšiai vyksta 
200 mylių fronte, būtent, 
nuo Portlando iki Thames 
Estuary.

Italijos karo jėgos varo- 
' si pirmyn Britų Somalilan- 
de. Britai sako, kad jų la
kūnai sulaikė Italijos kolo
nas, kurios dar nepasiekė 
“svarbiųjų Britanijos po
zicijų”.

Britai užginčija žinias, 
kad Italijos karo jėgos už
kirto Anglijai kelią į Rau
donąsias jūras.
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Antradienis, Rugpiūčio' fa/1540

Paliko Linksmų Atsiminimų Pluoštas
Sekmadienį, rugpiūčio 11 

d., Marianapolio Kolegijos 
parke įvyko Lietuvių Die
na. Nuo pat ankstyvo ryto, 
kuomet žemės ašaros den
gė žaliąjį rūbą — žolę ir 
gėlynus, o taipgi medžius, 
kurie tyliame ore lyg tar
tum klausėsi pasistiepę 
rytmetinės paslaptingos 
maldos, jau prasidėjo di
džiame ir puošniame par
ke lietuvių - didvyrių eise
nos. Jie atvyko į šiandieni
nį išeivijos Vilnių — Ma
rianapolį. Jie atvyko į mū
sų išeivijos lietuvišką kal- 
variją, kurioje siekė pasi
semti iš nugirstų mūsų va
dų kalbų, stiprybės. Jie no
rėjo patirti, kas dedasi 
mūsų tėvynėje Lietuvoj, o 
kas svarbiausia, tai kad 
toje bendroje milžiniškoje 
draugystėje pasimeldus už 
mūsų tėvynės Lietuvos 
šviesesnį rytojų.

10 vai. (11 vai. DST), 
prasidėjo šv. mišios. Iškil
mingas šv. mišias su asis- 
ta atnašavo kun. dr. Kon
čius, Mt. Carmel, Pa., lie
tuvių parapijos klebonas; 
diakonu asistavo — kun. 
Petrikis; sub-diakonu — 
kun. T. Poška. Pamokslą 
pasakė labai gražiai ir jau
smingai kun. dr. Končius. 
Jis savo pamoksle tarp ki
tų minčių pareiškė, kad 
mūsų lietuviškos ištaigos 
šioje šalyje, o ypač Tėvų 
Marijonų vedamos švieti
mo įstaigos turi labai dide
lius uždavinius. Tie užda
viniai, ypač šiais laikais la
bai yra dideli. Mūsų tėvy
nė Lietuva yra parblokšta 
raudonojo komunizmo, ku
rio tikslas viską išgriauti.. 
Dabartiniai Lietuvos va
dai ir visos lietuviškos-ka- 
talikiškos įstaigos, o ypač 
jaunimo organizacijos bus 
išgriautos ir sunaikintos. 
(Dabar jau yra žinios, kad 
visas turtas lietuviškų-ka- 
talikiškų organizacijų lik
viduotas ir atiduotas ko
munistinėms draugijoms). 
Pamokslininkas užakcen
tavo, kad mūsų tėvynė po 
šio laikino sukrėtimo pa
šauks iš išeivijos jaunimą 
užimti atstatymo darbą. 
Inteligentų - veikėjų bus 
didelė stoka. Taigi mūsų 
visų uždavinys ir yra ko 
daugiausia išsiauklėti šio
se išeivijos švietimo įstai
gose jaunuolių - vadų, ku
rie laikus atėjus galėtų 
nuvykti ir užpildyti tas

tuščias vietas, tas iškastas 
tėvynėje duobes sulyginti 
ir ant jų vietų pasodinti 
lietuvišką ąžuolą, kuris 
būtų atsparus bet kokioms 
audroms...

Pamokslininko žodžiai 
palenkė visų širdis į tėvy
nės, kraujuose pasruvu
sios, šauksmą... Laike pa
maldų didžiausias susi
kaupimas ir skaisčiosios 
lietuvių akys spindėjo ir 
prašė baltųjų nosinukų... 
Per veidus gi niekeno ne
trukdoma, kaip žirnis po 
žirnio krito gailioji...

Laike pamaldų giedojo 
studentų choras. Solo gie
dojo iš tolimos Chicagos 
atvykusi viešnia p-lė Irena 
Aitutytė. Taipgi giedojo ir 
solistas p. Adomas Baraus
kas iš So. Bostono. Akom
panavo ir laike pamaldų 
grojo Brolis Jonas Banys.

Palaiminimas su Švč. Sa
kramentu užbaigė pamal
das.
SVEIKINIMŲ 
KALBOS

Įžangos žodį tarė Kun. 
dr. Jonas Navickas, ir savo 
žodyje nuoširdžiai sveiki
no visus atvykusius sve
čius ir viešnias, prietelius 
ir rėmėjus. Jis troško, kad 
dedamos rengėjų tos die
nos pastangos būtų įver
tintos ir kvietė visus jaus
tis tą dieną, kaip namie. 
Baigdamas savo sveikini
mo žodį kun. dr. Navickas 
perstatė Lietuvos Konsu
lą J. Budrį iš New Yorko, 
tarti savo žodį į susirinku
sius.

Konsulas Budrys, didžiai 
susijaudinęs Lietuvos liki
mu priminė, kad mes gy
vendami dabartiniais lai
kais patyrėme, kad moder
niškieji karai, tai nėra se
novės laikų karai. Seniau, 
kuomet valstybės rengiasi 
į karą, tuomet jos skelbia 
karą ir tuomet ginklu susi
remia, gi šiandien valsty
bės naudoja klasta. Jos ne
paskelbusios puola viena 
kitą. Žinoma, tokiu atveju 
mažosios valstybės visuo
met yra auka didžiųjų. 
Mūsų tėvynė Lietuva atsi
radusi tarp dviejų didžiųjų 
kaimynų, buvo irgi klasta 
vieno iš jų pavergta. Kuo
met didysis mūsų kaimy
nas — Sovietų Rusija ne
turėjo patogios progos už
dėti savo raudonąją vergi
jos leteną ant mūsų tėvy-

v •

v •

Darbininkas' $3.00 metams
Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju

biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

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

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

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, * So. Boston, Mass.

- — - — - . / - - —

--------- ----  .. e
Wėe, jis nuolat kartojo savo 
ištikimą sutarčių pildymą. 
Sovietų Rusija 1920 me
tais, kada buvo pasirašy
ta sutartis su Lietuva, ji 
pripažino Lietuvą ir Lietu
vai priklausančias žemes 
su sostine Vilniumi. Perei
tais metais, kada buvo su
trempta Lenkija ir Lietu
vos rubežiai jau ėjo su So
vietų Rusija, tuomet de
rybose Maskvoje, jau anos 
1920 sutarties tekstas bu
vo pamintas ir Vilnijos di
džioji dalis žemių (apie 
100,000 lietuvių) buvo at
kirsta nuo Lietuvos. Ir ne
tik tas, bet buvo įvairiau
siu nuoširdumu ir reika
lingumu su visokiais pasi
žadėjimais išreikalauta ; 
Lietuvoje sovietams bazių. 
Tai buvo klastos pirmieji 
siūlai. Tas darbas nesibai
gė tuomi, jis siekė pavergti 
Lietuvą ir jie tą padarė, 
kuomet ultimatumas bir
želio mėnesy, su pagelba 
azijatų raudonosios armi
jos okupavo Lietuvą. Lie
tuvoje atsirado Maskvos 
bernų, kurie išdavė Lietu
vą ir Maskva ją prisijungė 
ir sulygino su kirgizų res
publika...

Skaudi Lietuvos valsty
bės tragedija Konsulo Bu
drio buvo nušviesta labai 
trumpai ir vaizdžiai. Jo 
kalbos žodžiai įstrigo į lie
tuvio širdį ir mes gerai su
pratome, kad mūsų tėvynė 
Lietuva svetimos rankos 
groboniška jėga ir klasta 
buvo parblokšta.

Parke vyko visų dalyvių 
draugiškas pasikalbėjimas 
dienos klausimais. Koloni
jų stalai prisikrovę val
giais vaišino 1 visus/ kurie 
teikėsi tik klausti kokio 
nors patarnavimo. Matėsi 
stalai: Worcesterio, So. 
Bostono, Brocktono, Wa- 
terburio. Prie stalų triūsė 
darbštūs ir darbščios dar
bininkės - veikėjos. Vyko 
meno valandėlė. Įvairūs 
mėgėjai dainavo lietuviš
kas dainas... Gražu, kai at
siranda tokių, kurie nors 
retkarčiais gavę progos iš
lieja tos lietuviškos dainos 
aidus į plačiąją minią. Vie
nas charakteringas buvo 
pasikeitimas, kad mūsų 
parapijų chorai nepasiro
dė. Gi antras, tai kad or- 
kestros šokių taktą paly- 

, dėjo penki centai. Sako
ma, kad šokiai visuomet 
buvo duodama choristams 
dykai (su jais aišku nau
dojosi ir visi kiti), bet kuo
met chorai nepasirodė, tai 
ir išėjo — kad nėra chorų 
su bendra lietuviška dai
na, tai nėra ir šokių dykai.

. Bet vis tik jaunimas gra
žiai pasilinksmino ir kaip 

. kai kurie pareiškė, kad bu- 

. vę gana erdvu ir patogu 
pašokti.

Marianapolio padangę 
raižė orlaivis, kurį vairavo 
lietuvis p. Matusevičius.

Bendrai Lietuvių Diena 
padarė didelio patrijotinio 
įspūdžio. Rodos persijota 
publika parke. Vieni prie 
automobilių, kiti po me
džiais, treti Kolegijos rū
muose šnekučiavosi, svar
stė įvairias dienos momen
to mintis ir kiek buvo gir
dėti visų mintys supuolė 
vieną tašką, kad Lietuvių 
Diena yra būtinas reika
las palaikyti, nes tik kar
tas kitas metus atvažiuoti 
į Marianapjolį, tai yra tik 
Vienas malonumas.

Dalyvių eilėse matėsi 
mūsų išeivijos vadai - dva-

DARBININKAS

Lietuvos nepriklausomy
bė laikinai sutrikdyta. Lie
tuvos žmonės netenka lais
vės. Religija bus persekio
jama su visu atejistinio 
komunizmo į ž u 1 u m u. 
Mums, Amerikos lietu
viams, reiks padėti išlais
vinti Lietuvą iš vergijos, 
reiks dirbti, kad tauta ne
žūtų ir kad religija Lietu
voj paliktų gyva.

Šiems dideliems darbams 
ir ryžtingai kovai vesti ir 
finansuoti reikės ne tik 
dvasinių, bet medžiaginių 
išteklių. Tam reiks gana 
didelių sumų. Dėlto, Ame
rikos lietuviai katalikai 

»per savo Federaciją steigia 
Lietuvai gelbėti Fondą, ir 

L. VYČIU SEIMAS UŽSIBAIGĖ ragina kiekvieną sąmonin- lietuvi mitinu Irt i mm

Graži dėžutė, kurios gale matosi laikrodžio skait
linės, tai “pragaro mašina”, kitais žodžiais tariant — 
didžioji laikrodinė bomba. Po to, kai buvo sprogę bom
bos Pasaulinės Parodos New Yorke, Britų Pavilijoo 
aikštėje, tuomet sukrusta budėti, kad ir daugiau pa
našių įvykių nepasikartot. ši dėžutė - bomba buvo ras- 
a žydų apgyventoje sekcijoje, Union City, N. J., bet ji 

buvo neužlioduota.

ENTUZIASTINGAI
HARTFORD, CONN. — Tre

čiadienio vakare, rugpiūčio 7 d., 
Bond viešbutyj įvyko šaunus 
lankietas atstovus pagerbti, 
dalyvavo apie 200 svečių ir 

viešnių, tarp kurių buvo prel. 
Jonas Ambotas, vietinis klebo
nas: p. Mykolas Norkūnas, L. 
Vyčių organizacijos įsteigėjas; 
kun. Jonas Vaitekūnas, Provi- 
dence lietuvių parapijos klebo
nas; kun. Kemežis, L. Vyčių 
Centro Dvasios Vadas; kun. J. 
Kripas, vietinis vikaras; kun. 
Paulekas iš New Yorko: komp. 
A. Aleksis, Waterburio lietuvių 
jar. vargonininkas; p. J. Bule- 
vičius iš New Yorko; p. Norkū- 
naitė iš Lowell, ir kiti.

Toastmasteriu buvo p. Pranas 
Razvadauskas iš So. Bostono.

Pasakyta dąug gražių ir tu
riningų kalbų; palinkėta L. Vy
čių organizacijai augti ir stip
rėti.

Pasibaigus kalboms, bankieto 
dalyviai linksmai praleido lai
ką: vieni šoko, kiti dalinosi į- 
spūdžiais, o dar kiti išsiskubino 
į namus poilsiui.

PASKUTINĖ 
SEIMO DIENA

Ketvirtadienį, rugpiūčio 8 d. 
buvo paskutinė diena L. Vyčių 
seimo. Tą dieną priimta svar
bios rezoliucijos, būtent, lietu
vybės reikalu, L. Vyčių spaus
tuvės ir organo pertvarkymo 
reikalu, ir tt. Pratęstas laikas 
nariams persikelti į laipsnius 
iki kitų metų rugpiūčio mėne
sio.

I

Popietinėje sesijoje įvyko 
naujos valdybos rinkimas. Pir
mininku išrinktas buvęs L. Vy
čių ilgametis pirmininkas, inž. 
Antanas Mažeika iš Pittsburgh, 
Pa. Vice - pirmininkais išrinkti 
— pp. Ketvirtis iš New Jersey 
ir Pranas Razvadauskas iš So. 
Bostono; fin. sekr. ponia Cherry 
(Višniauskienė) iš Chicagos; 
prot. sekr. Marijona Brazaus
kaitė iš Chicagos; ižd. Zaroms- 
kis iš Chicagos.

Seimas buvo gyvas. Pažymė
tina, kad Amerikoje gimę ir 
mokslus baigę jaunuoliai labai 
rimtai svarstė savo organizaci
jos reikalus. Dauguma jaunuo
lių kalbėjo lietuviškai.

p. J. Bulevičius iš New Yor
ko savo referatu apie lietuvių 
kalbą visus suįdomino ir užde
gė lietuvių kalbos ir lietuvybės 
meile. Po gražaus ir turiningo 
referato, kiekvienas stengėsi 
kalbėti lietuviškai, (p. Bulevi- 
čiaus referatas telpa šio nume
rio penktame puslapyj).

L. Vyčių seimas užsibaigė en-
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tuziastingai. Prel. J. Ambotas 
suteikė priesaiką naujai valdy
bai. Po to sugiedota Lietuvos, 
L. Vyčių ir Amerikos himnai. 
Maldą sukalbėjo prel. Ambotas.

Seimo atstovai sveikinosi ir 
vieni kitiems linkėjo geriausių 
sėkmių veikime savo kolonijose.

Pasibaigus seimui, įvyko nau
jos Centro Valdybos posėdis. 
Ką ji nutarė neteko sužinoti.

Dalyvis.

KATALIKŲ 
KOMITETO

VEIKLA

gą lietuvį nutraukti nuo 
savo kasdieninių reikalų 
centą, kitą ir jį skirti per 
Lietuvai gelbėti Fondą gy
vybiniams tautos reika
lams.

KATALIKU PASAULIS
Vichy, Prancūzija — Pabėgė

liai, atvykę iš Rheims miestelio, 
iraneša, kad bombos sprogimas 
sugriovė garsios Rheimso ka
tedros kairųjį bokštą.

Prezidentas Franklin D. 
Roosevelt pirmame katali
kų komiteto minėjime 
sveikindamas pasakė, kad 
nepaisymas žmonių rasės 
ir religijos laužo visas a- 
merikiečių žmoniškumo 
teises.

Prezidentas sveikino ko
mitetą dėl kilnių darbų ir 
pageidavo, kad būtų ir to
liau pasekmingai tęsiama 
kova prieš anti-semitizmą.

Sąžinės laisvė, kurią ga
rantuoja konstitucija, ir 
kuria rūpinasi dvasiški ja, 
garantuoja taiką ir laimę 
visai mūsų tautai. Pažeidi
mas rasės ir sąžinės kai 
kurių mūsų piliečių, būtų 
sulaužymas pačių pagrin
dinių žmoniškumo teisių 
mūsų visų. Pagal bendrą 
pripažinimą principų, ku
rie duoda lygią teisę vi
siems gyventi, būti lais
viems ir kurti sau laimę, 
jungia mus visus į tautin, 
vienetą, kuris yra svar
biausias, kad užlaikius de
mokratinį gyvenimą.

Katalikų komitetas, ku
ris įsikūrė pereitais me
tais susiformavo ir išdirbo 
savo darbo sistemą. Komi
tetas leidžia savo oficiali, 
biuletenį, kurio tiražas 
1,000,000. Komitetas taip 
pat veikia kaip informato
rius apie visas organizaci
jas prieš demokratinę vei
klą.

I

SPROGIMAS 
DIRBTUVĖJE

siškiai ir pasaulionys ir or
ganizacijų vedėjai:

Valio, Lietuvių Diena ir 
jos dalyviai! Rap.

'Mashington — Šią vasarą 
2,062 studentai užsiregistravo 
Kat. Universiteto vasarinėje 
mokykloje. Tai rekordinis skai
čius. Studentai atstovauja 90 
ordinus, bei kongregacijas, ir 
jaeina iš 43 valstybių. Yra stu
dentų ir iš Italijos.

Washington — Vyskupų Len
kijai Šelpti Komitetas šv. Tėvo 
Pijaus XII patarimu pasiuntė 
$10,000 į Portugaliją, šelpti te
nai esančius Lenkijos pabėgė
jus, kurie buvo priversti ap- 
eisti Prancūziją.

New York — Per paskutinius 
du mėnesius šventos Joanos Ar- 
kietės parapijos bedarbiams 
šelpti komitetas suieškojo darbo 
dėl 250 bedarbių.

ALRK Federacijos Tary
bos suvažiavime 1940 m. 
rugpiūčio 9 d. Pittsburgh, 
Pa., nutarta atsikreipti į 
geraširdžius tautiečius 
šiuo prašymu:

1. Apsidėti sulyg išgalės 
nuolatiniais mėnesiniais 
mokesčiais Lietuvai gelbė
ti Fondą po 10 centų, o kas 
gali po $1.00 ar daugiau ir 
juoš mokėti tol, kol Lietu- 
vo vėl nebus nepriklauso
mo valstybė.

2. Skirti Lietuvos reika
lams bent vienos dienos 
uždarbį į metus.

3. Raginti draugijas ir 
organizacijas skirti Lietu
vos reikalams iš savo iždo 
arba surengti tam tikslui 
bent vieną pramogą į me
tus.

4. Prašyti kunigų, klebo
nų, kur esama galimumų 
ir kur galima gauti vysku
pų leidimai, padaryti ko- 
lektą bažnyčiose Lietuvos 
pabėgėliams šelpti. .

5. Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyriai pasirūpina suorga
nizuoti pasišventėlius ko
lektorius, kurie visomis 
progomis renka aukas ir 
bent kartą metuose perei
na tuo reikalu visus lietu
vių namus savo kolonijose.

6. Lietuvai Gelbėti Fon
do centras paskyria kiek
vienai kolonijai kvotą ir 
skyriai bei kolonijų veikė
jai tą metinę kvotą sten
giasi išpildyti.

7. Centras išleidžia spe
cialius Lietuvai Gelbėti 
ženklelius, kurie lipdomi 
ant laiškų.

8. Lietuvai Gelbėti Fon
do centras skelbia didelį 
vajų, kuriam pravesti, 
skyriams padedant, sumo
bilizuoja visų kolonijų žy
miausius ir veikliausius 
veikėjus.

Roma — Naujai išleistuose I- 
talijos Katalikiškos Akcijos or
ganizacijos įstatuose panaikina
ma visos politiškos ir sociali
nės žymės. Ateityje tos organi
zacijos galės užsiimti vien gry
nai religiniais veikimais. Nau
jieji įstatai prašalins priežastis 
nesutikimų tarp fašistų ir Vati
kano vyriausybių.

Vatikanas — šventas Tėvas 
gausiai šelpia Lenkijos pabėgė
lius Italijoje ir Portugalijoje. 
Vatikano valstybinis sekretori- 
jatas padeda šeimynoms ir gi
minėms susiieškoti vieni kitus.

New York — Į vyskupo J. F. 
O’Hara, C. S. C., militarinio de
legato atsišaukimą, dėl karinių 
kapeli jonų atsiliepė 27 kunigai. 
Bet dar reikalinga 26 kunigų, 
kad būtų galima aprūpinti visas 
karines stovyklas, kuriose yra 
didelis skaičius kareivių kata
likų.

Sukilimai Albanijoj

Londonas, rugp. 12 — 
Britų telegramų agentūra 
praneša, kad Albanijoj į- 
vyko sukilimai. Albanai 
priešinasi Italijos maisto 
rekvizicijoms. Sakoma, 
kad Albanijoj prie Jugo
slavijos rubežiaus įvyko 
tarp albanų ir italų ka
riuomenės susikirtimas. 
Apie 100 italų kareivių su
žeista.

Cairo, Eigptas, rugp. 12, 
— Anglijos karališkos oro 
jėgos puolė Italijos mili- 
tarės stovyklas ir motoro 
transporto koncentracijas 
Gabra Salea, Libijos apy
linkėje.

• v

Amerika Parduoda Gazolių 
Rusijai

Chicago, III. — Rugp. 2 
d. Armour ir kompanijos 
dirbtuvėje įvyko ekspliozi- 
ja, kuri sužeidė 10 darbi
ninkų, ir sudarė pavojų a- 
pie 50 kitiems darbinin
kams. Ekspliozija įvyko 
taukų skyriuje, skerdyklos 
viduryje. Ten truko gari
nis tankas. Sužeistųjų tar
pe yra vienas lietuvis, Al
bertas Jesunas.

Chicago — Nuo liepos 12 die
nos, kada prasidėjo “Taikos 
Novėna” prie Sopulingos Moti
nos, žymiai padidėjo novėnos 
pamaldų lankytojų skaičius. 
Kun. J. Keane. O. S. M. prane
ša, kad netiktai Chicago, bet ir 
visoje šalyje tas padidėjimas 
buvo pastebėtas.

(įuebec, Kanada — Kardino
las Villeneuve ragino Kanados 
katalikus penktadieniais pasis
kirti sunkesnį pasninką ir kar
ščiau melstis dėl taikde.

Parinko Jurgelaitis.

Washington, rugp. 12,— 
Amerikos vyriausybė lei
do dviem Amerikos kom
panijų laivams vežti gaso- 
liną į sovietų Rusiją, bet 
uždraudė gabenti plieną ir 
aliejų į Japoniją.

Žydams įsakyta 
Išsikraustyti

Krakova, Lenkija, rugp. 
12, — Vokietijos nacių vy
riausybė įsakė Krakovos 
žydams iki rugpiūčio 15 d. 
išsikraustyti į rytus. Apie 
40,000 žydų turės apleisti 
savo gyvenimo vietas.
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Busimojo Rojaus Vaizdas
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lonu buvo džiaugtis Mari
jos prigimties tobulybe, 
kuri nebūtų buvusi pilna, 
jei būtų buvusi tik siela be 
kūno.

Visi suprato, kad angelai 
savo Karalienės

3
Žmonės moka surengti 

gražių iškilmių, ilgų eise
nų puikiai papuoštomis 

.... gatvėmis su gausiu viso-
Visas katalikiškas pa- rijos palaidojimu pas, jos spindinčių garsenybių 

dalyvavimu, su muzika ir 
giesmėmis. Bet ar mes ga
lime išdrįsti įsivaizduoti, 
kokią iškilmę dangus su
rengė Šv. Mariją pasitikti?

Marija, kuri šiandien esi 
danguje, atmink mus čia 
vargstančius, išprašyk 
mums tikrą išmintį, kad 
mes ieškotume dangaus 
karalystės; Atmink mūsų 
tėvynės baisaus priešo pa
vergtus žmones; ištiesk 
jiems pagalbos ranką, iš
vaduok Lietuvą iš bedie
vių rankų, kurie nori ją 
sunaikinti ir tikinčiuosius 
išžudyti. Prie Tavęs, o Ma
rija, Krikščionių Pagalba, 
savo sielvartų dienose mes 
šaukiamės. T.

saulis, rugpiūčio 15 dieną, kapą buvo girdėti nuolati- 
švenčia Dievo Motinos Ma- nės angelų giesmės. Po 

' trijų dienų atvyko ir šv. 
Tomas. Jis norėjo pagerb
ti savo Mokytojo ir Dievo 
Motinos kūną. Su juo pas 
kapą nuėjo ir kiti apašta
lai, bet atvožę kapą, Mari
jos kūno nerado, tik kapas 
buvo pilnas gražiausių gė
lių, kurios neapsakomai 
kvepėjo. Bet angelų gies-

Penkiolika divizijų raudonarmiečių pravarė Lie
tuvoje “rinkimus”. Tokia stambi armija daro nemaža 
prestižo lietuvių kariuomenei. Stalinas turėjo tikslių 
žinių apie lietuvių karingumą, nes atsiuntė dešimtį 
rusų (ar azijatų) prieš vieną lietuvį... Rinkimai pada
ryta griežtai pagal Stalino “ukazą”: balsuoti tik už ko
munistų kandidatus (kitų, tiesa, nė nebuvo). Jei tauta
būtų turėjusi nors kiek laisvės, tai nuo balsavimo bū
tų susilaikiusi, bet laisvės neturėjo. Raudonarmiečiai 
kimšo žmones į kariškus s unkvežimius ir varu vežė 
prie urnų (balsavimo dėžučių). Smurtas pravesta tik
rai bolševikišku įžulumu.

Pasigriebę į savo rankas susisiekimo ir publikaci
jos priemones, bolševikai - okupantai per Eltą garsina 

-pasauliui, kad Lietuva didžiausiu džiaugsmu prisijun
gė prie Sovietų Sąjungos (nužemintai prašiusi priim
ti į sovietų šeimą ir drebėjusi, kad gali būti nepriimta) 
ir tas įkūnijimas į vergišką komunistų baudžiavą su
darąs laimingiausią Lietuvos istorijoj laikotarpį... Pa
žanga ne žengia, bet šuoliuoja: į penkias savaites esą 
padaryta daugiau progreso negu per tryliką metų tau- 
tininkiško rėžimo. Painiausi darbo ir žemės klausimai 
jau išnarplioti. Tiesa, nė narplioti jų nereikia. Pavyz
dys pats siūlosi: tik nurašyk Stalino “konstituciją”, ir 
Lietuvos “laimė” patikrinta.

Tačiau, nežiūrint penkiolikos divizijų ir padaryto 
jau perversmo, “liaudies vyriausybė” kai kurių “kons
titucijos” punktų dar neišdrįsta įvesdinti. Eina prie jų 
labai atsargiai, o kai kurių tai net per akis išsigina 
(kolchozų). Pavyzdžiui. Neišsižada žodžio “Lietuva” 
ir “tėvynė”. (Stebėtina, kaip tie žodžiai pro išdavikų 
gerkles gali prasiskverbti). Vengia žodžio “sovietai”, 
ir Lietuvos pavergtą ir pažemintą kraštą vadina “Lie
tuvos Tarybų Sąjunga”. Apie privalomąją sovietijoj 
bedievybę nė žodelio, tik kukliai pareiškia, kad nuo 
“religijos dėstymo bus atpalaidoti tų tėvų vaikai, ku
rie tikybos nebenori”. Apie uždarymą V. D. Universi
tete Teologijos ir Filosofijos fakultetų, tiesa, prisime
na, bet tuoj užlenda už tautininkų nugaros: girdi, tai 
padaryta pasiremiant pirmiau išleistuoju įstatymu. 
Ponų ir storkaklių (kulokų — ir to žodžio vengia) tur
tai nusavinami ir atiduodami liaudžiai, t. y. yra vals
tybei, bet kolchozų, Dieve gink, nebūsią. Girdi, kai kas 
skelbia, kad būsią užvesti kolchozai ir žmonės “valgys

KUN. DR. JONAS NAVICKAS, MIC
Amerikos Tėvų Marijonų Provincijolas, Marianapo
lio Kolegijos rektorius, šio mėnesio 15 d. mini savo 
20 metų kunigavimo sukaktį. Kun. Dr. Navickas yra 
nuoširdus LDS ir laikraščio ‘Darbininko’ bendradar
bis ir rėmėjas. Ta proga sveikiname Kun. Dr. Joną 
Navicką ir prašome Dievulio, kad jam leistų dar il
gus metus darbuotis mūsų išeivijoje.

iš vieno katilo”. Tai esąs kvailas prasimanymas, o gal 
ir tikslus žmonių kiršinimas. Mat, bijosi žmonių susi
jaudinimo. Nenori atvirai pasisakyti. Tiesa, už nuga
ros stovi penkiolika raudonų divizijų, bet jei bus už
kliudyta patys gyvybiniai ūkininkų interesai, tai Lie
tuvoj gali atsirasti penkiolika divizijų širšių... Lietu
vių tauta jau gerokai susipratusi — ją numaryti gali
ma tik sumažybintomis nuodų dozomis...

Bet kai ateis ruduo, javų rekvizicija, nagaikos, 
durklai, revolveriai, ir ūkininkas pasijus rusų komu
nos baudžiauninkas — tada... Ar šiaip, ar taip, reikia 
gi liaudis užčiučiuoti, nubovinti. Pažadų nesigailima. 
Būsią steigiamos prieinamiausios liaudžiai mokyklos, 
net rašomoji kalba būsianti sumužikinta. Atsirasią 
knygynų, skaityklų, liaudies teatrų, chorų. (Su šiais 
pastaraisiais gal bus kiek sunkoka, nes liaudis jau pa
miršo baudžiavos dainas). Būsią pastatydinti darbi
ninkams bendrabučiai (vis arčiau prie bendrojo kati
lo). žodžiu, viskas bus suvalstybinta: žemė, ūkio pa
dargai, gyvuliai, darbininkų kazarmės, maistas (pra- 
skydę ne tai kopūstai, ne tai veršio putra, su pora su
puvusių bulvių ir silkės bei žuvies žeberklais) drabu
žiai (suplyšusi skrandinė tai prabanga), vyžos. Net 
blakės ir visokie vabždžiai, neatskiriami skurdo paly
dovai, ir tie bus “kazionni” — komunistinės valstybės

Iš viso, tas rusiškas rojus kažkaip panašus į lietu
višką utėlyną. K.

rijos garbei šventę. Kad 
prirengti tikinčiųjų sielas 
prie tos didžios šventės, 
Bažnyčia įsako jiems die
ną prieš pasninkauti.

Ši šventė primena trejo
pą Marijos Panos paslaptį, 
būtent, mirtį, į dangų ėmi
mą ir vainikavimą. Todėl 
ir ši šventė trejopai vadi
nama. Rusai ir rusinai ją mių jau nebuvo girdėti, 
vadina Dievo Motinos už
migimu, nes jos mirtis bu- nunešė 
vo lengva kaip miegas ir kūną į dangų. Ir jiems ma- 
trumpa kaip sapnas; loty-!,z'"” «WMm<rhe Moti
niškoje vakarų liturgijoje' 
vadinama Ėmimu į dangų, 
nes jos kūnas Dievo galy
be buvo paimtas į dangų; o 
lietuviai paprastai vadina 
Žolinė, nes tą dieną yra 
šventinamos gėlės, kurios 
primena Marijos — Dan
gaus ir žemės Karalienės 
— vainikavimą.

Senas [ 
kad stebėtinu supuolimu 
pasitaikė, jog Marijai pas
kutiniu miegu ramiai užs
nūdus, išsiskirsčiusieji po 
pasaulį Apaštalai susirin
ko ten, kur Dievo Motina 
gyveno. Jie ją ir palaidojo. 
Šermenyse nebuvo apašta-

KIBIRKŠTYS
I ■_I —

i Pereitame “Darbininko” 
padavimas sako J "umeryj Kibirkštyse tilpo 

straipsnelis antrašte: Kur 
'Stovi ‘Amerikos Lietuvis’, 
j kuris buvo parašytas kiek 
1 laiko atgal. Turime pasa
kyti, kad ‘Amerikos Lietu
vis’ pastaruose savo nume
riuose jau pasisakė prieš 
Lietuvos užgrobikus— So

lo šventoTomo. Po šv. Ma- vietų Rusi&•
i -----------------------------
! Pabaltijo valstybėse, ku
rios užgrobtos Rusijos, 
jau nebeliko ministrų ir 
pareigūnų, bet pastatyti 
komisarai atlieka visas 
grobimo pareigas.

Sovietų komisarai pra- 
burta kelios dešimtys ber- ne®a» kad Lietuvoje nusa- 
niukų į lietuvių High vinama 150 įmonių. Jas 
Scboolę. Trūko patalpų. tvarkyti paskirta apie 80 
Dauguma studentų buvo komisarų.
iš Rytų. Todėl Marijonų Latvijoje nusavinama 
Vadovybė Amerikoje nu- 800 pramonės įmonių, ir 
tarė kurti High School’ę ir jas tvarkyti paskirta taip 
Kolegiją Rytuose. Kai bu-, pat komisarai. Estijoje tas 
vo surastas Thompson’as, pats.
— _ . _ t

kai 1926 m. atsilankė A- 
merikon Vyriausias Mari
jonų Vadovas, arkiv. Jur
gis Matulevičius ir pasky
rė kun. D-rą J. Navicką 
pirmosios lietuvių High 
Schoolės vedėju. Greit su-

knygnešiams: “Čia vienas 
tik šimtas įamžinta mūsų, 
kur gimtąjį raštą gabeno 
iš Prūsų, o buvo ne šimtas, 
bet tūkstančiai šimtas, 
kur knygomis gynė nuo 
caro Tėvynę”.

Taip, lietuviai knygomis 
gynė nuo caro Tėvynę, ir 
dabar atėjo caro laikai, tik 
daug baisesni. Lietuviai 
;uri knygomis ginti savo 
Tėvynę nuo kruvinojo ca
ro Stalino.

KUMŠTIS 
NUGALĖJO

J
Visiems Amerikos lietu

viams ir daug kam Tėvy
nėje yra gerai pažįstamas 
J. M. kun. Dr. Jonas Na
vickas, Amerikos Marijo
nų Provincijolas. Šiomis 
dienomis sueina jo kuni
gystei 20 metų. Į kunigus 
įšvęstas 15 rugp. 1920 m.

Naudo juosiu šia malonia 
proga kartu su jūsų laik
raščio skaitytojais pasi
džiaugti tauria kun. D-ro 
J. Navicko, MIC. asmeny
be, juo labiau, jog mudu 
riša nuo pat Seminarijos 
laikų prasidėjęs draugiš
kumas ir tie patys mus pa
vergusieji idealai.
pirmoji pažintis

viena diena atvykome į tiko jo susidėjimas su ži- 
Seinų Dvasinę Seminariją, nomais susipratusiais lie
čia įvyko pažintis. Nedide- tuviais klierikais. Jam ga
lio ūgio, bet labai gyvas ir lop teko išvykti iš Seinų, 
judrus klierikas 
greit pasidarė 
kurso ašis. Jis turėjo pa- pasiekti kunigystės 
žįstamų tarp baigiančių rikoje.
Seminariją klierikų, paži- DARBUOTĖ

!AMER|K0JE

Amerikon atvykęs, pa
tyrė daug vargo ir nemalo- 

i numų. Teko išmokti anglų 
kaloos, baigti kolegijos 
mokslus. Juos laimingai 
baigė iI — -.v

Jonas Apleidęs kunigų Seminari- 
pirmojo ją, nenusiminė, bet ryžosi 

i Ame-

no jo daug jaunų kunigų, 
gaudavo svarbių žinių, ge
rai orientavosi padėtyje, 
tad jis mums buvo autori
tetas. Bet neilgai galėjo 
pabūti Seinų Seminarijoje. 
Inspektorius “užsisėdo”. 
Mat klier. Jonas turėjo 
chroniniai nesveiką gerk
lę, negalėjo garsiai atsaki
nėti pamokų. Labiausiai gi 
vyriausybei, atrodė, nepa-

Susivienijimo, Kunigų ir 
kitų organizacijų Seimuo
se, įnešdamas jaunumo, 
lakios minties ir uolumo į 
tas organizacijas. Būda
mas Šveicarijoje sumaniai 
dalyvaudavo “Lituanijos” 
draugijos posėdžiuose, uo
liai prisidėdavo prie ren
giamų lietuvių studentų 
iškilmių.

ANTRASIS 
NAUJOKAVIMAS

Pas Lasaliečius negalė
damas atsiekti pirmiau------- ”---- ----- -- ---------- O-- j UCUUa«3 auditu puiuiau 

baigė su M. A. laipsniu, jam ir kitiems lietuviams 
Lasaliečių Vienuolija pa- pažadėto tikslo — įkurti

‘ siuntė ii i Šveicariia i Fri-
I
I

Prieš Didįjį Karą abudu

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
įvyks Rugsėjo 19 ir 20 dd„ 1940 

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LDS apskričiai ir kuopos nuoiirdžiai raginamos išrinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali siųsti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos deiimties narių gali siųsti po vien* 
atstovą.

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

tikslo — įkurti 
siuntė jį į Šveicariją į Fri- [ lietuviams Amerikoje ko- 
bourg’o Universitetą, Pa* legiją, gavęs atatinkamus 
gilinti studijas, baigti ku-'dvasinės vyriausybės lei- 
nigo mokslus. Įgimtieji dimus, kun. Dr. J. Navic- 
gabumai, užsispyrimas ge-lfcas tapo priimtas į Mari- 
rame ir ištvermė moksle ^onų Naujokyną, Marian
padėjo laimėti garbingą įHills, Hinsdale, UI. Tai bu- 
Teologijos Daktaro laips-jVO jam antras naujoka vi-
nį. Deja, jo laime negalėjo 
pasidžiaugti jo motinėlė, 
kurią karo metu buvo pri- 
glaudusios Marijampolės 
par. kapinės... Tėvelio gi 
jaunutis neteko... Studen
taudamas Amerikoje daug 
rašė į katalikiškus laikraš
čius. rašė ir leido knygas, 
uoliai dalyvaudavo L. Vy
čių, Pilnųjų Blaivininkų,

maš. Jis to nesibaidė. 
Man-gi, tada esant naujo
kų vedėju, kun. Jonas bu
vo didelė pagalba kitus pa
mokyti.
TIKSLAI 
ATSIEKIAMI

Visi karščiausieji kun. 
D-ro Jono širdies troški
mai pradėjo realizuotis,

Conn., kai galop pavyko 
Marijonams įsigyti dabar
tinę Marianapolio Kolegi
ją, — prie viso to nemaža 
dalimi prisidėjo kun. Dr. J. 
Navickas, būdamas vienas 
žymiausių šios Kolegijos 
steigėjų tarpe. Pereitais 
metais įvykusioji Marijo
nų Vienuolijos Visuotinoji 
Kapitula Romoje išrinko 
jį šešiems metams Ameri
kos Marijonų Provincijolu.

Savo įprastu uolumu, 
siekių kilnumu bei tauria 
asmenybe kun. Dr. Jonas 
Navickas vadovauja ne 
vien marijonams, bet jis 
siekia plačios katalikiškos j į unijas, nepriklausomas 
lietuvių visuomenės, be 
galo sielojasi žiauria tėvų 
žemės priespauda, jis ku
ria pas save Marianapolio 
Kolegijoje išvengusiems 
komunistų kulkos prie
glaudą. Veikėjų pasitari
me jis iškėlė mintį gelbėti 
Lietuvą, traukiant į Lietu
vos Draugų tarpą žymiau
sius Amerikiečius. Nors 
patsai išvargęs, pailsęs ir 
nuolat kenčia nuo širdies 
ligos, bet Tėvynės svarbūs 
reikalai ir Kunigų Vieny
bės Seimas jį paviliojo sa
ve pamiršti. Galime tikė
tis, jog kun. Dr. J. Navic
kui, MIC. padedant, atkur- 
sime su Dievo pagalba ka
talikišką ir Nepriklauso
mą Lietuvą. Palinkėkime 
jam geros sveikatos, iš
tvermės ir gausių V. Dievo 
malonių. Pasimelskime už 
jį ir jo taurius siekius.

Kun. K. A. Matulaitis,

• v

• v

Vadinasi, Pabaltijo vals
tybėse įvestas stambus ka
pitalizmas, kur asmens 
iniciatyva nebereikalinga. 
Darbininkas tampa vergu 
stambios kapitalistinės ir 
imperialistinės valstybės, 
Sovietų Rusijos, kurios 
vyriausiu valdovu yra Sta
linas. Kaip užsienio žinios 
paduoda Stalino žodis yra 
nulemiantis visuose klau
simuose. Kas ne su Stali
nu, tas likviduojamas — 
sušaudomas.

Sovietijoje darbininkas 
neturi laisvės pasirinkti 
darbą, neturi laisvės dėtis

Tūlas Reporteris Chica
gos “N-jienose” aprašo į- 
vykusį SLA 2-jo apskričio 
pikniką, Westboro, Mass. 
Rašytojas sako, kad pikni
ke “kitokių temų beveik ir 
nesigirdėjo, kaip tik Lietu
va”. Apie komunistus Re
porteris šiaip rašo: “Tik 
kai kurie komunistai lai
kėsi truputį nuošaliau. Iš
rodo, kad jie jaučiasi lyg 
ir nusikaltę lietuviams. 
Matyt, sąžinė jiems išme
tinėja, kad jų vienminčiai 
Lietuvoje virto “penktąją 
kolona” ir pardavė savo tė
vynę svetimai valstybei”.

Suprantama, kad dabar 
tautininkai, socialistai ir 
komunistai turi atsiskai
tyti. Socialistai turėjo ben
drą frontą su komunistais 
ir per kokį laiką veikė vie
na linija. Dabar ir socialis
tai išėjo prieš komunistus.

Piknike kalbėjo socialis
tai ir tautininkai. Reporte
ris rašo, kad jaunuoliui 
Matejoškai kalbant, “ant
ram salės gale pasidarė ne-

nuo komunistų partijos, 
nes tokios unijos uždraus
ta organizuoti. Visa spau
da yra komunistų partijos, ramu. Išsigėręs tūlas vy- 
kurios diktatorium yra rūkas pradėjo sakyti kitą 
Stalinas, kontrolėje. Jokio į‘prakalbą’. Publika pradė- 
kitokio laikraščio niekas jo jį raminti: ‘Nutilk, arba 
negali išleisti. j išeik!’ ‘O kas mane sus-

Darbininkai yra paverg- tabdys?’ atsako jisai. Ka
ti ir priversti galvoti, vai- žin kas bumptelėjo jam 
gyti, gyventi ir dirbti taip,'krūtinėn, ir jis užvertė ko- 
kaip įsako vyriausias dik
tatorius Stalinas.

Staliniškas režimas pa
vergė Pabaltijo valstybes viršų, 
ir panaikino visokią as
mens, žodžio ir spaudos 
laisvę.

jomis aukštyn. Daugiau jis 
‘prakalbos’ jau nesakė”.

Vadinasi, kumštis ėmė

Lietuvos sovietų komisa
rų žinios praneša, kad 
spaudos draudimo laikams 
paminėti sodelio tvarky
mas eina prie galo. Toliau 
tose žiniose paduodama, 
kad apačioje knygnešių 
pavardžių bus Petro Vai-

M.I.C. Ičiūno žodžiai, dedikuoti

Dubuque — Prez. Rooseveltas 
prisiuntė pasveikinimo laišką 
“vienatinio angliško katalikiško 
dienraščio” — Daily Tribūne”— 
administratoriui, p. H. R. Gon- 
ner, kuriame pabrėžė, kad mū
sų kraštui labiausiai reikalinga 
dvasinis išaiškinimas visų įvy
kių, kurie atsitinka materiali
niame pasaulyje. Dienraštis 
“Daily Tribūne” šiais metais 
mini 20 metų sukaktuves.
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Komunistinės Lietuvai 
valdžios žiniomis praneš
ta, kad Lietuvos Jaunimo 
organizacijų turtas atima
mas ir tos draugijos užda
roma. Koks skaudus smū
gis tam Lietuvos jauni
mui. Reiškia Lietuvai ko
munistinė valdžia apvogė 
Lietuvos jaunimą. Kuomet 
lenkai buvo pasigrobę Vil
nių, tuomet mes išeivijoje 
nuolat protestuodami 
prieš lenkų smurtą įrodė
me pasauliui, kad valsty
bės ir kažin kaip įrodinėtų 
ir teisintų savo groboniš- 
kas vagystes, jos pasilie
ka vagystėmis... Pavyz
džiui, tūlas kalbėtojas sa
kė: jeigu štai šį mano laik
rodėlį sutikę šiandien ban
ditai atimtų iš manęs, ar 
tas laikrodėlis būtų jų? 
Ne. Jie būtų nuo manęs jį 
pavogę, bet tas laikrodėlis 
mano. Tas pats ir su Lie
tuvos jaunimo turtu. Ko
munistinė Lietuvai valdžia 
sukonfiskavus visą “Pava
sario” ir Ateitininkų, ir L. 
Tautinio jaunimo turtus ir 
tuos turtus atidavus nau
jai komunistų sąjungai, 
padarė tą pačią vagystę, 
ką ir banditai užpuolę ra
mius piliečius.

Koks gi buvo tas turtas? 
Kultūrinių organizacijų 
turtas yra labai gerai žino
mas: skaityklos, knygynai, 
skaityklose radio imtuvai, 
laikraštėlių spaustuvėlės 
ir kiti bendro lavinimosi j 
organizacijų dalykai. Ko-! 
munistai sakosi, kad jie a-! 
tima nuo buržujų turtus, 
bet čia praktikoje matome, 
kad jie apiplėšė neturtin
giausius Lietuvos mokslei
vius ir kaimo jaunimą. A- 
tėmė iš jų tą džiaugsmo 
kultūrinį kampelį ir išme
tė laukan iš jų skaityklų...

Mūsų išeivijos jaunimui 
šios žinios iš anapus van
denyno yra bauginančios. 
Jie labai gerai supranta, 
ką reiškia žodis “likvida
vo”. Šitas žodis turi ko
munistų žodyne pilietiškas 
teises žodžio “nužudė”. 
Šiuo tarpu tas žodis “lik
vidavo”, kuomet jis buvo 
pritaikintas Lietuvos jau
nimo turto likvidavime į- 
gavo prasmę — legaliai 
apvogė. Reiškia Lietuvai 
komunistinė valdžia pasi
darė savo nutarimą ir ap
vogė organiazcijas, o kaip 
paprastai teismuose vagys 
sako, kad jie “nevogė”, bet 
“paėmė”. Komunistai mo-

derniskai issireiskia —lik
vidavo. Komunistų sąžinės 
yra jau nejautrios. Kada 
jie išdavė savo tėvynę sve
timiems, jie jau nuo to lai
ko prarado visą, kas kiek
vieno žmogaus kilniau
siems jausmams yra bran
giausia. Kiekvienas sutvė
rimas siekia laisvės, o y- 
pač protingas žmogus, tai
gi ir kiekvienas lietuvis 
patriotas troško pasilikti 
savo tėvynėje Lietuvoje 
nepriklausomas, bet gi ko
munistai, kad ir save besi
vadinantieji lietuviais tuos 
žmoniškumo jausmus pra
rado ir jie vergiškai palen
kė komunistiniam kacapui 
galvą.

Lietuvos komunistai, ly
giai kaip ir šioj šalyj lietu
viai komunistai nevien, 
kad patys parsidavė Mas
kvai, bet jie ir visokiais 
būdais traukia ir visus 
tuos lietuvius, kurie tik 
po jų ranka papuola. Koks 
tai apjakimas tų komunis
tų lietuvių?! Jie tur būt 
nežino Lietuvos kryžiaus 
kelių po Sibiro laukus, kur 
liko nusėta lietuvių kau
lais plačios Rusijos taigos. 
Jiems tur būt svetima ir 
tai, kad lietuvis per 40 me
tų buvo tų pačių kacapų 
rankos atkirstas nuo savo 
laisvo rašto... Ar reikia 
išvardinti visi tie faktai, 
kuriuos visas kultūriškas 
pasaulis yra konstatavęs, 

I kaipo vergijos pančiais, 
| kurie rišo Lietuvos žmo
nės. Ir tų pančių razgines 
komunistai vėl užneria-ant 
Lietuvos piliečių, o visų 
pirma ant Lietuvos jauni
mo. Lai toji lietuvių tau
tos gėda krinta ant išda
vikų tautos ir lai atveria a- 
kis tiems, kurių sąžinės 
nejautrios dėl išdavimo 
tėvynės svetimai valsty
bei... J. K-pa.

LIETUVIŲ DIENA 
IR JAUNIMAS

KOVO] 
ŽUVUSIAM

LIETUVIS 
NEPRAŽUS

Melą sutikęs — paėmei kardą, 

Ėjai j m utį tiesos ietkoti.

Tautos parodei pasauliui vardą. 

Kuri nebijo mirti, kovoti.

Akių mėlynėj dar gaudžia girios, 

Kalnai ir uolos pilko granito.

Dega padangės, ir ugnys byra, 

Broliai kovoja tavo parkritę... 

Patrankų tuviuos elnias paklydo, 

Mažos stirnelės nebesimato. 

Miestai ir kaimai gaisrais pražydo, 

O mirtį neša tankai, granatos. 

Ir už baltųjų ledų tėvynę, 

Vemetus sniego, blizgančius tyrus, 

Kraujais pasruvo tavo krūtinė, 

Nustojo plakti iirdis numirus. 

Krenta pašvaistės ant balto veido, 

Pusnyje stingsta peršautas kūnas. 

Nebegirdėsi patrankų aido, 

Nebematysi broliai kaip žūna... 

Sugrįš ir elnias, sugrįš stirnelė, 

Ežerų vandens į krantus belsis. 

Tujen už savo gimtąją šalį, 

žuvęs didvyri, nebesikelsi.

PAULIUS DREVINIS, 
“A. Sp."

Nors saulut* skaisti tska
Bet gamtuM liūdnai Suoka.- 

Vargas mūsų ftaleMj 
Verkia mūsų motuM—

Neskamba dainas seselių,
Jos verkia rūtų darielių... 

Vargas mūsų taleMj 
Verkia mūsų motut*...

Nedainuoja nei artojai, 
Jie mąsto, kas bus rytoju—

Vargas mūsų šalelėj, 
Verkia mūsų motulė...

Ateina vilties mintis,—

Viltis ramina širdis...
/

Kas bus, kas nebus, 

O lietuvis nepražus!...
Kas bus, kas nebus,

Ir tivynė mūs nežus...
Sudainavo Dzūkė

Marytė K.

gražiais vaiadais ir panelė Ona 
Rasvadauakaitė, kuri rako iš W. 
Virginia: Čia labai gražu. Rytoj 
važiuojam į Baltimore. Laimin
gų atostogų!

Man pasakė paukščiukas, kad 
Albertas K. ir Eleanora (iš 
Hyde Park) neužilgo pasiliks — 
“Mr. and Mrs.” — “Good luck 
Al!”

kartais gražiai pasikalbę-1 
ję, jis gal jiems būtų pa-’ 
sakęs, kad jis pavogė tai > 
obuolį, tai ką kitą, nuo kai
mynų. Tėvai jam pasakytų 

;— to daugiau nedaryti. 
Būtų patarę rasti gerų 
draugų, su jais gražiai pa
žaisti ir niekuomet neimti 
to, kas jiems nepriguli. Jo 
gyvenimas būtų buvęs vi
sai kitokis. Šito vaiko tė
vas per tankiai jį mušdavo 
ir motina visai jo nepaisė.

Akmeninė siena stovėjo 
tarpe jų. Šis vaikas nega
lėjo suprasti, kad jis tėvus 
labai įžeidė. Tėvai nematė, 
kad šitas vaikas norėjo tik 
meilės ir supratimo. Jie 
mano, kad gal Amerika iš 
kelio išvedė jų sūnų, vai
kas tiki, kad svetimtaučiai 
tėvai nežino, kaip auklėti 
vaikus šioje šalyje, nesu
prasdamas, kad tūkstan
čiai kitų tėvų, atvykusių iš 
svetimų šalių kuopuikiau- 
sius piliečius davė šiai ša
liai. Nėr lengva visuomet 
su visais pasikalbėti. Tė
vai ir vaikai tankiai nesu
tinka. Nežinodami, kaip ir

v *

I

kodėl, jie kartais sako, 
daro tą, ką visai jie patys 
nenori daryti. Yra žmonių 
daugumoje miestų, kurie 
kaip tik tam darbui išsi
lavinę ir žino, ką daryti. 
Jeigu esi interesuotas ma
loniai pasiųsime jų vardus 
ir adresus. Tėvai atsimin
kite, tankiai pasikalbėkite 
su vaikais. FLIS.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Juozas Kastetas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

Tarp daugelio jaunimo daly
vių Lietuvių Dienoje buvo ir la
bai tolimų viešnių ir svečių. Štai 
pavyzdžiui vienas charakterin
gas nugirstas pasikalbėjimas su 
Kolegijos 
viešnios iš Chicągos, p-lės Irę-j ji skaitytojai, 
nos Aitutytčs:—
— Kada atvykai panele?
— Vakar.
— Kaip atvykai j Marianapolį?
— Orlaiviu.
— Kada grįžti ?
— Rytoju būsiu jau darbe.

i

— Kiek kainuoja tas malonu-
i mas, toji kelionė ?

— šimtas.
— Kas patraukė panelę atvyk- 

; ti į Marianapolį ir pasidaryti 
! tokias išlaidas ?
j — Turėjau mintyj, būtinai
I

j kur nors vykti ir turėjau vieną
1 patarimą, kad geriausiai vykti 
į Marianapolį, nes čia įvyksta

■ Lietuvių Diena, taigi vakar iš 
namų (Chicągos) ir rytoj vėl 
būsiu namie.
— Ar nesigaili savo kelionės?
— Gailiuos palikti šį gražų 

Marianapolį...
— Kas apmokėjo kelią?
— Pati. (Tą ištarus lyg ir ne

jausdama padarė mostą į save, 
į širdį).

Žiūrėjau ir klausiaus, jų kal
bos ir į manę padarė tokį didelį 
įspūdį panelės, toks žygis, kad 
aš negalėjau išleisti iš minties 

lietai tac naniac min-

KAS-KUR? 
ATOSTOGOMS

Eleanora (Zardeskas) Mika
iloms, po didelės operacijos sus- 
! tiprėjusi grįžo į darbą. Gal mes 
į tave dabar daugiau pamatysi- 
!me. 'We missed you!’

išvyko j tolimą Chicagą, 
“masketyrai” — P. Kupraitis, 
J. Bernatonis ir A. Janušonis. 
Jie išvyko rugp. 12, 12 vai. die
ną, ir grįš į So. Bostoną 
rūgs. 10 d.

trys

, štai tas pačias pareikštas min- 
rektorium tolimos Į tis dalinuos su jumis gerbiamie-

i Kame paslaptis?! Atsakymas 
i labai aiškus: kad pamatyti mū- 
įsų išeivijos sostinę — Mariana
polį. ir šimtas dolerių nieko ne
reiškia. O kad mes tokių pasi
šventėlių turėtume daugiau!..

Nugirdęs.

Choristams gaila, kad jų ener
gingas narys “Tony Yokk” išva
duoja dirbti į New Hampshire. 
Ar pasiilgai mūsų Tony?

į
I 
i 
i

apie 
jk

gra- 
leis-

Vasaros laikas, tai yra 
žiausias laikas atostogoms 
ti. Tarp daugelio ekskursantų 
po Amerikos valstybes gėrisi

MES IR MŪSŲ VAIKAI

Žinote, kad visi sako, kad jūs 
sudarote labai graži porelė, Jo
ana ir Frank. Valio!

“Pupcikas”.

Tai jau jūs kraustysitės į 
Dorchester, Helen ir Blanche. 
Kažin ar tas “B. C.” karas at
ras ir ten vietą, kas vakarėlis?

Ar tavo mama žino, kad tu 
rūkai pypke, “Curley”. Toji 
pypkė priklauso tavo tėvui, ar 
ne?

A

DAUG ĮDOMUMO 
DARANT REKORDUS NAMIE!

MOTOROLA
Phono-Radio RECORDER

Kaina $17995

Maudymasis, yra geras sportas, jeigu moki plaukti, kitaip, tai bet 
koki šposai su vandenim baigiasi liū dnai. Štai ir šiame vaizde. Viena van
dens sporto mėgėja drąsiai važiuoja virš vandens, kaip tuo pačiu kartu 
antroji jau bangos parblokšta.

Šitie straipsniai iškelia 
kai kurias problemas tarpe 
ateivių tėvų ir jų Ameriko
je gimusių vaikų. Įvairiais 
klausimais bei pastabomis 
prašome kreiptis į Foreign 
Language Informatian Ser- 
vice — Parent, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

APKALBĖKIME 
DALYKUS SU 
VAIKAIS

Jau kalbėjome apie neži
nojimą tėvų kalbos ir tėvų 
nežinojimą vaikų kalbos. 
Bet yra dar kitų priežas
čių, kodėl tėvai su vaikais 
nesutinka.

Greit atsakyk šitą klau
simą, kada paskutinį sykį 
rimtai pasikalbėjai su sa
vo vaikais? Ar seniai? Už
augdami į jaunikaičius ar
ba merginas, ar jie nuo ta
vęs kiek nors pasišalino? 
Jeigu teisybė, tai ištikro 
tamstai širdį skauda. Sie
nos yra reikalingos dauge
lyje vietų, bet jų nereik 
tarpe tėvų ir vaikų. Drau
giškas žodis stebėtinai 
prašalina sienas taip leng
vai, kaip saulė sniegą.

Pažįstu labai puikų — 
Jurgį, 20 metų amžiaus. 
Jis per kelis metus prisidė
jo prie gengės savo apy
linkėj. Jie daug negražių 
darbelių atliko. Žmonės 
tuos vaikus nekentė, nes 
jie kaimynus apvogė, ir

jeigu juos būtų pagavę jie 
kalėjime patektų. Po daug 
ilgų pasikalbėjimų su Jur
giu aš sužinojau tai apie jį. 
Su kitais vaikais, septynių j 
ir astuonių metų amžiaus, 
jie pradėjo imti vaisius 
nuo kaimynistėje krautu
vininkų, po to mažus daik
tus iš dešimtukinių krau
tuvių. Nepatenkinti tais 
mažais apvogimais jie pra
dėjo vogti automobilius ir 
kas tik į jų rankas papuo
lė. Su tuo prasidėjo gengių 
peštynės. Jurgio draugai 
sėdi kalėjime iki šiai die
nai ir viens Jurgis kaip 

[nors išsisuko. Tas jį taip 
išgąsdino, kad jis gal nie
kšui neims kas jam nepri
klauso.

Vieną dieną, aš jo už
klausiau, ar jo tėvai apie 
tą viską žino. Jurgis atsa
kė:—

“Ne, jie niekad apie ma
ne nesirūpino, ir net dabar 
nenori žinoti, ką aš darau. 
Tik sesuo man buvo gera, 

i bet ji jau mirus”. Ir šis 
vaikinas man pranešė, kad 
aš buvau pirmas žmogus 
su juo gražiai kalbėjęs.

I

Bet grįžkime atgal į pir
mą kartą, kai jis peržengė 
įstatymą. Gal jam tas pa
tiko, ir kitiems vaikams jis 
buvo didvyriu. Jeigu jo tė
vas ar motina būtų su juo

Padaryk savo namuose teatrą! Dainuok, vai
dink. Šis nepaprastas muzikalis instrumentas už- 
rekorduos jūsų dainas, kalbas ir toną, o paskui tą 
viską uŽrekorduotą atgrajis puikiausiai. Išgirsk 
puikiausią rekordų muziką ant šio kombinuoto, 
krištolinio “pick-up-phonograph-radio”. Išgirsk 
puikiausią muziką. Tokią muziką tegalėsi girdėti 
tiktai Motorola Radio. Pilniausiai ir tobuliausiai į- 
rengtas su kompartmentu sudėti Mikrofonui ir re
kordų albumui.

£

g

10 ĮDOMIAUSIŲ dalykų
Padaro rekordus jūsų pačių balso.
Padaro rekordus namuose muzikališkų talentų. 
Padaro rekordus Jūsų mėgiamų radio programų. 
Padaro rekordus jūsų pačių balso, pritariant radio 

muzikai.
Padaro duplikatinius rekordus nuo kitų rekordų 

savo paties ar profesijonalų.
Groja profesijonališkus ar Jūsų pačių padarytus.
Galima naudoti kaipo garsintuvą. 
Automatiškai maino 10" ar 12 colių rekordus.
Galima girdėti vietinius, policijos, oro ir svetimų 

šalių programas.
Turi elektros motoru varomą “Feather Touch” ir 

6 tuning guzikėlius.
GEROS PIRKIMO SĄLYGOS

Pas mus perkant galite įsigyti Motorola labai 
prieinamomis sąlygomis. Duodame daug laiko įsi- 
mokėjimui. Kreipkitės į mūsų krautuvę:

UNION ELEC1MCAL SUPPLY CO. 
92 HIGH ST., BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

Telefonas Liberty 2337



Antradienis, Rugpiučio 13, 1940

Lietuvių Kalbos Klausimu
(Paskaita, skaityta Lietu
vos Vyčių 28 seime, š. m. 
rugpiučio mėn. 6, 7 ir 8 dd., 
Hartford, Conn. Šią paskai
tą skaitė energingas jau
nuolis J. Bulevičius iš New 
York, N. Y.)

gi, kad jie pririšo mus prie 
mūsų tautos kamieno. Bet 
po 28 metų mūsų organi
zacijos gyvavimo jau pra- 

! dedame suprasti, kad į a- 
iteitį turi dirstelėti jau ne 
. pirmieji organizatoriai, bet 
> mes, kurie, priklausydami 
prie organizacijos 5, 10 ar 
20 metų, iki šioliai nekartą 
pasitenkinome aprūpinda- 

reikalus. 
priklauso 
kas dar 
tautos a- 
priklauso

Gal kai kas pasakys kam 
šiuo klausimu ir kalbėti, 
juk turime užtektinai šios 
dienos reikalų, kurie rei- ^ik šių dienų 
kalauja išsprendimo. Štai-Vyčių ateitis 
reikia surengti rudeninius nuo mūsų. Ir, 
šokius; štai reikia šio mė- svarbiau> mūsį 
nėšio “Vytį” išleisti ir ai- teitis nemažai 
gas darbininkams parū- nuo mūSų. 
pinti; štai skolininkai ne- i 
kantriai ir net su piktumu Dėlto šis skaitytas įneši- 
reikalauja, kad mes jų se- mas kitais žodžiais sako: 
nas skolas atmokėtume. Mes rišame praeitį su atei- 
Yra šimtai darbų, darbe- tirai. Kas buvo ir yra gra
lių, kurie reikalauja mūsų žu, lietuviška, nepalaido-

DARBININKAS

v •
Britų jaunimo dvasia nenupuolė, kuomet juos iškraustė apsaugai iš Anglijos ir atvežė į Kanadą Ash- 

bury College, Ottawa. Atrodo, kad jie važiuotų, kur nors į pikniką. Gražu, kuomet jaunimas pilnas entu
ziazmo.

f
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laiko, jėgų, pinigo ir pasi- kime, nes kriminaliai pra-
«i7pncrtiimp nr-ioš vieta tan-šventimo. Svarbūs nors 

šie visi darbai yra, tik 
žingsniai vedantieji prie 
tikslo, išreikšto mūsų him
ne dviem žodžiais “Tautai 
ir Bažnyčiai”. Ir jei tas 
tikslas mūsų bus. siekia
mas, visi bėgamieji reika
lai bus aprūpinti.

Kelios savaitės atgal pa
jutau savy didelį dėkingu
mą mūsų organizatoriams, 
kurie 28 metai atgal pradė
jo mūsų dabar dirbamą 
darbą. Kad nebūtų tie or
ganizatoriai 28 metai atgal 
padėję pamatą ateičiai, ar
gi būtume turėję New 
York - New Jersey Apskri
tį tokį gražų, rimtą, arti 
50 asmenų būrį, kurs, prieš 
gavimą 3-čio laipsnio, gra
žia lietuvių kalba atsakinė
jo į klausimus apie Lietu
vos didvyrius, Lietuvos 
prezidentus, ir lietuvius 
sportininkus. Jeigu tie or
ganizatoriai nebūtų padėję 
rimto pamato, ar mes di
džiuotumės dabar Lietu
vos trispalve vėliava, ar 
mes giedotume “Lietuva 
Tėvynė Mūsų” su tokiu 
entuziazmu. Tiems pir
miems organizatoriams
mes šiandien esame dėkin- sias prieš valdžią prasikal-

timas. Nėra čia laiko duoti 
daug iš mūsų vargo istori
jos pavyzdžių kaip lietu
viai paslėpę knygas vežime 
po malkomis, po žuvimis, 
vežė iš užsienio ir platino 
po Lietuvą. Vežė, platino ir 
skaitė užtraukę langų už
laidas. Skaitė, kalbėjo ir 
neišsižadėjo. Ir ką jie iš
saugojo? Jie išsaugojo vie
ną iš gražiausių, švelniau
sių, skambiausių pasauly 
kalbų.

Štai ką kiti sako apie 
mūsų kalbą:

“The Lith language is more 
ancient than Greek, Latin, 
German, Celtic & the Slav 
tonęues. European group and' 
is the nearest idiom to Sans- 
krit. The resemblance, indeed, is 
so elose that Lith. peasants can 
understand Sanskrit sentences 
pronounced by learned scho- 
lars. Hence philologists are ge- 
nerally agreed that Lithuanian 
is the most ancient of all living

sižengtume prieš visą tau
tą, bet perneškime tuos vi
sus palikimus tiems, kurie 
po mūsų dar 28 ir daugiau 
metų šitaip susirinks ir 
seimuos.

O kas gi yra taip gražiau 
ir lietuviškiau, kaip mūsų 
gimtoji kalba? Vyčiams, 
kaipo didžiausiai ir rim
čiausiai jaunimo organi
zacijai Amerikoje, sis įne
šimas duoda uždavinį iš-Į 
saugoti ir išplatinti mūsų 
tarpe lietuvių kalbą, tą 
turtą, kurį svetimtaučiai 
filologai mums pavydi, tą 
retą, su dideliu rūpestin
gumu mūsų motučių iš
saugotą turtą.

Juk visi esate matę nors 
paveikslą Vargo Mokyk
los. Sėdi motina prie rate
lio, o prie jos kojų jos vai
kelis, kurį jį baimingai, pa-i 
šnabždomis moko skaityti. ■ languages. 
Kodėl baiminga? Kodėl pa
šnabždomis? ’ ’■
kieme ar čia pat prie durų recognized by Kant (1724-1804) 
““ —i i_,---------------- - . i ’wbo was born in Prussian Lith-

' uania and acąuired a knowledge 
■ of it. In his preface to a Lithua
nia grammar he wrote: ‘Lith
uania having a royal character, 
deserves the proteetion of the 
state.She mušt be preserved, for

rinkimėlį. Ryt šio susirin
kimo atstovas praneš re
zultatus ir tada kokią ko
misiją iš vieno, 2 ar 3 na
rių gal išrinksime.

Jei kiti iki šioliai šiuo 
dalyku nesirūpina, lai Vy
čiai būna lyg tie knygne
šiai, kurie skleidė lietuviš
kus raštus po tamsiausius 
kampus. Lai Vyčiai būna 
kaip senovės vaidelutės 
ant Birutės kalno, kurios 
Lietuvos dievams ugnį kū
reno. Mes kūrenkime tą 
lietuvybės ugnį. Mes gavo
me tą ugnį iš praeities. Ne
leiskime jai užgesti. Per
neškime ją ateičiai. Tai y- 
ra mūsų, kaipo susipratu
sių lietuvių pareiga. Mus 
šaukia ypač šie sunkūs 
mūsų tautos laikai. Ten 
Lietuvoje šiandien jau 
draudžiama giedoti mūsų 
himnas. Bet mes esame 
laisvi. Tik mes kartais 
taip esame užimti savo 
kasdieniniais reikalais, 
mes taip visa siela esame 
atsidavę savo tarnybai, 
savo pramonei, bizniui, 
šeimai, pragyvenimui, kad 
nelieka laiko analizuoti 
mūsų padėtį ir pažiūrėti, 
kuria kryptimi einame. 
Bet žinau, kad nėra nei 
vieno, kurs nejaustų savo 
širdy, kad, kaip poetas sa
kė:
“Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais turime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę. 
Jai ir neturime leist pražūt!”

Kviečiu lietuvių kalbos 
mylėtojus šiandien susto
ti ir apie šį dalyką pamas
tyti; pamąsčius gi, duoti 
viens kitam ranką ir sa
kyt: “Į darbą!” Ir tai, tur 

. būt, į svarbiausią ir gal 
kurį

her tongue possesses the key 
which opera all the enigmas not 
only of philology, būt also of 
history.

This statement Was scientifi- 
cally supported and confirmed 
by the great philologist Schlei- 
cher in his work on that lang
uage, while Rečius, in his mo
numentai “Geographic Univer- 
selle”, says: “If the value of a 
nation in the whole of humanity 
were to be measured by the 
beauty of its language, the Lith- 
uanians should rank first 
among the inhabitants of Eu- 
rope”.

The Encyclopedia Americana.
X

“Ar kiti savo kalbą, kad ir ne- 
tokią seną ir netokią gražią my
li, ar tik gal mes toki užsispy
rėliai”. -•

Ištrauka iš vokiečių 
čio “Dionne”.

Turėdami šitokį 
mes galime jūomi 
visam pasauliui. Lai 
žino, kad ne tik kiti, bet 
mes patys taip įvertiname 
savo tą gražią kalbą, kad 
nežiūrint, kur mes susi
renkame, ar Amerikoj, ar 
Anglijoj, ar pačioj nekul
tūringoj Rusijoj, pirmą 
vietą užima lietuvių kalba. 
Lai visi žino, kad mūsų 
skaitomuose laikraščiuose, 
mūsų vaidinimuose, mūsų 
dainuojamose dainose, 
mūsų klausomuose pa-! 
moksluose, pirmą ir svar
biausią vietą užima ta tūk
stantinė, ne-slaviška lietu
vių kalba. Neturi mūsų se
noji tėvynė didelių žemės 
turtų, kuriais galime di-s 
džiuotis; neturime ir mes 
čia gyvendami nei aukso 
nei sidabro — esame dar
bininkai ir darbininkų vai
kai, bet turime šį dvasios 
turtą, kuriuo galime di
džiuotis ir galime pragar
sėti prieš visas tautas. Šis 
turtas yra ne žydų, ne len
kų, ne rusų, bet mūsų vie
nų. Iš milijonų, milijonų 
pasaulio gyventojų tik ne
didelė saujalė esame apdo
vanoti šią ja kalba.

Ar mes ją mesime visiš
kai? Ar mes ją gražia re
zoliucija užgirsime? Ar ką 
kitą darysime ?

Ne. Mesti savo kalbos; 
nemesime. Ir išsižadėti ne
išsižadėsime. Nors yra 
tarpe mūsų net ir tokių, 
kurie užaugo sunkiose, ne
lietuviškose aplinkybėse ir 

i lietuviškai tik kelis žo-i 
džius beištaria, tikiuosi,' 
kad neatsiras nei vienas; 
vytis, kurs sakytų: Gana 
tos lietuvių kalbos; juk ga
lime apseiti be jos. Ir men
kiausias tarp .mūsų turi 
nors kiek daugiau idealiz
mo negu galėtų taip saky
ti. c

I

I

The invaluable service of the
Dėlto, kad language to philologists was

I 
f

laikraš-

turtą 
girtis 

l visi

Kas gi tad lieka daryti? 
Priimti gražią rezoliuciją 
ir paskui ją užmiršti? Ne, 
laikas, brangūs vyčiai, jau 
daryti ką daugiau negu tik; 
rezoliucija. Mūsų kuopų į 
raštininkės, God blessj 
them, dar vis protokolus; 
rašo lietuviškai; bet taip! 
pat žinome, kad kasmet 
sunkiau ir sunkiau rasti 
raštininkė, kuri nebijotų 
rašyti lietuviškai. Iš to ga
lime suprasti prie ko mes 
einame. Nes kuo mažiau 
mokame lietuviškai, tuo 
mažiau tą kalbą vartosi
me: ir atvirkščiai, kuo ma
žiau ją vartosime, tuo ma-' 

į žiau ją naudosime, 
i Šiandien kviečiu visus, * kurie myli savo protėvių 
kalbą, šį “vicious circle” 
sustabdyti. Reikia mums 

! tą kalbą geriau mokėti ir 
daugiau vartoti.

Sukurkime tad organiza
cijoj atskirą savanorių ra
telį, kurio tikslas būtų sau- i 
goti ir platinti lietuvių tar-'

jau gal klauso rusų žanda
rai, mūsų tie apakę nebro- 
liški kaimynai, kuriems 
lietuviškas žodis, ištartas 
ar lietuviška malda pa
skaityta, buvo tai didžiau-

J
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Symbolis gero skonio ir

draugiškumo — visur - visuomet

pe, kur tik galima, mūsų 
gimtąją kalbą. Kaip spor
tininkai renkasi ir prakti
kuoja; kaip dramos rate- 

■ liai ir chorai posėdžiauja ir 
^repeticijas daro, taip šis 
‘ lietuvybės ratelis (kuriam 
Į vardą lai jie patys susiras) 
Į darys planus kaip geriau
siai savo šį grynai tautiš
ką veikimą praplėsti. Tai 
nereiškia, kad visi tie, ku
rie nepriklausys prie šio 
ratelio bus paliuosuoti nuo 
lietuvybės darbo; visiškai 
ne. Bet kaip sportininkai 
deda visas pastangas dėl 
sporto, ir dramos ratelio 

i nariai dėl dramos, taip šio 
lietuvybės ratelio nariai 
duos akcentą lietuvybei.

Įsigilinus, žinau, kad at
siras šimtas būdų, kaip 
mūsų lietuviškumą pagy
vinti. Tad lai visi įdomau
jantieji šiuo klausimu, už
sibaigus sesijai, pasilieka

i valandėlei užsiregistruoti sunkiausią darbą, 
•ir turėti mažą pirmą susi- mes galime rasti.

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
SO. BOSTON, MASS.

(Šiais metais Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga mini 
savo 25 metų gyvavimo su
kaktį. Organizacijos istori
ja rišasi labai artimai su 
kuopų gyvavimu ir veiki
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

(Tęsinys)
Sausio 27, 1924 — Ra

portai. Kuopos finansinė 
atskaita: L. L. Bonas $100., 
L.D.S. $10.00, cash: $62.86. 

Vasario 24, 1924 — Nau
jas narys — Jonas Mika
lauskas. Pranešta iš cen
tro, kad red. K. Pakštas at
sisakė.

Kovo 23, 1924 — Atsto
vai į Apskritį — Navikas, 
Gudas, Meškauskas, Mi
lius. Glineckis, Savickas, 
Povilaitis, Valatka, Jaro- 
ša, Virakas. Raportai.

Balandžio 24, 1924 —Ex- 
tra susir. — Į LDS seimą 
delegatas — šaparnis.

Gegužės 27, 1924 — Te-j 
atras davė pelno $72.40. 
Raportai.

Birželio 15, 1924 — Pa
rengimai.

Liepos 17, 1924 — Nau
jas narys — Vladas Pau
lauskas. Pikniko pelnas — 
$51.52. Vakarienė pagerbt 
kun. Kemešį — $4.10. Nu
tarta nupirkt “D-ko” šėrų 
už $190.00. Delegatai į ap
skritį — V. Paulauskas, J. 
Jaroša, p. Daužvardis.

Rugp. 14, 1924 — Nau-

j jas narys — Vincas Tarnu- ’ 
liūnas. Raportai.
no kuopai $40.00. Iš didžiu- 
nikas su Cambridge — pel- 
ni kuopai $40.00. Iš didžiu
lio parengimo Labor day 
turėta nedatekliaus $47.34.

Spalių 28, 1924 — Nauji- 
nariai: Antanas Stravins
kas, Petras Morkūnas. Į 
parapijos fėrus aukota 
$10.00 ir darbininkai iš
rinkta: Petrauskas, Tamu
liūnas, Stravinskas, Lu
kas. Į debatų ir spaudos 
platinimo komisiją: Gu
das, Karčiauskienė, Jaro
ša, Tamuliūnas, • Petraus
kas, Paulauskas.

Lapkričio 25, 1924 — 
Nauji nariai: Juozas . Ei- 
ningis, Antanas Paulaus
kas, Piušas Marcelionis. Į 
Federaciją išrinkti: Kiš
kis, Gudas, Meškauskas, 
Šeikis. Pranešimai.

Gruodžio 30,1924 — Au
ka Petrui Lukšiui $5.00.

Į apskričio suvaž. atsto
vai: — P. Daužvardis, J. 
Jaroša, V. Valatka, P. Gu
das, V. Tamuliūnas, J. Ša
parnis, P. Markus, J. Meš
kauskas.

Nauja valdyba 1925 me
tams: pirm. — J. Jaroša, 
pagelb. — Sanda, nut. raš
tininkas— A. Navikas, fin. 
rašt.
ižd. — V. Valatka; kasos 
glob. — A. Zaleckas ir J. 
Glineckis. Tvarkdarys — 
V. Tamuliūnas.

Sausio 22, 1925 —Išrink
ta raštininku Vincas Ta
muliūnas. Nauji nariai —

Petras Markus,

J. K-pa.

K. Leudanskaitė, P. Mika
lauskaitė, V. Baliukonis, 
A. Paldauskas.

Metinė finansinė atskai
ta — LDS šėrų $200.00, 
'L. L. Bonas $100.00, cash 
! $19.02. Koncertas davęs 
pelno $24.00. Raportai.

Vasario 26, 1925 — Nau
ji nariai — Juozas Guzevi- 
čius, Ieva Marksienė, Ta
deušas Vallis, Monika Gu- 
dukienė.

Šokiai davė pelno $100.
Darbininkui aukota $100. 

Rengiami kiti šokiai.
Kovo 26, 1925 — Nauji 

nariai
Ona Laukaitė. Virakui au
kota $10.00.

Balandžio 30, 1925 —Šo
kių pelnas $63.65. Rapor
tai.

Gegužės 28,1925 — Nau
jas narys — J. Vinickas. 
Atstovai į apskritį —Dauž
vardis, Guzevičius, Jaroša, 
Valatka, Markus, Valentą, 
Ambrozas, Vinickas, Meš
kauskas, Šeikis, Tamuliū- 
nas, Laukaitė, Kilmoniūtė, 
Karčiauskienė.

Atstovai į LDS seimą — 
J. Jaroša, V. Tamuliūnas, 
V. Valatka, J. Guzevičius, 
M. Šeikis ir J. Vinickas.

Balandžio 23, 1925 — 
Pranešimai, raportai.

Liepos 30, 1925 — Ren
giamas su ukrainiečiais ir 
baltgudžiais bendras masi
nis susirinkimas prieš len
kus.

Rugp. 27, 1925 — Rapor
tai.

St. Beržinskienė,

(Bus daugiau)
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DARBININKAS

Klausimai ir Atsakymai
t

PfflLAKLPHIA, M.

va-

M. Ste-

Pointbrizietis.K. V.

pas 
Jis 

sto-

•V. JONO tv. BL. FABALRIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Ričmondiečiui. Tamstos raši
nį gavome, ačiū. Dėl silpno tu
rinio netilps.

Rugp. 1, 1940, M. S. 54 kp. 
susirinkimą vedė pirm. O. Kra
tavičienė, šv. Jurgio mokyklos 
svetainėje. Sergančių yra dvi— 
Johana Astrauskienė ir M. Ur-

Petras Jonaitis, lankėsi 
savo tėvelius p. Jonaičius, 
tarnauja U. S. armijoj ir 
vyklauja Mitchell Field. N. Y.

IESTHBJ), MASS.

Kazys Dryža, nuoširdus ko
respondentas išvyko atostogų.

K. V.

M. Šeirienė, pirm. O. Kratavi- 
čienės motinėlė, kelioms die
noms išvyko Chicagon pas gi
mines.

Panelės Marijona ir Suzana 
Gedminaitės, sugrįžo iš Wa- 
shington, D. C., kur buvo išvy- 
kusios atostogų proga.

MOtfTELLO, MASS.

Redakcijos Atsakymai

Vargonininkas Vincas Burdu- 
lis giedojo šv. mišias ir panelė 
Birutė Saloveicikiūtė giedojo 
‘Avė Maria* ir ‘On This Day*.

kad ir kitais me- 
būtų rengiamas 

išvažiavimas toj 
“Moonlight” pik-

-■ r. »VAA
F‘

Ą^j^di8ni^Rug^ĮŪcicJL3^1940

KAS GIRDETI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Rugpiūčio 15 d., A m., 8:15 v. 
vakare, šv. Roko parapijos sa
lėje, Sawtell, Avė., įvyks milži
niškas susirinkimas, kuriame 
bus pasakyta daug gražių min
čių apie mūsų tėvynę Lietuvą, 
kuri šiandien yra* trempiama] 
raudonojo azijatų maro. Visi 
lietuviai kviečiami atvykti ir 
pasiklausyti paskutinių įvykių, 
iš tėvynės Lietuvos.
L. K. Federacijos 9-tas skyrius.

Biznieriška Paroda 
Trečiadieni, 7 d. rugpjūčio, 

kare Port Richmand’e įvyko 
biznieriška parada, kurioje da- 

i lyvavo ir vietinė lietuvių vaiku
čių orkestrą.

Anelė Adomaitienė, Marijona 
Minkienė ir Krisius Dvareckas! 
dalyvavo Vyčių 28-tame seime, 
kuris įvyko Hartford, Conn. Bu
vo labai įdomus ir dalyvavo 
daug iš įvairių miestų delegatų. 
Lai gyvuoja Vyčiai!

Panelė Elena Kodukė, leisda
ma savo atostogas lankėsi pas 
savo seserį p. B. J. Minkus. Šį 
rudenį p-lė Elena žada stoti į 
St. Francis Hospital ir studi
juoti slaugės mokslą.

lietuvis Anglų Spaudoje 
Vietiniame anglų dienraštyje, 

liepos 30 d. — “Philadelphia 
Daily News”, tilpo eilėraštis — 
“God Save Our Land”, kurį pa
rašė vietinis lietuvis darbuoto
jas

TRILYPIS

PIKNIKAS
ROMUVOS PARKE

Juokas Simona vičius ir Vale
rija Masaitytė priėmė moterys-, 
tės Sakramentą rugp. 2 d. 9 vai. Į 
ryte. Klebonas kun. Puidokas 
suteikė moterystės sakramentą. 
Liudijo Jadvyga Simonavičiū- 
tė, Alena Brazaitis ir Alena Si- 
daravičiūtė, taipgi — Benedik
tas Atkočaitis, Jonas Simonavi- 
čius ir Antanas Pavasaris.

Paskelbus Trilypio piknįko 
laiką, kad jis įvyks sekmadienį, 
(prieš Labor Day), rugsėjo 1 d. 
š. m., Romuvos parke, Montello, 
Mass., gauta įvairių užklausi
mų nuo jaunimo ir augusiųjų. 
Pavyzdžiui šį kartą man reikia 
būtinai atsakyti į šį klausimą: 
Ar bus šokiai? Ar šokiai bus 
dykai? Klausimas gana keistas, 

|bet jauniems daugiausia ir rūpi 
šokiai. Man yra žinoma tiek, 
kad piknikuose visur būna šo
kiai, taigi reikia būti tikriems, 
kad ir čia galės kas kiek nori 
treptelėti į kairę, ar į dešinę. O 
kas liečia mokestį, tai irgi ta 
pati istorija. Piknikuose sekma- 

į dieniais niekur jokio biznio tik 
| iŠ šokių nedaroma. Paprastai 
šokiai įvyksta kaipo meninės 
programos dalis, o kaipo tokia 
programos dalis yra visos pub
likos pasilinksminimui ir teikia
ma dykai. Gali klausytis muzi
kos, o ne šokt, niekas nekerta į 
sprandą, kad šoktum. Taigi visi 
drąsiai, kas gyvas į Trilypį pik
niką, rugsėjo 1 d., Romuvos 

• parke, Montello, Mass.!
Kvieslys.

Lietuvos Dukterų gegužinė, 1 
kuri įvyko liepos 14 d. pavyko. 1 
Žmonių pilnas Birutės darželis i 
linksminosi, vieni šoko, kiti šal- 1 
tais gėrimais ir skaniais užkan- ] 
džiais sotinosi. O dar kiti lietu- ] 
viskas dainas dainavo... Svečių 1 
matėsi iš Chicagos ir kitų kolo
nijų. Buvo gražiausia proga vi
siems ilgai nesimačiusiems pasi
šnekėti ir pasidalinti dienos 
mintimis ir gražiame ore tarp 
žaliųjų medžių tyru oru pakvė
puoti. Iš tikrųjų lietuviškos ge
gužinės, piknikai, tąi yra gra
žiausias ir maloniausias pasi
linksminimas. Taigi reiktų vi
suomet remti savuosius lietu
viškus parengimus. O. Y.

Kiekvieną dieną daugiaus į- 
vertinama mūsų lietuviški kata
likiški laikraščiai, nes tarnauja] 
mūsų reikalams. Mums yra ži
noma, kad jau nemažas būrys 
jaunos kartos ir senesnių apsi
gyvena toliaus nuo lietuviškų 
kolonijų, bet jie visi priklauso 
prie draugijų ir organizacijų ir 
yra surišti įvairiais reikalais. 
Kad buvus visuomet kontakte 
arba kitaip tariant, kad visuo
met žinojus, kas yra draugijų 
veikiama, yra būtinas reikalas 
sekti mūsų lietuvišką katalikiš
ką spaudą, kuri visuomet pa
tiekia plačias žinias iš draugijų 
veikimo. Taigi Detroitiečiai, 
nors savo laikraščio neįsigijom,' 

, ta remkim tuos, kurie mums 
gražiai tarnauja ištisus metus. 
Būtų malonu parodyti lietuviš
kos spaudos meilė užsirašant- 
užsiprenumeruojant sau ir jau- 

, nimui po vieną kitą laikraštį, 
i O. Jurgutis.

ANGUŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių. popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

Užsisakykite Taiko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Roifios prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
ljbobkbam AmąUTinOn AVC.,_ _ _ _  ton, Mass. TeL Dedhaa 1304-f
TRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

Draugijų Valdybų Adresai
LirrUVQ8 DUKTBRŲ DR-JO8 ! 

NO GLOBA MOTINOS *Ve.
PtrmintaM — Eva MarkMenS,

83* E. tth SL, So. Boston, Maaa. 
T«L So. Boston 1298 

Vlee-Ptrm. — F. ZaletskienS,
584 E. Broadvvay, So. Boston, Mara. 

Prot. RaM. — Ona T vaiki e nė.
440 E. Bizth 8L, So. Boston, Maaa 

Fin. RaJL — Marijona Markoniutž, 
4115 WasMncton St., Roslindale,

TSL Pnrkway 0658-W 
IfcRatnM — Ona Staniuliūt*.

100 W«st 8th 8L. So. Boston. Maaa 
TvarkdarO — Ona MizatrdlenO, 

1*13 OohiaiMa Rd., So. Boston. 
Kasos GL—Marijona AuktUkalnienL

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

astrų utaminkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinžj svetainėj, 

reikalais kreipkite

Pirmininką*, Juonį Svagtdyi,
801 6th St., So. Boston, Mm. 

VIce-Pirm. Albinai P. Nevien,
18 Winfiekl SL, So. Boston, Mm 

Prot Rait Jonas Glineckls,
5 Thomai Pk„ So. Boaton, Mm, 

Fin. RaAt. Aleksandrai įvaiki.
440 E. 8txth BL, So. Boston, Mm 

Iždininkai Vincai Zaleskis,
813 E. 5th St.. So. Boiton, Mm 

Martalka, Jonai ZaUds,
7 Wtnfleld SL, 8o. Boiton, Mm

Draugija laiko auiirinklmua kai tre 
Mą nedėldienj kiekvieno mėneeic
3 vaL po pietų. Parapijos aaMj, 49! 
E. 7th St, So. Boston,

Rugp. 4, 1940, tuojaus po vė
lyvų mišių įvyko Lietuvos Dūk- 1 
terų draugijos susirinkimas Šv. 
Jurgio mokyklos svetainėj. Ne- 
sirandant pirm. P. Bondzienei, 
susirinkimą atidarė su malda 
vicė-pirm. A. Barštytė. Neatvi
rus prot. rast. Žvirblaitei jos 
vietą užėmė jos mamytė p. Žvir- 
ilienė. Skalytas laiškas pirmi

ninkės P. Bondzienės, kuriuo ji 
tereiškė padėką visiems ir vi

soms kokiu nors būdu prisidė- 
. usiems prie draugijos pikniko 
jasisekimo, kuris įvyko liepos 
14 ir atnešė gražaus pelno drau
gijai. (Pirm. p. Bondizenė išvy
kus atostogoms į Worcesterį ir 
kitas Naujos Anglijos vietas, 
jai linkėtina linksmiausių atos
togų). Gautas pakvietimas nuo 
Federacijos prisidėti prie iškil
mingo pikniko Labor Day šių 
metų. Priimtas.

P. Medonienė smulkmeniškai 
reportavo pikniko eigą ir sėk
mės. Jei ir O. Kremblienei su- 
jų pagelbininkėms tenka didelis 
ACIC, nes šis išvažiavimas už
dirbo $83.35. •

Ligonių lankytojos išreiškė 
didžią užuojautą Pupilienei ir 
Juodsnukienei, kurios sunkiai 
serga. V. Barkauskienė ragina 
moteris ypatiškai, kurios išsi
gali paaukot po kelius centus ir 
užpirkt mišias už jų sveikatą. 
Taip ir padaryta. Šv. Jurgio pa
rapijos komitetai A. Petkus ir 
Belickas kvietė prisidėt prie 
kun. J. Cižausko pagerbtuvių ir 
parapijos gyvavimo iškilmių, 
balandžio 27. 1941. Kvietimas 
priimtas, sekančios apsiėmė at
stovėm į susirinkimą rugsėjo 7, 
1940: Ona Kremblienė, K. Dai- 
lidienė ir B. Petkienė. Nesiran- 
dant svarbesnių reikalų susi
rinkimą uždarė malda vice-pir- 
mininkė A. Barštytė. O.Y.

bonienė. Linkime greitos svei
katos. Šv. Jurgio par. kom. na
riai: A. Petkus ir Belickas už
kvietė M. S. prisidėt prie ren
giamų kelb. kun. J. Čižauskui 
pagerbtuvių 20 metų klebona
vimo proga ir parapijos gyva
vimo, kuris manoma atsibus 
balandžio 27 d. 1941. Atstovės 
išrinktos sekančios 
panauskienė, A. Kaminskienė ir 
O. Kratavičienė, kurios daly
vaus pirmam susirinkime — 
rūgs. 7 d. 1940. Jaunametės ne
turėjo susirinkimo tai raporto 
nebuvo. M. Vaičiūnaitė ir O. Ba
nionienė raportavo Federacijos 
kilnų veikimą. Centro Pirm. E. 
Paurazienė, būdama viena iš 
komisijos išdavė atskaitą liepos 
4 d. šeimyniško išvažiavimo. 

I Kadangi visiems tas išvažiavi
mas ir vieta patiko nutarta už
protokoluoti, 
tais liepos 4, 
šeimyniškas 
pačioj vietoj.
nikas pusiau su parapija rugp. 
24 d. 1940, kuris prasidės 4 vai. 
p. p. tikrai turėtų būt milžiniš
kas, tokiame patogiame Birutės 
darže. Įžanga 25 centai. Gros 
puikus Aukštakalniu orkestras. 
Bus duodama gražių dovanų vi
siems, kurie turės laimės nume
rius. Bus šaltų gėrimų ir ska
nių lietuviškų užkandžių. Se
kanti komisijon apsiėmė: A. 

; Kaminskienė. P. Medonienė, O.
Kratavičienė, S. Sabin, M. Vai
čiūnaitė, V. Mikalauskienė, 

• Rankelienė, M. Valitkevičienė, 
J. Šimulienė, O. Jakubienė, O. 
Banionienė ir J. Blazevičiūtė. 

. Įnešimas M. Gustaitienės per- 
statyt lietuviškas vestuves, ko
čios buvo Lietuvoj prieš virš 
penkias dešimts metų, visų en
tuziastingai užgirtas ir tuo jaus 
susidarė komisija iš visos M. S. 
54 kp. valdybos ir M. Gustaitie
nės, M. Kasevičienės, E. Paura- 
zienės, E. Stepanauskienės. Ko
misija stengsis, kad vestuvės 
įvyktų sekmadienį spalių mėne
sį š. m. Gautas ir priimtas pa
kvietimas nuo Federacijos pri
sidėt piknike Labor Day sese
rų Pranciškiečių naudai.

Gauta atvirutė nuo apšvietos 
narės O. Aksomaitienės. Linki
me greit sveikti ir vėl su mumis 
darbuotis. Centro pirm. E. Pau
razienė apdovanojo sekančias 
sąjungietės, kurios prirašė nau
jų narių mūsų kuopon per pra
eitą vajų: M. Vaičiūnaitę, M. 
Tulauskienę, O. Banionienę, M. 
Stankienę ir M. šidiškienę. Su
sirinkimą uždarė su malda pir
mininkė O. Kratavičienė ir su
dainuota M. S. himnas. O.Y.

Liudininkai Sąryšyje Sa 
Užsiregistravimo 

Aplikacijomis
Klausimas — Atvykau iš 

Meksikos 1923 m., nelega
liai. Išgyvenau metus ir 
pusę Los Angeles mieste, 
Californijoj, ir išvykau į 
Pennsylvanią, kur apsisto
jau net 8 metus. Nuo 1933 
m. gyvenau New Yorko 
mieste. Noriu prašyti užsi
registravimo certifikatą. 
Ar reikalinga man turėti 
liudininkų kiekvienoje vie
toje?

Atsakymas — Tamsta 
privalai įrodyti viską nuo 
atvažiavimo į Jung. Vals
tybes 1923 m. bankų kny
gas, randos kvitas, darbo

rekordus, viską. Galimas 
daiktas, kad nuo tamstos 
prašys’ paduoti vardu liu
dininkų, kurie pažino tave 

!New Yorke, Pennsylvani- 
joj ir Californijoj. Tavo 
New Yorko liudininkai tu
rės su tavim vykti nat iš
klausymo Ellis Islande. Ki
tus liudininkus išegzami- 
nuos jų miestuose. FLIS.

ris ten vyksta su intencija 
prašyti amerikonišką imi
gracijos vizą. Asmenys; 
atvykę į Jung. Valstybei 
kaip svečiai, jeigu važiuo
ja į Kanada ieškoti vizų,

; paprastai, Kanados imi
gracijos inspektorių atgal 

{siunčiami prie rubežiaus. 
į Kanados autoritetai išėmi
mą daro tik atsitikimuose 
nekvotinių ir pirmenybės 
kvotos giminių Amerikos 
piliečių, (tas reiškia žmo
ną, vyrą, vaiką ar tėvą). 
Toki asmenys įleisti jeigu

Kanada Ir Bermuda Heįlel- i specialiai aprūpinimai tar- 
•‘han^nnenybėsKvatN ;^«“unV“yU 

ApIlKdntllS bėse padaryti po “pre-exa-
----------- 1 mination” Amerikos Imi- 

Klausimas — Ar žmogus gration Tarybos.
atvykęs čia pasaulinės pa
rodos reikalais gali vykti į 
Kanadą arba Bermudą ir 
ten prašyti vizą nuolati
niam apsigyvenimui Jung.

laimėjusi 2000 litų “Spindulio” Valstybėse ?
premiją, Lietuvoj. Laukiame! Atsakymas— Bermuda 
progos pasiskaityt “Naktis”. , turi įstatymą, kuris drau-

O. Jurgutis.' džia įleidimą asmens, ku-

Kiti ateiviai, gyvendami 
pietų Californijoj papras
tai važiuoja į Meksiką pa- 
mainymui stovio.

Gyvenantieji prie Atlan- 
tiko pakraščio vyksta, pa
prastai, į Kubą, tam tiks
lui. FLIS.
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Get the Capitals of Europe direct m 
your home 5 times easier, stronger, 
clearer than ever before! Enjoy glori- 
ous new tone on American stations. 
Come in for a thrilling demonstration 
—see the beautiful new cabinets and 
tremendous values.

Praeitą savaitę pas Anelę ir 
S. Laurinaičius atostogavo A- 
nėlės sesuo ’Rožė su vyru iš 
Philadelphia, Pa. ir teta Stan
kūnienė iš East Vandergrift, 
Pa. Visi turėję “good time”, nes 
buvo progos pamatyt įdomes
nes Detroito vietas ir pasišne- 
kučiuot su giminėmis ir senai 
matytais pažįstamais.

Sesuo M. Andrea (Petronėlė 
Jurgutytė) kvietė visus gimines 
ir pažįstamus atsilankyt jos 
įžadų priėmime rugp. 15, 1940, 
Šv. Pranciškaus vienuolyne, kur 
bus jos įvilktuvės.
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$6995
Big Tr«de-in Allowan<e
EASY TERMS

ONir PHILCO HM THLJH!
• NEW KINO OP OVIBIAI UAYMAND.

Makes overseas stations 5 times easier to 
tune . . . brings them in 5 times stronger 
and clearer. Only Philco has it!

• BRANG NIW RADtO C1BCUIT. Dreamed of
būt never before achieved by radio sci- 
ence. Reduces noise by 5 to 1, reduces 
"cross talk” by 20 to 1 and increases . 
selectivity by more than 2 to 1. Only 
Philco has it!

• 8UU.T-IN AMBUCAN AND OVHSIAS AMBAi
SYSTBM. Gives you far greater sensitivity 
on short-wave and standard reception. No 
aerial, no ground needed . . . just plug 
in anywhere and play! Only Philco has it!

• MORE TUBES PO* TM MONfT including the
sensational Philco XXL Noise-Reducing 
Tubes. Only Philco has it!

• BKTMC PUSH-BUTTON TUMM with On-
Off Button. Only Philco has it!

• 8UIIT TO SECIIVI TEIEVISION SOUND
AND FM the Wireless Way. Only Philco 
has it!

• MANY OmR HATUMB including new big
speaker, easy-to-read dial, beautiful Wal- 
nut cabinet.Užjūrio -užsienio programai

DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę progra
mą tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagu
mą, klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik 
prijung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus 
išradimus, kas liečia užjūrio radio programus. Wave-Bank... Nauja Ra

dio srovė... Built-in — vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial 
System... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam 
įtaisytas specialias tūbas... On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų 
pagauti Televisios balsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus pa
gerinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien 
ir pamatykite Elegantiškus Philco Radios. Geros sąlygos. Duodame iš- 
simokėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

Naujų knygų skaitytojams 
džiugu nugirdus, kad Lith. 
book-of-the-Month Club par
traukė naują knygą, Antano 
Venclovo “Naktis”, geriausia 
pereitų metų novelių knyga,

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Nass.

Samuel Kanfman Prez. ir Kasininkas
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Antradienis, Rugpiūčio 13, 1940

[vietinės žinios Cambridge, Mass.
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Trečiadienį, rugsėjo 14, 1940, 
vai. vakare, Šv. Petro parapi

jos bažnytinėje svetainėje, West 
5-th Str., So. Bostone, įvyks 
Nepaprastas Susirinkimas, į ku
rį kviečiami visi LDS nariai,

8

DAKTARAI

□u

Lietuvis Dantistas
A.LK«počios

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki B ir nuo 8:30 iki 8 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomia nuo 9 iki 8 vaL vakare 
NedUiomia nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

T*L TROwbrMge <330.

MnRepsNs.M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampu Tnman erti Centrai 8q^
Camoridgo, Mas*.

Ofiso Valanda*: 2 — 4 ir • — 8.

(VAROS SKEBIMAI

Šv. Petro parapijos veikėjai ir 
visi darbuotojai. Susirinkimas 
svarbus. Bus tartasi kolonijos 
reikalais, kurie yra labai svar
bus ir susiję su įvykstančiu LDS 
organizacijos jubiliejiniu seimu. 
Kviečiami visi, kas tik gali bū
tinai atvykti ir imti dalyvumą.

Kviečia —
LDS 1-mos kuopos valdyba ir 
Klebonas Kun. Pr. Virmauskis.

A
k

i

IŠSIRENDAVOJA 3 baldais į- 
rengti kambariai tinkamai po
rai su vaikais. Vienas kambarys 
turi “twin-beds”. Bus galima 
gauti pagamintą valgį ar naudo
tis virtuve. Netoli mokyklos, 
bažnyčios, ir maudynių. Ima tik 
15 minučių nuvažiuoti į miestą. 
Atsišaukite 11 Tileston St. (prie 
128 Neponset Avė.) Dorchester, 
Mass. Telephonas GENeva 6069 

(13-16-20)

ŽINUTES

Southbostonietė Pranciška 
Naudžiūnaitė priims vienuolės 
velioną Švento Kazimiero Vie
nuolyne Chicagoje, penkiolikto
je rugpiūčio, metinėse iškilmė
se. Dieve, padėk mūsų Pranciš
kai tapti ir išlaikyti gera vie
nuole.

Rugp. 6 d., tapo pakrikštyta 
Patricija - Marija duktė Petro 
ir Lilijanos (Bowers) Tenterių. 
Kūmais buvo Kostantas Šidlau
skas ir Ieva Skrickienė.

Rugp. 11 d., Marijona Muri- 
naitė, gyv. 56 Baxter St., ište
kėjo už Lorenzo Bonito. Liudi
jo Bernardas Bonito ir Domicė
lė Aidukonytė.

Trečiadienį įpuola Vigilija- 
pasninkas prieš Marijos Ėmimo 
į Dangų šventę (Žolinę).

Tą dieną, Šv. Petro par. baž
nyčioje bus klausomos išpažin
tys rytą per Šv. Mišias, 4 vai. 
po pietų, ir 7:30 vai. vakare.

Po tam įvyks LDS kuopos va
dovybėje susirinkimas seimo 
rengimo reikalu.

Adomas Jankauskas,
gyv. 411 Windsor St.’ Cambridge, Mass., mi
rė rugpiūčio 11 d., 11 vai. naktį, ligoninėje.

Pašarvotas savo namuose 411 Windsor St. 
Laidojamas penktadienį, rugpiūčio 16 d., 9 
vai. rytą su trejomis šv. mišiomis iš Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. bažny
čios.

Paliko dideliame nuliūdime žmoną Teklę 
Jankauskienę, dukteris — Marijoną, Oną, A- 
delę ir Pauliną.

A. a. Adomas Jankauskas buvo įžymus lie
tuvis biznierius, priklausė prie Nekalto Pra
sidėjimo P. Švč. lietuvių parapijos ir ją gau
siai rėmė; priklausė prie įvairių katalikiš
kų draugijų ir organizacijų, taip pat ir prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) ir 
buvo laikraščio “Darbininko” skaitytojas per 
ilgus metus, ir ne tik skaitytojas, bet ir rė
mėjas.

LDS Centro Valdyba ir “Darbininko” 
dakcija reiškia giliąužuojautą p. 
Jankauskienei ir dukterims
nai, Adelei ir Paulinai, jų mylimam tėveliui 
mirus.

Jungtinių Amerikos val
stybių Kongresas, birželio 
28 d., 1940 m., išleido įsta- 

•tymą surašymui šalies ne- 
piliečių žmonių. Tas įsta
tymas sako: a) Kiekvie
no nepiliečio, gyvenančio 
Amerikoje, bus pareiga, 1) 
kuris yra keturiolikos me
tų ar daugiau, 2) kuris dar 
nėra užsiregistravęs, ir 3) 
gyvena Amerikoje 30 die
nų ar ilgiau, nueiti į nuro
dytą vietą ir tenai užsire
gistruoti.

b) Kiekvieno tėvo ar tei
sėto globėjo yra pareiga, 

i 1) pas kuriuos gyvena ne- 
' pilietis, neturįs 14 metų 
amžiaus ir nėra 
truotas 2) juos užregis
truoti įstatymo nurodytu 
laiku. Kada nepilietis su
laukia 14 metų amžiaus jis 
privalo užsiregistruoti.

v • užregis-

Nepiliecių surašymas 
Prasidės rugpiūčio 27 d. 

i m. ir tęsis iki šių me
tų pabaigos.

Nereikia bijoti, šios ša
lies vyriausybė nepilie- 

■ čiams neuždės jokių ap
sunkinimų ar varžymų. Už 
tai registravimo nereikia 

I vengti. Kas neužsiregis- ■ 
truos, tas bus skaudžiai 
nubaustas. Į visus vyriau
sybės klausimus reikia 
teisingai atsakyti. Surašy
mas sukelia baimę komu
nistams, kurie gyvendami 
šioje šalyje tarnauja so
vietų Rusijai ir skleidžia 
komunistinę propagandą.

Daugelis žmonių nepata
po šios šalies piliečiais, nes 
užmiršo atvažiavimo die
ną, laivo vardą ir tt. Tie 
kurie atvažiavo tarp 1906 
ir 1925 metų gali gauti rei
kalingų informacijų rašy
dami: The Transatlantic 
Steamship Arrivals, 160 
Fifth avė., New York, N.Y.

Trilypės Pikniko Reikalu 
■ Susirinkimas

t y «---------

įvyks penktadienį, rugp. 16 d., 
8:00 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje,, 330 E St, So. Bostone.

1 Kviečiami Brocktono ir Cam
bridge ir So. Bostono LDS val- 

į dybų ir pikniko rengėjų nariai 
' svarbiam pasitarimui. Kvieslys.

Pastaba: Bus pirmiaus pa
skelbta, kad įvyks rugp. 14, bet 
dėl svarbių priežasčių susirinki
mas nukeltas į rugp. 16.

viams, kurie apsivedė su 
Amerikos pilietėms nuo 
rugsėjo 22 d., 1922 m. 
Tamstai pavėlins prašyti 
antrų popierų be pirmų, ir 
turėsi įrodyti trijų metų 
apsigyvenimą Jung. Vals
tybėse. FLIS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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Teklei

Marijonai, O-

PADĖKA
X

Remeikienė, E. Bucevičienė, 
Navašinskienė, Dabrickienė, Į 
Tumkatonienė, N. N., Jakutie
nė, A. Lenkauskienė, Mazutai-, i

i

REIKALINGAS geras lietuvis 
batsiuvys (šaučius), kuris turi 
gerą patyrimą dirbti prie 
“Champion” mašinos. Atsišau
kite 301 E St., So. Boston, Mass.

(13-16)

PARSIDUODA puikūs forni- 
čiai - baldai, susidedanti iš: 
vieškaimbario — living room, 
valgomojo — dining - room ir 
miegamo kambairio. Parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukite tuojau: 
Mrs. Szymkevich, 556 E. 7th 
St., So. Boston. (Ant 3-čių lu
bų). (9-16)

Ketvirtadienį,— Žolinėje kiek
vienas katalikas privalo išklau
syti šv. mišių.

Šv. Petro par. bažnyčioje tą 
šventą dieną bus laikomos šv. 
mišios valandomis —5, 6, 7, 8 
ir 9. Paskutinėse bus giedamos 
Pranciškonų Brolijos intencijai 
ir laike mišių bus sakomas pa
mokslas. 7:30 vai. įvyks pamal
dos.

Po vakarinių pamaldų bus 
svarbus Federacijos susirinki

mas.

Amerikos Prezidentas užsakė 
šiai šaliai Maldos Dieną, rūgs. 
8-tą. Popiežius nuolat ragina 
katalikus melstis. Žolinė yra la
bai tinkama šventė visiems pra
šyti Dievo palaimos per Mariją.

REIKALINGI “Calen- 
dar” (Raincoat) Apsiau
stų Dirbėjai Vyrai ar 
Moterys. Taip pat atski
rų dalių darbininkai.

CABLE RAINCOAT 
COMPANY

158 N St. So. Boston, 
Mass.

Sekmadienį, po pietų, kun. Al
bertas Abračinskas išvažiavo 
atostogų. Jis pradėjo savo vaka- 
cijas nuo Thompsono, kur jį iš
vežė kun. K. Urbonavičius.

South Boston Gange
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boiton, Mana.

Tą dieną kun. P. A. Virmaus
kis dalyvavo savo giminaičio 
Felikso Cijauskio vestuvėse, 
W. Bridgewater, Mass. Ten jis 
girdėjęs, kad jo kitam giminai
čiui sportininkui Edvardui Vai
tiekui, iš Cambridge, Mass., la
bai gerai klojasi žaisti su Kan- 
sas City. Kitą metą jis žaisiąs 
su Chicago Cubs.

Rugp. 11 d., tapo pakrikštyta 
duktė Jono ir Stasės (Baraus
kaitės) Demskių vardais Marija 
Patricija. Kūmai buvo Antanas 
Demskis ir Ona Barauskaitė.

GEGUŽINE
WOODSTOCK
T Y P E W R IT E R S

< Woodstock Typewriter 
Company

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

LIBerty 6907-08

Sekmadienį, rugp. 25 d.. Tėvų 
Marijonų skyrius, rengia savo 
gegužinę - išvažiavimą Spot 
Pond. Žaislai ir pasilinksmini
mai linksmins dalyvius atvira
me ore. Pavakarėj bus ‘Veanie 
Roast’. Kviečiame visus daly
vauti. Rengėjai.

tojai sekantieji: Pr. Vaitkus, 
graborius — $10.00. Po $2.00 

Šiuomi reiškia širdingiausią aukavo A. Kapivodienė, M. A- 
padėką visiems rengėjams, dar- j nuškevičius. Po $1.00 aukavo— 

bininkams-ėms aukotojams irį Radžiukynienė, Bunevičienė, 
dalyviams liepos 21 d. pikninke i Pocienė, M. Marcinkevičienė, E. 

Seselių ir mokyklos labui.
Lai gerasis Dievas visiems 

gausiausiai už viską atlygina.
Kun. P. Juškaitis, Klebonas

ir Jėzaus Nukryžiuoto Seselės, j tienė, Banienė, N. N„ Burokie- 
„ » " ' , nė, Petrušonienė;- Santackienė.
Stambesni tam piknikui auko-i. , t-,Žukauskiene, Zekeviciene. Bu- 

! vo aukotojų po ŠOc. ir po ma- 

’ žiau. Dėkui ir tiems visiems, 
i Daiktais aukavo — M. Norbu- I
Į tas ir Liaukonienė. Visus kas 
j aukavo per daug čia vietos už- 
i imtų paminėti. Vienu žodžiu, 
i reiškiame nuoširdžiausią padė
ką visiems, kuo nors prisidėju- 
siems. Dėkui visiems. Klebonas.

LANKĖSI

Rūgs. 9 d., š. m., “Darbinin-i 
ke” lankėsi svečiai iš Worces- 
ter, Mass. p. Pijušas Račyla ir 
Juozas Bendoraitis, su jais kar-I 
tu atvyko ir ponia iš tolimo De
troito Petronėlė Bandzienė. Ji 
yra žynų veikėja tarpe Detroito' 
moterų. Ji yra Lietuvos Dukte
rų pirmininkė. Linkime visiems 
linksmiausių atostogų.

i parke, Bedford, Mass. įvyks 
: vienintelis šiemet Cambridge 
lietuvių parapijos IŠVAŽIAVI
MAS. Autobusai nuo bažnyčios 
išeis 12 vai. Kelionė į abi puses 
tik 50 centų. Įžanga tik 10 c.

Išvažiavimo vieta yra nepa
prastai graži ir jauki. Ten yra 
daug gražių medelių. Po tais 
medeliais tikrai piknikiška vie
ta. O jaunimui ir linksmiems 
suaugusiems graži platforma — 
atvirame ore svetainė — pasi
šokti.

Gaspadinės gamina skanius 
valgius, gėrimus ir kitokius 
gardumynus. Be valgių ir gėri
mų bus įvairus programas. Ku
nigas Antanas Baitrušiūnas sa
vo gerai išlavintu choru visus 
sužavės. Bus įvairių^ žaislų, len
ktynių, išlaimejimų ir kitokių 
“prajovų”.

Visus iš visur rengėjai kviečia 
ir visiems užtikrina “real good 

Į time”. Rengėjai.

i
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GRjŽO IŠ ATOSTOGŲ

PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugpiūčio 18, Gracemere

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
F. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav.
7S3 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

PIKNIKAS
Steponui Dariui Ir Stasiui Girėnui Pagerbti 

Rengia Stepono Dariaus Postas #317 

Sekmadienį, Rugp. ■ Augusi 18, 1940 
Kęstučio Darže—Oakland Grove, East Dedham, Mass

pp. V. Balučiai, gyv. So. Bos
tone, buvo išvykę praleisti atos
togas Kanadoje (Naujoj Škoti
joj). Daugiausia laiko praleido 
pas savo giminaičius Sidney 
Mine, Nova Scotia. Ten sutiko 
daug lietuvių. Kaikurie jų labai 
gražiai gyveną. Kiti vargingiau.

Kanados darbininkai šio ka
ro metu labai griežtai nusitei
kę prieš vokiečius ir italus. Esą 
dažnai sumuša vokiečius ir ita
lus.

p. V. Balutis nuvežė Kanadie- 
Į čiams laikraščio “Darbininko” 
i kelioliką egzempliorių, kuriuos 
vietiniai lietuviai greit išsinešo- 

' jo ir su dideliu malonumu skai
tė “Darbininką”. Kai kurie ža- 

I dėjo užsiprenumeruoti, o p. Ba- 
I

lutis savo giminaičiui užprenu- 
Į meravo.

pp. Balučiai džiaugiasi įspū
džiais, kuriuos jie įgavo būdami 
Kanadoje. Kelionė buvo laimin
ga ir sėkminga. Jokių nemalo- 

' numų neturėjo.

Policininkų Cirkas

t
Klausimai Ir Atsakymai

Parduodu {vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

I
g

Mokiniai Po Algų Ir Valandų 
Įstatymu

Klausimas — Mano sū
nus mokinas amato didelėj1 
kompanijoj, kuri veda 
tarpvalstybinį biznį, jam 
mokama mažiau kai į- 
steigtą minimumo algą. 
Ar tas skaitoma įstatymo 
peržengimu ?

Atsakymas — Biznio 
kompanijos, kurios samdo 
mokinius gali jiems mokė
ti mažiau nustatyto mini
mumo algą, jeigu jie turi 
rašytą sutartį su darbinin
ku, kurį jie apsiima išmo
kinti kokį amatą. Sutartis 
turi aprūpinti nemažiau 
kai 4,000 valandų nuolati
nio darbo ir 144 valandas' 
per metus mokslo klasėj 
apie dalykus, kurie liečia 
jo užsiėmimą. FLIS.

Amerikos Pilietės Vyro 
Pilietystė

Astuoni
I

L

Gegužės

Klausimas
metai atgal apsivedžiau 
su Amerikos piliete. Mes 
gyvenome mano sename 
krašte per kelis metus, bet 
dabar Jung. Valstybėse. 
Noriu tapti Amreikos pi
liečiu, Ar turiu prašyti pir
mų popierių?

Atsakymas
24 d., 1934 m. įstatymas 
priimtas, kuris duoda A- 
merikos pilietės vyrui pa
našias natūralizacijos pri
vilegijas, kokios duodamos 
Amerikos piliečio žmonai. 
Daugumas natūralizacijos 
teismų dabar duoda tas 
privilegijas visiems atei-

i 
I

kas-

i
■

Peter P. Plevack 
(PL E VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjai.
Sodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių iAsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitų* vimai ir patarimai dykai

GRABORIAI
------------—------- :---------------

S.BaraseviauslrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

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

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

Jo$ephW.Ca$per
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Nakty. 
Realdence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80U Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2609

4.
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Peter J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUNERAL SERVICE

4

Paminėjimui tragiškos mirties mūsų didvyrių Amer. Le- *

I
gijono Postas atliks tinkamas ceremonijas, pritariant Posto 4 
Benui. Po ceremonijų bus daug linksmų žaismų, už kuriuos J 
bus skiriama ir puikių dovanų. Bus renkama Stepono Da- S 
riaus Posto lietuvaitė gražuolė 1940 m. Laimėjusiai bus į- * 
teikta sidabrinė taurė. Nuoširdžiai visus kviečiame • j

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

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

pabrangs.
JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telei ŠOU 0346

Policininkai, kurie 
dien rizikuoja savo gyvybe, 
dėl visuomenės gerovės, š. I 
m. rugsėjo - September 16, 
— 21 d. d., turės savo dide-’

I lį cirką, kuris įvyks Boston 
Garden.

Cirke bus rodoma įvairūs 
akrobatiški veiksmai, gim
nastikos numeriai, aukštas 
vaikščiojimas virve.

Cirko tikslas ir pelnas 
padidinti fondą, "iš kurio 
teikiama pagalba polici
ninkų šeimų nariams mir
ties atsitikime.

258 W.Broadway So. Boston,
Massachusetts

Tel. ŠOU 4486

16—18 Intervale Street, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 4110

Patarnavimas dieną ir naktį
Prieinama kaina nuo $125.00 ir aukščiau.

i.i.
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AR GIBRALTARAS “NENUGALIMAS?”

Eritų laivynas stovi pakraštyje toliau nuo “akmens”

DARBININKAS

Akmuo”, ir Gibraltaro Gynėjų būrys

Britų kareiviai sausumoje, Gibraltaro apsaugai

. 5______ t
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JO PAJĖGUMAS DABAR IŠMĖ 
GINAMAS

Symbolis šimtmečių pajėgu
mo, tarp išsidraikiusių akmens 
kalnų yra didingai įrengta Gi
braltaro tvirtovė, kurią valdo Di
džioji Britanija ir jį kontroliuoja 
įvairius įplaukimus iš Atlanto į 
Viduržemio jūres. Ar dabar su
gebės bei pajėgs Britai išlaikyti, 
kaip jie kad atlaikė puolimus Is
panijos ir Prancūzijos 1779-83 
metais, tai yra valandų klausi
mas. Anglai Gibraltarą valdo nuo 
1704 m. ir buvo visuomet mano
ma, kad Gibraltaro “akmuo” ne
nugalimas. Bet moderniškas šių 
dienų karas parodė daug dalykų, 
kurie, kad ir stipriausi, buvo su
triuškinti ir tai labai į trumpą 
laiką. To stipraus Gibraltaro čia 
ir parodoma keletas vaizdų, ku
riuose matosi ir anglų stiprusis 
laivynas sargyboje.

Pro Gibraltarą nebuvo praleidžia
ma kontrobanda, kuri būtų prisi
dėjus prieš anglus. Ypatingai tą 

kontrolę jaučia italai.

HHi
1** 1

Gibraltaro Ispanų rubežiaus vartai, pro kuriuos ispanai gali pulti Gibraltarą atėmimui nuo britų Britų vėliava plėvešuoja sargybos laive

Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK,N.J.

Amerikonai Simpatizuoja 
Lietuvai

met Lietuva neteko nepriklauso
mybės. Minėtoj įstaigoj tuo
kart buvo paprastas žmogelis F. 
Vileikis, kadangi jis yra keletą 
metų išgyvenęs neprikl. Lietu
voj, ir dar tik pernai sugrįžęs į 
Ameriką, todėl įstaigos savi
ninkas jam pavedė į reporterio

Liepos 23 d. užėjo į vieną lie
tuvišką įstaigą didžiausio New- 
arko laikraščio (The Evening klausimus atsakinėt. Reporteris 
News) reporteris (norvegų kil-daug klausinėjo apie Lietuvos 
mes) pasiteirauti apie Lietuvą praeitį, apie lietuvių tautos kil- 
ir apie Amerikos lietuvius. Ypa- m?> apie lietuvių kalbos skirtu- 
tingai, kad patirti Amerikos lie- m4 nu° kitų kaimyninių tautų, 
tuvių mintį, ką jie mano ir jau- apie Amerikos lietuvius ir tt. 
čia dabartiniame momente, kuo-1 Ant rytojaus jau tilpo minėto

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
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

I 
!

i 
i
i
i

minėto reporterio aprašymas —’do - European tongues than any .tuva ir kur ji yra. 
Evening News laikraštyje, apie Į other. 
Amerikos lietuvius ir Lietuvą. f"

I ? IKad neužimti laikraštyje daug nuo vieno žymaus amerikono, 
vietos paduodu viršminėto' buvusio aukšto valdininko, se-t
straipsnio tik pabaigą. — 

...The characteristic 
chiseled features and blue 
of Lithuanians are to be 
on many of the streets of that 
neighborhood. These days there 
is much gathering to compare 
newspaper articles — English 
language or one of the 30 Ame- 
rican Lithuanian publications— 
and to discuss plans for meet- 
ings. One will be held Friday 
night at Lithuanian Hali, also 
called St. George’s Hali.

Skepticism on Vote
There was skepticism about 

the vote by which Lithuanians 
practically abandoned their na- 
tional existence. One point 
raised was whether a nation 
that has many Catholics, Luthe- 
rans 
zens 
viet. 
that 
much from Russians in dress 
and persons habits, that rejoi- 
ning Russia would hardly be 
popular with the Lithuanians.

The worst period in Lithua- 
nian’s struggle to keep its ba- 
sic culture. Francis Vileikis of 
189'X> New York avenue remar- 
ked, was from 1863 to 1904, 
when Russians ruled the Coun- 
try and forbade publication of 
books in the Lithuanian lang
uage. That period, he observed, 
has never been forgotten by the 
Lithuanians because of the 
threat to the 4,000 year — old 
Culture they had established on 
the Baltic shores. The Lithua
nian language, he pointed(out, 
is more < 
Sanskrit and other ani

fine 
eyes 
seen

and other religious Citi- 
would freely join the So- 

Another observation was 
the Lithuanians varied so

directly connecteJ with; 
. and other anciem In-

Gi šiandien’si daugelio ašaras riedant per 

Lietuvą visi gerai žino. Aiškinti ( veidus, nes priminė liūdną va- 
Už kelių dienų Vileikis gavo netenka. Tik mes visi nenuleis- landą, kad netekom savo tėvy- 

dami rankų turime kovot su e- nės Lietuvos. Švilpukų benas 
nergija prieš visus Lietuvos ne- visus gražiai palinksmino, 
vydonus.

Tikėkime, kad vėl kada nors nufilmavo visą pikniko eigą, pa- 
laisvės saulutė Lietuvoje ūžte- Į rodys lietuvių kolonijose. Žmo- 
kės. Newarkietis.\ nės pikniku puikiai patenkinti.

------------------- A. P. Krikščiūnas.

siems, žengiant į naują gyveni
mo erą! J. K-pa.

kančio turinio laišką:
“60 Park PI., Newark, N. J.

July 29, 1940, 
Mr. Francis Vileikis, 
189Vo New York avė.,

Newark, N. J.
My Dear Mr. Vileikis:

I read with much interest 
your remarks which were publi- 
shed in the Newark Evening 
News. Needless to say, many 
of us who are sincerely interes- 
ted in Democracy are more 
than disturbed over the condi- 
tion of the Lithuanians and 
Lithuania, your homeland. 
Some of us who have given a 
little study to history well know 
the wonderful contribution 
which Lithuania has made to li- 
terature and the arts.

I am sure that the day will 
come when once again your 
homeland will before from the 
Russian Bear. We mušt think 
and work towards that end. 
Never give up!

Sincerely yours,
Reyinata Pameti”.

Šitas žymaus amerikono laiš
kas, mums lietuviams, turėtų 
būti paraginimu ir priduotų 
daugiau energijos kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Lai
ke pereito pasaulinio karo kuo
met mes pirmą kartą kovojome 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
tuomet Lietuvos vardas pasau
lyje buvo užmirštas. Tuomet re
tas kad ir pamokytas ameriko
nas mažai ką apie Lietuvą buvo 
girdėjęs. Anais laikais daug 
vargo padėjome ir pusė energi
jos išeikvojome pakol išaiškino
me ir įtikinome Amerikos pla
čiąją visuomenę — kas yra LW-

J.
Jenuškevičius iš Hartford, Ct.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

IATERBURY, CONN
LRKSA CONN. APSKRIČIO

25 METŲ JUBILIEJAUS 
PIKNIKAS

Piknikas gerai pavyko. Diena 
buvo graži, žmonių dalyvavo di
delė minia iš Hartford, New 
Britain, Manchester, New Ha- 
ven, Danbury, Torrington, An- 
sonia, Washington Deopt, Conn. 
Waterburiečių, tai tikrai buvo 
daug. Laisvieji darė visas pas
tangas sutrukdyti katalikų ren
giamą pikniką. Rengimo komi
sija šeštadienio vakare iškabi
nėjo lietuviškus ženklus ant 
stulpų, kad žmonės iš toliau at
važiavę galėtų surasti vietą, tai 
lietuviai laisvieji parodė žiaurų 
darbą, nuplėšė visus iškabintus 
ženklus. Manė pakenkti, bet ne
gelbėjo, žmonės plūdo iš visų 
kolonijų. Kalbas pasakė kun. J. 
J. Valantiejus, Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas; p-lė M. Joku- 
baitė, Conn. Apskr. Moterų Są
jungos raštininkė; Dr. M. J. 
Colney ragino jaunimą, nieko 
nelaukus rašytis prie tos gar
bingos LRKSA organizacijos. 
Conn. apskričio. Komp. A. J. A- 
leksis gražiai pasveikino LRK
SA Conn. apskritį ir pagyrė už 
gražų darbą. Nepamiršo para
ginti ajunimą stoti prie tos gar- 
gingos organizacijos. Šv. Juo- 
zapo parap. choras, vedamas

PATERSON, H J
SUTUOKTUVES

Sekmadienį, rugsėjo 1, 
muzikas - vargonininkas Bronis 
Voveris, priims Moterystės Sa
kramentą su p-le Pranciška Bal
tušyte iš Paterson, N. J.

Bronis Voveris, gimęs Brock- 
tone ir pirmuosius mokslus bai-į 
gė gimtame mieste. Studijavo Į 
Marianapoly ir po to buvo išvy
kęs Lietuvoj, kur studijavo Mu
zikos konservatorijoj. Grįžęs iš 
Lietuvos (nenoroms), pradėjo 
darbuotis Paterson, N. J., kur ir 
pagavo Broniaus širdelė meili 
panelė Pranciška.

P-lė Pranciška Baltušytė, yra 
baigusi mokslus Patersone. Ji 
priklauso prie katalikiškų orga
nizacijų ir yra veikli jų įvairio
se veiklose.

Laimingos kloties jaunie-

1940,

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

GREYHOUND

UlOUDERlflUD
LIETUVIŲ DIENA

Sekmadieni, Rugpiųčio 25 d. 
Elmhurst, Pa.

komp. A. J. Aleksio, sudainavo I gausiai, 
kelias gražias daineles. Kai gieU 
dbjo Lietuvos himną, tai mdK-|

Tradicinė Lietuvių Diena Šv. Marijos Vilos Nas- 
laityno naudai šiemet įvyks sekmadienį, rugpiūčio 25 
d. šv. Marijos Vilos Parke. Ruošiama graži ir įvairi 
programa. Publiką linksmins Billy West su savo Ok- 
lahoma Cowboys; taip pat jie gros šokiams. Laimėji
mų bus kuo įvairiausių. Skanių valgių ir gėrimų bus

Prašome skaitlingiausiai ątsilankyti ir paremti šį 
kilnų Seserų darbą/ f Rengėjai.


