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Ituvių Dieną, Liepos 4!
Kolegijoj, 

įvyksta 
Lietuvių 
išeivijos

prasidės 
šv. mišio-

1915 JUBILIEJINIAI METAI 1940

Katalikas, kurs neremia 
katallkiikoe spaudos, neturi 
teista vadintis peru Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerla

Ketvirtadienį, liepos 4 d.,
Marianapolio 
Thompson, Conn. 
Naujos Anglijos 
Diena — mūsų 
tautinė šventė.

Lietuvių Diena 
iškilmingomis
mis ir pamokslu, kurį pa
sakys J. E. vyskupas Pet
ras Pranciškus Bučys, 
MIC. Gausiai suvažiuoki- eina NUO 1915 METŲ 
me ir dalyvaukime pamal- ___
dose, kurios skiriamos už e

*mūsų jovieiy Kau
Po pamaldų prasidės |° • iz

sporto programa. Dainų I P’A
šventės programa prasidės l.V^V I VI UI
į pavakarį; meno progra- —
ma bus vykdoma visą lai
ką; jaunimui šokiai vyks 
svetainėje po pietį) ir va
kare.

Lietuvis lakūnas, p. T. 
Matusevičius pasižadėjo 
atlėkti savo lėktuvu iš 
Hartford, Conn. ir nusilei
sti Marianapolyj.
kas iš dalyvių norės, p. šiaurinės Bukovinos pro- Vokietijos naciai ta visą 
Matusevičius pavežios lėk- yjncijos permatą, ir todėl nešoks į

. T. . . rvi ' Sovietų komisarai nepa- jiems sustatytus spąstus, i
Šių metų Lietuvių Diena sįtetnkino vien tuo gro- Jie užtikrina rumunams, 

turėtų būti gausiausia da-j kurj Rumunijos vai- kad su sovietais vėliau at-
lyviais. Pasirodykime są- sutiko, nenorėdama siskaitys, kada bus nuga-
moningais ir vieningais. krauio 
Vienybėje — galybė!

Mūsų išeivijos vieningu- _______  __ ________
mas pagelbės mūsų bro- raudonarmiečių ir jų su- žuosius tankus, užėmė Ke
liams te vyneje išsivaduoti stiprintos karo jėgos pra- ni, prie Dunojaus ir Prut 
is svetimos vergijos. Mes veržtis gilyn į Rumu- upių suėjimo. Prie upės 
savo vieningumu, pa* no- nįją Įvyko sovietų raudo- Prut eina smarkūs rusų su 
timu nusiteikimu sura- — ________ ___ •___________ i_____ o_______
minsime savo brolius ir se
seris Lietuvoje. Jie pajus 
mūsų užuojautą, mūsų pa
siryžimą atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę ir laisvę!

Lai užsipildo visi keliai, 
vedanti į Marianapolio Ko
legiją, Thompson, Conn., 
liepos 4 d., lietuvių auto
mobiliais, autobusais!

Mus visus kviečia vykti į
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Nepasitenkina Vien Besarabija, 
Puola Užgrobti Visą Kraštą

B uc h areštas, Rumunija, kad vokiečiams tektų ko- 
liepos 1 — Pereitą penkta- voti ne tik vakariniame 
dienį, birželio 28 d. sovietų fronte su Anglija, bet ir 
Rusijos raudonoji armija pietrytiniame Europos 

i Besarabiją ir fronte — Balkanuose.
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užgrobė

nenorėdama siskaitys, kada bus nuga- 
praliejimo,. pri- lėtas vakarinis frontas, 

jungti prie Rusijos. Komi- Sovietų raudonarmiečiai 
i sarai pasiuntė daugiau atsigabeno lėktuvais ma-

mas.
Mechanizuotos sovietų 

raudonarmiečių dalys puo
lė rumunus, pradėjo plėšti, 
deginti viską, kas tik pa
kliuvo. Užliepsnojo karas 
tarp rumunų ir sovietų. 
Rumunai gina savo žemę 
nuo grobikų sovietų.

Rumunijos valdžia atsi- 
T . . ~ . šaukė į Vokietiją, kad gel-Lietuvių Dieną, liepos 4, Q už lik rau.
Marianapolio Kolegijos ir donarmiečių. Susidarė 
laikraščio Darbininko ‘rimtas pavojus Balkanų 
vadovybes, Naujos Anglį- valstybėms.
jos Federacijos apskritis. 
Paklausykime jų balso. 
Tai trimitas, šaukiantis 
mus visus, tautiniai nusi
teikusius, į vienybę!

Iki pasimatymo mūsų iš
eivijos Vilniuje!

nųjų ir rumunų susirėmi-, rumunais mūšiai. Sovietai 
sustiprino dar daugiau sa
vo karo jėgas. Sustiprintos 
jėgos paėmė daug rumunų 
į nelaisvę. Sovietai nžgro- 
bę Dunojų pastoja Vokieti
jai kelią išeiti į Juodąją 
jūrą.

Tuo tarpu Rumunijai 
gresia pavojus ir iš Bulga
rijos ir Vengrijos pusės.

Karas tarp sovietų rau
donarmiečių ir rumunų 
prasidėjo, kada raudonar
miečiai perėjo Prut upę 
keliose vietose, Bukovinos 
provincijoje. Rumunai 
pradžioje smarkiai sumu- 
šo rusus, bet vėliau rusai 
susistiprino ir paėmė ru
munų generolą ir daug ka^ 

•reivių į nelaisvę.
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Vokietijos atstovybė Bu- 
i chareste pareiškė, kad so
vietų Rusijos briovimasi į 
Rumuniją esą klasta. So
vietu Rusija greičiausia 

i tai daro su Anglijos žinia,

Tautų "Laisvintojas"

Maskvos didysis diktato
rius, “proletariato” vadas 
Stalinas, “išlaisvinęs Lie
tuvą, Latviją ir Estiją”, 
dabar puolėsi “išlaisvinti” 
Rumuniją. Lietuviai, ko
munistai nesnauskite, sių
skite “vodžiui” Stalinui 
sveikinimus, kad jis pra
liejo ir rumunų kraują, vis 
tai dėl “išlaisvinimo”.

Dėmesiui

Iš priežasties * Tautinės 
šventės, Liepos 4, penkta
dienio laikraštis “Darbi
ninkas” neišeis. Sveikina
me visus LDS narius ir 
“Darbininko” skaitytojus 
ir linkime linksmai pralei
sti Tautos šventę.
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Paleckio Valdžia Pašalino Iš 
Pa’eigų Vilniaus Krašto

Kauno Eurmistru - Dr. Garmus, 
Vilniaus-Antanas Krutulys

Iš Kauno naujoji Lietu- mų kapelionai. Vyriausybė 
vai vyriausybė praneša! iškilmingai pagerbė Neži- 
per Lietuvos Generalinį nomojo Kareivio kapą. 
Konsulatą sekančiai: j Kaip matome, tai visoje

Kaunas, birželio 26 d. Le- Lietuvoje sovietų Rusijos 
galizuota komunistų par- komisarų sudaryta Lietu
ti ja. Įsteigta darbininkų vai vyriausybė iš pagrindų 
milicija. Steigiama Darbo valo valstybės įstaigas. Ti- 
Ministerija. Įsteigtas liau- krai sovietiškai. Sovietai 
dies kultūros fondas. Dar- veik kasmet pavasarį ir 
bo Rūmai numatomi prof- rudenį “valo” savo depart- 
sąjungų centru. Kauno mentus, o Paleckio vyriau- 
burmistru — Dr. Garmus, sybė pačiuose karščiuose.

i Vilniaus — Antanas Kru-Į Įdomu, ar ilgai naujieji 
tulys. Pakeisti apskričių pareigūnai bus savo vieto- 
viršininkai, atleisti kalė ji- se?

Jo Ekscelencija Vyskupas Petras P. Bučys, MIC., 
Tėvų Marijonų generolas, Lietuvių Dienoje, liepos 
4, Marianapojyj, Thompson, Cdpn. celebruos iškil
mingas šv. imsiąs ir pasakys pamokslą, šv. mišios 
prasidės 10 vai. rytą (Dienos Šviesos Taupymo Laiku 
— DST.).

SOVIETŲ SUDARYTOS VAL
D2I0S LIETUVAI PRANEŠIMAI
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Kaunas, birželio 28 d. 
Liepos 1 d. paleidžiamas 
Seimas. Darbo ministru 
paskirtas Martynas Jun- 
cas (gal Juozas?) Kučins
kas. Valstybės Kontrolie
rium — Liudas Adomaus- 
kas. Kaune, Vilniuje ir vi-

.v „ e . . . J - T ■ 4. • S0Je Lietuvoje vyksta gau-įs Kauno Sovietai sudarė Lietuvai •„ •smgi darbo žmonių mitin
gai. Džiaugiasi liaudies 
laisve, sveikina vyriausy-

RESPUBLIKONAI NOMINAVO ša,
IWILLKIE KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS
Philadelphia, Pa. — Pe

reitos savaitės pabaigoje 
užsibaigė respublikonų 
partijos konvencija. Res
publikonai nominavo kan
didatu į Jung. Valstybių 
prezidentus adv. Wendell 
Willkie iš Elwood, Indiana.

Willkie buvo demokra
tas, o tik neseniai tapo res
publikonu. Jis praktikuo
ja, kaipo advokatas New 
Yorke. Willkie yra didelės 
korporacijos prezidentu. 
Respublikonai sako, kad 
jis parinktas ne iš politi
kierių, bet iš paprastų 
žmonių.

Willkie pasirinko kandi
datu į vice-prezidentus se
natorių McNary iš Oregon 
valstybės. Partija nomi
navo McNary kandidatu į 
vice-prezidentus.

Dabar laukiama Demo
kratų partijos konvenci
jos, kuri įvyks Chicagoje. 
Prez. Rooseveltas dar nė
ra pasisakęs ar jis kandi
datuos trečiam terminui? 

i Spėjama, kad ne.

Žuvo Italijos Oro (žymusis 
lakūnas

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 6 d., 2 vai. po pietų oro bango

mis pasieks Naujos Anglijos lietuvių namus lietu
viškos dainos, muzika ir pranešimai. Pasukite savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocykles ir klausykite Dar
bininkų Radio' programos iš WC0P stoties, Boston.

Roma, Italija — Prane
šama, kad italų ir anglų 
lėktuvų mūšiuose žuvo I- 
talo Balbo, įžymusis Itali
jos lakūnas, Libijos vy
riausias gubernatorius.

Balbo buvo Italijos oro 
laivyno maršalas. Jis pats 
vairavo lėktuvą mūšiuose 
su Anglijos lakūnais.

Birželio 13 d. 
per Lietuvos Generalinį vyriausybę su Justu Pa- 
Konsulatą, New York, pra- leckiu priešakyj, 
nešė, kad ministras pirmi-i ’ 
ninkas Antanas Merkys bė neturi jokio ryšio su 
Maskvoje turėjęs ilgesnius Lietuva. Ji yra grynas so- 
pasitarimus su užsienių vietų Rusijos komisarų 
reikalams komisaru Molo- padaras................ I (įias Hnias iš Kauno

Žinios iš užsienio prane- 
kad prez. Antanas 

pranešė iš Kauno. Smetona nerezignavo. Pre-
Ir “išsiaiškino”. Birželio mieru buvo paskirtas gen. 

14 d. š. m. Lietuvos pre- Stasys Raštikis ,todėl jis, 
mieras Antanas Merkys Smetonai pabėgus, yra 
rezignavo, rezignavo ir jo teisėtas prezidento parei- 
ministrų kabinetas. Pas- gas eiti asmuo Lietuvoje, 
kirtas ministrų kabinetą Justas Paleckis ir jo vy- 
sudaryti gen. Stasys Raš- riausybė neturi legališkos 
tikis. jteisės vadintis “Lietuvos

Birželio 13 d. atleistas iš vyriausybė”. Paleckis su 
pareigų Saugumo Depart- sovietų pagalba smurtu 

i mento direktorius A. Povi- pagrobė Lietuvos vairą, 
laitis.

Tą pačią dieną įvyko 
prez. Smetonos vardinės, 
kurios, kaip žinios iš Kau
no paduoda, “gražiai pa
minėtos”.

Birželio 15 d. sovietų Ru
sijos raudonarmiečiai oku
pavo Lietuvą.

Vėliau žinios pranešė, I atplėšė 
kad prez. Antanas Smeto- Į derlingiausia žemę — Be
na ir keli kiti viršininkai 
pabėgo į Vokietiją.

Sovietų Rusijos komisa
rai iš Maskvos pareiškė, 
kad gen. Stasio Raštikio 
sudarytos vyriausybės 
Maskva nepripažins. Įsako 
palaukti kol iš Maskvos at- vo geras derlaus. Dabar 
vyks komisarai sudaryti kada Rusija tą kraštą at- 
vyriausybę.

7±UT te, sovsąjungą, iškelia nu
verstojo režimo neteisy
bes, svarsto darbo reika-

siuntė “Darbininkui” Lie
tuvos Generalinis Konsu- • 
latas iš New Yorko. Lietu
vos Konsulai paduoda to
kias žinias iš Lietuvos, ko
kias jie gauna sovietų cen
zoriaus praleistas. Gerai 
žinome, kad Lietuvoje da
bar veikia griežta sovietų 
Rusijos cenzūra. Taigi da
bar iš Lietuvos nebegau- 
name žinių, kurios nušvie
stų tikrą Lietuvos padėtį. 
Bet skaitydami tarp eilu
čių galime suprasti, kad 
Lietuvoje dabar yra tikra 
Kerenskį jada).

Nepiliečių Registravimas

i Smurtininkai turėtų grą
žinti Lietuvos vairą į teisė
tas rankas.

Sovietai Užgrobė Derlin
giausių Žeme Balkanuose
Budapeštas, liepos 1 — 

Sovietų Rusijos komisarai 
nuo Rumunijos

sarabiją. Balkanų valsty
bėms gresia badas. Sako
ma. kad šiais metais Ven
grijoj, Jugoslavijoj. Bul
garijoj ir senoj Rumunijoj 
derlius buvo 35 nuoš. ma
žesnis. Tik Besarabijoj bu-

I

Washington, D. C. —Pe
reitą šeštadienį prez. Roo
seveltas pasirašė bilių, ku
rį priėmė Jung. Valstybių 
kongresas, kad visi nepi
liečiai (svetimšaliai) susi- 
registruotų ir būtų paimta 
jų pirštų nuospaudos.

Nepiliečių registracija 
prasidės laike 60 dienų ir

' turės būti užbaigta per 4 
mėnesius. Nepiliečiai tu
rės registruotis artimiau
sioje pašto įstaigoje arba 
kitoje vietoje, kurią val
džia paskirs.

Jung. Valstybių valdžia 
plačiai aiškins nepiliečių 
registravimo reikalą per 
spaudą, radio ir kitokiu 
būdu. Amerikoje priskai- 

i tomą nepiliečių apie pus-

plėšė nuo Rumunijos, tai

gresia badas ne tik Rumu
nijos gyventojams, bet ir 
kitoms Balkanų valsty
bėms. <:

ketvirto milijono. Jeigu 
kuris iš nepiliečių neužsi
registruos paskirtu laiku, 
tai bus baudžiamas 30 die
nų kalėjimo ir $100 pinigi
nės baudos. Kai kurie dėl 
neužsiregistravimo gali 
būti ir deportuojami iŠ 
Jung. Valstybių.

Visi nepiliečiai, turį 14 
metų amžiaus ar daugiau, 
turi patys nueiti ir užsire
gistruoti, jaunesnius gali 
užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Nepilietis, persikėlęs į 
naują gyvenimo vietą, tu
rės valdžiai pranešti savo 
naują adresą.

Gali būti ir daugiau įsa
kymų nepiliečiams.

Patartina lietuviams, ne
piliečiams prisilaikyti į- 
statymų, kad neturėti ne
malonumų. Apie registra
vimąsi galite pasiteirauti 
paštos įstaigose.
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ami laisvę, 
>me laikyti

SOVIETAVIZUOJA PABALTIJO 
VALSTYBES

“Boston Transcript” ko- kas prijungimas Pabaltijo 
respondentas iš Berlyno 
praneša, kad Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje įveda
ma sovietų tvarka. Komu
nistai kareiviai daro tvar
ką gatvėse su tokiu vikru
mu, kokio galima tikėtis. 
Jau esą nejauku, jeigu ne
pavojinga pasirodyti gat
vėse apsirengus geresniais 
drabužiais, ir dažnai pasi
rodo su raudonomis nosi
nėmis. Esą tik labai trum
po laiko klausimas, kada 
tos Pabaltijo valstybės 
bus paskelbtos 
respublikomis.

sovietų

sako,Korespondentas
kad sovietų Rusijos visiš-

valstybių buvo susitartas 
su Vokietija pereitą rug- 
piūčio mėnesį, pirm negu 
buvo pradėtas karas. Na
ciai, tikrai, tikėjosi, kad 
rusai užims Pabaltijo vals
tybes tuojau pereitą rude
nį, ir spėjama, kad tik dėl 
tos priežasties skubotai 
buvo iškraustomi vokie
čiai iš tų valstybių į Vo
kietiją.

Kai kurie spėlioja, kad 
sovietų Rusijos komisarai 
atidėliojo visišką Pabalti
jo valstybių užėmimą, kol 
galutinai neįsitikino, kad 
alijantai nebegali imtis jo
kios akcijos prieš juos (so
vietus).

RUMUNIJA PAVOJUJE
Budapest, Vengrija, lie

pos 1 — Pranešama, kad 
šią naktį bus paskelbta ge- 
neralė mobilizacija Ven
grijoje.

Mobilizacija bus paskelb
ta todėl, kad esąs tvirtas į- 
sitikinimas, jog Rumunija 
turės pasiduoti sovietams. 
Jeigu rumunai pasiduotų 
sovietams, tai vengrai eitų 
užimti Transylvaniją.

Sakoma, kad prie Ven
grijos - Rumunijos rube- 
žiaus jau įvykęs susikirti
mas tarp vengrų ir rumu
nų.

Bulgarijos Atstovai Išvyko 
| Maskva

Sof ia, Bulgarija, liepos 1, 
— Pranešama, kad Bulga
rijos vyriausybė “tykiai” 
mobilizuoja savo karines 
jėgas. Jau turi sutraukus 
250,000 kareivių prie Tur
kijos ir Rumunijos rube- 
žių.

Knygynu

Bulgarija yra palanki so
vietų Rusijai. Bet ji prisi
bijo, kad sovietai nesusi
tartų su Turkija.

Bulgarijos atstovai iš
vyko į Maskvą, neva daly
vauti Maskvos kaimiečių 
ekonominėje parodoje, bet 
esą tikrenybėje pasitarti 
su Maskvos komisarais 
dėl jų veiksmų Balkanuo
se. Bulgarijoje tvirtai tei
giama, kad ankščiau ar vė
liau įvyks* tarp Vokietijos 
ir Rusijos karas.

Turkija jau sutraukė 
tūkstančius kareivių arti
Adrianapolio, prie Bulga-ibūtų malonu, 
rijos pietrytinio rubežiaus. keitus Lietuvos valdžiai

Šiandien niekas negali 
tikrai pasakyti koks yra 
tikras tikslas sovietų 
briautis į Balkanus. Vieni 
sako, kad Rusija nori ati
traukti Vokietijos karo jė
gas iš vakarų fronto, o ki
ti — kad Rusija prisibijo 
Vokietijos - Italijos įsiga
lėjimo Europoje.

Štai tos žiniois, kurias 
praleido dabartinės val
džios cenzorius iš Kauno 
mūsų išeivijos spaudai:

Kaunąs, birželio 21 d- — 
Paleista dar 141 politiniai 
kaliniai. Dar bus paleista 
Raseiniuose, Panevėžyje, 
Ukmergėje. Molotovo pa
vaduotojas Dekanozovas 
ir Vitkauskas pasikeitė vi
zitais. Energingai valomas 
valdžios aparatas. Atleis
tas Valstybės kontrolie
rius Šakenis, du vice - mi
nistrai, dauguma departa
mentų direktorių, pašalin
ta eilė provincijos satrapų, 
skiriami sąžiningi liaudies 
žmonės. Pabėgę Mustei- 
kiai išbraukti iš kariuome
nės. Karo Mokyklai panai
kintas Smetonos pavadini
mas, iš bibliotekų išmesti 
Smetonos raštai, gyvento
jai ir įstaigos sunaikino 
Smetonos paveikslus. Pik. 
Saladžius paleistas atsar
gom Sveikatos ministerija 
pradėjo nemokamai gydy
ti žmones. Kauno savival
dybė paskubino darbinin
kams kolonijų statybą. 
Lietuvoje uždraustos len
kų filmas. Santykiai sų 
SSSR kariuomene nuošir
dūs. Vyriausybė kasdien 
gauna šimtus sveikinimų 
iš viso krašto.

Kaip ten nebūtų, bet 
mesti iš knygynų, kad ir 
Smetonos raštus yra ne
kultūringas darbas. Na, ar 

jeigu pasi-

išmestų iš knygynų Krė
vės - Mickevičiaus^ Palec
kio, Pakarklio ir kitų raš
tus? Galima smerkti Sme
tonos valdžią už tai, kad 
ji nesudarė koalicijinės 
valdžios, kad ji neleido lai
svai išrinkti Seimo, kad jis 
pabėgo iš Lietuvos kritin- 
game momente, bet jo ras-

SUPRANTĄ ALE-

TKKWKK
Dėlto, kad jie žino, kad 

jis yra tikrai “Ale-vertės”

BUTELIUOSE IS KRANO
12 Oncti ir Pilnomis Kvortomis Parodyk į Pickwick Kraną

Liepos 4-tą dieną kiek
vienas Amerikos miestas, 
miestelis ir kaimas minės 
šios tautos gimtadienį, pa
skelbimą garsios Nepri
klausomybės Deklaraci
jos. Ypatingai šiuo metu, 
labiau negu kada nors 
praeityje, žmonės brangi
na tą laisvę ir lygybę, ku
rią mums deklaracija arba 
apskelbimas suteikė.

Šitas nemirštantis do- . • - 
kumentąs pirmu kartu is

torijoj pažymėjo išsipildy
mą vilties dėl geresnės

tai, kaip ir kitų rašytojų y- 
ra Lietuvos turtas.

Dabartinė valdžia priva
lo rūpintis pravesti laisvai 
rinkimus ir sudaryti • koa- 
licijinę, proporcionaliai 
pagal gyventojų reikalavi
mus valdžią. Lietuvoje yra ’ 
absoliute dauguma katali-į 
kų. Šiandien dabartinėje i 
valdžioje nėra nė vieno ka- ’ 
talikų atstovo, nė vieno 
tautininkų atstovo. Taigi 
dabartinę valdžia mažai žmoniškos draugijos, apie 
kuo skinasi nuo buvusios kitų šalių filosofai virš 
tautininkų valdžios. Da- tūkstantį metų kalbėdavo, 
barime je valdžioje, įssky- klaracija sekė Amerikos 
rus mž. Galvanauską ir istorijos ad
Mašiotą, yra tik rašytojai,| 
kurie neturi jokio patyri-1 Nepriklausomybės De
nio diplomatijoj. jklaricija sekė Amerikos

' . T. . kolonijų kovą su Anglija,
Naują Lietuvai valdžią jos norėjo didesnę dalį e- 

Chicągos lietuvių socialia- konomiškų progų k 
tų N-jienos šiaip įverti- vakjįįįos Pradžioje, šitos 

kolonijos visai nei nemąs
tė apie pilną atsiskyrimą. 
Joms nepatiko visoki ant 
kolonijų uždėti mokesčiai 
be jų pritarimo. Kolonijos 
reikalavo išbaigimą Navi-

na:
“Ši nauja Lietuvos vy

riausybė, kaip matome, y- 
ra žurnalistų ir rašytojų 
vyriausybė. Vieno dalyko 
jai, tur būt, netruks, tai— 
mokėjimo pasiskelbti 
spaudoje ir per radiją”.

Ji ir skelbiasi.

1,100,000 PrjRCŪųhivo 
> Kniauk*
Sąn Sebastian, Ispanija, 

liepos L — Neoficialiu aps
kaičiavimu,! karo lauke su 
Vokietija žuvo 1,500,000 
prancūzų kareivių.

Naciai Užėmė Brity Salas

I

—r:-------!•
Berlynas, Vokietija, lie

pos 1 d. 
kad vokiečiai kareiviai už
ėmė Britanijos kanalo sa
las — Guernsey ir Jersey. 
Du britų lėktuvus nušovė.

Pranešama,

Lietuvos Biudžetas

f

Kaunas, Elta, 194O V/31. 
Gegužės 30 d. Seimas priė
mė valstybės biudžetą 1940 
metams. Seimo komisija 
padidino po 9,195,922 paja
mų ir išlaidų sąmatose ir 
subalansavo 441,334,221 
Lt. lygioms sumoms. Paja
mų sąmatoje komisija pa
darė 13,854,875 Lt. sumai 
sumažinimų ir 23,050,797 
Lt. padidinimų, o išlaidų 
sąmatoje — 3,743,512 Lt. 
sumažinimų ir 12,939,434 
Lt. padidinimų.

Lietuviškos Pamaldos

!
i

Dr. Motiejus Aukštikalnis 
Paskirtas Valstybės 

Tarytai

ciją. Pnpazi 
mes visi priv; 
paprastą gerą virš visų 
grupių interesų. Pripažin
dami didžiumos valdžią 
nepamirškime mažumų 
teisių. Visi žmonės turi ly
gias teises ir nei vienas ne
privalo naudotis proga iš
naikinti teises kokių nors 
žmonių. Išnaikindami kitų 
teises, pavojun statome vi
sų žmonių teises. Atsimin
kime, kad laisvė mums ne
parduodama, mes ją turi
me užsipelnyti. Nei viena 
gentkartė negali džiaugtis 
paveldėta laisve jeigu ne
silaiko pareigų ir atsako
mybės, kurias laisvė mums 
uždeda.

Yra kiekvieno piliečio 
užduotis teisingai ir išmin
tingai balsuoti; svarstyti 
viešus klausimus, ir remti 
tokius kandidatus, kurie 
laiko žmonių gerovę virš 
partijos, grupės ir asme
niškų interesų. Yra kiek
vieno piliečio užduotis tei
kti visiems kitiems, ne
paisant tikėjimo, spalvos 
ar tautiškos kilmės, tas vi
sas teises ir gerą norą, ku
rį pats pageidauja turėti; 
maloniai užmokėti jo dalį 
valdžios išlaidų, atlikti tei
singą dienos darbą, ginti, 
ginklais jeigu 
mūsų paprastą 
mą.

Yra pareiga 
nepiliečio, kuris 
sigyventi šioj šaly nuola
tos, tapti piliečiu, kaip tik 
greit galima, kad jis ne tik 
galėtų džiaugtis Amerikos 
demokratijos laime, bet 
atlikti jos dalį ginti, išvys
tyti ir pagerinti šalies ger
bti q.

Yra pareiga kiekvieno 
nepiliečio, kuris ketina 
grįžti atgal į savo šalį ka
da nors, prisilaikyti prie 
šios šalies įstatymų, ir už
laikyti demokratijos prin
cipus taip ilgai, kol džiau
giasi jos privilegijoms.

Minėdami savo tautinę 
nepriklausomybę šioj 4-toj 

j liepos dienoj, tarp visokių 
|nelaimių, karų ir tt. tegul 
visi truputį pamąsto apie 
demokratijos pareigas. 
Kaip ilgai kiekvienas 

I mūs pripažins tas parei
gas, taip ilgai mes užlaiky
sime teisę prie “gyvenimo, 
laisvės ir pastangų siekti 

į laimės”.
FLIS. — Common Council.

gation Aktų, kurie varžė, 
jų prekybą ir industriją. Ir 
tik kada svetima armija 
pasirodė šioj šaly, tik tada 
kolonijos pradėjo mastyti 
apie nepriklausomybę.

Birželio 10 d., 1776 m. 
Kontinentinis Kongresas 
paskyrė komitetą pagami-! 
nimui Nepriklausomybės 
Deklaracijos. Thomas Jef-Į 
fersonas iš Virginijos, 
John Adams iš Massachu-į 
setts, Benjamin Franklin 
iš Pennsylvanijos, Roger 
Williams iš Connecticut ir 
Robert R. Livingston iš 
New Yorko buvo to komi- i 
teto nariais. Bet aktualis i 
rašymas to dokumento bu-' 
vo pavesta Jeffersonui, 331 
metų amžiaus. Jeffersono 
planas su kelioms smulk-i 
meniškoms permainoms, 
buvo Kontinentinio Kon-į 
greso priimtas ir pasirašy
tas visų kolonijų atstovų; 
liepos 4 d., 1776 m.

Šis garsus apskelbimas 
sakė — “Mes manome, kad 
šitos teisės aiškiai mato
mos, kad visi žmonės yra 
sutverti lygiais; kad jų su
tverto jas jiems suteikė 
tūlas neatimamas teises, 
tarpe tų — gyvenimą, lais
vę ir pastangas siekti lai
mės”.

Net 56 delegatai iš tryli
ka kolonijų pasirašė po Į 
Nepriklausomybės Dekla
racija. Daugelis, kaip Tho
mas Jeffersonas, jos auto
rius, Benjamin Franklin, 
mokslininkas, diplomatas 
ir žurnalistas, Samuel A- 
dams ir John Adams poli
tiški vadai, Dr. Benjamin 
Rush, koloniališkas moks-; 
lininkas ir Francis Hop- 
kinson poetas ir kompozi
torius, buvo plačiai žinomi 
kolonijose. Keli iš delega
tų buvo visai nežinomi. 
Aštuoni pasirašytojai bu
vo svetimos kilmės ir di
desnis skaičius buvo sūnūs 
imigrantų tėvų. Gwinnett 
ir Wilson buvo imigrantai.

Ta Nepriklausomybės 
Deklaracijoj pare i k š t a 
dvasia įkvėpta irgi mūsų 
Konstitucijoj, mūsų Teisių 
Biliuj ir šios šalies kituose 
raštuose, dokumentuose ir 
darbuose. Kaip mūsų že
mė, taip ir šita dvasia yra 
augantis dalykas. Kad 
nors Nepriklausomybės 
Deklaracija laikė visus 
žmones lygiais, bet tik 
priedas prie Konstitucijos 
paliuosavo šios šalies ver
gus — ir tik po baisiu Na
miniu Karu.

Šiandien vis mes kovoja
me už didesnę laisvę, kirs
dami bedarbio ir skurdo 
pančius visose šalies daly
se. Su laisvės sunaikinimu 
šalyse, iš kur mes arba 
mūsų tėvai atvyko, mato
me, kad ir mūsų gyvenimo 
būdas pavojun išstatytas. 
Kaip buvo 1776 metuose, 
taip ir šiandien, žmonėms 
rūpi iš lauko dedamos pa
stangos griauti ir valdyti 
mūsų demokratiją. Dabar, 
kaip ir tada, šios šalies 
žmonės deda visas pastan
gas paprastam labui.

Kelios savaitės atgal šios 
šalies prezidentas šaukė į- 
vairiausių nusistatymų at
stovus pamiršti savo skir
tumus ir išvien dirbti ap
saugojimui šios tautos.

Šiandien mes visi priva
lome atsiminti tuos idea
lus, kurie įsteigė šitą mū-Į 
sų amerikonišką civiliza-1

t

reikalinga, 
pavelde ji-

kiekvieno 
mano ap-

Waterbury, Conn. — 
dienomis Connecticut 
bės gubernatorius Raymond E. 
Baldwin paskyrė Dr. Motiejų J. 
Aukštikalnį (Colney) į Valsty
bės Tarybą kaipo Natureopatų 
tyrinėtoją trijų metų terminui.

Dr. Aukštikalnis gyvena Con
necticut valstybėje per 37 me
tus ir per 18 metų praktikuoja 
natureopatiją. Jis yra išrinktas 
vienuoliktam terminui Connec
ticut Society of Natureopathic 
Physicians iždininku. Dr. Aukš
tikalnis daug veikia ir lietuvių 
tarpe. Jis yra LDS Connecticut 
apskričio pirmininku ir LDS 
Centro komisijos nariu.

Ta proga sveikiname Dr. Mo
tiejų J. Aukštikalnį ir linkime 
geriausių sėkmių.

Šiomis 
valsty-

• v

Vilnius, Elta, 1940/VI/1. 
Per visą gegužės mėnesį 
Aušros vartų* koplyčioje 
buvo laikomos lietuvių kal
ba gegužinės pamaldos, 
sutraukdavusios kas va
karą apie 3,000 žmonių, 
kuri užpildydavo visą Auš
ros Vart ųgatvę. Gausiai į 
šias pamaldas rinkdavosi 
vietos seni gyventojai lie
tuviai, valdininkai ir į Vil
nių atvykusios ekskursi
jos. Kas vakaras, be pa
maldų, jas laikąs kunigas 
pasakydavo lietuvišką pa
mokslą, pasikalbėjimą su 
maldininkais. Seni vilnie
čiai lietuviai per pamaldas 
iš džiaugsmo verkdavo, 
nes seniau čia tik retkar
čiais galėdavo ateiti pasi
melsti, nes lenkai, juos pa
žindami, neapkęsdavo, už
gauliodavo, o atėję prie 
Aušros Vartų pasimelsti

I tegirdėdavę tik lenkiškas 
maldas. Dabar atėjusios jų 
seniai lauktos dienos, kada 
gali prie Aušros Vartų Die
vo Motinos pasimelsti gim
tąja kalba ir kad čia susi
renka tūkstančiai lietuvių. 
Jiems buvę sakoma, kad 
Lietuvoje žmonės visai 
bažnyčių nelanką, o dabar 
jie mato, kad kur tik laiko
mos lietuviškos pamaldos, 
ten susirenka tūkstančiai 
žmonių.

Vilnius, Elta, 1940 V — 
Šiuo metu visoje Rytų Lie
tuvoje yra 1105 kaimai, 
dar neišskirstyti į vienkie
mius. Pagal numatytą pro
jektą visi tie kaimai, jei 
neatsiras netikėtų kliūčių, 
bus 3 metų bėgyje išskirs
tyti į vienkiemius.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
.Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

90 Proof 70 į v,.
WllS0N DISr.lUNG

SINCE 
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Vis daugiau liūdnų žinių iš Lietuvos ateina ir vis 
didesnis kyla išeivijoj sąjūdis dėl sovietų okupacijos. 
Tai tarsi koks vagis būtų išplėšęs brangiausią mūsų 
turtą ar nužudęs mylimiausią asmenį. Kas verkia ir 
dejuoja, kas keršto reikalauja. Protestų! protestų! 
šaukia visi nebolševikai. Deja, vieni protestai šiuo mo
mentu vargiai ką bereiškia. Reikia atsidėjimo, pasi
šventimo, darbo. Sunku būtų atvaizduoti tą apmaudą, 
kurs purto kiekvieno lietuvio širdį. Aršiausia tai, kad 
Lietuva užpulta netikėtai, begėdiškai. Tarptautiniai 
banditai parodė, kad žino savo amatą. Prie ciniškai be
gėdiško banditizmo sovietai dar prijungia nachališką 
įžūlumą, skelbdami, kad Lietuva pageidauja komunis
tinės tvarkos. Jie tam vartoja jau išbandytas ir vi
siems gerai žinomas bolševikiškas priemones.

Pirmiausiai paima į savo rankas visas žinių skel
bimo įmones: telegrafą, telefoną, radio, kontroliuoja 
spaudą ir privatinius laiškus. Tuo būdu užčiaupia Lie
tuvos burną ir patys paleidžia pasaulin šlykščiausias 
melagystes. Be to savo apmokamiems agentams, par
sidavėliams bolševikiškų laikraščių redaktoriams A- 
merikoj, įsako varyti ko smarkiausią propagandą so
vietų naudai. Redaktoriai dirba išsijuosę, savo raštuo
se ir kalbose įtikinėdami žmones, kad sovietuose vis
kas gerai, geriau negali būti. Deja, vargšeliai neapsi
žiūri ir daro vieną klaidą, bet tokią stambią, kad ji su
gadina visą jų darbą: perdaug gramozdiškai meluoja. 
Tiek giria sovietų tvarką, kad ir apytamsiam skaityto
jui ar klausytojui nejučiomis toptelia į galvą mintis: 
na, čia tai jau vaikų pasaka.

Tenka pastebėti, kad ne tik sovietų redaktoriai 
svetur, bet ir jų cenzoriai namie pasižymi tokiu pat 
smegenų atbukimu. Pavyzdį duoda sovietų cenzūruo
jami laiškai, kurie jau pradeda Ameriką pasiekti. To
se vietose, kur žmonės pirmiau nusiskūsdavo vargin
gu gyvenimu, dabar viskas staiga pagerėjo, tarsi koks 
magikas būtų pamostagavęs stebuklinga lazdele: 
presto! ir atsirado duonos, sviesto, lašinių, čeverykų, 
pinigų ir ko tik dūšelė trokšta. Skaito žmogus tokį 
laišką, patrina akis, ar gerai mato ir nieko nesupranta, 
iš kur čia tas stebuklingas gerbūvis. Bet štai nety- 
čioms pažiūri į vokelį. Ten rusiškomis raidėmis para
šyta: Marcinkance. Aha! štai kur paslaptis. Rašytojas 
rašė, kaip jam cenzoriaus buvo įsakyta. Gi tas paiku
tis cenzorius nedasiprotėjo, kad toks nesvietiškas so- 
vietijos išgyrimas būtinai sukels įtarimą, kad čia be
gėdiškai primeluota. Ir dar cenzorius praleidžia šitokį 
sakinį: “bet mes norim, kad mūsų laišką gerai supras
tumėt”. Juk čia kaip tik aiškiausiai pasakyta, kad su
prastų viską advernai. Žioplesnio cenzoriaus nė su ži
buriu nesurastum.

Tas pats galima pasakyti ir apie patikimų valdi
ninkų pranešimus, kad Lietuvoj dabar kaip ir nieko 
nepasikeitė, būtent: “valstybės santvarkos esminiai 
pagrindai nepakeisti, nuosavybės teisė neliečiama, 
numatomas politinės santvarkos pakeitimas bus vyk
domas įstatymais” ir tt. Jei tuos žodžius tarė pats 
Krėvė - Mickevičius, tai jis tuo momentu turėjo žiūrė
ti į revolverio vamzdį. Gi jei jis nė revolverio nepabū
go ir atsisakė panašias melagystes skelbti, tai jį pava
davo koks komisaras, neužmiršęs pagrasinti, kad už 
neklusnumą bus vėliau atsiskaityta...

Bolševikai vartoja išvirkščią kalbą, tad reikia ją 
išvirkščiai ir suprasti: laisvė tai vergija, gerbūvis — 
skurdas, demokratija — despotizmas, tvarka — suiru
tė ir tt. Taip vadinamas komunizmas, nukrypęs į bru- 
tališką žmogaus asmens paneigimą, gal ir kiek paken
čiamas įpratusiam vergauti ruseliui, bet lietuviui jis 
nepriimtinas, ypač kad dabar su juo sujungtas rusų 
nacionalizmas. Kitais žodžiais, Lietuva vėl susidūrė su 
sena carų paliekana — surusinimu (obrusenije). Tas 
baisus žodis reiškia priverstiną atsižadėjimą tautybės 
ir tikėjimo, kur kas žiauriau vykdomą, negu carų lai
kais. Jei pridėsime dar nuosavybės panaikinimą ir su 
tuo sujungtą amžiną ekonominį skurdą, tai turėsime 
apytikrį sovietų “rojaus” vaizdą.

Iš viso, Lietuvą dabar ištiko neįmanomai klaiki 
nelaimė. K.

Apie Dabartinę Lietuvos Padėtį Rašo 
Chicągos lietuvių socialistų “N-nos”:

ART. MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ,
Lietuvių Dienos, liepos 4, Marianapolyj, pamaldose 
giedos solo laike iškilmingų šv. mišių. Art. Marijona 
Čižauskienė yra ne tik įžymi solistė, bet ir muzikos 
mokytoja. Ji taipgi yra pasižymėjusi moterų chorų 
organizavime ir vedime. Lietuvių Dienoje turėsime 
progą išgirsti p. Cižauskienės balsą.
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Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą, visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai. Napoleonas,

Ir vėl šaukia lietuvių 
tauta kiekvieną savo išti
kimą sūnų ir dukterį pasi
aukoti ir padirbėti jos 
šventam tikslui.

Sąmoningas lietuvis vi
sada krutėjo, dirbo savo 
tautos gerovei ir aukojo į- 
vairiems jos reikalams. 
Bet šiuo kritišku ir begalo 
skaudžiu Lietuvos gyveni
mo momentu tauta iš jo 
daugiau reikalauja. Ji rei
kalauja nutraukti nuo sa
vo poilsio valandą, kitą ir 
tą laiką pašvęsti tautos 
darbui. Ji reikalauja nuo 
savo burnos nutraukti 
kąsnelį, kitą ir tą dalį pa
aukoti Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei ginti.

Geram lietuviui šiandien 
labai yra aišku, kaip dide
liame pavojuje yra Lietu
va. Tą pavojų matydami 
jos vaikai negalime nurim
ti, negalime sėdėti sudėję 
rankas ir palikti savo my
limą kraštą skaudžiam li
kimui. Tauta šiandien rei
kalauja iš mūsų didelio 
darbo ir tiesiog milžiniško 
pasišventimo.

Visai drąsu yra kreiptis 
į Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę, nes jau se
niai yra žinomas jos nuo
širdumas, duosnumas ir 
darbštumas Lietuvos ir, 
aplamai, visos tautos svar
biesiems reikalams. Kovo
se dėl Lietuvos nepriklau
somybės ji sudėjo šimtus 
tūkstančių dolerių, jos va
dai ir veikėjai pašventė 
daug laiko ir darbo, kad 
realizuoti tautos siekimą 
ir troškimą.

Lietuvių katalikų visuo
menės nusistatymas yra 
labai aiškus ir šiuo mo
mentu. Kaip seniau ji grie
žtai stovėjo už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą, taip 
griežtai ji ir dabar laikosi 
to paties nusistatymo. Ji 
griežtai protestuoja prieš 
Sovietų Rusiją, prismau
gusią Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, ji pasi
žada tol vesti kovą, kol ir 
vėl nebus grąžinta mūsų 
senajai tėvynei laisvė.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija, prieš suvirš 22 
metus vadovavusi organi
zuotai katalikų visuome
nei kovose dėl Lietuvos 
laisvės, ir šiandien yra gy
va ir pasirengus stoti tė
vynei į pagalbą.

Smerkdama Maskvos im- 
perialistiškąjį žygį, ALRK 
Federacija nepripažįsta 
jos ranka sudarytos Lietu
vos vyriausybės, nes ji ne 
mūsų tautos valią pildys, 
bet pataikaus ir tarnaus 
svetimos valstybės užgai
doms. Pirmieji Maskvos 
pastatytos vyriausybės 
žygiai aiškiai rodo, kad jos 
rankomis Sovietų Rusija 
nori sugriauti viską, kas 
per 22 metus buvo padary
ta, pastatyta, sukurta; kad 
ji užsimojo baisiais, bolše
vikiškais retežiais sura
kinti žmonių religinę, 
spaudos ir veikimo laisvę.

Už tą laisvę kovojame su 
Rusijos caru, kovojame su 
tautininkų rėžimu, bet su 
bolševikiškąja diktatūra 
reiks dar energingiau ir 
griežčiau kovoti, nes ji 
žiauresnė ir pavojingesnė: 
ji siekia savo pragariško 
tikslo nesigailėdama jokių 
aukų, siekia kardu ir ug
nimi.

Lietuviai katalikai!
Smaugiama Lietuva šau

kiasi mūsų pagalbos. Būt 
nelietuviška ir nekrikščio
niška tą pagalbą atsakyti. 
Tuojau susiburkime į A- 
merikos Lietuvių R. K. 
Federacijos skyrius, kur 
jų nebėra — atgaivinkime 
ir nedelsdami pradėkime 
darbą.

1. Tuoj reikalinga su
šaukti visose kolonijose 
masinius susirinkimus ir 
pabrėžti mūsų nusistaty
mą ir ryžtingumą.
2. Pasiųsti tinkamą rezo

liuciją šio krašto vyriausy
bei.
3. Tuoj užsidėti metiniais 

mokesčiais Lietuvos lais
vės reikalams bent po vie
ną dolerį į jnetus.

Tolimesnius darbo pla
nus nustatys ALRK Fede-

“Kiekvienam, tur būt, y- kataliko, nevieno tau ti
rą aišku, kad ta padėtis, ninko.
kokia dabar susidarė Lie- Dabartinė vyriausybė 
tuvoje nėra amžina. Lietu- susideda iš kairiųjų laisva- 
va gyvena pereinamą lai- manių, kurie nėra dirbę 
kotarpį, bet kur ji eina, valstybiniame darbe, iš- 
kol kas dar sunku pasaky- skyrus Galvanauską ir 
ti. j Mašiotą. Todėl ir sakoma,

“Viena galybė yra mato- kad dabartinė vyriausybė 
ma visiems. Lietuva gali taip valdys Lietuvą, kaip 
būt įjungta į Sovietų Są- jai įsakys Maskva, 
jungą, kaipo nauja ‘sovie- _ _
tinė respublika’. Tuomet 
ji, kaipo valstybė, išnyktų 
visai, bent laikinai. Ją val
dytų komisaras iš Mas
kvos ir joje būtų įvesta 
rusiška tvarka. Pramonė 
ir prekyba būtų paimta į ga Amerikos lietuviams 
valdžios rankas, žemės ū- budėti ir veikti, kad su 
kyje būtų įsteigti ‘kolcho- Lietuva neatsitiktų taip, 
zai’, mokyklos būtų paves- kaip atsitiko su Rusija ir 
tos propagandos įstaigo-! kitomis valstybėmis. Ru- 
mis, spauda būtų monopo- sijos vyriausybėą nuver- 
lizuota, visos organizaci- tus cara, ir gi nebuvo ko
jos būtų ‘suvalstybintos’, munistinė. Bet ar ilgam. 
Išnyktų, žinoma, ir litas, Kerenskio valdžia tapo nu- 
kaipo atskira Lietuvos va
liuta.

“Ar Lietuva šitokio liki
mo susilauks?

“Jeigu taip, tai dabarti
nė Paleckio vyriausybė 
būtų niekas kita, kaip lo
peta Stalino rankose Lie
tuvos nepriklausomybei iš
kasti duobę”.

Taip rašo lietuvių socia
listų laikraštis apie dabar
tinę Lietuvos padėtį ir da
bartinę Lietuvai vyriausy
bę, kurioje nėra nė vieno

“N-jienos” sako, kad da
bartinė vyriausybė nėra 
amžina. “Lietuva gyvena 
pereinamą laikotarpį”, ra
šo tas laikraštis.

Štai dėl ko yra reikalin-

pabūklais Rusijai ginti, ir 
;grąsina priešingame atsi
tikime atimti ir tą menką 

j autonomiją, kuri dar yra 
i palikta. Lietuvai gręsia 
Į skaudesnis vergijos jun
gas, kuris ją slėgė carizmo 
laikais.

Mes, Amerikos lietuviai, 
keliame griežtą protesto 

j balsą prieš tokį sovietų 
smurtą. Kartu mes pareiš
kiame savo gHų įsitikini
mą, kad Lietuva, sunkio- 

įmis pastangomis sukūrusi 
savo valstybę, neišsižadės 
pasiryžimo atgauti laisvę.

Kaip seniau, taip ir da
bar iai padėsime visomis 
išgalėmis. Mūsų pagalba 
bus našesnė, jeigu visi A- 
merikos lietuviai, kurie nė- 

; ra parsidavę Lietuvos pa
vergėjams, veiks sutarti- 

, nai, kad mūsų tėvų žemė 
• vėl pataptų laisva ir nepri- 
•: klausoma.

versta ir į jos vietą atsis
tojo kruvina 
vyriausybė 
priešakyje.

Lietuviai 
kurie visą 
dirba prieš 
mos valstybės naudai, da
bar džiaugiasi, kad Lietu
vą užplūdo raudonarmie
čiai, bet patriotingieji lie
tuviai negali džiaugtis, ka
da Lietuva nebegali laisvai 
sudaryti sau vyriausybės, 
kuri dirbtų tik Lietuvai.

komunistinė 
su

Chicago, Illinois 
June 21st, 1940 

Hon. Cordell Hull,
Secretary of Statė of the 
United Statės,
Washington, D. C.

Leninu Honorable Sir:
Whereas the Republic of Li- 

komunistai, thuania was a free and inde- 
laiką dirbo ir; pendent statė and so recognized 
Lietuvą sveti-

CHICĄGOS LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS

Birželio 21 d., Lietuvių priešų, 
auditorijoj ir Dariaus-Gi
rėno salėje, Chicago, III., 
įvyko lietuvių masinis su
sirinkimas. Patriotines 
kalbas pasakė adv. J. 
Grish, “S-ros” redaktorius 
Vaidila ir “Draugo” redak
torius L. Šimutis.

Masinis susirinkimas 
priėmė Lietuvos reikalu 
rezoliucijas, kurių vieną 
pasiuntė ir Jung. Valsty
bių Sekretoriui Hull. Be 
to, Lietuvos gelbėjimui ak
cijos reikalams sudėjo — 
$59.28.

Štai Chicągos lietuvių 
rezoliucijos:

Sovietų Rusijos valdžia 
padarė žiaurų agresijos 
žygį prieš Lietuvos respu
bliką. Pastačiusi jai ulti
matumą, sovietų valdžia 
prispyrė pasitraukti jos 
vyriausybę ir atsiuntė sa
vo armiją okupuoti Vilnių, 
Kauną, Panevėžį, Šiaulius 
ir kitus didesnius Lietuvos 
miestus. Iš Maskvos atvy
kęs komisaras padiktavo 
Lietuvai, koks turi būti 
ministerių kabinetas.

Lietuvos nepriklausomy
bė tapo sunaikinta. Ji pa
teko po svetimos valsty
bės letena.

Ta Valstybė turėjo pasi
rašiusi su Lietuva taikos 
ir nepuolimo sutartis. Per 
20 metų tos valstybės ats
tovai nuolatos kalbėjo apie 
savo “draugingumą” Lie
tuvai. Sakėsi gerbią lietu
vių tautos teises ir net ža
dėjo padėti atsiginti nuo

Bet tos sutartys, tie iš
kilmingi prižadai šiandien 
yra sutrempti ir paniekin
ti.

Lietuva yra paversta so
vietų armijos stovykla. 
Sovietų valdžia reikalauja, 
kad Lietuva parūpintų ka
riuomenę iš 200,000 vyrų, 
apginkluotų visokiais karo

by our Government, and
Whereas the Russian Soviet 

Government has occupied this 
Republic of Lithuania by armed 
forces within the past week, and

Whereas the United Statės 
Government was instrumentai 
in obtaining the freedom of 
Lithuania by the principle of 
self determination for small 
nations,

Now Therefore ,we Loyal Ci- 
tizens of the United Statės of 
Lithuanian birth or extraction, 
do hereby petition Our Govern
ment voice its most vigorous 
protest to the USSR and there- 
by preserve the independence 
of this small republic.

This resolution adopted at the 
mass meeting held at Darius- 
Girenas American Legion Hali, 
4416 South Westem Avenue, 
Chicago, III. on June 21st 1940. 

Chairman Ignatius Sakalas 
Secretary Joseph Grisk.

Kas Ta "Penktoji Kolona"
Madride yra dar ir penkto
ji kolona, kuri simpatizuo
ja gen. Frankui ir su ja 
kovoti yra daug sunkiau, 
negu su tomis keturiomis.

Tačiau pasirodo, kad iš
sireiškimas “penktoji ko
lona’, kaip rašo “Daily Te- 
legraph”, yra daug senes
nis. Laikraščio tvirtinimu, 
jis esąs atsiradęs dar ca- 
ristinės Rusijos metu, ka
da Rusijoj prasidėjusi re
voliucija. Didžiojo karo 
pabaigoj, kai Rusijoj ki
lęs revoliucinis judėjimas 
pamažu brovėsi į Rusijos 
armijos eiles, vienas rusų 
generolų ir norėdamas nu
raminti Anglijos pasiunti
nį, kad nieko baisaus nėra, 
išsireiškė, kad Rusijos ka- 

daus santvarką, demorali-l"u°mene, suryta is

Vykstant dabartiniam 
karui, dažnai tenka girdė
ti išsireiškimą, kad, girdi, 
vokiečiams Olandiją užim
ti padėjo “penktoji kolo
na”, anglai kovoja su 
“penktąja kolona” ir tt. 
žodžiu, “penktoji kolona” 
dabar pasidarė labai popu-i 
liari, tačiau ne visi žino 
kas gi tikrumoje yra ta 
“penktoji kolona”, ir iš 
kur ji atsiradusi, o taip 
pat, kodėl ji yra penktoji, 
o ne šeštoji, ar kokia nors: 
kita iš eilės.

Šiandieniniam kare ‘pen
ktosios kolonos’ pavadini
mu vadinami tie žmonės, 
kurie gyvena valstybės vi
duje ir propagandos bei 
kitomis priemonėmis vei- i 
kia prieš tos valstybės vi-l

I

racijos centro valdybos 
suvažiavimas, kuris įvyks 
penktadienį, birželio 28 d., 
Wilkes Barre, Pa., “Gar
so” name.

Dr. A. Rakauskas,
ALRKF Pirm.,

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekr.

zuodami gyventojus, teik
dami priešui įvairių žinių 
ir tt. Prie “penktosios ko
lonos” šiandien priskiria
mi ir šnipai.

Tvirtinama, kad pavadi
nimas “penktoji kolona” 
buvo pavartotas pirmu 
kart per Ispanijos pilieti
nį karą, kada gen. Franco 
kariuomenė veržėsi ketu
riomis kolonomis į Madri
dą, o Madrido gynėjas gen. 
Miacha per viešą demons
traciją mieste išsireiškė, 
kad tos keturios kolonos, 
tai dar ne viskas, nes esą

keturių kolonų — pėsti
ninkų, kavalerijos, artile
rijos ir motorizuotų dalių, 
bet penkių ir tą penktąją 
kolona sudaro šnipai ša
lies viduje ir užsieny. Tuo 
generolas norėjo patikrin
ti pasiuntinį, kad tie šni
pai greit suseks tuos, ku
rie sėja revoliucinę sėklą ir 
kad bus greit tai sutvarky
ta.

Jeigu tikėti tiems tvirti
nimams, tai “penktą kolo
ną” yra atradę rusai di
džiojo karo pabaigoj.

(L.Ž.)
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Staigūs ir baisūs įvykiai, 

kurie ištiko Lietuvą ir ki
tas Pabaltės valstybes, 
plačiai nuaidėjo per visą 
pasaulį, paskelbdami jam 
šių tautų tragediją. Viso 
pasaulio lietuviai, išgirdę 
šią skaudžią naujieną, su
sikaupė, susimastė, o dau
geliui nuriedėjo ir gaili si
dabrinė ašara, pagalvojus, 
koks skaudus likimas išti
ko mylimus tautiečius, ku
rie taip ramiai ir energin
gai pynė skaistaus ryto
jaus tautos vainiką. Skau
desnės tautai valandos ir 
būti negali, todėl nenuos
tabu, kad ne vienam, nors 
ir svetur gyvenančiam 
tautiečiui, skausmas iš
spaudžia ir gilią ašarą. Pa
baltės valstybės, kurių 
tarpe ir mūsų tėvynė Lie
tuva, buvo lyg trys žydį 
gėlių darželiai, kuriuos už- 
plūdęs vandalų būrys ne
žmoniškai išrausė ir sunai
kino. Šis vandališkas dar
bas sukėlė begalinį pasi
piktinimą visame kultū
ringame pasaulyje. Prieš 
jį protestuoja, stodami pe
tys petyn, visi lietuviai, iš
skiriant tik tautos išdavi
kus, dvasios vergus ir pil
na žodžio prasme profa
nus, kurie save vadina ko
munistais. Šie nuskurdę 
dvasios vergai džiaugiasi 
Tėvynės nelaime, lyg gele
žėlę radę.

Lietuviai jaunuoliai, iš
girdę Lietuvos okupavimą, 
reagavo nevienodai. Vieni 
smarkiai pasipiktino, iš
reikšdami savo protingą, 
drąsų ir energingą žodį, 
kiti susikaupusiai dalinosi 
su savo tėvais 
mais mintimis, 
beveik visai 
jiems dalykas
tolimas ir svetimas. Žino
ma, tai nėra nieko nuosta
baus, nes ištikrųjų jaunie
siems šis įvykis yra gal ir 
per daug tolimas ir sveti
mas. Tačiau, gaila, kad 
kaikurie jaunuoliai (žino
ma gal ne iš blogos valios) 
pradėjo tyčiotis iš patrio- 
tingiau nusiteikusio ir 
daugiau galvojančio jau
nimo. Aišku, tai nėra pa- 
smerktini jaunuoliai, ta
čiau jų elgesys vaikiškas, 
neprotingas. Jei šis įvykis, 
kuris yra nemalonus tavo 
tėveliams, tau, mylimas 
jaunuoli, būtų ir tolimas, 
tai atmink, kad šypsotis iš

tavo tėvelių gimtinės, 
tavo bočių kapų yra labai 
negražu ir nemandagu. 
Juk Tu gali ir pats jau su
prasti.

Vykstant Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų seimui, rei
kėtų ta proga visam kata
likiškam studijuojančiam 
jaunimui padaryti dau
giau nutarimų ir pasiryži
mų savo šūkiui — “Dirbk 
Tautai”. Jaunimas, ku
riam teko kartą ar keletą 
kartų lankytis Lietuvoje, 
tas gerai supranta, kad 
Lietuvos okupavimas rei- 
kalauna didelio susikaupi
mo, energingų pasiryžimų 
ir didesnio susijungimo 
naujiems ateities dar
bams, kad bent dalinai bū
tų galima vykdyti antrąją 
organizacijos šūkio dalį— 
“Dirbk Tautai”. Seimas y- 
ra geriausia vieta ir proga 
pasisakyti jaunimui vienu 
ar Kitu klausimu. Kadangi 
Lietuvių tautą ištiko šiuo 
mpmpetu tokia skaudi, ne
tikėta nelaimė, todėl įr sei
mo darbai bei nutarimai 
turėtų krypt ta linkme.

Vįsų pirma katalikiškas 
jaunimas, o ypač stųdijuo

ir pažįsta- 
o tretieji 

nereagavo, 
per daug

I

jąs turėtų griežtai pasisa-Jjos liniją, pamatėme pir- 
kyti prieš vandališką Rusi- 
jos žygį, prieš komunistinį 
jaunimą ir jo prieškatali- 
kišką ir priešvalstybinį 
veikimą, ir pagaliau turė
tų griežtai pasisakyti už 
kovą ir darbą dėl paverg
tos Lietuvos. Juk atėjo lai
kas jaunimui tarti ir savo 
svaresnį žodį rimtesniais 
klausimais. Darbas Tautos 
gerovei reikalauja daug 
energijos ir pasiaukojimo, 
bet Amerikos rimčiau nu
siteikusiam jaunimui jo 
netrūksta. Todėl baigiant, 
reikia sveikinti posėdžiau
jantį ALK Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos sei
mą ir palinkėti jam gra
žiausių nutarimu, kurie 
netik būtų priimti rezoliu
cijų formoje, bet uoliai ir 
energingai vykdomi gyve
nime. P. K.

POEMA IŠ GYVENIMO
Tęsinys

4.
MEILĖ

Sakant tiesą Šventą, 
Menkas ai teisėjas, 
Tad bandau dainuoti, 
Bylai paaižkėjus.

Vienam tas patinka, 
O kitam jau kitas — 
Taip žmogelis menkas 
¥ra sudarytas.

Viens, degtinę matęs. 
Ir jau girtas lieka; 
Kit’s, prie jos pripratęs, 
Trauk it viso vieko.

Vienas geria alų. 
Kitas tiktai pieną 
O trečias prie vyno 
Prasėdėtų dieną.

Vienas rūko pypkę 
Kits tabaką spiaudo,
Trečias tą atminęs 
Smarkiai nusičiaudo.

Štai vien’s skolas moka, 
O kit’s im’ į “bargą”;* 
Ką tu suvaikysi 
♦į pasaulį margą!

Kiekvienoj srityje 
Mes skirtingi esam — 
Vieni kalnus pilam, 
Kiti duobes kąsam.

Tad vienam patinka 
Gal aukita blondinė,
O kit’s už brunetę 
Parduotų tėvynę. 
Dėl akių net skonis 
Mūsų nevienodas 
Vienas myl’ mėlynas, 
O kitas gi juodas.

Nagų spalva, drauge, 
Nekvariin’ nei vieną: 
Galima ją keisti 
Kelis kart pę/dieną.

Nežiūrėk pro piritus — 
Niekas neapmonys 
Pasirinksi paną 
Koks bus tavo skonis.

Btai ir mano Jonas,

mąjį lenkų karį...
Jau ir Vilniuje... Mus su

tiko vilniečiai moksleiviai. 
Tyliai žvalgėmės. O, čia 
tikrai didmiesčio vaizdas. 
Tik pats miestas labai ap
leistas...

Paskui... Paskui suklupę 
tyliai meldėmės prie Auš
ros Vartų Marijos, prie šv. 
Kazimiero grabo, klausė
mės prabočių vėlių pasa
kojimų Gedimino pilies 
kalne, žvalgėmės nuo Tri
jų Kryžių kalno, iš Trąkų 
pilies bokšto matėme di
džiulį, banguojantį ežerą 
ir žvalgėmės po gražius jo j 
krantus...

Taip prabėgo keturios 
dienos, ir, brolių vilniečių 
lydimi, vėl skubėjome ge
ležinkelio stotin, 
suspaustomis 
grįžom 
ausyse 
liūdni 
gaida:
— Leiskit į Tėvynę...

* * *

Šiemet, balandžio mėne
sį, taip pat skubėjau Vil
niun. Dabar ten jau nema
čiau raudonų gairių. Neto
li Vilniaus įsikalbėjau su 
darbininkais. Jie jau tru
putį mokėjo lietuviškai 
kalbėti ir sakė, kad lenkiš-

iš kur, 
širdimis, 

Kaunan, o mūsų 
dar tebeskambėjo 
dainos žodžiai ir

Jonas Petrauskas, 
veiklus lietuvių katalikų orga
nizacijų darbuotojas. Vienas 
pirmųjų vyčių So. Bostono vy
čių kuopoje ir dabartinis šios 
kuopos veiklus narys. Jonas tik
ras ideologijos žmogus, nes jo 
vardas Bostono lietuvių katali
kiškose organizacijose plačiai 
linksniuojamas. Pakeltas į L. 
Vyčių IV-tą laipsnį š. m. birže
lio 19 d. So. Bostone, Vyčių 
kuopos susirinkime.

taip pat kopiau Gedįmino 
kalnan ir pilin. Bet kalno 

I ir pilies pasakos linksmes
nės buvo, o Neris su Vilne
le irgi linksmai kuždėjosi...

Buvau vilniečių eucha- 
ristininkų literatūros ir 
muzikos vakare, girdėjau 

i vilniečių moksleivių kūry- 
! bą, persisunkusią Tėvy- 
’ nės meile ir ilgesiu...

Vėliau... Vėliau aš vėl pa
likau senelį Vilnių. Važiuo
dama namo daug kalbėjau 
su “Ateities Spindulių” 
Redaktorium, varčiau al
manacho korektūras, klau
siau monotoniško vagono 
ratų bildėjimo ir dar vis 
mačiau linksmai plevėsuo
jančią trispalvę Gedimino 
pileis bokšte...

Birutė Pečiokaitė. 
At. Spinduliai”.

Albinas Nevicra
senas vytis, daug darbavęsis 
praeityje ir daug darbuojasi 
šiandien įvairiose lietuvių kata
likiškose organizacijose, daug 
rėmęs ir remia lietuvių jaunimo 
spaudą, ypač “Vytyje” plačiai 
bendradarbiavęs praeityj. Šian
dien Albinas daug veikia vieti
nėse lietuvių katalikiškose or
ganizacijose. Pakeltas į L. Vy
čių IV-tą laipsnį š. m. birželio 
19 d. So. Bostone, vyčių kuopos 
susirinkime.

KAS-KUR?

Gaffney, Kun. J. Valantiejus,
Dr. M. J. Oaliey (Aukštokai- į 

nis), Antonas Katei va. Laike a-\ 
tįdarymo parapijos choras su- i 
dainavo kelias dainas ir sušoko | 
tautiškus šokius (apsirengę 
tautiškais rūbais), Ed. Digimas 
sugrojo kelias lietuviškas daine
les ir šokius. Antanas Kateiva 
buvo vakaro vedėjas. Programą 
baigiant, publika sustojus, su
giedojo Amerikos himną.

Komisiją dėl knygyno atida
rymo sudarė: Antanas Kateiva, 
Valerija Jakštaitė, Julius Vil- 
čiauskas, Jadvyga Stulginskai- 
tė, Petras Bernoto, p. Anelė Ka- 
napkienė, Pranė Balčiūnienė, 
Jonas Raugalas ir Dorma Gu- 
diškaitė. Korespondentas.

Liepos 9 d., 8 vai. vakare į- 
vyks So. Bostono studentų kuo
pos susirinkimas. Susirinkime 
bus aptarta, kaip ir kada pa
rengti užbaigimo vakarėlį, bus 
skaitomi raportai iš seimo ir 
nutarta daug kitų svarbių-daly
kų. Kviečiami atsilankyti stu
dentai, profesionalai ir svečiai. 

Vaidyba.
J -----------------------

šeštadienį, birželio 22 d., įvy
ko “party” pagerbimui Nor- 
woodietės studentės Blanche 
Dalalytės, gimtadienio ir moks
lo užbaigimo proga. Blanche y- 
ra pasižymėjusi mokinė ir darb
šti studentė. Gausus būrys jau
nųjų draugių ir draugų links
miausiai praleido visą vakarą.

WATERBURY, CONN.
Iš Studentų Veikimo

Lietuvių Kat. Stud. ir Prof. 
kuopa surengė meno ir lietuviš
kų rankdarbių parodą naujame 
Lilas Bronson knygyne, kuris 
buvo atidarytas birželio 27, ’40.

Knygynas, kuris turi didelį 
lietuvišką skyrių — apie 1000 
knygų ir lietuvišką enciklope
diją, taipgi naujausias angliš- 
kas knygas buvo iškilmingai a- 
tidarytas 8 vai. vakare. Svečiai 
ir kalbėtojai buvo: Miss Emy-
lin Barrett, chief librarian, ma- ji Alfonso draugai mokėjo savo 
yor Vincent Scully, Judge Johm draugą “pakaltinti”.

šeštadienį, birželio 29 d., įvy
ko gražios pagerbtuvės So. Bos
tone, kurių kaltininkas buvo 
studentas Alf. Janušonis. Jo 
pagerbimas buvo gimtadienio 
proga. Alfonsas yra studentų ir 
kitų organizacijų jaunimo tarpe 
gerai pažįstamas. Pagerbimas 
buvo labai linksmas, nes jaunie-

Mass. Baigęs 8 metų pradžios
Pranas Razvadauskas, 

uolus lietuvių katalikų vadas, 
! plačiai žinomas jaunimo tarpe, 
ypač L. Vyčių organizacijoje. 
Be to Pranas plačiai bendradar
biauja įvairiuose lietuviškuose 
katalikiškuose jaunimo laikraš
čiuose. Pakeltos į Lietuvos Vy
čių IV-tą laipsnį š. m. birželio 
19 d. So. Bostone, Vyčių kuopos 
susirinkime.

I

I

!

Per tą mergužėlę, 
Tuoj j meilės tinklą 
Smarkiai įsivėlė.

Marijonos grožio 
Nei girsiu nei peiksiu, 
Vistiek savo žodžiais 
Nieko nepaveiksiu.

Ji jam bus gražiausia 
Nors perkūnais grotų. 
Nors draugai vadintų 
Ji net idijotu.

Mat meilėn įklimpęs 
Esi kaip ir žuvęs 
Iš jos tevaduosies 
Gal tik per vestuves.

(BUS DAUGIAU)

Algirdas Vargas

PRABOČIŲ MIESTE

Sėdžiu prie stalo. Už lan-, 
go matau besitaškančius 
lietaus lašelius ir žalius 
kaštano lapus...

Dar neseniai grįžau iš 
geležinkelio stoties, išlei
dusi draugus Vilniui. Ten 
išvažiavo Aldona, kurią 
pavadino mano seseria, 
nes Eliutė pro akinius į- 
žiūrėjo, kad mudvi pana
šios. O aš likau čia, Kaune, 
ir man prsimena tik Vil-

kai greitai užmiršią...
Šiemet Vilnius jau ne 

tas, kuris buvo pernai. 
Tuoj jautei, kad savieji čia 
šeimininkai. Ir vėl suklu
pau prie Aušros Vartų, o
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niaus vaizdai iš dienų, ku
rios kadais nuskendo ten...

Prisimenu...
Tai buvo pernai. Gražus 

birželio rytas linksmai 
šypsosi, I 
mai mojuodami liekan
tiems draugams, išskubė- 
jom į brangiąją sostinę 
Vilnių. Visų širdyse buvo 
keistas jausmas. Buvome 
neramūs, o ypač tada, kai, 
pervažiavę administraci-

bumus Stasiui suteiktas aukš- 1922 m. spalių 4 d. Šv.
tesniosios mokyklos baigimo Petro parapijoje, South Boston, 
atestatas.

Per šiuos mokslo metus Sta- mokyklą, Eduardas panoro dar 
sys pasižymėjo darbštumu 
tvarkingumu. Jis vienas iš pir
mųjų ir lietuvių kalboje. Ta
čiau ne vien savo individuali
niais gabumais Stasys žinomas.! 
Jis yra taip pat geras sporti
ninkas daugelyje sporto šakų, 
o ypač futbole ir krepšiasviedy- 
je.

Savo draugiškumu ir kitomis 
geromis būdo ypatybėmis Sta
sys liko artimas ir nepamiršta
mas visų prisimimuose. Mus 
džiugina tai, kad jis pasiryžęs 
siekti mokslo aukštesnėse Ma
rianapolio kolegijos klasėse, to
dėl tikimės pasimatyti po vasa
ros atostogų. Visi džiaugdamie
si Stasio pasisekimu linkime 
laimingos ateities.

ir,ir toliau mokytis, todėl įstojo į 
i High School Boston, Mass. Ta
čiau nebuvo lemto Eduardui ji 
baigti — jį viliojo lietuviškas 
Marianapolis; jis pasiryžo bent 
paskutinį metą jame praleisti ir 
1939 metų rudenį jis čia įstojo.

Eduardas greitai įsigijo drau
gų ir veikiai jį visi pamilo, nes 
jis labai linksmos prigimties. 
Mėgsta sportą ir gerai spardo 
futbolą. Tačiau ir tuo Eduardas 
nesitenkina — jis turi nesuval
domą palinkimą prie muzikos ir 
daug jėgų išeikvoja, pūsdamas j 
savo ilgą kornetą. Bet tai nesu- ’ 
mažina jo energijos — pamo- [ 
kos dėl to nenukenčia. <

Juozas Vąitiekūnas, 
“Romeo” ir “Jazzbow”

Prieš keturis metus atvyko į
Geriau- Mariąnapolį. Anot jo paties, tie 

sias įrodymas Eduardo darbš-! ketur> j“**1 P"4* ka» vakar;

Stasys Markevičius, 
“Mąrky” 

Sporto sekcija ’37, ’38. ’39, 
Klasės kasininkas ’39, ’40. Fut
bolas, sviedinys ’37, ’38, ’39, ’40. 
Biljardas 37, ’40. Biljardas ’37, 
’38, ’39, ’40.

Stasys gimė 1921 m. birželio ■
3 d. Šv. Juozapo parapijoje. Wa-į 
terbury. Conn. Jo tėveliai Anta
nas ir Bronislava Markevičiai 
yra susipratę tautiečiai, todėl iri 
Stasio ateitį numatė moksle? 
Jaukioje jų globoje greitai pra- ' 
bėgo kūdikystės nerūpestingos i 
dienos, o su jomis ir 8 pradinės 
mokyklos mokslo metai. Su pa
skutiniosiomis vienos daimingos 
vasaros dienomis Stasys, pilnas 
jaunystės jėgų ir entuziazmo, 
atvažiavo į lietuvių jaunimo
mokslo šventovę — Marianapo-I 
lį siekti mokslo, šiandien Sta- 

kada mes, links-1 sys pats mato, kad jam tai se
kėsi. Iš prigimties būdamas lin
ksmas ir visuomet giedrios nuo
taikos, kolegijoje jis įsigijo vi
sų draugiškumą, simpatiją ir 
nepajuto, kai žydinčiame Maria- 
napolyje sutirpo tie metai. Kaip 
atpildas už jo pastangas ir ga-

I
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Eduardas Sinkevičius, 
“Cy”

Meno sekcija ’40. Sporto sekci
ja ’40. Futbolas ’40.

Eduardas yra jauniausias mū
sų klasės studentas. Jis gimė

tumo tai Aukštosios Mokyklos 
baigimo atestatas.

Eduardas nusprendė ir toliau 
būti linksmas. Jį užbūrė skam
būs muzikos tonai ir suviliojo 
žalios audringo okeano bangos. 
Todėl jis nusprendė šį rudenį 
stoti į laivyną, pasidaryti drą
siu jūrininku ir gerų muzikan
tu, laivyno muzikos mokykloje.

Laimė ir džiaugsmas telydi, 
Eduardai, tavo pasirinktą kelią.

I Klasės futbolas ir sviedinys ’37, 
i ’38, ’39, ’40. Kamuoliai ’37, ’38 

’39, ’40. Sporto sekcija ’37, ’38 
’40. Futbolas '39. Choras '39 

1’40.

; Juozas gimė ir augo Provi 
dence, R. I. Abu jo tėveliai gimę 
Lietuvoje. Tėvelis kilęs iš Vii 
niaus krašto.

Grammar School Juozas baigė 
Providence. Po to porą metų 

, studijavo Hope High School.

diena. Šiaip Juozas turi nemažai 
gabumų mokslui, bet taip pat 
neblogai sugeba ir patinginiau
ti. Visada ir visur stengiasi kal
bėti lietuviškai, todėl yra malo
nus draugas kitų tarpe. Jis yra 
labai geras sportininkas, prak
tikuoja visas sporto šakas. Bet 
šiais mokslo metais su sportu 
jam nekaip pavyko: rudens fut
bolo sezone išsilaužė koją. Teko 
pagulėti porą mėnesių ligoninė
je. Bet tas atsitikimas jo nuo 
sporto neatbaidė. Jis ir dabar 
yra aktyvus sportininkas.

Juozas dar žada mokytis ir 
aukščiau. Kitais metais ketina 
išvykti į Chicagą ir studijuoti 
aviacijos inžinerijos mokslus. 
Linkime tau, Juozai, kuo sėk
mingiausiai įvykdyti kilniuosius 
savo troškimus!

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.



' DARBININKASAntradienis, Liepos 2 d., 1940

Samuel Gompers

taip iškilo sumanymas su
vienyti amatninkų unijas mirties, 1924 metų.

Amerikos Darbo Federa
ciją, kai ir Darbo Riterius, 
apie kuriuos “Darbininke” 
pirmiau buvo kalbėta, pa
gimdė nepasitenkinimas. 
Darbininkai buvo nepasi
tenkinę Darbo Riterių uni
jos tvarka. Ypač amątnin- 
kai dąrbininkai norėjo su
daryti uniją, pagal darbi
ninkų amatus, kad taip 
turėti sau didesne naudą 
ir būtį kiek aukščiau pa
prastųjų darbininkų, Įr 
j • * 1 *1 ____ . . _ _ '

į vieną centrą, arba Fede
raciją. Cigarų darbininkų 
unija, kurios pirmininku 
buvo Samuel Gompers, 
pirmą darė žygį surišti a- 
matninkų unijas. Jie pasi
vadino save Organizuotų 
amatninkų ir darbininkų 
unijų Federacija. Tai įvy
ko 1881 metais, Pitts
burgh, Pa. Federacijos pir
mininku buvo išrinktas 
Samuel Gompers, kuris iš
buvo toje vietoje iki savo

Virš keturiasdešimts 
metų Amerikos Darbo Fe
deracijos vadu buvo Sa
muel Gompers. Jo tėvai 
buvo olandai - žydai ir jį 
dar mažą vaikutį atsivežė 
iš Londono, Anglijos į A- 
meriką. Nors jo tėvai ir 
laikėsi žydų tikybos, paau
gėjęs Samuelis į tai neat
kreipė dėmesio. Šeimoje 
buvo penki berniukai ir 
Samuelis buvo jų vyriau
sias. Jo tėvas dirbo cigarų 
išdirbystėje; uždarbis jo 
buvo labai menkas, darbo 
valandos ilgos, taip kad 
Gompers šeimą turėjo ne
mažai vargų ir nelaimių. 
Sulaukęs dešimties metų 
Samuelis pristojo prie 
kurpių darbo, tačiau tas 
darbas jam nepatiko ir vė
liau pradėjo dirbti cigarų 
išdirbystėje. Bet tėvo ir 
sūnaus uždarbis buvo toks 
menkas, kad vargiai buvo 
galima pragyventi. Tada 
tėvas ir sūnus sumanė na
muose išdirbti cigarus ir 
juos parduoti. Tačiau vė
liau Samuelis įstojo dirb
ti į didžius cigarų fabri
kus, įiur tikrai pamatė 
darbininkų vargus ir su
pratę reikalą juos gelbėti. 
Jis matė, kąd darbininkai 
yrą skriąųdžįami, neapmo- 
kąmi, verčiami dirbti ilgas 
valandas įr suprato, kad

v •

darbininkams yra būtinai 
reikalinga organizuotis į 
uniją.

Iš pradžių Federacijos 
unijos netaip palankiai 
žiūrėjo į Samuel Gompers, 
savo vadą, viena, kad jis 
buvo ateivis, o antra, kad 
jis buvo persiėmęs Mark
so socializmo idėjomis. 
Tačiau vėliau Gompers at
metė visą socializmo mok
slą ir pasišventęs būti dar
bo žmonių gelbėtoju. Ir 
tikrai jis buvo didžiausias 
darbininkų žmonių užtarė
jas Amerikoje. Visą savo 
gyvenimą, nuo pat jaunys
tės iki mirties, jis pašven
tęs kovoti už darbininkų 
būvio pagerinimą. Jis sa
kė: “Kad palaikyti aukš
tesnį atlyginimą visi a- 
matninkai ir visi darbinin
kai turi susiorganizuoti; 
dėl neorganizuotų amat
ninkų nukenčia organizuo
tieji; amatninkus ir pa
prastuosius darbininkus 
tegalima suorganizuoti 
tik vieningu veikimu”. Jo 
įsitikinimas buvo, kad dar
bininkai nereikalautų val
stybės pagalbos, bet patys 
išreikalautų iš darbdavių 
geresnes darbo sąlygas. 
Jis sakydavo: “Neieškoki
te laimėti valstybės įstaty
mais, ką patys savo pa
stangomis galite gauti”.

vil-
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Darbo Valandos

Amerikos Dąrbo Fede- 
rącųpą nuo pat pradžios 
didžiausias uždavinys bu
vo išgauti darbininkams 
trumpesnes darbo dienos 
yaląndąs. Gompers reika- 
Jąvo, kad tdi būlų atsiekta 
ne valstybės įstatąis, bet 
pąčįų darbininkų derybo
mis su darbdaviais. Jis sa
kė: “Aš bįjau, kad jei val
stybei bus leista nustatyti 
darbo dienos valandas, tai 
ji tada galės priversti dar
bininkus ir dirbti tiek va
landų. Amerikos Darbo 
Federacija abejoja, ar yra 
išmintinga pavesti valsty
bei tą galią, kuri gali būti 
didžiai darbo žmonių ne
naudai. Jei valstybei bus 
pavesta nustatyti darbo 
valandas, tai ji gali pradė
ti nustatyti ir kitus darbi
ninkų reikalus”. (Ameri- 
can Labor Movement).

Lietuvos Okis

Musoliniui pastatytas paminklas — geležinis 
kas, prasidėjus karui italų su prancūzais, nuimamas ir 
sakoma bus sutirpintas karo reikmenims. Tas vaizdas 
matomas Romoje, Ga.

rams darbininkams. Jis 
teigė, kad greitesnis ir 
tikresnis badas sutrum
pinti darbo valandas yra 
darbininkų vedamos dery
bos su pačiais darbdaviais. 
Gyvenimas parodė, kad

Gompers dalykus gerai 
suprato, nes organizuoti 
darbininkai išreikalavo 
trumpesnias darbo valan
das ir tik vėliau jau ir val
stybės tuo reikalu 
įstatymus.

Kaunas, Elta, 1940 V 30. 
Lietuva, karo metu par
duodama žemės ūkio pro
duktus aukštesnėmis kai
nomis, dar aukštesnėmis 
kainomis turi pirktis rei
kalingų pramonės dirbinių 
ir pramonės žaliavos. Te- 

į be jaučiama žemės ūkio ir 
j pramonės gaminių kainų 
disproporcija. Padėtis yra 
pagerėjusi ta prasme, kad 
visus gaminius galimą ne
sunkiai parduoti. Žemės ū- 
kio produktų pareikalavi
mui jaučiama didelė Vil
niaus miesto įtaka, ypač 
rytinei Lietuvos daliai. Kli
matinės sąlygos žemės ū- 
kiui buvo nepalankios. Šal
ta žiema išgadino daug 
vaismedžių, ypač jaunes
niuosius sodus. Nukentė
jo ir bičių ūkis. Pašarams 
praeitais metais neužderė-!; 
jus, dobilus ir šieną teko i 
pavaduoti koncentruo
tiems pašarams, bet ir jų 
dėl vėlybo pavasario nevi- 
siems ūkininkams užteko. 
Pieno gamyba daugumoj 
rajonų sumažėjo. Kiaulių 
ūkis maždaug tame pačia
me lygyje, kaip praeitais,

l 
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praeitais metais. Pramo
nės veikimas vieningo vai- 

metais, su nežymia plėti- ?do neduoda. Geriausiai 
mosi tendencija. Dėl šalčių 
išgedusių žiemkenčių dau
giau yra pietų Lietuvos ra
jonuose. Vidurio įr rytų 
Lietuvoje išgedusių žiem
kenčių mažesni plotai. Iš
gedusių dobilų priskaito- 
ma nuo 10% iki 30%. Sėk
lų trūkumas buvo jaučia
mas Vilniaus, Švenčionė
lių ir Trakų atgautose sri
tyse. Išvežimui į užsienius 
gegužės mėnesį buvo susi
darę javų perteklius, bet, 
dėl didelių pareikalavimų 
atgautose srityse, mano
ma, kad javų perteklius iš
silygins. Vidaus prekyba 
buvo gyva. Prekių paklau
sai nesumažėjo. Akcinių 
bendrovių veikimo rezulta-

išleido

Vaiku Ir Motery Darbas

deracija. Ir apie tą naują 
sąjūdį ir nesutikimą su A- 
merikos Darbo Federaci
ja, pakalbėsime kitą kar
tą. T.

dirbo malūnai — 10—20% 
ir daugiau. Maždaug nor
maliai buvo dirbama sal
dainių, aliejaus, popieriaus 
ir kartono, faneros ir ava
lynės pramonėj. Mažiau 
buvo dirbama odų ir kai
lių, konservų, muilo, meta
lo ir medžio pramonėj. 
Naujų pramonės įmonių i- 
ki gegužės mėn. įsisteigė 
8 su investuotu kapitalu a- 
pie 670,000 Lt. Stambesnių 
bankrotų nebuvo.

Kaunas, Elta, 1940/V/31. 
Susisiekimo Ministerija 
paruošė trijų tiltų staty
bos projektus. Sakyti tiltai 
yra numatyti statyti neto
li Varėnos, Alytuje ir Kau
ne. Tiltų stątyba kainuos 

tai buvo geresni, negu už- apie 2,000,000 Lt.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., Islington, Mass, Tel. Mham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
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Kitą sykį, tuo pačiu 
klausimu Gompers sakė: 
“Vyrai darbininkai, grieš 
dantimis ir kovos už trum
pesnias darbo valandas ir 
tai laimės savo pastango
mis, tai yra, kolektyvėmis 
derybomis”.

Kaslink moterų ir vals
tybės darbininkų darbo 
valandų Gompers kitaip 
žiūrėjo. Jis gerai žinojo, 
kad moteris yra sunkiau 
suorganizuoti ir jos nepa
jėgia taip kovoti kai vyrai. 
Kadangi vyriausybės ap- 
mokimiems darbininkams 
draudžiama streikuoti, tąi 
Gompers teigė, kad ir jų 
darbo valandos turėtų bū
ti nustatytos valstybės į- 
statais. Bet jis nepalankiai 
žiūrėjo į tuos, kurie reika
lavo, kad valstybė nusta
tytų darbo valandas vy-
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Devynioliktame šimtme
tyje, kada darbininkai tė
vai buvo darbdavių išnau
dojami ir skriaudžiami, jų 
jaunamečiai vaikai ir žmo
nos buvo vargo verčiamos 
eiti į fabrikus dirbti. Kai 
Darbo Riterių unija, taip 
ir Amerikos Darbo Fede
racija rūpinosi ne tik pa
gerinti vyrų darbo sąly
gas, bet vaikų ir moterų. 
Pirmiausia, Amerikos Dar
bo Federacija reikalavo, 
kad valstybė įstatymais 
uždraustų darbdaviams 
samdyti vaikus prie darbų, 
kurie dar neturi keturioli
kos metų amžiaus, ir kad 
jaunamečiai nebūtų ver
čiami ilgiau dirbti kai aš- 
tuonias valandas į dieną. 
Kiekvienų metų Amerikos 
Darbo Federacijos kongre
se buvo išnešta ir pakarto
ta reikalavimas, kad val
džia neleistų darbdaviams 
išnaudoti jaunamečiųs 
vaikus savo naudai ir taip 
naikinti jų sveikatą.

Amerikos Darbo Federa
cija taip pat dėjo visas pa
stangas, kad darbininkės 
moterys gautų tinkamą kas.

v •
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Metinis Suvažiavimas

atlyginimą. Gompers, 1885 
metais, sakė: “Mes gerai 
žinome, kad darbininkų 
žmonos, seserys ir vaikai 
priimamos į fabrikus, tuo 
tikslu, kad sumažinus al
gas ir paleidus vyrus nuo 
darbų. Taigi mūsų didžiau
sias uždavinys yra suorga
nizuoti moteris į unijas ir 
išgauti įstatus, kad vaikai 
negalėtų dirbti fabrikuo
se. Moterys už lygų darbą 
su vyrais turi gauti lygų 
atlyginimą. Ir buvo smar- T 
kįai pradėta organizuoti A 

’ I 1888 metais,

t

moteris į unijas. Tačiau 
šiuo metu, 
tą darbą kiek sutrukdė so
cialistai, kurie veržėsi į u- 
nijas ir norėjo paimti jų 
vadovybę. Gompers, beko
vodamas su socialistais, 
keletą metų turėjo visas 
savo jėgas nukreipti prieš 
juos, nes jis suprato, kad 
jie yra darbininkų unijos 
ardytojai; įr taip organi
zavimas darbininkų turėjo 
nukentėti. Tačiau socialis
tams nepasisekė paimti 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybės į savo ran-

Federacijos Nuopelnai >
Amerikos Darbo Federa

cija šiandien turi virš pen
kių milijonų narių. Jos 
nuopelnai darbo žmonėms 
yra neapsakomai dideli. 
Jei šiandieną jau darbi
ninkai yrą apsaugoti vals
tybės įstatymais, tai dėka 
Amerikos Darbo Federaci
jai, kuri nuo pat pradžios 
kovojo ir reikalavo teisin
gumo darbo žmonėms. A- 
merikos Darbo Federacija 
yra darbo unijų sąjunga, 
kai Jungtinės Amerikos 
valstybės yra valstybių 
sąjunga. Amerikos Darbo 
Federacijos tikslas yra 
kiekvienam darbininkui 
paduoti ranką, pagelbėti, 
jo gyvenimą pagerinti.

Amerikos Darbo Federa
cija rūpinasi suorganizuo
ti darbininkus pagal jų a- 

’ rŽ i vi r* lrrnrlrn

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

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

Tomas Versiackas, Sekretorius.1 matus. Žinoma, kada dvi-

dešimtame amžiuje, maši
nos buvo pastatytos atlik
ti visokius darbus, tai a- 
matninkai nėra tiek reika
lingi, nes mašina visą be
veik atlieka, tik reikalin
gas žmogus, kad ją pradė
tų, pateptų, sustabdytų: 
Taigi ir pasirodė kaiku- 
riems darbininkų vadams, 
kad darbo žmonės dabar 
reikia organizuoti ne pa
gal jų amatus, bet pagal 
industrijas, būtent, kad 
vienos industrijos darbi
ninkai, sakysime plieno in
dustrijos sudarytų Vieną 
uniją; gi visų industrijų u- 
nijos būtų sujungtos į 
centrą. Tikrai, toks darbi
ninkų organizavimas mū
sų laikais atrodo geresnis. 
Šitas naujas organizavimo 
būdas yra glaudžiai susi
jęs su Amerikos Darbo Fe-

lsSTE PHILCO
CONSERVADOR
ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

6.2

Specialis Modelis KC6

pėdų {talpos 4t11Q
SPECIALIS MODELIS KC6 tĮjH

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

sudėti 
Viduje

Šis Conservador tu
ri sekančius patobuli
nimus: (Patentuotas
sandėlis duryse) extra 
didelis... Porcelininis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dideliems dalykams.
Termometras, galima matyti neatidarius pagrindinio maistui 
kompartmento... Labai parankus temperatūros reguliavimas... 
šaldytuvo yra lemputė, kuri automatiškai užsidega. Didelis porcelininis 
evaporatorius su automatiškomis durimis, kurios tikrai gražiai padary
tos... Viršus labai gražiai nubaigtas ir stiprus, kuris tvers per daugelį 
metų... Vidus porcelininis, kuris nebijo acido ir kitų rūkščių. CONSER
VADOR yra dviejų tonų stiprumo, labai patrauklus, specialiai nudailin
tas. Specialiai pritaikintos durų rankelės ir suderintos jų spalvos... Turi 
dvigubą durų atidarymą... Labai puikiai insoluotas su Balsam vilnomis... 
Spring Floated Hermeticalįy Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.

*♦*

Union Electrical Supply Co.i
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininku
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
Iškilmingos Vestuvės 

šeštadienį, birželio 29 d., 10^ 
30 vai. rytą, Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
priėmė Moterystės Sakramentą 
mokytojas p. Feliksas Babilas, 
gyv. 31 Folan Avė., Norwood,1 
Mass. su p. Emilija Butkevičiū- 
te, lawrenciete.

Kun. Pranciškus Juras, klebo- I 
nas, jaunavedžiams suteikė Sa-, 
kramentą ir jų intencijai atna
šavo šv. mišias. Laike ceremo
nijų ir šv. mišių giedojo Šv. Ce
cilijos choras, vyrų kvartetas ir 
•solistė p. Irena Libbey.

Jaunavedžiams liudininkais 
buvo jaunojo brolis p. Viktoras 
Babilas iš Norwood ir p. Ona 
Astrauskaitė, lawrencietė; pa
mergės — pp. Julė ir Paulina 
Babilaitės iš Norwood. Tvark
dariai (ushers) — pp. V. But
kevičius, jaunosios brolis, ir Ed
vardas Babilas, jaunojo brolis.

Vestuvių bankietas įvyko 
French Sočiai svetainėje, Law-

Pranciško lietuvių parapijoj ir 
jos draugijose; tretininkų broli
jos prefekte. Daug metų moky
tojavo sekmadieninėje mokyk
loje, kelius metus vadovavo So- 
dalietėms, priklausė prie choro.

Jaunasis, p. mokytojas Felik
sas Babilas yra baigęs Nor- 
woodo aukštesnę mokyklą, auk
štuosius pedagogikos mokslus. 
Užbaigęs mokytojo mokslus bu
vo pakviestas mokytojauti 
Wethersfield, Conn. aukštes
nėje mokykloje, kur pasižymė
jo nepaprastais pedagogiko ga
bumais ir buvo paskirtas virši
ninku. Norėdamas gyventi ar
čiau savo tėvelių, persikėlė į 
Norwoodą ir buvo mokytoju, 
Norwoodo aukštesnėje mokyk
loje. Šiais metais, gavęs pakvie- j 
timą iš VVetherfield, Conn. švie
timo departmento atvykti ir už
imti to miesto aukštesnės mo
kyklos viršininko vietą, rezig- 

į navo iš Norwoodo mokyklos, ir 
rudenį vykstą į Wethersfield, 
Conn. apsigyventi su savo jau
na žmonele.

_____ ... DARBININKAS _......................

Naujosios Anglijos Lietuvių Sąskrydis-

Lietuvių Diena
IR DAINŲ ŠVENTE

Marianapoly, Thompson, Conn.

Ketvirtadienį, Liepos - July 4,1940
— 10 vai. ryte vasaros laiku įvyks pamaldos. Dalyvauja para
pijų chorai. — Mėgėjų Meno valandėlė... — įvairus Sportas...

— Šokiai. Gros Longino Buinio Orkestras.
Nuoširdžiai kviečiame visus Naujosios Anglijos lietuvius 

šioje šventėje dalyvauti. Čia susitiksite savo senus pažįstamus 
ir maloniai praleisite laiką. RENGĖJAI.

* < • /* '
* *
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rence.
Jaunoji, p. Emilija (Butkevi- 

čiūtė) Babilienė yra baigus 
Lawrence aukštesnę mokyklą ir 
dirbo American Wool kompani
joj. Ji buvo labai veikli Šv.

ViIliamJ. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Abu jaunavedžiai pp. Babilai 
yra žymūs mūsų jaunosios kar-

I

i tos veikėjai.
Vedybų proga sveikiname pp. 

mokytoją Feliksą ir Emiliją 
(Butkevičiūtę) Babilus, linkime 
malonaus vedybinio gyvenimo 
ir sukurti gražią lietuvišką šei- 
mą. Lai Dievulis jus laimina! j 

CS2V.!

LOWH1, MASS.
Birželio 24 d. įvyko vietinio 

49 Federacijos skyriaus susirin
kimas. Daugiausia kalbėta da
bartinės Lietuvos padėties rei
kalu. Nutarta įvairiais būdais 
padėti atgauti Lietuvai nepri
klausomybę.

i Taip pat nutarta surengti pik
nikas liepos 7 d. Watts Grove, 
Tewksbury, Mass. Dalis pelno 
nutarta skirti Lietuvos reika
lams. Piknike sutiko pasakyti 
kalbas kun. P. Strakauskas ir 
kun. P. Juras. Šeimininkais pik
nike sutiko būti: A. Kazlauskie- 

, nė, A. Žukauskienė ir VI. Pau
lauskas. Nutarta pasiųsti pa
sveikinimą A. Kneižiui, “Darbi
ninko” redaktoriui, švenčian
čiam 25 metų literatūrinio dar
bo jubiliejų.

Birželio 24 d. ponai Andruš- 
kevičius minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Paminėjimas įvyko jų namuose, 
533 Lawrence St. Jame dalyva-

Mūsų Išeivijos Sostinė-Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct.

Lietuvos Santykiai Su Balkanais
matinius ryšius. Su Turki
ja Lietuva turi 1930 me
tais rugsėjo 17 dieną Mas
kvoje pasirašytą draugin
gumo sutartį, kurios pir
mame paragrafe pasaky
ta: Lietuvos respublikos ir 

į Turkijos respublikos san-- - - “

Jas tikrai sutaupysite pinigų per
SAVINGS
GYVYBES

Taupyk per paltą, 
tegu laitkaneiys 
būna pasiuntinys j 

Banką.

Indėlių Nuošimčiai 
Prasideda 10-to 

kiekvieno mėnesio

cvimcs

STABIEĮTY

BANK
APDRAUDĄ

ą

PI
SAV
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1365-1375 W4shinqton St. Boston. Mos*.
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Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

825 E. 8th SL, So. Boston, Mase 
TcL So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvvay, So. Boston. Masa 

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

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutA.
4115 Washington SL, Rosiindala, 

TeL Parkvvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 Weat 6th St. So. Boston, Ms— 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kaaoa GL—Marijona Aukštikalnien*,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
naa nratnlrnbi raSttntnlra

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Masa.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 Winfield SL. So. Boston, Masa 

Prot. Rašt. Jonas Glineck's.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Maaa

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių. nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
U! 7♦ h Rr> Rnatnn.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Riekti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi ‘'Darbininke'* apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
išalai patarnauja. Nuėją J bllą kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte ‘‘Darbininke’*.

Bulgarija buvo net piliety
bę suteikusi. Bulgarai ir 
šiandien gaudo lietuviškus 
penkličius, kurių vienoje 
pusėje yra dr. Basanavi
čiaus atvaizdas. Nors su
tarčių su Bulgarija jokių 
nepasirašyta, tačiau pre
kyba kai kuriais metais 
siekė net arti milijono litų. 
Vengrija, su kuria Lietuvą 
riša eilė istorijos faktų, 
bene bus labiausiai lietu
viams pažįstama. Ten ir 
dabar dažnai nuvyksta lie
tuviai turistai, žurnalistai, 
ir ekskursantai. Su Ven
grija yra padaryta visa ei
lė sutarčių. — Su Rumuni-

Kaunas — Vadinamieji 
Artimieji Rytai ir Balka-i 
nai, į kuriuos šiuo metu; 
taip labai yra nukreiptos 
pasaulio akys, nėra ir Lie
tuvai nežinomi, o su dau
geliu tų kraštų valstybių 
Lietuva turi ir kultūrinius 
ir ekonominius bei diplo- Į tykiuose viešpataus nelau-

■ I žoma taika ir nuoširdus
VO daug ponų Andruškevičių j fogį amžinas draugingu- 
draugų ir svečių, kurie jubili-mas šiemet tai sutarčiai 
jantus gražiai pasveikino ir jtei-j sueina jau K) metų. Turki- 
kė gėlių bukietus ir kitas dova- ;jos įgaliotas ministras 
nas. Bankiete buvo ir graži mu- Lietuvai, reziduoja Taline, 
zikalinė programa. _ Su Graikija jau prieš

Paminėjimo rengėjai buvo eilę metų Lietuva pradėjo,_______ _____________
ponia Saulėnienė, ponia Kučins-1 prekybinius ir kultūrinius! ja Lietuva 1931 m. Berlyne

Povflas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

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

parengimams.

y? •

kienė, ponia Zapnikienė, ir pa- ryšius. 1937 metais buvo! yra pasirašiusi prekybos 
neles Elena Saulėnytė ir Elena pasirašyta prekybos šiitą r- susitarimą didžiausio pa- 

tis ir kompensacijos susi- lankumo principu ir palai- 
i tarimas didžiausio palan
kumo principu. Graikijoje 
yra Lietuvos konsulas Mi- 
chalokopolos, o Graikijos 
įg. ministras Lietuvai rezi
duoja Berlyne. Su Bulgari
ja lietuvių tauta palaiko 
gerus ryšius jau nuo tų lai
kų, kada tenai gyveno dr. 
J. Basanavičius, kuriam

Andruškevičiūtė.
Ponai Andriuškevičiai vedė 

Šv. Juozapo lietuvių parap. baž
nyčioje, birželio 2 d., 1915 m. 
Jie išaugino gražią šeimą: du 
sūnų. Juozą. Albertą ir dukterį 
Eleną. Jaunieji šeimos nariai y- 
ra aktyvūs katalikiškų organi
zacijų nariai.

Linkime jubilijatams gra
žiausios ateities.

Senas Korespondentas.

ko diplomatinius ryšius. 
Prekyba su Rumunija 1933 
metais buvo pasiekusi įve
žimo už milijoną 122,000 
lt.; paskutiniais metais a- 
pyvarta yra žymiai suma
žėjusi. Su Jugoslavija jo
kios politinės nei prekybi
nės sutarties dar nėra su
daryta.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi* ^Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

V1«< alrelhHtaa “TM-hlnlnke**

Perkins Marint
F. Baltrušiūnas Ir p. Ktlnga, Sav. 
VM Broadvvay, Tel. ŠOU S120 

80. BOSTON. M A 88.

MGR. P. STUKĖNAIT6

Vestuvės Marcinkonių Apylinkėje
(Tęsinys)

Nuo įvairių blogybių stengiasi jaunave
džiai apsisaugoti apotrofejišku būdu ir ma
ginėmis priemonėmis. Pasak žmonių, gera 
apotrofejiška priemonė yra pasodintas šer
mukšnis, šaltekšnis arba notrės “dzirgelės”. 
Todėl nuotaka, važiuodama į bažnyčią, deda 
į batuką gabaliuką šermukšnio, kuris turįs 
ją ginti nog “čėrų” ir kitų blogybių. Kadangi 
žmonės, įsitikinę, jog blogybė bijanti aštrių 
daiktų, nuotaka įbeda į apačią suknelės 2 a- 
datas kryžiumi. Į kišenę įdeda šv. Agotos 
duonos ir druskos, kad apsisaugotų nuo blo
go žvilgsnio. Ant nuogo kūno apsijuosia nuo
taka tinklu, kad “tiek būtų vaikelių, kiek tin
kle mazgelių”. Po pažaščia deda gabaliuką 
cukraus, kurį po jungtuvių įdeda savo vyrui 
į arbatą, kad santaikoje gyventų.

Abudu jaunavedžiai stengiasi pirmas at
sistoti ant jungtuvių kilimo, nes šventai yra 
įsitikinę, kad kuris pirmas atsistos, tas šei
moj viešpataus.

Pasitraukdama nuo altoriaus nuotaka pa
traukia kilimą, ant kurio stovėjo, kad sodžiuj 
visos mergos ištekėtų.

Seniau po jungtuvių jaunavedžiai važiuo
davo kiekvienas savo namo. x

Nuotaka, privažiavusi savo tėvų namą, 
pradeda verkauti. Pasitinka ją tėvai su duo
na ir druska, kaipo simboliu pertekliaus ir 
turto.

Sutikus tėvą rauda:
Išeik, tėvulia, ant dzidzio dvarelio, 
Išnešk, tėvulia, tris šviesias žvakelas
Stok, tėvulia, prieg mano šalalei, 
Paznavok, tėvulia, mani dukralį 
Ar išskirsi mani dukralį iš viso pulkelio.
Paturėk, tėvulia, žalių vynelį
Aš pažiūrėsiu jauna mergelė per žalių vyne- 
Pro krikštolo keliškėlį /lį,
Ar jau taip visai nuvytus žalia rūtelė, 
Ar jau taip aptemo sidabro žiedeliai, 
Ar jau taip išbalo mano veidelis.

Eidama per slenkstį rauda: 
Acidarykit, varinės durelės, 
Nusileiskit, iškirsciniai slanksteliai, 
Aš jauna pastacysiu žalių vynelį 
An tėvulio baltų skobnelių, 
An motulės margų skotertėlių. 
Kad papūstų šiaurus vėjalis,

Kad patekėtų srauni upelė, 
Per tėvulio dzidzį dvarelį, 
Per aukštų klėtialį.
Tai aš praušciau skaistų veidelį,
Tai paliečiau žalių rūtelį.

Taip graudžiais žodžiais kreipiasi nuotaka 
į motiną, brolius, seseris, marčias ir visus 
svečius. Po to sėdasi su savo šalimi užu stalo 
ir valgo pyragą, sviestą, sūrį, medų, grietinę, 
mėsą ir k. Visą tai sukrauna ant stalo į krū
vą be lėkščių.

Puotos metu išeina nuotakos sesuo, atsi
stoja viduj pirkios ir pradeda dainuoti:

Nebetkokia aš mergelė buvau, 
Nebetkokius bernelius mylėjau, 
Aš mergelė buvau vainikuota, 
Bernelius mylėjau čebatuotus.

Kada sesuo baigia dainuoti, nuotaka pra
deda raudoti išmetinėdama seseriai, kad ji 
linksminasi tuo laiku, kada ji, nuotaka, ski
riasi su jaunyste.

Pavalgiusi nuotaka, o taip pat svečiai pra
deda šokti ir laukia atvažiuojant “ženiko”. 
Moterys gi pradeda rengti “sodną”. Atneša 
“lapuką”, arba šiaip įvairių žolių, pakabina 
ant lubų virš stalo ir išpuošia įvairiais spalvo
tais popiergaliais, etiketėmis nuo saldainių, 
kiaušinių lukštais ir p. Vyrai persirengia mo
terimis, o moterys vyrais. Ant galvų užside
da iš įvairių lapų vainikus, o į rankas paima

papuoštas gėlėmis 2—2,50 mt. ilgio lazdas; 
vienas iš vyrų persirengia ožiu arba lokiu ir 
sėdasi “pakucioj” (kampe už stalo). Taip lau
kia jaunavedžio.

“Ženikas atvažiuoja!” — pasigirsta riks
mas. Visi sujuda! Vieni bėga į kiemą, kiti į 
trobą.

Nepoilgo sužvanga brazguliai, pasigirsta 
verkiantis armonikos balsas; visi ištiesę gal
vas žiūri į jaunavedį. Nuotakos tėvas pasi
tinka su duona ir druska. “Ženikas” priima 
dovaną ir eina prie stalo. Bet prieiti neleng
va. Ožys piktu žvilgsniu žiūri į jaunavedį, o 
vainikuoti žmonės muša lazdomis į žemę ir 
dainuoja; jiems pritaria visa minia, kuriai 
pritrūkus vietos ant žemės, sulipa ant lovų, 
stalų, suolų, krosnies ir tt.

Kada “ženikas” išperka sodną duodamas 
butelį degtinės, visi pasitraukia iš užustalės. 
Jaunavedys stato ant stalo duoną ir druską 
ir sėdasi su savo šalimi užu stalo. Svoka, ap
sigaubusi veidą skara, sėdi prie jaunavedžio. 
Nuotaka prieina prie svokos ir sodina nuota
ką tarp ženiko ir jos. Visi valgo ir geria.

Vakare užsideda nuotaka “girlandus” ir 
sveikinasi su visais, neaplenkdama net mažų 
vaikų. Muzika pradeda griežti liūdną melodi
ją. Nuotaka sėdasi užu stalo su savo šalimi. 
Kartais pradeda raudoti.

(Bus daugiau)
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Po tam susijungė moterystės 
sakramentu Vincentas Klimas 
su Alena Latvinskaite, gyv. 118 
Minot St. Liudijo Juozas Farrell 
ir Alena Podelytė.

Tikras Katalikas Ir Tikras Lietuvis LAWBENCE, MASS

įseis .Bušai ti į Thompsoną'liepoB 4 d., pra-
_____  šome įsigyti busų bilietus iš 

Southbostoniečiai visu rimtu- °»- gulite gauti Darbi-
mu rengiasi prie Lietuvių Die- nihke” ir pas šiuos veikėjus: K.
nos, kuri įvyks liepos 4, Maria- Šidlauską, K- Niauronį, EI. Ru- 
napolio Kolegijos parke,. s*enė» V. Savicką. A Sandą, V. 
Thompson, Conn. Vyriausioji Palionis. IY- TuieUį* V- Bra
se imminkč p. Kotrina Vosylie- ■ zans^ą. 0- TiifMWę« M- Kilmo- 
nė ir josios štabas suka galvas, E. Kuderauskięnę. < ,
kaip skaniau pagaminus vai- ‘ 
gius ir kaip tinkamiau pavaiši-1 
nūs svečius. Bostono kolonijos. 
Dienos pirmininkas Vincas T.
Savickas rūpinasi, kad ayečiai' .
u- viešnios butų pavaišint, ne- yeikw 
y,en skaniam valgiais, bet u- a- įr
UC1U‘ Ibininkų Pasirodė,

— . • • 9 ••• I 1 V "O-fc V t

šiol, suėjo P*r vis įei
ną. Pirmenybių (įoyąnas gavo 

:kermošiąųą rengėjai, Ąąižmojo

mNVTBS
—--■J.. . - ?■■■!

W-

Penktadieni, po vakariniu pą-

Šįmet šv. Petro parapija iš
kilmingai apvaikščiojo Petrines. 
Prieš parapijos metinę šventę 
įvyko trijų dienų rekolekcijos. 
Sekmadienį daug žmonių ėjo 
prie Šv. Komunijos. 11 vai. ryte 
kun. A. Abračinskas giedojo šv. 
mišias. Deakonu buvo kun. M. 
Smigelskis, MIC., sųbdiakonu 
kun. J. Jenčius, MIC. Ceremoni
jas vedė kun. K. Jenkus, J. E. 
Vyskupas Bučys, MIC., D. D. 
pasakė pamokslą. Apart vieti
nių ir minėtų kunigų, Petrinėse 
dalyvavo kunigai Juškaitis, Bal
trušiūnas ir Tėvas Alfonsas, 
P.

C.

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

P-lė M. Kilmoniūtė yra pa
ruošusi puikių dovanų laimėji
mams. Taigi, kurie norite vyk-

(Gerb. Profesoriui Pranui Galiniai) 
Mielas broli vientauti ir tikras lietuvį, 
Vadinu broliu, nes visados buvai brolišku — 
Tu mane visados aplankydavai Lietuvos vaizdais, 
Ir broliškai at jautei tuos gimtinės reginius.

Per savo kuklų pasįaukavimą Tėvynės garbei, 
Vargo nebodamas pasiekei garbės vainiką, 
Ne vįen dėl savųjų, bet ir dėl svetimųjų — 
Sįelos trokštamos laimės pasiekei garbingai. 

Linkiu nuoširdžiai tą laimę ugdyti — 
Garbingai ateičiai jau kelią praskynei, 
Ir garbingo mokslo laipsnį pąsiekei? 
Nors tie laiptai lipti buvo gana sunįūs.

Tavo kabius darbas liks atminamas amžinai, 
Ir to darbo vaisiais milijonai naudosis: 
Sems iš to šaltinio, išminčiai perlus.
Ir tais perlais žibins išminčių mintis. 

Garbingas Filosofai, tavo takeliai buvo skurdūs, 
Bet tikras tikėjimas suteikia stiprybės, 
Nes Dievas tam gelbsti, kas su juo arti, . 
Laimingos kelionės tau, Mielas Pranai!

IŠVYKO Į MONTREALĄ
Pirmadienį, liepos 1 d., kun. 

Pr. Juras, Šv. Pranciškaus par. 
klebonas išvyko savo automo- 
bilium į Montrealą. Kanadon. 
Montreale šią savaitę lietuvių 
parapijoje įvyks 40 vai. atlai
dai, kuriuose kun. Pr. M. Juras 
sakys pamokslus ir teiks kitokią 

; dvasišką pagalbą.
Su kun. Pr. M. Juru kartu iš

vyko muzikas Povilas Sakas su 
I žmona ir p-lė Marijona Sungai- 
I laite.
i

Už kelių dienų į Montrealą iš
vyks kun. J. Jančius. MIC., pa-, 
vaduoti kun. J. Bobiną, Montre- i
alės lietuvių parapijos kleboną, 
kuris vyks mėnesiui atostogų.

stovų vyks j įvairius mies
tus ir miestelius išaiškinti 
parengimo tikslą. Miestų 
ir miestelių viršininkų 
prašys paramos policijos 
organizacijai; prašys pa
galbos suruošti įdomią 
cirko programą.

Valstybės prokuroras 
Paul A. Dever ir daug kitų 
valstybės ir miesto virši
ninkų užgyrė užsibriežtą 
darbą, būtent, cirką ir pa

linkėjo geriausių sėkmių.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2880
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Beredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
NodOomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

T«l. TROwbrldge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Tcman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.- -  - —
Valandos: Nuo 2 iki 4 
~ Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryte Iki 7 vai. vakare
Seredomia:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

MIRĖ TEISĖJAS 
MORTON

J. K.. Mikas.

jas kacapų, mongolų. Man, ro
dos, tokiems komunistėliams 
turėtų būti vieta psychopatiš- 
koje ligoninėje, o ne laisvų žmo
nių tarpe. Ex-Komunistas.

c

Taipgi ir pataisau
366 WEST BROADWAY

So. Boston, Mass-

Rožančiaus (freziją ir p. ¥ 
Kilmoniųtą. Ęųa. Y^auekis 
visiems JMKįėkojo ir
paaiškino delka jis ųeįįeido iž- 
važiaviman svaiginančių gėri
mų: 1, kad išvažiavime dalyva
vo vaikų ir jaunimo; 2, kad Lie
tuva yra kančiose. Jis atlaikęs 
šv. mišias intencijai visų išva
žiavimo rengėjų. Susirinkime 
buvo gera nuotaika. Visi pasi
ryžo padėti chorui, rudeniop, 
pastatyti didžiulį koncertą.

Rali River, Mass. — Birželio 
27 d- mirė teisėjas James Madi- 
son Morton, Jr., 70 m. amžiaus. 
Teisėjas Morton astuoni mėne
siai atgal prašė prez. Roosevel- 
to atleisti nuo pareigų, kaipo 
Jung. Valstybių Circuit teismo 
teisėją dėl silpnos sveikatos. 
Teisėjas Morton mirė staiga.

Pavakary tos dienos, su kun. 
K. Urbonavičium, iš Thompso- 
no, atvyko Jo Ekscelencija vys
kupas Petras Pranciškus Bučys, 
MIC., D. D., Tėvų Marijonų Ge
nerolas. Jo Ekscelencija pasakė 
apaštalinį pamokslą rekolekcijų 
baigoje, šeštadienio vakare, 
kitą, sekmadienį, per sumą, Šv. 
Petro atlaiduose. Sekmadienį, 
vakare, taip pat su Tėvu Kazi
mieru Urbonavičiumi, Jo Eksce
lencija grįžo Thompsonan.

Birž. 28 d., miesto ligoninėje, 
mirė Mykolas Garčinskas, 49 
metų, gyv. 63 Gold St. Ameri
koje pragyveno 30 metų. Liepos 
1 d., 9 vai. ryte, palaidotas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA pilnai įrengtas 
restauranas su leidimu parda
vinėti alų, vyną ir likerį. Res
tauranas randasi pačiame vidu
ryje Montello. Jis aptarnauja 
apie 6,000 lietuvių žmonių. Ge
ros pajamos. Geros pardavimo 
sąlygos. Atsišaukite pas A. 
Kasparą, 4 Arthur St., Brock
ton, Mass. (2)

Liepos 1 d., 9 vai. ryte, bažny
tinėmis pamaldomis prasidėjo 
Šv. Petro parapijos vasarinė 
mokykla vaikams - mergaitėms, 
kurių suėjo apie trys šimtai. 
Mokytojomis bus Seserys Jė
zaus Nukryžiuoto iš Cambridge, 
Mass.

Birž. 30 d., ištekėjo Julė Ka- 
nevičiūtė, gyv. 665 E. 8th St., 
už Prano Galvin. Liudijo Kazi
mieras Valuckas ir Pranė Ka- 
nevičiūtė.

Tą pačią dieną apsivedė Juo
zapas Jakimavičius su Valerija 
Citeikaite, gyv. 206 L St. Liudi
jo Vincentas Zakarevičius ir Ju- 
zefina Citeikaite.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
' (Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

101 Baxter St., So. Boston, Maso. 
...... Tel.SOU4673

- NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brlghton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailtus 
Veda visokias provas.

Pąro visokius legalius dokumentus
317 E SL (Kampas Broadvvay) 

Ssuth Boston, Mass.
Telefonai: ŠOU Boston 2733

Namų: TALbot 2474

J TeL 3826 Namų Tel. 5307 ; i

Lucy H. Yakin
I LIETUVE ADVOKAT® ;!
I (JEKIMAUČUTĖ)

! UHopeSt., i;
Grtenfield, Mass.

reikią pavadinti “didelio džiaug
smo ąųaiymkimų”, nes Lietuvo
je Smetonos nebesą, ir visai ne
mirkčiodamas drįso sakyti, to-

I

IŠVYKO MARIJONŲ 
SEMINARIJON

IŠNUOMAVIMUI arba PAR
DAVIMUI. Puiki proga lietu
viui vaistininkui (drugąist) įsi
gyti vaistinę (drugstore) su 
pilnu įrengimu. Vaistinė randa
si ant kampo gatvės, centre 
Montello miesto. Tik viena kita 
krautuvė yra šiame blocke, ku
rios aptarnauja virš 6,000 lietu
vių. Pigiai išnuomuojama arba 
parduodama geram pirkėjui. 
Atsišaukite pas A. Kasparą, 
4 Arthur St., Brockton, Mass.

IŠSIRENDAVOJA pigiai Gara
žas. Atsišaukite pas VI. Bra
zauską, 11 Story Street, So. 
Boston, Mass. (28-2)

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayView Mot or Service
STUDEBANER

Automobilių IrTrokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
• Savininkai.

Kiekvieną tąutą turi savo iš
gamų, kurie atlieka tos tautos 
priešų taip vMfeamą “penkto
sios kolonos1’ (fifth column) ro
lę. Tai niekšiškiausia rolė ką 
žmogus gali atlikti — reiškia 
sąmoningai pagelbėti savo tau
tos priešui iš vidaus nuveikti ir 
pavergti savo kraujo brolius. 
Tokiais pasirodė esą lietuviai 
komunistiški bolševikai. Ir kas 
nuostabiausia, kad dar išdrįsta 
tuo viešai pasirodyti, džiaugtis. 
Mažai lietuvių tautai teko virš 
100 metų vilkti sunkų Rusijos 
despotų jungą ir vesti kokią tik 
galima kovą su savo engėjais. 
Ir štai po ilgos kovos, po milži
niškų kraujo aukų, nubarščius 
Sibyro tyrus lietuviškais kau
lais. pavyko nusikratyti to biau- 
raus burliokų jungo. Atgijo lie
tuvių tauta. Sukruto visi kaip 
bitelės, atstatyti atkurti Lietu-1 lerių. Girdi ar tai nereikią 
vos gyvenimą, b’ štai lietuviai džiaugtis, kad toksai diktato- 
savo darbšturhu, sumanumu, į riuš" nuverstas, 
per dvidešimts metų beveik ste-; Neiškentė nepasidžiaugęs, kad 
buklų parodė - pavyzdingai at-, kunigams dabar Lietuvoje ne-l 
šutydami šimtmečiais sveti-j Sadistiškų
mųjų nuvargintų kraštų. Bet; reikšdamas ^ą.l
per tų laikų, spėjo atkiusti ir kad Lietuvos kalajimuose> 
Rusijos karo ir revoliucijos su- bar teksįą atgjs&tj buvusiems 
klupdytas imperializmas. Ir vos Lietuvos valdininkams... Rusi. 
tik atkiuto, tuoj ištiesė savo L okupavirną Lietuvos patei-
biaurius nagus ant pasiliuosa-: sin0 tokiu argumentu. girdi. 
vusiųjų kraštų.

Lietuviai, latviai, ir estai, ban
dė gerintis, pataikauti, viso-Į 
kais būdąis tam imperializmo ■ hininkaii 
oktopųųui, net įsileisdami 3» Lietuvos "darbiLink^;.......
nagus į savo kraštus, su vilčia, 
kad jis jų visiškai nesmaugs, j TaiP Pat nesigėdino pakartoti 
Suomiai gi išsyk stojo ginti į Maskvos melų, būk lietuviai 
savo nepriklausomybę. ir štai i “vo&ę” RusiJos kareivius- kad

I iš jų išgauti “sekretus“ ir kad 
“Lietuva slaptai tarėsi su Lat
vija ir Estija užpulti Rusiją”.

Pertraukoje buvo kolekta: 
surinkta $22.00. Žmonių buvo 
apie 200. Nekomunistuojančių 
galėjo būti apie 50. Po prakal-j Programa bus gana įvairi: 

‘ , žaidimai ir šokiai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir

Birželio 28 d., savo automobi- greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 
liu išvyko į Tėvų Marijonų Se-: gasoliną pas mus.

1 Nuvalom purvinus karus ir 
išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

kad dabartinė' liais, 446 E. Sixth St., So. Bos- 541 Broadway So. Boston, Mase.

kį nonsensą, kad Lietuvoje tik' minariją, Hinsdale, III., Bronius 
dabar būsianti tikra demokrati- Rusteika, gyvenęs su savo tėve- 
ja, tikra laisvė,
Lietuvos valdžia esanti milijono J tone. Vykdamas sustos Worces-Į; 
nuošimčių lietuviška, kad dabar tery. Marianapoly, ir Waterbu-į 
visiems būsiąs prieinamas uni-j 
versiteto mokslas ir tt. tiesiog j 
dabar “rojus” būsiąs Lietuvoje, j 
Skaitė “telegramas” iš Mas
kvos - Kauno, kurias esą galė
site tik “Laisvėje” matyti, kad 
Smetona esąs susikrovęs neiš
pasakytus turtus kaip tai: Bra-!napoly High School ir kolegiją, 
zilijoj turįs kavos plantacijas.1 Bronius, be savo tėvelių, palie- 
Palestinoj oranžerijas, Chase ka dar ir jaunesnį broliuką, 

kurs beabejo seks savo vyres
niojo brolio pėdomis. Broniaus 
tėvelis Kazys Rusteika jau ke
linti metai eina Šv. Jono Ev. BĮ.
Paš. dr-jos direktoriaus parei
gas, yra “Darbininko” skaity
tojas. Rap.

ry, kur pasiims savo mokslo 
draugus ir vyks Chicagos link. 
Ten atliks rekolekcijas ir įstos 
seminarijon siekti aukštojo ide-. 
alo — kunigystės. Bronius bu
vo pavyzdingas ir gabus jaunuo- ' 
lis. Keturis metus lankė Maria-

Palestinoj oranžerijas, Chase 
banke New Yorke turįs $100. 
000.00, Italijos bankose turįs 
500,000 frankų. Anglijos ban
kose turįs net $300,000,000 do-

. “kaip unijistai darbininkai ei- 
į ną organizuoti į kitą šapą darbi
ninkų”, tai girdi, Rusijos “dar- 

atėję “paliuosuoti”

Ree. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Ineured and 

Bonded 
Local 4 Long 

Distanoe 
Moving

326 ■ 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

John J. Grigalus

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

80U1781 Room 3
Z

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

GREYHOUND

UJOnDERLfHlD
/f

tas abijatas gruzinas, sėdįs ant 
caro Jono žiauriojo sosto, pa
leido kariškąją pragaro mašiną 
ant ramios kultūringos Suomi
jos išskersdamas apie pusę mi
lijono darbo žmonių, jos mieste
lius ir kaimus su žeme sumaišy
damas, už tai. I 
pasirašyti “i 
ti”.
. Štai dabar tas carų įpėdinis 
pasiglemžė visiškai į savo 
gus mūsų naujai atkurtąją Tė
vynę Lietuvą, užleisdamas ant 
mūsų krašto pusę milijono rau
donarmiečių, kurie trempia mū
sų tėvų, brolių sodybas. Tokiai 
nelaimei ištikus mūsų kraštą, 
vietiniai komunistai, suruošė, 
“džiaugsmo” prakalbas, Lietu-! 
vių salėje, So. Bostone, birželio 
27 d.

Kalbėjo A. Bimba, ‘Laisvės’ 
redaktorius. Kalbėjo kaip Mas-1 
kvos pasamdytas. Kalba buvo; 
perdėm demagogiška, be jokios 
logikos, pilna kontradikcijų ir 
matyt taikoma tik tamsiausiam 
elementui. Patį žiaurųjį faktą— 
Rusų okupaciją Lietuvos bandė1 
taip sakant “įvynioti į vilną”, jį 
tik antroj savo kalbos daly “iš 
tolo” paliesdamas. Pradžioje, 
pareiškė, kad šį susirinkimą

MOTERŲ S-GOS KUO
POS SUSIRINKIMAS

OueenAnn Laundry, Ine
7-9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai Išplauti, 

paveskite ši darbą mums.

Peter P. Pievack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjae. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

i
I

|

i
i

Moterų Sąjungos kuopos So. 
Boston, Mass. mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, lie
pos 2 d., 7:30 vai. vakare, baž
nytinėje salėje, W. 5th St. Pra
šomos visos narės dalyvauti.

Valdyba.

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

ApskaltUavlmai ir patarimai dykai

I W00DST0CK
1Y P E W R I T E R S

ĮVYKS PIKNIKAS
I

Liepos 4 d., Kęstučio D-ja ir 
Stepono Dariaus posto 317, A. 
L. benas, paminėjimui 5-rių 
metų sukaktuvių atidarymo 
svetainės Kęstučio parke, East 
Dedham, Mass., 
pikniką.

Busai eis nuo 
nes, E ir Silver
pono Dariaus posto, C St., nuo 
12 iki 1 vai.

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

I

lietuvių svetai-! 
St. ir nuo Ste-1

rengia didelį GRABORIAI

, kad ji atsisakė j bU* vienas jaunuolis, matyt iš koncertas.
‘apsigynimo sutar-! Lietuvos atvykęs, padarė kele-, Pelnas skiriamas nuvežimui be- 

i tą pareiškimų, nurodydamas no į Amerikos Legiono valsty- 
kalbėtojo nonsensus. Prakalbas' bes konvenciją atstovauti lietu-

Ina- vedė vietinis komunistų vadu-įyvius. Kviečia visus dalyvauti. , 
kas M. K. Bolys.

Gaila buvo žiūrėti į tuos mū-' 
sų brolius, komunistų suklaidin-Į 

tus. žmonelius, kurie plojo ir Mutual organizacija 
džiaugėsi, kad jų tėvų žemė, jų1 gia cirką rugsėjo 16 iki 21 
broliai ir seserys pateko vėl bur-, dienos š. m., Boston Gar- 
liokų vergijon, kad Lietuvos den, Bostone. Liepos mė- 
žmonėms reikės maitinti gau- nesį skirtingos grupės at-

Policijos Cirkas Bostone
Massachusetts Police

ren-

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

Už $139.00 galite i boileri įdėti Oil būrnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik 
dulkių nei 
mokėt iki 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

pasuksi guziką ir turžsi tokią žilumą, kokią norisi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes Įdėjimas

44;*
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S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester A v*. 
TeL COLumbla 2537.

Joseph W.Ca$per
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Grabora.1 Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia šermenims dykai 

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



DARBININKAS

NEI BRITAIN, CONN.

NEVARK.NJ.

Mirė Antaneta Maurutienė.
Po ilgos ligos, birželio 24

14 d., sekmadieni, į dvimėnesinį 
apskričio susirinkimą, kuris į- 
vyks Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 147 Montgoniery St., Pe-

VATERBURY, CONN.

si 28 Chipman St. Kilusi iš Lie- k«* Kuopos yra raginamos, kad

Po ilgos ligos, birželio 24 d.
mirė Ant. Maurutienė, gyvenu- terson’ punktualiai 2 vai. po pie-

Liūdna žinia pasklido po visą 
New Britaino lietuvių koloniją, 
kai birželio 22 d. staiga mirė vi
sų gerai žinomas ir mylimas pa
rapijietis Pranciškus Mingilas. 
Paliko dideliame nuliūdime savo 
žmoną Antaniną, 4 sūnus: Ka
zimierą, Joną, Benediktą ir An
taną; 3 dukteris: Oną, Marijo-

8

tuvos, Amerikoje išgyveno 38 ttVO delegatus į šį susirinkimą 
metus. A. a. Antaneta Mauru- atsiųstų laiku, nes bus aptaria- 
tienė buvo gera parapijos ir ka- ma svarbių reikalų. K.V. 
talikiškų draugijų rėmėja. Po-j 
nas Andrius Maurutis yra se
nas “Darbininko” skaitytojas ir 
LDS narys. A. a. Antaneta pa
liko nuliūdime savo vyrą And
rių, dukterį, žentą ir tris sese
ris. Palaidota iš Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčios Šv. Kalvari
jos kapuose. Vyrui, šeimai ir vi
siems giminėms reiškiame gi
liausią užuojautą. B.P.S.

LDS Centras reiškia gilią už
uojautą p. Andriui Mauručiui ir ną ir Eleną (visos ištekėję) ir 
jo šeimai. brolius Mykolą, Liudviką ir

daug giminių. Visi liūdi netekę 
savo mylimo šeimininko. Mir
ties priežastis — širdies smū- 

Metinis nakties išplaukimas ?ala-idotas 25 d. birželio su 
New Jersey ir New York Lietu- bažnytinėmis apeigomis. Kun. 
vos Vyčių apskričių įvyks lie-į 
pos 12 d., penktadienį. Laivas 
“S. S. Americanna” išplauks iš 
Exchange Place, Jersey City,

■ Pankus, Šv. Andriejaus parapi- 
; jos klebonas, atlaikė iškilmin- 
• gas šv. mišias už jo vėlę. Palai
dotas šv. Marijos kapinėse. Nu- 

patarnavo 
graborius A. P. Kartonas. Lai
dotuvėse dalyvavo didelė žmo
nių minia, giminės ir draugai iš 
New Britain, Hartford, Water- 
burio, Manchester, Suffield, N. 
J. ir Washington Depot, Ct.

Velionis išgyveno New Britai- 
ne 38 metus. Mirė sulaukęs 58 
metus. Buvo narys daugelio ka
talikiškų organizacijų. Tegul 
tau Dievas suteikia savo malo
nę. Giliausios užuojautos Mingi- 
lų šeimai ir visiems giminėms.

A. P. Kriščiūnas.

7:30 vai. vakare iš New York,iliūdimo valandoje 
Battery Park Landing 8:30 vai. 
vakare. Bilietai kainuoja $1.—, 
juos galima gauti iš kiekvienos 
kuopos. Kurie negali juos gauti 
iš anksto, galės gauti pas komi
teto narius prie laivo. Plaukimo 
komiteto pirmininkas yra Ka
zys Basanavičius iš Jersey City. 
Visi nuoširdžiai kviečiami šia
me išplaukime dalyvauti, nes 
išplaukimo metu bus šokiai ir 
kita programa.

Ankščiau išrinktieji apskričio 
pareigūnai turi susirinkti liepos

Birželio 8 d. Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijos suruo
šė Tag Day. Aukas rinko šelpi
mui suvargusių ir atbėgėlių 
žmonių į Lietuvą.

Pereitame “Darbininko” nu- 
meryj tilpo kas ir kiek surinko 
aukų. Čia paduodame aukotojų 
vardus.

AUKOTOJŲ VARDAI—

Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, Mass.

Kun. Aug. Petraitis 25 dol.

41 SLRKA kuopa 5 dol., M. K. 
Kulišauskas, Antanas Keršis, 
Pranė Nemurienė, Marė Gra
bauskienė, Kaz. Senkus, Mr. 
and Mrs. J. Bulvich, Stasys Jo- 
gis, Magdalena ir Simonas Li- 
nauskas, Mrs. Šimkus, Mr. E. 
Baltrush, Magdalena Krapavic- 
kienė, Antanas Valatkevičius, 
Feliksas Šimkus, Mrs. Žilinskie
nė, Petras Palevičius, Stasys 
Jančiauskas, Rožė Kantakavi- 
čienė, Pranas Kvetinskas po 2 
dol.; Jieva Griškienė, M. Galec- 
kienė, Anastazija Adamskienė

•>

Pranas Lengvinis 10 dol., Šv. Kiene’ Aaamsaiene
Vardo Jėzaus Draugija 10 dol.Jpo L50; Aleksandras Žvaliaus- 
Šv. Petronėlės Draugija 5 dol.,1 kas, Ona Kazlauskienė, Jonas

!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4336

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

Šilas Bronson knygyno Brooklyne (lietuvių centre) atidarymas, Waterbury, Conn. Atidarymas įvyko 
iškilmingomis ceremonijomis. Dalyvavo miesto mayoras, teisėjas ir kiti. Iš Lietuvių dalyvavo kun. J. Va- 
lantiejus, šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas, Dr. Motiejus Aukštikalnis ir kiti. Komp. A. Aleksio ve
damo choro grupė dainininkų ir šokėjų išpildė programą, šiame vaizde matome lietuviškus ženklus ir 
lietuvaites, tautiniais drabužiais apsirengusias, būtent, pp. Anelę Kanapkienę ir P. Balčiūnienę Brookly
no (Waterbury, Conn.) knygyne.

jų tarpe matėsi, daug dvasinin
kų ir pasauliečių. Bankieto me
tu buvo išpildyta graži mineni- 
nė programa, kuriai vadovavo 
parapijos choro vedėjas Jonas 
Mickūnas. Taip pat buvo pasa
kyta daug gražių kalbų ir svei
kinimų.

Baigė Aukštesnįjį Mokslą
Paskiausiu iaiku viengenčio, 

Kazimiero ir Marijonos Vidi- 
kauskų jauniausioji dukrelė Al
bina baigė komercijos mokslą, 
(Kensington High School). Ka
zys ir Marijona Vidikauskai iš
auklėjo ketvertą vaikų vieną 
sūnų, ir tris dukteris, kurie visi 
keturi yra įgiję vienodą išlavi
nimą. K.D.

I

1

'!

I
H
II 
i 
i 
i 
i 
i

Zmejauskas, Vincas Kunsaitis, Į Photo D Studio, Julė Karalienė, 
Pranas Juška, Margarita Kisie- 
liauskienė, Magdalena Kurielai- 

itienė, Margarita Piragienė, Ona 
Pečiuliūtė, Marė Kupstienė, A- 
domas Kacevičius, Kastantas 
Paulukonis, Veronika Liutkie
nė, Antanas Tamulevičius, Ka
zimieras Banis, ponia Augusti- 
navičienė, Pijus Račilienė, A- 
nastazija Piliponiūtė, Pranas 
Mankus, Jonas Stašaitis, R. 
Mažeika, G. Samuolienė, A. Ra- 
džius, E. Damijonaitienė, Mrs. 
Kvaraciejus, K. Amons, Mrs. 
M. Witkage, J. Ambrose, Dr. A. 
Karpavičius, Mačionis ir Dena- 
ris, M. Jančiauskienė, C. Juš
kienė, Antanas Lankininkas, 
Dr. P. Lankenner, Paulina 
Kriaučiūnas, Mr. Kavaliauskas, 
Antanas Zaleckas, Juozas Gale- 
vičius, Juozas Bačys, Pranas 
Sakalauskas, Izabelė Truskaus- 
kienė, K. Matulienė, Mrs. J. Po
cius, Mrs. Piktelis, Kazė Stat
kienė, Antanas Ivanauskas, O- 
na Truncienė, A. Greičaitis, 
Mrs. S. Shirley, Jieva Jurgelio-

, nienė, Ona Burduliūtė, Vincas 
Blaveckas, Walter Delionis, O- 
na Ramanauskienė, Antanina 
Kalakauskienė, S. Jankauskas,
A. Petrulaitis, Jieva Saldienė,
B. V. Janušauskas, Mrs. P. But- 
kevich, Mrs, K. Grigas, Mr. and 
Mrs.Degutis, Pijus Sidabrą, R. 
Seilius, Mrs. Staniulevičius, 
Mrs. Sakaitis, Ona Seiliūtė, 
Aukštikalnių šeima, June & Jo
seph Cibas, Antanas Kondrotas,
J. Patašius, Jonas Daučiūnas, 
S. Bugnaitis, W. Žiuromskienė, 
Tagman Bakery, Juozas Slavic
kas, Jonas Lukoševičius, Juozas
K. Žemaitis, Vladas Rimša, A- 
delė Aleksandravičius, Matukai- 
čių šeima, Vincas Galevičius, 
Juozas Bagurskis, Felix c. Mil- 
ler, Mary Vaitulevich, A. Vai- 
čiulionis, Mr. & Mrs. Grigonis, 
Ona Laurinaitis, A. Ethier, A. 
Bakanienė, Mr. & Mrs. Šiugžda, 
K. Bendoravičienė, Rožė Bač- 
kauskienė, Jieva Talačkienė, 
Mr. ir Mrs. P. Gužauskas, Mrs. 
Taparauskienė, Juozas Leikau- 
skas, Mrs. Bublis, Mrs. Staliu- 
lionis, Mrs. švedas, Mrs. Kalan
ta, Elena Šimkienė, J. Slavins
kas, A. Andriuška, Mr. ir Mrs. 
Jeruševičius, George Jankus, 
Mrs. Virbašius, Victor Sepa- 
vich, Mr. ir Mrs. Pūras, B. Mor
kūnas, B. R.Serapas, Julė Lau- 
galienė, Antanas Pauliukonis, 
W. Grėška, V. Parulis, S. S.

į ' ■*

Dr. Charles Croissant, Ant. 
Kriščiūnaitė, Antanas Valatke
vičius, Jonas Nanartavičius, 
Viktorija Asipavičienė, Juozas 
Čeliauskas, Jonas Povilaitis, 
Juzė Povilaitis, Pranas Jurge
lionis, Marė Aleknienė, Adolfas 
šelalė, Jonas Polubeckas, M. 
Sereičikienė, Jurgis ir Ona Ridi
kai,* Petras ščiuka, Kaz. Pauža, 
J. Dapkūnas, Juozas Stoškus, 
Magdė Simniškienė, Adomas 
Kašėta, Ona Vosylienė. Ona 
Klapatauskaitė, Jokūbas Am
brose, Jonas Bačinskas, Juozas 
Svirskas, A. Grabauskas, Marė 
Cepulioniūtė, Ona Cepulionienė, mas vietos Šv. Kazimiero para-į nių prisirinko virš poros šimtų,

Liepos 4 d., 1940
KLASCIAUS CLINTON PARKE

♦:

♦:

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

ŽAIDIMAI—LAIMĖJIMAI—JUOKINGAS SPORTAS

Šokiams Gros Rhythm Roilers Orkestras
ĮŽANGA Į PARKA 40 CENTŲ

Šokiai nuo 3 vai. p. p.

X
♦*<

LEnnnuDENA
t

- KETVIRTADIENĮ,

VIENUOLIKTOJI - METINE

i

Emilija Zakarienė, Jonas Platu- 
kis, Gamskis.

Adomas Kondrotas, P. Bogu-!$5.00; Po 1 dol. — Adomas Ku- 
žinskienė, Anastazija Parulie- j darauskas, Aleksandra Janienė, 
nė, Petronė Paruliūtė, Angelą 
Paruliūtė, Ona Senkevičienė, 
Mikalina Bartkiūtė ir Rožė 
Klapatauskaitė po 1 dol.

Labdarybės Draugija—$5.00;
J. Žemaitis ir J. Grigaitis —
$2.00.

Viso surinkta Šv. Kazimiero 
parapijos — $877.98.

Viso surinkta Aušros Vartų 
parapijos — $313.84.

Išlaidos — $74.75.
Gryno pelno — $1117.07.

M. Pauliukonienė, rašt.

Kazimieras P. Baltrakonis, 
Piešėjas, Gavo Diplomą

Kostanto ir Amilijos Baltra- 
konių, 213 Fcman St., sūnus 
Kazimieras P. Baltrakonis bai
gė piešimo aukštesniąją mokyk
lą ir gavo diplomą. Kazimieras, 
lankė keturis metus Industrial 
Art School, of the Pennsylvania 
Museum of Art. Tikrai reikia 
pasveikinti piešėją Kazimierą 
baigusį mokslą. Savo piešiniais 
jis jau pasižymėjo, daug jo pie
šinių yra krautuvėse pardavi
mui. Už parduotus paveikslus 
atsiskaito nuošimtį.

P.p. Baltrakoniai daug dar
buojasi įvairiuose parengimuo
se, ypatingai pats Baltrakonis 
nenuilstamai darbuojasi prie 
Šv. Kazimiero parapijos ir drau
gijose. Todėl, kurie norėtumėt 
nupieštų paveikslų, kreipkitės 
pas Kazimierą P. Baltrakonį, 
213 Fernan St. Phila, Pa.

K. Dryža.

Aušros Vartų parapijos — 
Šv. Šeimynėlės draugija —’ 

PH1LADH.PHIA, PA.
Pagerbė Kun. Dr. Vitą Martu- 

sevičių Varduvių Proga
pi jos vikaro kun. Dr. Vito Mar- 
tusevičiaus parapijos salėje, 

Birželio 16 d. įvyko pagerbi-į 331 Earp St. Pagerbimui, žmo-

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

662 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai <MI visokių reikalų.

BETTS AND MASPETH AVENUES MASPETH, N. Y.
t

Parkas Atdaras 10 vai. ryte


