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ir administracija gauna 
paklausimų, ar dabar Lie
tuva išperka Laisvės Pas
kolos bonus. Mūsų žinio
mis, iki šiol Lietuva be jo
kių trukdymų išpirko savo 
bonus. Lietuvos laisvės 
paskolų bonų reikalu ir 
dabar kreipkitės į Lietu
vos Pasiuntinybę adresu: 
Lithuanian Legation, 2622 
16th St., N. W., Washing- 
ton, D. C.
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Katalikas, kurs neremia 
kata Ii klikos spaudos, neturi 
teista vadinti* poru Bažny
čios vaiku.
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Ryga, Latvija, liepos 8— 
Lietuvos žemės ūkio mi
nisterija pereitą trečia
dienį paskelbė, kad paša-| 
lintas ūkio ministerijos 
direktorius, Stasys Elzber- j 
ga?.

Pašalintas iš vietos to
dėl, kad jis paskelbęs, jog 
vyriausybė išleisianti grie
žtą įstatymą žemės refor
mai. Einant tuo įstatymu 
bus konfiskuojami visi di
desnieji ūkiai. Taip pat nu-i 
savinti visas žemes, kurios 
priklauso bažnyčioms, vie
nuolynams ir kitoms įstai- j 
goms be jokio atlyginimo.

Lietuvos ūkininkai, per-' 
skaitę tokias žinias apie 
žemės reformą, nusiminė' 
ir pradėjo skersti savo gy
vulius. Paleckio valdžia; 
tuojau išleido griežtąį 
draudimą skersti gyvulius 
be valdžios leidimo.

Žemės ūkio ministeriją 
paskelbė, kad Elzbergo ži
nios apie žemės reformą 
neatitinką tikrenybei. Že
mės reforma esą ruošia
ma, bet dar įstatymo nesą.

Bet tikrenybėje, sakoma, 
kad Paleckio valdžia pabi
jojo vykdyti dabar tą že
mės reformą, kad ūkinin- 
gai gali palikti derlių ne
nuimtą nuo laukų.

Iš Kauno pranešama, kad Reuterio (Britų žinių a- 
Lietuvos, Latvijos ir Esti-! gentūra) praneša žinias iš 
jos vyriausybės atšaukė Kauno, kad Lietuvos ‘Dar- 
sudarytą 1934 m. Pabalti- bo Unija’ išleido elektori- 
jo Sąjungą, nes tos sąjun- nę programą, kurioj nusa- 
gos sutartis neatitinkanti! ko “pastovią Lietuvos su- 
pasirašytai su sovietais sivienymą su sovietu uni- 
sutarčiai. ja, ekonomines ir socialės

Iš to galima suprasti, reformas, ir darbo žmonių 
kad Maskvos komisarai,; laisvę žodžio, spaudos ir 
kada paskelbė apie kokią sąžinės”.
ten Pabaltijo valstybių su- Mūsų žiniomis prieš per
tarti, tai ir buvo ne kas ki- versma įr sovietų raudon- 
tas, I ’ ' •' ............
Sąjunga. Jokios kitos “su
tarties” Pabaltijo valsty
bės neturėjo.

Kada vokiečių - nacių blitzkriegas buvo nukreiptas į Olandiją, tuo
met Olandų karališkoji diduomenė išvyko į Angliją ir iš ten į Kanadą. 
Šiame vaizde matome Olandijos Princesą Julianą ir dukteris Pritttesą Be- 
atrix (mažytė, priešais) ir Princesą Irene, kurią neša slaugė iš paskum. 
Jos eina iš laivo atvykusios į Kanadą.
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Lietuvos "Darbo Unija” 
Reikalauja Sąjungos Su 

Sovietais

Londonas, liepos 8 —

Mūsų žiniomis prieš per-

kaip toji Pabaltijo armiečių

Prancūzija Keisianti Šalies 
Konstituciją

Vichy, liepos 8 — Prane
šama, kad maršalas Petain 
vedąs pasitarimus su savo 
valdininkais dėl pakeitimo 
Prancūzijos konstitucijos 
ta linkme, kad pritaikinti 
režimą taip, kaip yra Vo
kietijoje ir Italijoje.

Parlamentą sudarytų 
skirti atstovai. Preziden
tas būtų ir premjeru.

į okupavimą Lie
tuvos Lietuvoje nebuvo 
“Darbo Unijos”. Lietuvoje 
buvo Krikščionių Darbi
ninkų Sąjunga, Darbo Rū
mai. Vilniuje taip pat bu
vo darbininkų organizaci
jos.

Neįtikėtina, kad buvu
sios darbininkų organiza
cijos keltų tokius reikala
vimus. Čia greičiausia bus 
komunistų suorganizuota 
“Darbo Unija”, kuri įsikū
rė po perversmo ir sovietų 
okupavimo.

Prancūzija Nutraukė Ryšius

Berlynas, liepos 8 — Vo
kietijos vyriausybė gavo 
Prancūzijos vyriausybės 
pranešimą, kad Prancūzi
ja nutraukė diplomatinius 
santykius su Anglija. To
kio žygio Prancūzijos vy
riausybė ėmėsi dėl to, nes 
skaito negalimu santy
kiauti su valstybe, kurios 
karinės jėgos užpuolė jos 
laivyną.

Kaip pranešama, Anglija 
norėjo paimti visus Pran
cūzijos karo laivus į savo 
kontrolę, bet Prancūzijos 
laivai nepasidavė. įvyko 
susišaudymas. Anglijos 
karo laivyno jėgos nuskan
dino du Prancūzijos krui- 
zerius, vieną lėktuvų ne
šiotoją, vieną šarvuotlaivį 
ir vieną šarvuotlaivį suža
lojo, du sudegino ar nus
kandino.

Roma Laukia Pasitarimo 
Su Vokietija Rezultatų

Nauja Vyriausybė 
Rumunijoj

Prancūzai Užgrobė 
Britanijos Laivus
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Paleckio V aidžios Pranešimai
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PANAIKINO KONKORDATĄ SU VATIKANU
______ ®---------------------------------- 
sąjungą, politinių vadovų tų Rusijos.
institutą, kariuomenės | Kadangi Lietuvoje ko- 
propagandos skyrių, ir tt. munistų beveik nebuvo,

t

Kaunas, liepos 1 d. —Mo
lotovo pakviestas užsienių 
reikalų ministras V. Krė
vė - Mickevičius išvyko 
Maskvon. Leistos profesi
nės sąjungos. Legalizuota 
komunistinio jaunimo są
junga. Kaune dalyvaujant pasilieka ir toliau, 
vyriausybei įvyko 15,000 
žmonių mitingas politi
niams pagerbti. Provinci
joje vyksta masiniai mi
tingai, reiškiant pritarimą 
naujai santvarkai. Skubiai' “gina Lietuvą”. 1 
rengiami pabėgėlių turtui simas nuo ko? Kas Lietu- būtent, liepos 4 d.: “Šian- 

i komiskuoti, civilinės met- vą puola? Niekas kitas, dien puikiai palijo”. Ką vi- 
rikacijos bei žemės refor- kaip tik sovietai užpuolė Są tai reiškia? Kai kas spe- 
mos įstatymai. Kariuome- Lietuvą, sugriovė Lietuvos iioja, kad tas “lietus” ga
nės vadas gen. Vitkauskas * ’ ’ * '
pareiškė, kad Lietuvos ka
riuomenė pasilieka ir to
liau; prireikus gins Lietu
vos laisvę ir nepriklauso
mybę. Kariuomenės san
tvarka bus priderinta nau
jai valstybės santvarkai.

• Užsienių reikalų vicemi
nistru paskirtas Pijus Glo
vackis; atleistas ekonomi
nio departamento direkto
rius J. Norkaitis.

! ------------
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Liepos 1 d., kaip Paleckio tai Justo Paleckio vyriau- 
valdžios žinios paduoda, sybė įsteigė profesinę są- 
gen. Vitkauskas pareiškęs, jungą ir politinių vadovų 
kad Lietuvos kariuomenė paruošimui institutą. Tos 

> prirei- įstaigos paruoš kadrus va
kus gins Lietuvos laisvę ir dų, kurie visoje Lietuvoje 
nepriklausomybę. Lietu- vykdys sovietų komisarų 
vos nepriklausomybė jau, įsakymus, 
galima sakyti, palaidota. į p - ■
Sovietų raudonarmiečiai gentūra paduoda vieną la- 

”• klau- bai charakteringą žinutę,

Paleckio valdžios žinių a-

vyriausybę ir ant tų griū- lėjo būti kulkų lietumi, 
vėsių pastatė naują vy-; Liepos 5 d. Paleckio val- 
riausybę, -:,J-i riausybę, kuri aklai pildo džįOs žinios praneša, kad 

i sovietų komisarų įsaky- “paskelbti liaudies seimo 
imus- rinkimai liepos 14 d.” Pla-
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Kaunas, liepos 3 d. —Pri
imtu įstatymu kariuome
nė pavadinta Lietuvos 

i liaudies kariuomene. Įstei
gta politinių vadovų insti
tutas ir kariuomenės pro
pagandos skyrius. Panai
kinta Baltijos santarvė. 
Susisiekimo ministru pas
kirtas Stasys Pupeikis. 
Raudonarmiečių koncerto 
Kaune liepos 2 d. klausėsi 
30,000 žmonių.

Kaunas, liepos 4 d. — 
Krėvė - Mickevfčius vizito 
Molotovui metu Maskvoje 
aiškino Lietuvos su SSSR 
prekybos santykių praplė-

vus, bet išvežė bankų de
pozitus ir šeimynas. Prisi- 
bijoma naujo sovietų Ru
sijos puolimo.

Kitas Italijos laikraštis 
“Popolo d’Italia”, premje
ro Mussolini laikraštis, la
bai nepatenkintas, kad 
Jung. Valstybės nepasmer
kia Britanijos už tai, kad timo bei kitus savitarpio 
ji bombardavo prancūzų bendradarbiavimo klausi- 
laivus Oranoje.

Italijos lėktuvų veikimas 
Afrikoje, kaip praneša Ita-! 
Ii jos žinios, buvo smarkus. 
Italai nušovė arba sunai
kino 17 Anglijos lėktuvų, 
neprarasdami nė vieno sa
vo lėktuvo.

i

Draudžia Klausyti Radio 
Olandijoj

Tai skaudus smūgis Lie- čiau nepaduoda, kain tie 
tuvos ir visos mūsų tautos

Bucharestas, liepos 8 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je susidarė nauja vyriau
sybė su premieru Ion Gi- 
hurtu priešakyj. Naujoji 
vyriausybė esanti pro-vo- 
kiška.

Hongkong, Kinija, liepos 
8 — Domei Japonų žinių 
agentūra praneša žinias iš 
Ranoi, kad Prancūzų Indo- 
Kinijos viršininkai užgro
bė visus Anglijos laivus, 
kurie stovėjo Haiphonge 
vandenyne. Bet kol kas tos 
žinios nepasitvirtino.

Roma, Italija ,liepos 8 — 
Šiandien jau paaiškėjo, 
kad Italijos su Vokietija 
pasitarimai Berlyne buvo 
dėl Balkanų ir sovietų Ru
sijos įsibriovimo į Rumu
niją. Kadangi pasitarimai 
įvyko Vokietijoje, tai Itali
ja laukia rezultatų.

Italijos laikraščio “Popo- 
lo di Roma” koresponden
tas iš Budapešto praneša, 
kad Rumunija pasiuntė iš 
Constanta uosto ne tik lai-

Amsterdam, Olandija, — 
Liepos 8 — Arthur Seysz-I 
Inąuart, Vokietijos komi
saras Olandijai, išleido 
griežtą draudimą olan
dams klausyti užsienių ra
dio programų. Visi, kurie 
tik bus sugauti klausant 
užsienių radio programų 
bus baudžiami dviem me
tam į kalėjimą arba pini
gine bausme 100,000 guil- 
derių.

Kitas dekretas išleistas 
1 prieš organizacijas. Jeigu 
tik kurias organizacijos ar 
asmenvs savo veikimu pa
sirodytų prieš Vokietiją, 
tai tų organizacijų nuosa
vybės bus sukonfiskuotos.

I

tuvos ir visos mūsų tautos “rinkimai” bus vykdomi, 
patriotingiems lietuviams, Bet užsienių žinios paduo- 
bet skaudžiausias tai da, kad į seimą kandidatus 
tiems kariams ir vadams, ■ parinks dabartinė sovietu 
kurie 22 metai atgal iško
vojo Lietuvai nepriklauso
mybę ir laisvę, kurie per 
22 metus saugojo ir gynė 
Lietuvos nepriklausomy
bę. šiandien visi patriotin
gieji lietuviai pastatyti pa
juokai. Niekas iš dabarti
nės Lietuvai pastatytos 
vyriausybės neprisimena, 
kad 22 metai atgal buvo 
tokie asmenys, kurie kovo- 

Įjo ir iškovojo Lietuvai ne- 
1 priklausomybę, kurie per
22 metus gynė savo šalies 
nepriklausomybę. Šian
dien 
raudonarmiečių 
griauna viską kas per 22 
metus buvo atstatyta ir į-

' kurta.
Gen. Vitkauskas pareiš

kė, “kad Lietuvos kariuo
menė pasilieka ir toliau”, 
o štai liepos 3 d. žiniose pa- i vą buvo atvykęs Šv. Tėvo 
duoda, kad “priimtu įsta-

; tymu kariuomenė pava- 
! dinta Lietuvos liaudies ka-
■ riuomene”. Tai didelis pa-
■ žeminimas kariuomenės.
1 Jeigu toji Lietuvos kariuo- ’ 
i menė nebūtų apstatyta I i “ 1 4 v • • j •
čių, tai ji už įžeidimus mo
kėtų atsilyginti.

Dabartinė Lietuvai su
daryta vyriausybė ruošia 
visoje Lietuvoje manifes
tacijas ir, pagal įsakymą, 
priima “reikalavimus” pri
jungti Lietuvą prie sovie-

Rusijos komisarų pastaty
ta Lietuvai vyriausybė ir 
Lietuvos piliečiai bus pri
versti balsuoti už tuos 

; kandidatus. Lietuvos pilie- 
1 čiai neturės teisės statyti 
savo kandidatus, bet bus 
verčiami balsuoti už komi
sarų pastatytus kandida
tus.

Be to, užsienių žinios pa
duoda, kad panašūs “rinki
mai” ir tą pačią dieną į- 
vyks ir Latvijoje. Išrink
tas “seimas” susirinkęs 
balsuos Lietuvą prijungti 

dabartinė Lietuvai prie sovietų Rusijos. To- 
pagalbaĮkias žinias iš Kauno pa

duoda užsienis.
Lietuvos tautininkų vy

riausybė buvo nutraukusi 
santykius su Vatikanu, bet 
pastaraisiais metais vėl 
buvo atnaujinusi. Į Lietu-

f

rnus. Pulkininkai Čepas, 
Zaskevičius ir Sprangaus- 
kas pakelti brigados gene
rolais. Rengiamas ligos, 
nelaimių, invalidumo, se
natvės apdraudimo įstaty
mas; numatoma dirban
čius paliuosuoti nuo viso
kių įnašų mokesčių. Mies- J tūkstančiais raudonarmie- 
tuose sumažintos butų 
nuomos. Šiandien puikiai 
palijo.

Kaunas, liepos 5 d. — Pa
skelbti seimo rinkimai lie
pos 14 d. Paskelbtas po 
birželio 15 d. pabėgusių 
Lietuvos piliečių turtui 
konfiskuoti įstatymas. 
Lietuva atsisakė nuo kon
kordato su Vatikanu.

Justo Paleckio valdžios 
žinios iš Kauno prisiuntė 
“Darbininkui” Lietuvos 
Generalinis Konsulatas iš 
New Yorko.

t

I 
I 
I

Kaip matome, Justo Pa
leckio valdžia labai sku
biai viską perorganizuoja 
pagal sovietų reikalavimų. 
Legalizavo komunistų par
tiją, įkūrė jaunųjų komu
nistų sąjungą, profesinę

atstovas, ir santykiai jau 
buvo pakenčiamai suregu
liuoti. Sovietų raudonar
miečiai. komisarų įsaky- 

! mu, birželio 15 d. okupavo 
; Lietuvą, ir nuo tos dienos 
viską griauna iš pagrindu.

Liepos 5 d. Paleckio val
džios žinios patvirtina už
sienio žinias, kad “Lietu
va atsisakė nuo konkorda
to su Vatikanu”. Ne Lietu
va atsisakė, bet Justo Pa
leckio vyriausybė, kuri ak
lai vykdo Maskvos komisa
rų įsakymus.i

Naujosios Anglijos tradicinė LIETUVIŲ DIENA 
ir Dainų šventė turėjo įvykti LIEPOS 4 d., Marianapo- 
lio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Kadangi prieš 
liepos 4 d. naktį ir beveik iki pietų smarkiai lijo, iš tos 
priežasties Lietuvių Dienos rengimo komisija nutarė 
LIETUVIŲ DIENĄ rengti RUGPIŪČIO - August 11 d.. 
Kolegijos parke, Thompson, Conn. Taigi, prašome vi
sų Naujosios Anglijos lietuvių ruoštis į tradicinę Lie
tuvių Dieną.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

“Draugas

Maskva Siūlo Lietuvai Politiniai Nusikaltėliai 
Atsakomingose Vietose

Dienraštis 
rašo:

“Jau buvo pranešta, kad 
Vincas Krėvė - Mickevi
čius, Lietuvos vice pre
mjeras ir užsienių reikalų 
ministras, buvo pašauktas 
į Maskvą ir konferavo su 
Molotovu. Apie ką jie ta
rėsi, tikrų žinių dar nėra. 
Donald Day, Tribūno ko
respondentas, praneša su
žinojęs iš oficialinių šalti
nių, kad Mickevičius vedęs 
derybas su Molotovu dėl 
Lietuvos ateities. Būk tai 
yra planuojama Lietuvą 
paversti autonomine So
vietų Rusijos respublikų 
dalimi, kuri bus Maskvos 
valdoma. Ką reiškia Sovie
tų Rusijos žadama Lietu
vai autonomija — nesun
ku įspėti. Toji autonomija 
tik ant popieros.

“Sovietų Sąjunga turi 
daug tautų pavergusi. 
Nors kai kurios iš jų vadi
namos respublikomis, bet 
tik iš vardo. Jos neturi jo-

Jas valdo 
Maskvos 

pasmaugė 
kokiomis 

naudojasi demo- 
kraštuose.

kios laisvės, 
griežta ir pikta 
diktatūra, kuri 
visas laisves, 
žmonės
kratiškuose 
Nors su Lietuva formaliai 
dar nesusitarta dėl politi
nės padėties, bet jau ma
tome, kad mūsų broliai sa- 

■vo tėvynėje nebeturi bal
so: Maskva sudarė Lietu
vai vyriausybę; Maskva 
pavertė Lietuvą savo ka
riuomenės stovykla; Mas
kva padiktavo visas nau
jas reformas, kurios ati
ma iš žmonių tikėjimo, 
spaudos, veikimo laisvę; 
Maskva durtuvų pagalba 
užmeta Lietuvai tokią 
tvarką, kuri smaugia jos 
nepriklausomybę ir visą 
mūsų tautą išstato į dide
lį paveju.

“Maskvos siūloma Lie
tuvai “autonomija”, tai ne 
autonomija, bet vergija, 
tai siekimas išrašyti mūsų 
tautai mirties dekretą”.

I

Lietuvoje Uždaro Vienuolynus
Iš Kauno praneša sovie-l 

tų skirto cenzoriaus pra-j 
leistas žinias, kad visa Į 
nuosavybė, priklausanti 
bažnyčioms ir vienuoly
nams nusavinama be atly
ginimo ir vienuolynai pa
naikinami.

“Nusavintoji žemė bus 
padalinta ūkių darbinin
kams, ypatingai tiems, ku
rie buvo areštuoti už poli
tinį veikimą”, sako Kauno 
žinių agentūra.

Ką visą tai reiškia? Aiš
ku, kad dabartinė Lietuvai 
sudaryta valdžia pataikau
ja Maskvai, ir vykdo tai, 
kas jų manymu, patinka 
Maskvai.

Dabartinė valdžia Lietu
vai paleido seimą.

Visus naujus patvar
kymus, naujus įstatymus 
leidžia nauja valdžia, ne
paisydama ar kam patin
ka, ar ne.

Tiesa, Lietuvos konstitu
cija, nesant seimui, duoda 
teisę prezidentui leisti į- 
statymus. Bet seimas bu
vo, o tik jį Justas Paleckis 
paleido, kad turėtų laisvas 
rankas viską taip tvarkyti, 
kaip jis ir Maskva nori. 
Bet ar tai yra demokra
tiška taip daryti? Justas 
Paleckis ir kiti, kurie jo 
režimą dabar remia, kalba 
labai garsiai apie demo
kratiją, bet pasigrobią 
Lietuvos vairą labai nede
mokratiškai elgiasi.

Beje, komunistai labai 
garsiai reikalavo ir reika
lauja atskirti Bažnyčią 
nuo valstybės Lietuvoje. 
Valstybę sudaro jos gy
ventojai, jos piliečiai. Val
stybė privalo tarnauti pi-i 
lifečiams ir bendrai vi
siems gyventojams, o ne 
piliečiai valstybei, kaip 
kad dabar yra. Taigi Baž
nyčios jokiu būdu negali
ma atskirti nuo valstybės, 
nes ne nuo jos Ji priklau
so.

Komunistai, tuoj po so
vietų Rusijos armijos oku- 

, pavimo Lietuvos, pasisakė 
. už tokį Bažnyčios “atskiri- 

mą” nuo valstybės, kokis 
• yra Jung. Valstybėse. J. 

Valstybėse Katalikų Baž
nyčia, kaip ir kitos bažny
čios, turi pilniausią laisvę. 
Čia niekas nekonfiskuoja 
Bažnyčios turto, niekas 
nevaržo tikinčiųjų. Visi tu
ri lygias teises. Bažnyčios 
yra paliuosuotos nuo mo
kesnių valstybei. Bažny
čios turi teisę prašyti ti
kinčiųjų aukų bažnyčių, 
mokyklų ir kitų įstaigų iš
laikymui. Visai kitaip yra 
sovietų Rusijoje. Ten ti
kintieji neturi jokios lais
vės, jokių teisių. Bet ir ten 
Bažnyčia tebėra nesu
griauta. Čia nekalbu apie 
bažnyčias, kaipo pastatus, 
bet apie Bažnyčią žmonių 
širdyse. Sovietų Rusijoje 
Bažnyčia žmonių širdyse l

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — F. Zaletsklenė,
564 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Sakoma, karas tai tur būt pragaras. Bet ir karo paliesti ir sužeisti 
kariai, gavę progos toliaus pasišalinti nuo šūvių ugnies, kad ir sužeisti 
mėgina savo laiką paįvairinti, kad ir su kortų žaidimu. Štai šiame vaiz
delyje matome, kuomet sužeistieji britų kariai su slauge tykūmoje, toli 
nuo karo lauko praleidžia laiką kortuodami.

SLA Pasmerkė Sovietų Žygį
“Draugas” Rašo:
SLA seimas vieną gerą 

darbą atliko, pasmerkda
mas Sovietų Sąjungos im- 
perialistišką žygį. Seime 
priimta tokio turinio re
zoliucija:

“Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje laikytame 
savo seime, Morrison vieš
buty, Chicago, III., birželio 
24—29, 1940 m., po dabar
tinės Lietuvos padėties 
diskusijų, nutarė išnešti 
sekamo turinio rezoliuciją 
priešais sovietus dėl jų 
militariško Lietuvos oku-

; pavimo:
Kadangi Sovietinė Rusi

ja okupuodama Lietuvą 
sulaužė pirmiau padarytą 
sutartį, kurioje buvo paža
dėjus apsaugą ir nepuoli- 

I mą Lietuvos;
Kadangi užimant Lietu

vą, Sovietų Rusija užbaigė 
Lietuvos nepriklausomy
bę, ir su jąja, sykiu, užbai- 

i gė žmonių apsisprendimo 
teises link savistovio tvar- 
kimosi ir link savosios vy
riausybės;

Kadangi su Maskvos pa
galba, tiesioginiai buvo pa
sikėsinta pakeisti Lietuvos 
vyriausybę į diktatūrišką 

: kryptį, kuri paneigia visus 
. demokratijos principus;

Todėl, tegul būnie nutar
ta:

1) SLA Seimas griežtai 
pasmerkia Lietuvos nepri
klausomybės pažeidimą 
per militarišką okupaciją 
ir per tiesioginį įsakymą, 
kuris paeina iš Sovietinės 
Rusijos;

2) Šis, SLA Seimas, atsi
kreipia į visus Amerikos 
lietuvius, o ypatingai į Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narius, kviesdamas 
juos veikti dėl palaikymo 
Lietuvos Laisvės ir Lietu
vos Nepriklausomybės ir 
kad būtų duodama visokia 
pagalba dėl išlaisvinimo 
savo motutės Lietuvos iš 
po užrubežinių okupantų 
jungo ir iš po svetimos po
litinės priespaudos”.

100 Užmušta, Tūkstančiai 
Sužeista Meksikos 

Rinkimuose

Naciai Čilėj Puola Jung. 
Valstybes - Britaniją

Kaunas praneša, kad 
naujos Lietuvai vyriausy
bės kontrolierius Jonas 
Mašiotas atleistas nuo pa
reigų, o į jo vietą paskirtas 
Liudas Adomauskas, ex- 
kunigas, kuris gyvenimo 
nustumtas pateko į kalėji
mą už veikimą svetimai 
valstybei. Kartu su Ado- 
mausku kalėjime sėdėjo ir 
kitas ex-kunigas, J. Viliu-j 
nas, karštas komunistas.

Lietuvos vyriausybė a- 
nais metais, pasikeisdama 
kaliniais su sovietų Rusi
ja, Adomauską ir Viliūną 
atidavė sovietams. Buvo 
žinių iš sovietų Rusijos, 
kad J. Viliūnas sušaudytas 
Rusijoje, o Adomauską so
vietai dabar grąžino Lietu
vai, ir jį pastatė atsako- 
mingon vieton.

Santiago, Čilė, liepos 8— 
Naciai veda smarkią pro
pagandą Čilėje-prieš Jung. 
Valstybes ir Angliją. Ten 
yra stipriausia “penktoji 
kolona”, kuri veikia dieną 
ir naktį, kad pakreipti Či
lės valstybę prie Vokieti
jos.

Naciai turi militares, po
litines ir ekonomines or
ganizacijas, kurios esą 
vadovaują Vokietijos pa
siuntinybė, ir esą pasiruo
šę veikti momento prane
šimu. Ženklas esą būtų 
duotas Jung. Valstybėms 
išėjus į karą arba daugiau 
įsitraukus su pagelba An
glijai.

Sakoma, kad Vokietijos 
pasiuntinybė išleidžianti 
nuo $50,000 iki $100,000 į 
mėnesį.

I

Rusija Pasiuntė Daugiau 
Kariuomenės Rumunijon

Ar Nėra Kitokio Darbo?

tebėra gyva, ir jos nė pra
garo vartai nenugalės. 
Bezbožninkų pajėgos yra 
persilpnos išrauti tikėjimą 
į Dievą, į Amžinąją Tiesą 
iš žmonių širdžių.

Taigi ir Lietuvoje gali 
prisisteigti bezbožninkų 
rateliai’, persekioti tikin- 

j čiuosius ir jų vadus su val
džios pagalba, bet tikėji
mo iš lietuvių širdžių ne
išraus, bet dar labiau lie
tuvius užgrūdins dirbti 
Bažnyčios ir tėvynės nau
dai.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 
E. 7th St.. So. Boston, Mass

Vokiečiai Bombardavo 
Angliję

Londonas, liepos 8 — Va
kar per visą dieną ir šian
dien Vokietijos lakūnai iš! 
lėktuvų bombomis bom
bardavo Anglijos miestus. 
Mažiausia penki žmonės, 
įimant ir vieną policinin
ką, užmušta, daug namų 
suardyta.

Tuo pačiu laiku, Anglijos 
povandeninės 
bombardavo 
laivus.

Mexico City, liepos 8, — 
Vakar Meksikoje f 
prezidento rinkimai. Prie
šingos politinės grupės ve
dė pašėlusią kampaniją. 
Kandidatais į prezidentus 
buvo dabartinis preziden
tas Cardenas ir jo oponen
tas gen. Juan Andreu Al- 
mazon.

Politinių partijų nariai 
ir simpatizatoriai susišau
dė. Policija ir kariuomenė 
įsikišo malšinti partijų 
riaušininkus. Apskaičiuo
jama, kad 100 žmonių už
mušta ir tūkstančiai su- 

j žeista. Spėjama, kad už- 
Į muštųjų skaičius padidės. 
Tarp sužeistųjų yra du A- 
merikos piliečiai, būtent, 
Edvardas J.
Davenport, 
nard Durso, 
Georgetown 
studentas, iš Union City, 
N. J.

Politinės riaušės įvyko 
ne tik sostinėje, Mexico 
City, bet ir provincijoje.

Rinkimų rezultatai dar 
nežinomi. /

torpedos 
Vokietijos

Spauda spėlioja, kad 
Krėvė - Mickevičius par
veš Lietuvai “dovaną” iš 
Maskvos, būtent, įsakymą 
palaidoti Lietuvos nepri
klausomybę ir paskelbti, 
kad Lietuva “yra sovietų 
Rusijos 13 respublika”.

Lietuvoje “10,000 lietu
vių kareivių, 70,000 minia, 
10,000 minia, 15,000 minia 
masiniuose susirinkimuo
se reikalauja prijungti 
Lietuvą prie sovietų Rusi- 

į jos”. Tokias žinias pralei- 
jdžia iš Kauno sovietų pa
statytas cenzorius.

Vadinasi, jeigu “reika
lauja”, tai Stalinas tik iš
pildys “lietuvių reikalavi
mus”.

Patriotingieji lietuviai, 
taip pat ir lietuvių išga
mos, supranta, kad visi tie 
“reikalavimai” yra suda
ryti prievarta. Lietuvių iš
gamos pritaria sovietų ko
misarų užgaidoms ir rei
kalavimams. Bet patrio
tingieji lietuviai griežtai 
smerkia sovietus už oku
pavimą Lietuvos ir reiškia 
gilią užuojautą Lietuvos 
kariuomenei, Lietuvos 
šauliams ir bendrai vi- 

i ir ko
vojantiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės. Amerikos lietuviai 
vieningai ruošiasi į pagal
bą saviesiems Lietuvoje 
kovoti prieš pavergėjus 
sovietus, kurie sulaužę 
sutartį šeimininkauja mū
sų tėvynėje.

I

Tuose susirinki-

15,000 žmonių”, 
susirinkimuose

dalyvauja 70,000, siems kovojusiems

Bucharestas, liepos 8 —L ....
Sovietų Rusijos komisarai , a eJ11^uose

Pažymėtina, kad dabar 
Lietuvoje nieko daugiau 
neveikiama, o tik organi
zuojama masiniai susirin
kimai.
muose 
10,000, 
Visuose
“sveikina” Staliną, raudo
nąją armiją, Molotovą; 
vyksta manifestacijos, ku
riose neša Lenino, Stalino 
ir kitų paveikslus. Viskas 
dedasi Lietuvoje, bet taip, 
kaip Maskvoje. Ne Lietu
vos didvyriai: Basanavi
čius, Baranauskas, Valan
čius, Maironis, Kudirka 
pagerbiami, ne Lukoševi
čius, Juozapavičius ir kiti 
didvyriai, žuvę kovose dėl 
Lietu .os nepriklausomy
bės ir laisvės, bet “pager
biami” tie, kurie užplūdo 
Lietuvą, sudarė Lietuvai 
valdžią iš asmenų, kurie 
dirbo ir dirba (gal ne visi) 

į prieš Lietuvą 
klausomybę,

ivvrVrv ooviecų ivusiios Komisarai , .. .įvyko . < v ką veikimą,pį pasiuntė daugiau raudon-
armiečių motorizuotų divi
zijų į užgrobtas Rumuni
jos teritorijas: Besarabi
ją ir Bukoviną.

Buv. Ministras Beckas Nusi
pirko Du Cukraus Fabrikus

Šiauliai

ir jos nepri- 
kurie sėdėjo 
už išdavikiš-

Tik Komunistai Turi Laisvę 
Lietuvoje

Mallen, Jr. iš 
Iowa, ir Leo-

18 m. amž., 
Universiteto

Reikalingi Amatininkai

Havasas skelbia, jog ita
lų laikraštis “Messagero” 
pranešė, kad Lenkijos buv. 
užsienių reikalų ministras 
Beckas Rumunijoje nusi
pirko du didelius cukraus 
fabrikus, kurių vertė sie
kia 200 milijonų lejų. Lai
kraštis pridūrė, kad žinia 
apie tai Rumunijoje gyve
nančių lenkų emigrantų 
tarpe padarė didelį įspūdį.

Lietuvoje legalizuota 
komunistų partija, suor
ganizuota jaunų komunis
tų sąjunga, profsojūzai ir 
kitokios pagal sovietų kur- 
paliaus organizacijos. Ta
čiau, uždaryta tautininkų 
sąjunga ir neleista atgai
vinti Krikščionių Demo
kratų, Liaudininkų, So
cialdemokratų partijoms.

Vadinasi, šiandien Lietu: 
va nieku nesiskiria nuo 
sovietų Rusijos. Lietuvoje
naujoji valdžia leido lais-J 
vai veikti tik Komunistų' 
partijai ir komunistinėms: 
organizacijoms.

Ne komunistinės organi
zacijos, ne komunistinio į- 
sitikinimo žmonės neturi 
laisvės. Tai yra faktas, ku
rio negali užginčyti ir rau-,

Kaunas, Elta, 1940 V/27. 
Gegužės 28 d. į Estiją iš
vyksta trečias žemės ūkio 
darbininkų transportas. Šį 
kartą vyks apie 500 asme-

PRAŪŽĖ SMARKI 
r; AUDRA

Gegužės mėnesio pabai
goje pro Šiaulius praūžė 
nepaprastai stipri audra 
su ledais. Audra daugiau
sia palietė Šiaulių bei kai- 

; myninius valsčius, kur 
į daugelyje vietų ledai su- 
I naikino pasėlius, sodus ir 
kt. Kai kuriose vietose le
dai išmušė langų stiklus 
bei šiaip padarė įvairių 
nuostolių. Nors audros pa
daryti nuostoliai dar ne
apskaičiuoti, tačiau spėja
ma, kad jie bus gana dide
li. Nukentėję ūkininkai 
jau kreipiasi į atatinka
mas įstaigas, prašydami 
pašalpų bei kitų lengvatų.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Butelyje

nų. Paskutinis darbininkų į doniausias sovietų gynėjas 
t ra n snnrt n s; išvvks hiržolin m_ utr v__ ___transportas išvyks birželio 
pirmoj pusėj.

iš “L.” ar “V.” pastogės.

Kaunas, Elta, 1940 V 31. 
Lietuvai kasmet reikalinga 
bent 1,000 naujų kvalifi
kuotų amatininkų. Amatų 
mokyklos kasmet išleidžia 
apie 400 mokinių, tačiau a- 
pie 50% jų nedirba savo 
pasiruoštoje srityje.

Vilnius, Elta, 1940/'V 1/1. 
Švietimo Ministerija Vil
niaus srityje įsteigė 19 
valst. bibliotekų, kurių gy
ventojai jau seniai laukia. 
Vilniaus apskr. pradžios 
mokyklų statybai skirta 
šiais metais 300,000 Lt., o 
kai kurios mokyklos jau 
baigiamos statyti.

"Reikalauja" Prijungti Lie
tuvę Prie Rusijos

Kaunas praneša, kad so
vietų Rusijos komisaras 
Molotovas iškvietė i Mas
kvą p. V. Krėvę - Mickevi
čių. sovietų pastatytą Lie
tuvai užsienių reikalų mi
nistrą.

I

SIME 
įsės
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Balkanai Jau Užsiliepsnojo I

Politikoj yra įsivyravus nuomonė, kad be Balka
nų negali būti europinio karo. Šiuo atveju atrodė, kad 
Balkanai pasiliks nuošaly, bet dalykai taip krypsta, 
kad Balkanai bus įpainioti ir gali suvaidinti lemiančią 
rolę. Tam yra daug priežaščių, bet svarbiausios tai ši
tos keturios: Rumunijos aliejus, Dunojaus žiotys, Bal
kanų tautų nesantaika ir siekimas įsigyti daugiau te
ritorijos kaimynų lėšomis ir Dardaneliai. Dabar visos 
tos keturios priežastys ryškiai išėjo priekyn. Rumuni
jos aliejus ir Dunojaus žiotys lygiai svarbios rusams 
ir vokiečiams. Raktą į Dardanelius kol kas laiko tur
kai, bet jį nuo amžių trokšta paveldėti rusai. Jų carai 
nuo neatmenamų laikų kreipė godžias akis į Konstan
tinopolį — Cargradą, dėl kurio jie vedė nuolatinius su 
turkais karus. Andai bolševikai gardžiai juokdavosi iš 
buvusio Kerenskio laikais užsienių ministerio Miluko- 
vo, kad jam nieko daugiau nerūpi, tik Konstantinopo
lio “prolyvai” (sąsmaukos). Gi dabar jie patys, virstą 
gryno plauko imperialistais, kaip tik eina carų ir Mi- 
lukovo pėdomis ir per Besarabiją lenda į Dunojaus 
žiotis, drauge darydami spaudimą į turkus, kad ati
duotų sovietams raktą į Dardanelius.

Drąsūs Stalino žygiai šiuo momentu lyg įrodytų 
jo politinį gudrumą, bet ar gi jis nenujaustų, kad 
siekdamas užgrobti Rumunijos aliejų ir Dunojaus žio
tis, skaudžiai suduoda per Hitlerio kišenių? Jei Stali
nas tai nu junta (kitaip negali būti), tai jis turi turėt 
begalinį pasitikėjimą raudonąja armija. Jei taip, tai 
gruzino gyvenime įvyko staigi atmaina. Asmeniniu 
drąsumu jis niekad nepasižymėjo ir visados versdavo
si apsukrumu ir intrygomis. Gi dabar į senatvę neap
dairi drąsa užima atsargumo vietą.

Šiuo momentu Hitleriui labai nepatogu savo 
“draugą” pulti: jis užimtas didingu užsimojimu užka
riauti Angliją. Mussolini taip pat neišdrįs vienas su 
meška kamuotis. Stalinas džiūgauja dėl lengvų prieš 
rumunus laimėjimų. Bet — kas bus toliau? Besiekda
mi Cargrado, carai užbaigė savo viešpatavimą. Ar ir 
caras Stalinas siekia tokio pat likimo? K.

DAR BININ K A S

Prezidentas Roosevelt kalba iš balkono į 3,000 Demokratų moterų 
būrį, kurios suvažiavo Washington’e konferencijoj.

Kas Link L.D.S. Jubiliejaus
Daug kas rašoma ir sa- neperdėsiu pasakęs, kad 

koma ir jau 1rengiama’tik keletas nuošimčių, o 
LDS jubiliejui paminėti, kur visi kiti ?

Jei mes vadinamės kata-Tuo ir aš noriu pridėti ke- Jei mes vadinamės kata. 
lėtą žodžių, nes jaučiuosi ukai tai turime tikrai ' 
iv* Aonc? on “T In vhimnlzn” ! z 1

I1

Ar Kolumbas būtų atradęs Ameriką, jei pirmas 
nepasisekimas būtų atėmęs jam norą. Tihamer Toth.

Vyskupo Brizgio 
Konsekracija

i vertinti naudokimės, pa-[ 
Ižinkime savo priešus bei; 
; savo sielos nuodus. Nc-duo-, 
i kime nė vieno savo skatiko: 
i priešo naudai ir nepirkime 
i už savo skatikus savo šie-1 .... . . , . TAi, . a Tz- i v • zilikoie įvyko vysk. Dr. V. Jai nuodu. Kiek galima vi-i_, . •? ; J J, - Brizgio konsekraci ja. Kcn-si ir visur remiame savoj __ , J
idėja, t. y. savo idėjos! 
snaudą, ją labiau supras
kime. ią studijuokime ir 

i ią palaikykime, ne prievar
ta. ne su kito vargingu į- 
, kalbėjimu, bet patvs su
praskime tikrąją savo pa
reigą ir __

; bei meile artimo, be kurios 
! nemanykime, kad esame 
j geri katalikai.
I

Vienas 16-to amžiaus 
mokslininkas yra pasakęs: 
“Dangus yra, bet i jį pa
tenka tie, kurie žino į jį 

Į kelią”. Reiškia, kas prie jo 
prisirengia, tas gali jį lai
mėti.

Kas link to jubiliejinio 
atminimo, knygos, tai ži
noma sunku visiems įtikti, 
kad tas ar tas būtų gera. 
Mano supratimu, nedaryti 
nieko, kas daug kainuoja 
ir turi mažą vertę. Jei ga
lima, tai man ;________
savaitės vietoje “Darbi- sveĮkino telegramomis. Y- 
ninko” išleisti tam tikrą Patingų ovacijų susilaukė 
žurnalą, kaip pusė “Darbi- Įarkivysk. nuncijaus Cen- 
ninko” formato didumo, tozos kalba, kurioje šv. 
(“Darbininką” turime iš
leisti. Red.), kiek geresnio

Kaunas — Gegužės 19 d.
Kauno Arkikatedroje Ba

sekracijos apeigas atliko 
arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas, asistuoja- 

i mas vysk. M. Reinio ir 
i vysk. Matulionio. Į iskil- 
mes atsilankė šv. Tėvo 
nuncijus arkivyskupas

... .. j u Centozas, respublikos pre-įr tikraų gerą darbai ., x „ *zidentas Antanas Smeto
na, min. pirm. A. Merkys 
ir kai kurių Ministrų Tary
bos nariai, vysk. Staugai
tis, vysk. Kukta ir daug 
naujojo vyskupo artimųjų 
bei pažįstamų. Po konsek
racijos iškilmių įvyko pie
tūs, kurių metu solemni- 
zantą sveikino arkivysku
pas Metropolitas J. Skvi
reckas, nuncijus arkivys
kupas Centozas, min. pir
mininkas A. Merkys, prel. 
Šaulys, vysk. M. Reinys, 
prel. Bartkus (Vilkaviškio 
semin. rektorius), dr. J. 
Pankauskas (KVC pirmi- uy. UV1 x

atrodo tos ninkas)» be to, visa eilė

skaityti ir gaivinti savo 
sielą naudingais pasiskai
tymais ir pamokinimais. 
Kuomet mes turime pilną 
laisvę ir galią pilnai nau
dotis tais mūsų sielos ide- 

į alais, tuo dvasiniu maistu, 
tai nemokame jo įvertinti. 
Dėl tokių savo tikrai pasa
kius apsileidimų galime ir 
čia tos laisvės netekti. Ko
dėl? Todėl, kad mes dau
giau remiame savo sielos 

I priešą negu savo idėjos 
prietelį.

t

i Mūsų brolių apgailėtinas 
likimas tėvynėj, dabar gal 
duos suprasti savo priešo 
rėmimo reikšmę ir dauge- 

l liui atidarys akis. Sakau

ir esąs su “Darbininku 
giminystėje. Kuomet ‘Dar
bininkas’ gimė, ir kuomet 
kun. F. Kemėšis važinėjo 
su tos organizacijos reika
lais New Yorko apylinkėj, 
tai teko ir man šiuo-tuo 
prie to darbo prisidėti ir 
dėl kelių kuopų pasidar
buoti, ir gal nevienam įsi- 
pykti dėl to.

Gal aš tuomet ir menkas 
darbuotojas tebuvau ir ne- 
kažiką galėjau padaryti, 
bet šiandien toji organiza
cija daug nuveikė per 25 
gyvavimo metus. Nuveik
ta nemažai, bet galėjo bū
ti padaryta daugiau. Ar 
daug LDS kuopų yra? Tik 
kur-nekur, o ji turėtų bū
ti kiekvienoje lietuvių ko
lonijoj, kur tik bent kelt 
randasi lietuviai, nes jie.kį nebūtų lietuvišką laik- 
yra šioki ar toki darbinin-Į raštį, kartais net savo ide- 
kai. Ar daug tų mūsų bro-, jos priešų. Kodėl vietoj tų
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bininkų organiazcijos? Gal rojo maisto, kiekvienam laisvę, tai išmokime ją į-

prasti savo kaipo kataliko, 
privalumą, tikras parei
gas remti ir palaikyti sa
vas organizacijas bei sa
vus reikalus. Tai gyvas 
reikalas palaikyti tarpe 
savųjų tikrą susijungimą, 
susipažinimą, ir vieni ki
tiems padėti, pagelbėti rei
kale, koks jis nebūtų. Tuo
met bus geri darbai, bei 
meilė artimo, jog tai ant
ras Dievo įsakymas, mylė
ti artimą, kaip patsai save. 
Be artimo meilės, be gerų

i

I

I

darbų mūsų tikėjimas yra labai gaila, bet po laiko pa-1 pačiu kaštu, kaip atspaus-
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kurioje šv.
Tėvo nuncijus palinkėjo 
Lietuvai susilaukti pirmo- 

popierio, ir ten, jei kas bus J° kardinolo vysk. V. Briz- 
prisiuntę, galės jų paveik- asm^n^’ J _V*,sli 
sius patalpinti ir aprašyti 
apie tą ar kitą dalyką, ir 
galėtų tikrai pasilikti ilgai pažymėjo^ mylĮs 
atminčiai, net ir namuose r 
prie knygyno kaip papuo
šalas, ir taip pat knygy
nuose, kad išeitų veik tuo

nimus atsakė solenizantas 
vysk. Brizgys. Ta proga jis 

'■ ; visus 
žmones, tačiau savo tėvy
nę mylįs labiausiai ir esąs 
pasiryžęs savo darbais pa- 

! teisinti jam siunčiamus 
linkėjimus.

I

be naudos. Kadangi tikėji- mato savo klaidas ir su-’dinimas “Darbininko”. Bet 
mas į Dievą, ir geri darbai pranta kam jie tarnavo ir 
yra kaip brolis ir sesuo, 
todėl tikėjimas be gerų 
darbų nėra tikėjimas.

Mūsų broliai katalikai 
veik kiekvienas skaito ko-

ko sulaukia. Dabar supras 
vertę tos brangiausios idė
jos, kada nebus leidžiama 
jos siekti ir už tai bus per
sekiojami, kankinami ir 
žudomi. Bet tiek to dėlto 
klausimo, gal man bus lei- 

i _ ‘ sta toliau pasakyti. Kol tū
lių priklauso prie tos dar-' nuodų nenorima duoti tik-1 rime gerą progą ir pilną

t

vietoj tų bereikalingų iš
laidų paremti verčiau dali
mi tą patį “Darbininką”, 
sau ar kitam užsakyda
mas. Daryti ką nors, kadi 
tą organizaciją ir patį 
“Darbininką” praplėsti; 
bent keleriopai, kaip jis y-1 
ra dabar, tai bus naudin
gas darbas, tam reikia su
sirinkimų. J. K. Mikas. j

Kaunas, Elta, 1940 V 28. 
Šiuo metu intensyviai vyk
domi Karo Muziejaus so
delio praplėtimo darbai. 
Naujoje Karo Muziejaus 
sodelio dalyje, už žuvusių
jų dėl Lietuvos laisvės ir 
Nežinomojo Kareivio ka
po, bus įrengtas spaudos 
draudimo metą vaizduojąs 
skyrius.

Vestuvės Marcinkonių Apylinkėje
(Tęsinys)

Kvieslys suduoda 3 kart į “bolką” lazda ir 
sako: “kur ca yra motka, tegu prieina prie 
švinto stalo”. Prieina motina ir deda ant lai
komos kvieslio lėkštės drobę arba pinigus. 
Kvieslys atsiliepia: “dovanoja motka ne auk
su, sidabru, ale ščiesciu ir daliu”. Nuotaka 
pradeda verkauti:

Motula mano, gulbela mano,
Dėkui, motula, už dzidzias dovanelas 
Už auksų, sidabrelį.
Cik nedėkui motulai,
Ku mani pragišinai jaunų dukralį.
Velei būtai, motula, šituo auksu ir sidabre- 
Apmokėjus svecimai šalalai, /liu
Būtai atvadavus manu valnių valalį.
Taip kvieslys išaukia brolius, seseris, gimi

nes ir kaimynus. Už dovaną kvieslys duoda 
kiekvienam taurelę degtinės ir gabaliuką 
sauso sūrio. Nuotaka dėkodama kiekvienam 
atsako rauda.

Kada visi apdovanoja, “dručka” deda ant 
lėkštės gabalą pyrago ir sūrio ir siunčia jau
navedžiui, kuris, įkišęs į pyragą 20 skatikų, 
siunčia nuotakai. Taip daro tris kartus. Tre
tį kartą jaunavedys deda didesnę sumą pini
gų, kuriuos nuotaka pasiima sau. Ateina ta
da pas ją jaunavedys ir atsisėdęs išgeria su 
ja po stikliuką degtinės, o paskui eina šokti.

Kitą dieną vakare rengiasi nuotaka va
žiuoti pas jaunavedį; užsideda karnieta (mo
teriška kepuraitė), o ant jo skarą, kad nesi
matytų, apsirengia ir sėdasi už stalo su savo 
šalimi (“pulku”). Jaunavedys sėdasi už kito 
stalo. Kada vežimai parengti, išeina jaunave
dys ir atsistoja viduryje pirkios. Tada ateina
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tėvas, paima nuotaką už rankos ir privedęs 
prie jaunavedžio paduoda jam jos ranką. 
Nuotaka pradeda raudoti. Tada jaunavedys 
veda ją tris kart aplink stalą; paskui juos se
ka palydovai.

Nuotaka apėjus pirmą kart aplink stalą 
puolą “pakucioj” ant kelių ir rauda:

Palenkiu gluodnių galvelį,
Ale ne žalių rūtelį
Pirmiausia Ponui Dzievuliui 
Panelei Švenčiausiai.

Apėjus antrą kartą vėl puola ant kelių ir 
rauda: —

Palenkiu gluodnių galvelį,
Ale ne žalių rūtelį,
Šitai šventai pakūtelai 
Kur aš jauna’ ežeriau krasnų stogelį, 
Kur aš jauna uginau žalių rūtelį.

Tretį kart apėjus ir nusiklaupus rauda taip: 
Palenkiu gluodnių galvelį,
Dėkavoju aukštai klėtialai,
Ir Ponui Dzievuliui,
Kad gražiai išnešiojau žalių rūtelį.

Dramtiškiausias momentas, kada nuotaka 
žengia iš savo gimto tėvų namo. Raudodama 
atsiliepia graudingu balsu:

Nusileiskit, iškirsciniai slanksteliai, 
Ba aš nepakeliu savo aiklių kojalių, 
Nugriūkit, mūrelio sienelės, 
Paskambėkit, zerkoliniai langeliai 
O aš išeinu paskucinį rozelį 
Be valnios valalės, be žalios rūtelės! 
Ba aptemė mani mergelį - 
Svecima šalelė, kap juodas debesalis. 

Susigraudinę verkia visi susirinkusieji. 
Nuotakos tėvas vėl žegnoja kelią daryda

mas smėlyje kryžių. Tuo tarpu griebia jauna
vedys nuotaką į glėbį, sodina į vežimą ir ko- 
greičiausiai šūkaudami, rėkaudami važiuoja. 
Yra tai vienas senovės papročių, iš žmonos 
vogimo laikų. Riksmas, švilpimas ir šūkavi
mas yra viena iš priemonių, kuria galima esą 
nubaidyti visas blogybes ir piktas dvasias. 
Sutiktus pakeliui kryžius apjuosia nuotaka 
juostomis. Taip pat meta juostas pakeliui 
sutiktiems piemenims. Tas aiškiai rodo, kad 
šis paprotys yra užsilikęs iš žmonos vogimo 
laikų, kada pavogta mergaitė, norėdama duo
ti ženklą savo giminėms, į kurią šalį ją nuve
žė, mėtė pakeliui įvairius daiktus, pagal ku
riuos surasdavo ją.

Privažiavus jaunavedžio sodybą, nuotaka 
meta ant vartų juostas, o žmonės gaudo. Įė
jus į pirkią meta vieną juostą ant priekros- 
nies — židinio, kuriame paprastai laiko žari
jas; kitą pakabina ant šaukštų. Taigi visų 
pirma apdovanoja namų židinį. Paskui eina 
prie vadinamųjų “kavolių”, kurie prie stalo 
kala ir apdovanoja juos juostomis.

Užu stalo sėdi kaimynai ir saugo soda, 
panašiai kaip ir pas nuotaką. Jaunavedys iš
perka tą sodą degtinės buteliu. Nuotaka, už
sidengusi veidą skara, sėdasi užu stalo. Pas
kui ateina jaunavedžio motina, sveikinasi su 
nuotaka, kuri nusiima nuo galvos skarą ir 
apdovanoja motiną stomenimis. Tada atneša 
papuoštą rūtomis, riestainiais, paukštukais 
ir tt. karvojų ir stato prieš nuotaką. Dažnai 
ant karvojaus esti įbestos trys šakutės, ku
rios turi po tris išsišakojimus. Tos šakutės 
būna papuoštos kaspinėliais. Tarp šių šaku
čių stovi papuošta lėlė, kuri vaizduoja “mar
šalką”.

Puotos metu jaunavedžio motina atneša 
dubenį kiaušinienės, stato ant stalo ir apden
gia skaryte. Nuotaka dovanoja stomenimis 
motinai, kuri nudengia dubenį.

Susirinkusios moterys stovėdamos prie 

stalo dainuoja juostaites (dainas už kurias 
gauna dovanų juostas), kuriose giria nuota
ką. Po puotos nuotaka šoka iš eilės su visais 
“ženiko” broliais; po šokio kiekvieną brolį ap
dovanoja juosta.

Apie vidurnaktį jaunavedys sėdasi užu 
stalo, ir prasideda dovanojimas, panašiai kaip 
ir pas nuotaką. Po dovanų rengiasi gulti. Jau
navedžio sesuo arba brolienė kloja jaunave
džiams lovą; po galva padeda saują vilnų, kad 
avys veistųsi. Už paklojimą gauna ji rankš
luostį.

Ryte muzikantas eina žadinti jaunave
džių; už tai gauna rankšluostį. Jaunavedžio 
sesuo paduoda vandens praustis: apdovanoja 
ją nuotaka juosta. Nuotaka, atėjus į pirkią, 
apdovanoja visus svečius juostomis, rankš- 
luoščiais, stomenimis. Padeda juostą net ant 
šluotos ir samčio, ir sėdasi užu stalo. Prasi
deda linksmo pabūdžio pusryčiai. Visi valgo, 
geria, “ūkauna”, dainuoja ir tt. Vakare išva
žiuoja nuotakos giminės; vagia viską, kas pa
sitaiko. Išlydėdama nuotaka savo giminės 
rauda. Pasilikusieji svečiai rengia “čigono 
veseilią”. Moterys atsineša iš namų lašinių, 
kiaušinių ir sviesto, o vyrai degtinės. Vėl puo
tauja ir dainuoja įvairias linksmas, nekuk
lias (“blevyzgas”) daineles. Pabaigoj puotos 
svoka su muzika šokdama atneša karvojų, 
kurį padėję ant stalo “nurėdo”. Nuotaka duo
da svokai stomenis. Pavalgę svečiai išsiskirs
to. Karvojus kepamas yra iš ruginių miltų; 
jį nuotaka sekmadienį po vestuvių neša į 
bažnyčią ir padeda ant altoriaus.

Pirmas sekmadienis po vestuvių vadina
mas “poveseilia”. Tą dieną atvažiuoja nuo
takos tėvai.

Sekantį sekmadienį jaunavedžiai važiuo- 
. ja pas nuotakos tėvus atsivaryti “pasogos”, 

kuri susideda iš karvių, jaučių, avių ir t. p. 
Tuo vestuvių apeigos ir baigiasi.

Pabaiga. %



'Antradienis, Liepos 9 d., 1940

Kuo Pasižymėjo MK Studentu Ir Profesionalų Seimas
' DARBININKAS *

Š. m. liepos mėn. 2—3 d.d. į-i Antra džiugu ir pabrėžtina 
vykęs Marianapoly ALK Stu- tai, kad seime nebuvo išsitarta 
dentų ir Profesionalų seimas 
praėjo labai rimtai, ir savo nu
tarimais iškyla aukščiau buvu
sių seimų.

Ypatingai galima iškelti vie
šumon keletą dalykų, kurie 
daugiau įsidėmėtini platesnei vi
suomenei.

Visų pirma šiame įvykusiame 
seime iškyla jaunimo rimtas nu
sistatymas, pasiryžimas ir skel
biama kova dėl lietuvybės ir 
kova dėl savo idealų, kuriuos 
katalikiškas, mokslus einąs jau
nimas paskelbė pasauliui trum
pu šūkiu: “Dirbk Tautai, Siek 
Mokslo, Gyvenk Tikėjimu”. Jei 
šiame seime būtų buvę daugiau 
profesionalų ir daugiau visuo
menės, ypač jaunimo vadų, tai 
jie būtų pamatę, kad jaunimas, 
kuris gana yra apleistas moka 
dirbti ir savarankiškai ir labai 
rimtai. Paskaitas skaitė patys 
organizacijos nariai studentai, 
kurių švaria lietuvių kalba rei
kia stebėtis ir didžiuotis. Kalbų 
turinys taip pat kelia rimtas 
tautybės ir katalikybės proble
mas, kurios spaudoje bus pa
skelbtos vėliau.

Seimo atstovai iškėlė rimtų 
klausimų ateities darbams, kaip 
štai:

1. Sustiprinimui savo veiki
mo, kviesti į kuopų susirinki
mus katalikus profesionalus.

2. Didėjant ir stiprėjant or
ganizacijai, steigti atskirus ra
jonus, kurie pagyvintų veikimą.

3. Didesnio darbo išplėtimui ir 
jo sustiprinimui, kuopos pasi
ryžta energingai ir veikliai dar
buotis savo kolonijose, pirtrau- 
kiant naujus narius ir padedant 
jiems auklėtis savo šūkio dirvo
je.

nei vieno angliško žodžio. Vi
sas seimas praėjo kalbant lietu
viškai ir labai jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje. Meninė dalis 
čia pralenkė savo lietuviškumu 
daugelio organizacijų menines 
programas. Seimo lietuvišku
mas atidaro daugeliui lietuviškų 
organizacijų, ypač kai kurioms 
profesionalų organizacijoms a- 
kis. Šiuo atsitikimu toms orga- 
niazcijoms geriausias pavyzdys. 
Nepriderėtų senesniems moky
tis iš jaunesniųjų, tačiau gyve
nimo faktai taip šneka.

Nežiūrint šių gražių jaunimo 
pasiryžimų ir norų, seime vi
suomenės vadų beveik nesima
tė, išskyrus Marianapolio kole
gijos rektorių ir kai kuriuos jų 
dvasiškius profesorius. Gaila, 
labai gaila, o dažnai pagalvoji, 
kam jie dar kelia jaunimo liki
mo problemą... gal tai apsileidi
mas... Tikime daugiau taip ne
bus.

/

Iš seimo buvo galima išskai
tyti veiklesnės kuopos: Penn
sylvania — Pittston, Conn. — 
Waterbury, Mass. — Worcester.

Centro valdyba išrinkta se
kanti :

Dvasios vadu — Kun. Dr. J. 
Starkus, garbės pirmininku — 
Dr. Pr. Galinis, pirmininku — 
Jonas Šakočius (jis buvo ir pe
reitais metais), vice-pirminin- 
kais — Pr. Skeivis ir Vai. Jakš- 
taitė, raštininku — J. Klebaus- 
kas, iždininku — J. Šaulys, so
cialių reikalų raštininkė —Jad. 
Stulginskaitė, vyriausias “St. 
Ž.” redaktorium — kun. K. Ur
bonavičius, redaktoriaus pagel- 
bininku — B. Laučka.

P. Kupraitis.

*
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Baigė Harvardo Kolegiją
-----r w >

plačios čigoniškos nosies 
ir niekad negalėjau su
prast, kodėl žmonės mūsų 
nekenčia, net bijo mūsų.

Atsimenu, nesustabdo
mai ir greit praeidavo va
saros. Ateidavo šaltos, lie
tingos dienos. Mūsų rūsy 
darydavos šalta, ir mano 
tėvai mane dažnai siųsda
vo į mišką žabų. Aš laksty
davau su kitais čigoniu
kais, kurių tėvai prekiavo 
turguje, kurie juokėsi iš 
mano tėvų, fabrike taip 
mažai uždirbančių. Jų ma
nymu — tai buvo toli gra
žu ne toks garbingas dar
bas, kaip arkliais mainyti,

Stud. Jonas Šakočius, 
išrinktas antrus metus ALK 
Studentų ir Profesionalų Sąjun
gos pirmininku Seime š. m. lie
jos 2—3 dd.

Jonas Šakočius gimęs West 
Pittston, Penn. 1915 m. gegužės 
30 d. Mokėsi West Pittston Pu- 
blic mokykloje, West Pittston 
High School, kurią baigė 1933 
m. 1934 metais įstojo į Maria- 
napolį ir jame baigė kolegijos 
dviejų metų kursą. Vėliau Jonas 
vertėsi, tarnaudamas keliose 
vietose. Dabar jis yra mokyto
jas valdžios rekreacijos progra
moje Pittstono rajone.

Jonas yra labai nuoširdus, at
viras ir veiklus jaunuolis. Or
ganizacinį veikimą pradėjo dar 
vaikas būdamas, tačiau daug 
daugiau su organizaciniu darbu 
susipažino ir jį pamilo įstojęs į 
Studentų ir Profesionalų Sąjun
gą. Marianapoly jo organizacinį 
veikimą išugdė kolegijos rekto
rius kun. Dr. J. Navickas, kuris 
savo nuoširdumu, atvirumu ir 
geraširdiškumu patraukė dau-

gelį jaunuolių ir pasėjo jų šir- denių ir Profesionalų Sąjungą 
dyje Tėvynės ir Bažnyčios mei
lės sėklą.

Kad Jonas yra aktyvus lietu
viškų organizacijų veikėjas, pa
rodo tai, kad jis eina dabar ne 
tik ALK Stud. ir Profesionalų 
S-gos Centro valdybos pareigas, 
bet yra Pittstono studentų kuo
pos korespondentas, LRKSA 
183-čios kuopos iždo globėjas ir 
Pittstono Dramos Veikėjų ve
dėjas ir direktorius.

Savo nuoširdumu, sąmoningu
mu ir atvirumu jis patraukė 
daugelį lietuvių jaunuolių į Stu-

ir greitai gavo pasitikėjimą vi
sos studentijos šios sąjungos 
seime liepos 2—3 dd. Jonas Ša
kočius buvo beveik vienbalsiai 
išrinktas Stud. ir Prof. S-gos 
pirmininku antriesiems metams, 
nes jis yra vienas iš sąmonin
gųjų aktyvių lietuvių katalikų 
jaunuolių.

Mylimas pirmininke, Jonai, 
linkime tau gražiausios darbuo
tės lietuvių katalikiškų organi
zacijų dirvoje, ypač šioje orga
nizacijoje, kuriai garbingai sto
jai vadovauti. P.K.

Alfredas J. Jakštas

mą tavo narių į jųjų užpelny
tus laipsnius.

Dėka kuopos narių p-lių: J. 
Stoknaitės, V. Stankaitės ir ki
tų veiklių vyčių, klubo kamba
riai buvo skoningai papuošti gė
lėmis — Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis.

»

POEMA IŠ GYVENIMO
Tęsinys

O negalėdamas būti lai
mingas savo nuosava lai
me, aš būsiu laimingas Jū
sų laime... J. J. Rousseau!

Niekas manęs neklaus- 
davo, nei kur aš einu, nei 
kada grįšiu. Aš niekam ne
rūpėjau. Mūsų kvartalo 
žmonės turėjo visi daug 
rūpesčių, mano tėvai — 
daugiausia. Jie išeidavo 
anksti rytą ir grįždavo vė
lai vakare. Jų pūslėtos 
rankos, nuskurę drabužiai 
mane visuomet keistai nu
teikdavo — aš griaužda-, 
vaus turįs valgyti jų pra-į 
kaitų taip sunkiai uždirba
mą duoną... Tada aš daž
nai žiūrėdavau pro langą, ar net juos vogti... 
matydamas iš rūsio sku-‘ Atėjo kartą ruduo. Jis 
bančius praeivius, palauk- turėjo degančių dienų, ka- 
davau, kol tėvai suguls, ir da lapai, kaip ištirpęs auk- 
aš ramiai galėsiu kramty- sas krisdavo pelkėton že-
• • -• « • — • • • W •ti !
skaityti žvaigždes ir gal- mi, įlįsdavo į patvorius 
vot, kaip gera turėti baltą kur dažnai ir supūdavo 
odos spalvą. Aš dažnai su- Saulė tada leisdavos rau- 
pykdavau ant savo juodų,dona, raudona, panaši 
kaip anglis plaukų, ant tos kraują. Man labai nepatik-

sausos duonos plutą, mėn, kada jie, vėjo blaško-

jos mokslus Pennsylvania Uni
versiteto Wharton mokykloje ir 
gavo Bachelor of Science in E- 
conoiųjcs laipsnį.

p. Stasys Zvigaitis per 4 me
tus studijavo komercijos moks
lus. o ypač specializavosi preky
boje. Dabar ruošiasi įstoti į 
Pennsylvania LaW School stu
dijuoti teisių ir tikisi kada nors 
būti advokatu.

Stasys Zvygaitis, B.'.S., 
birželio 12 d. užbaigė ekopomi-

Lietuvių veikime 
aktyvus.

Stasys Zvigaitis 
delphijoj, tirštai 
lietuvių kolonijoje. 
Stasiui Zvigaičiui pasiekti aukš
tuosius mokslus.

visada buvo

gyv. Phila- 
apgyventoje 

Linkime p.

Apklausinėjimų komisiją su
darė šie asmens: L. Vyčių or
ganizacijos garbės nariai: kle
bonas kun. J. Valantiejus, kom
pozitorius A. Aleksis, kuopos 
vice pirmininkas A. Ambrozai- 
tis ir stud. A. Kateiva.

Priėmimo komisiją sudarė:— 
kuopos finansų sek. J. Stoknai- 
tė, p. J. Vilčiauskas, p. J. Va- 
luckas, kuopos kapelionas kun. 
E. Gradeckis ir kuopos iždo glo
bėjas A. Pužas.

Svečių į šį susirinkimą atsi
lankė kun. Cebatorius, kun. Ba- 
gužas, kun. B. Gauronskas, ir 
studentai: N. Aleksis ir E. Ja- 
nušaitis. Organizacijos garbės 
nariai ir svečiai pasakė jaus
mingas ir įsidėmėtinas kalbas 
organizacijos gerovei.

Taipgi negalima praeiti nepa
stebėjus, kad į klausimų komi
sijos pateiktus klausimus šie 
Vyčių kuopos nariai bei narės 
labai gražia lietuvių kalba ir 
maloniai atsakė panelės: 
Girgijauskaitė, J. Stoknaitė, 
Andrikaitė, V. Stankaitė, 
Vaitkevičius, J. Vilčiauskas, 
Kateiva, J. Valuckas,
brozaitis, J. Dambrauskas, Ste
ponaitis ir kiti. Tai vis labai 
malonūs reiškiniai, kurie paro
do, kad tėvelių ir tų jaunimo 
vadų, kurie dėjo ir deda pastan
gas, kad lietuviai mokėtų savo 
kalbą, kad lietuvis atjaustų 
savo tautos laimėjimus bei ne
pasisekimus, neatsižvelgiant 
kaip toli ir ilgai jie gyventų nuo 
savo tėvų šalies, pastangos ne
nueina veltui. J. Raugalis.

Birželio 20 d., baigė garsiąją 
Harvardo Kolegiją ir gavo Ba
chelor of Arts laipsnį populerus 
jaunuolis, Alfonsas J. Jakštas, 
plačiai žinomo biznieriaus ir 
pasišventusio darbuotojo Vlado 
Jakšto sūnus. Smagu pažymėti, 
kad gabusis jaunuolis seka savo 
pavyzdingo tėvelio pėdomis — 
siekdamas aukštojo mokslo uo
liai darbuojasi ir lietuvių jauni
mo organizacijose, Vyčių ir 
Studentų kuopoje. Be to lietu
vių bažnyčioje eina ir kolekto
riaus pareigas.

Teko patirti, kad šis sektino 
pavyzdžio jaunuolis sieks dar 
aukštesnio mokslo pasirinkda
mas mokytojavimo sritį. Rap.

Gali kitą rasti! 

Pirštų nekramtyki, 

Panos — vienas juokas, 

Jei viena apvylė, 

Nebūk lyg apuokas!

4.
MEILĖ

Bet ištikro panos 

Sutvėrimai keisti, 

Meilė ta praeina, 

Kaip danguj pašvaistė.

Ach sunku suprasti 

Moterišką širdį, 

Kuri retai kalba, 

Dažnai neprigirdi.

Nežinau ar Jonas

Širdį tą suprato, 

Tik, vėliau atminus, 

šiurpas mane krato.

Pradžioj pas abudu 

Meilė tetiepsnojo, 

Apie ją kalbėjo, 

A pi? ją galvojo.

Juk tos jaunos širdys 

Ne iš molio drėbtos; 

Kilniais idealais 

Ir meile įžiebtos.

Naktys ir dienelės 

Būdavo tik bėga 

Jonas tik svajoja, 

Nevalgo nemiega.

Bet štai vėl likimas

Pynėsi po kojų...

Jono mergužėlę

Kitas paviliojo...

Cha! Brangus drauguži, 

Viską teks užkasti! 

Juk panų daugybė,

I

i

šiandien gerbei vieną, 

Ryt kitą lydėsi 

Net antros netekęs, 

Brol, nesudurnėsi.

O.
M.
F.
A.

A. Am-

Taip! Laikas lyg daktar’s 

širdies žaizdas gydo 

Ir antroj meilė

Jonui greit nužydo.

Jei toliau dainuočiau 

Aš tą pačią temą, 

Eičiau lyg bedarbis 

Iš kiemo j kiemą.

Nuo vienos mergelės 

Prie kitos pasukčiau, 

Popierį gadinčiau, 

Laiko daug užtrukčiau.

KAS-KUR?

SO. BOSTONO STUDEN
TAMS Nauja Maldaknygė

?

davo kraujas ir dažnai, 
matydamas mūsų kieme 
skerdžiamus gyvulius, pa
bėgdavau, išsigandęs rau
donos kraujo spalvos. Či
goniukai mane badydavo 
pirštais ir šaipėsi. Kartais 
aš vaikščiodavau senuose 
apkasuose ir rasdavau ten 
raudonų žemuogių. Jos au
go iš kruvinos žemės ir gal 
todėl tokios raudonos ir 
saldžios būdavo. Atsimenu 
— tą dieną nėjau į mišką, 
o pasukau kažkur į lau
kus, į kažkada buvusius 
apkasus. Ten visados bū
davo ramu, mažai žmonių 
matydavos ir aš galėjau 
gerai jaustis, nes medžiai 
tikrai niekad iš manęs ne
sijuokdavo. Aš stengiaus 
nieko negalvoti ir nerū
pestingai klaidžioti po ne
užlygintus griovius toje 
nederlingoje žemėje. Aš 
susikišau rankas į kelnių 
kišenes, valgiau kietą ba- 
ranką ir įtikinėjau save, 
kad reikia į viską spiaut, 
bet tuo pat metu man pa
sidarydavo beprotiškai 
gaila žmonių, kurie seniai 
čia žuvo, man pasidaryda
vo gaila visų nelaimingų
jų, kurie šaudo į save pa
našius vargšus... Kai man 
darydavosi kažko gaila, 
man visados ateidavo keis
tos, neaiškios mintys: aš 
prisimindavau mokyklą, 
kurią turėjau palikti — 
mane čigoną visur ir visa
da pašiepdavo — aš prisi- į per pastaruosius 6 metus yra 
mindavau tuos laimingus nariu šv. Jurgio draugijos, 
veidus, suole palikusius.

“Ateitis”
(Bus daugiau)

I

I

<-

Pranas A. Tičiulką, M. S., 
sūnus p. Antano ir ponios Ti- 
čiulkų, gyv. Kankakee, Ilk, ku
ris yra baigęs Saint Viator Ko
legiją, Bourbonnois, III.', su laip
sniu Bachelor of Science chemi
joj. o birželio 12 d. š. m. užbai
gė Marųuette Universitetą, Mil- 
waukee, Wisconsin, ir gavo Ma- 

Į ster of Science laipsnį chemijoj.
p. Pranas A. Tičiulką, M. S., 

planuoja dirbti industrijiniame 
chemijos darbe.

Lietuvių visuomeniniame dar
be p. Pranas A. Tičiulką, M. S., 
yra taip pat pasižymėjęs. Jis

Sveikiname jauną graduantą. 
Praną A. Tičiulką ir linkime ge
riausių sėkmių chemijoje.

Juk meilė ir meilė 

Kasdieną kartojas 

Kol visai pasenę 

Pakratysim kojas.

Ir j amžinybę

Brolau nuvažiavęs, 

Nejausies apviltas, 

Nei neapsigavęs.

Mat kaip Abraomas 

Ant alaus pakviečia, 

Sudiev, mama, dėde, 

Sudiev seserėčia!

(BUS DAUGIAU)

Algirdas Vargas
-

Labai Skaudu

Antradienį, liepos 9 d., įvyks 
So. Bostono studentų kuopos 
svarbus susirinkimas. Šiame su
sirinkime bus pranešimas iš į- 
vykusio Studentų ir Profesiona
lų S-gos seimo, bus svarstoma 
ateities darbo ir užbaigimo pro
grama ir daug kitų reikalų.

Į susirinkimą kviečiami netik 
studentai, bet ir profesionalai. 
Susirinkimas įvyks 8 vai., 7-tos 
gatvės svetainėje.

WATERBURY, CONN.

Kaunas — KSB. Šiuo 
metu išleidžiama nauja 
kun. K. Žitkaus maldakny
gė Lietuvos vaikams. Mal
dų tekstas daugely vietų 
parašytas sklandžiomis 
eilėmis, kas antras pusla
pis — iliustracijos, kurias 
meniškai paruošė dail. 
Stančikaitė. Iliustracijos 
spausdinamos net keturio
mis spalvomis. Iš viso bus 
išspausdinta 100,000 eg
zempliorių. Šitokio leidi
nio, kaip tvirtina žinovai, 
neturi nė kitų kraštų ka
talikai.

Štai mūsų bendradarbis Jonas 
Raugalas dėl skaldymo ir truk
dymo organizuoto darbo rašo:

“Labai skaudu, kada pasaulio 
tautos deda visas pastangas, 
kad tik atsispyrus nutautėji- 

i mui, sustiprintų savo tautiečių 
tautinį sąmoningumą išsimoki
nus užmirštą savo tautos kalbą, 

■tai mūsų tarpe atsiranda asme
nys, kurie mato reikalą vien tik 
kurti naujas grupes arba trauk
ti lietuviškąjį jaunimą į kitų 
tautų kuriamas savo tikslams 
organiazcijas. Vieton ėjus į sa
vo tėvų bei protėvių sukurtas 
organizacijas ir joms padėjus 
savo jėgomis, vietoj prisitaiki
nus prie esamų ar susidarančių 
naujų aplinkybių ir didžiuotis, 
kaip kultūringos tautos daro, 
kad štai mūsų organizacijos tu- 

’ ri dešimtmečiais sukurtas tradi
cijas ir puikiausias savo tautie
čių organizuotumo istorijas, tai 
mūsų pačių tarpe turinčių tą 
pačią ideologiją ir siekiančių tų 
pačių tikslų atsiranda asmenų, 
kurie dėl labai menkų asmeni
nių išskaičiavimų, skaldo ne
gausias savo jėgas prieš labai 
skaitlingus priešus”.

J. Raugalis.

Šių metų birželio 28 dieną Lie
tuvos Vyčių vietinė kuopa su
rengė patikrinimą bei prirengi-

I Originališkas respublikonų partijos emblemos — 
(dramblio) populiarizavimas Philadelphijoj, kur įvy- 

įko respublikonų konvencija - seimas, kuriame partija 
į išrinko savo kandidatą į Jung. Valstybių prezidentus.



Antradienis, Liepos 9 d., 1940

KIBIRKŠTYS
KODĖL?

• v

Brooklyno eks-komunis- 
tų - socialistų laikraštis 
“N. G.” įtalpino tūlo “Tau
tietis” straipsnį antrašte 
“Rusai Lietuvoje”, kur pa
smerkia komunistus dėl jų 
džiaugsmo, kad sovietai 
okupavo Lietuvą ir stato 
klausimus: “Kodėl katali
kai Lietuvoje turėjo pir
menybę už kitų įstikinimų 
žmones ? Kodėl Lietuvoje 
bažnyčios ir klebonijos tu
rėjo būti statomos ir palai
komos valdžios lėšomis? 
Kodėl Lietuvoje šimtams 
kunigų turėjo būti moka
mos geros algos iš valsty
bės iždo? Kodėl Lietuvoje 
parapijų nuosavybės turė
jo būti paliuosuotos nuo 
valdiškų mokesčių?”

p. Tautietis tiek daug 
klausimų iškėlė, kad į vi
sus atsakyti smulkmeniš
kai trūksta vietos. Bet gal 
nėra nei reikalo smulkme
niškai atsakyti.

Atsakysime trumpai. Lie
tuvoje, remiantis statisti
nėmis žiniomis, iš visų gy
ventojų yra 85% katalikai. 
Katalikai, kaip ir kiti 15% 
moka valstybei mokes
nius. Valstybė turi tarnau
ti savo piliečiams - gyven
tojams. Lietuvos vyriau
sybė, ypač demokratinė, 
laikėsi teisingumo princi
po.

Ar būtų teisinga nuo 
vieno žmogaus lupti du 
kailiu? Ar būtų teisinga, 
jeigu katalikas, mokėda
mas mokesnius valstybei, 
turėtų taip pat mokėti ir 
bažnyčių išlaikymui, kuni
gams ir bažnyčių tarnams 
algas ir tt. Reikia žinoti, 
kad Lietuvos vyriausybė 
nebuvo taip jau nuoširdi 
Katalikų Bažnyčiai, kaip 
turėjo būti. Smetonos val
džia katalikus laikė posū
niais. Kunigai, gaudami 
menkas algas iš valstybės, 
turėjo tarnauti ir valsty
bei.

Jeigu 85% žmonių, kurie 
mokėjo mokesnius valsty
bei, reikalavo, kad ir jie 
būtų lygiai traktuojami su 
kitais (15%) žmonėmis, 
tai ar yra koks nusikalti
mas? Visai ne. Teisingu
mas reikalauja, kad visi iš
tikimi valstybės gyvento
jai būtų lygiai traktuoja
mi. Jeigu kiti Lietu
vos piliečiai gavo pašalpas 
iš valstybės iždo: mokyk
loms, bažnyčioms, organi
zacijoms, tai kodėl ne ka
talikai ? Būkime teisingi ir 
tolerantingi. Kodėl katali
kai turėjo būti skriaudžia
mi Lietuvoje? Ar jie ne
mokėjo valstybei mokes
nių? Pagalvokite!

"Didieji Vėjai"

Brooklyno lietuvių, 
munizmo vergų laikraštis 
“L.” rašo, kad “Brookly-

ko-

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, liepos 21 d., 1 vai. po pietų, šv. Roko 
par. salėje, Montello, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame kuopų 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.

• v

no, Chicagos ir So. Bosto
no lietuvių masiniai susi
rinkimai aiškiai parodė, 
kur link didieji vėjai pu-i v • «•čia .

Tiesa, vėjai pučia į vergi
ją, bet tik ne didieji, o pa
tys mizernieji.

Gal Chicagoje ir Brook- 
lyne komunistai turėjo 
kiek daugiau žmonių, bet 
kada jie džiaugiasi So. 
Bostono ir Norwoodo “ma
siniais susirinkimais”, tai 
tik jau netiesa.

So. Bostono lietuvių da
bartinė svetainė maža. Iš 
penkiolikos tūkstančių lie
tuvių, gyvenančių Bosto
ne, komunistai susilaukė 
apie 200 žmonių. Dalis ko
munistams nepritarė, o tik 
dėl žingeidumo buvo nuė
ję-

Bimba šmeižė Lietuvą, 
patriotinguosius lietuvius, 
džiaugėsi, kad Lietuvą o- 
kupavo burliokai, ragino 
sveikinti sovietų diktato
rių Staliną, raudonąją ar
miją. Vienas lietuviukas, 
kiek laiko atgal atvykęs iš 
Lietuvos, neiškentė neat
sakęs į Bimbos melus ir 
nepasmerkęs besidžiau
giančių. Kada jis pabaigė 
kalbėti, tai dalis publikos 
jam smarkiai plojo, o ko
munistai baubė.

Norwoode komunistų 
prakalbose Bimbai visiš
kai nepavyko paskleisti 
komunizmo melus. Patrio- 
tingieji lietuviai katalikai, 
kurių buvo nedaug (ir ge
rai, kad nedaug), bet tik 
aktyvesni, kaip tai: V. J. 
Kudirka, Kašėta, Kaka- 
nauskas ir kiti netylėjo. 
Padarė keletą rimtų už
metimų, kalbėtojui Bim
bai, kad jis būdamas lietu
viu šmeižia Lietuvą ir lie
tuvius, džiaugiasi, kad tė
vų žemę trempia svetimie
ji, sveikina svetimuosius 
užtai, kad jie okupavo Lie
tuvą ir pavergė lietuvius. 
Bimba po visų pastabų ir! 
užmetimų pripažino, kad 
užmetimai rimti, ir jis nė, 
į vieną užmetimą arba at
sakymą neatsakė, o tik tą i 
pačią komunizmo giesme-; 
lę kartojo.

Tai kur čia tas 90 nuoš. 
pritariančių dabartiniam 
sovietų nustatytam Lietu-i 
vos valdžios režimui?

Bet mes negalime praei-l 
ti nepastebėję, kad tauti-į 
ninkai - laisvamaniai, ku
rie tautą statą aukščiau 
visko, kada komunistai tos j 
tautos visą daugumą šmei
žia, kada jie džiaugiasi, 
kad sovietai okupavo Lie
tuvą ir pavergė lietuvius, 
tai jie nė žodžio nesako 
prieš komunistus. Nesino
ri tikėti, kad jie pritartų,; 
nes jų spauda smerkia so
vietus už okupavimą Lie-į 
tu vos; taip pat smerkia 
komunistus, kad jie džiau-i 
giasi Lietuvos nelaime iri 
sveikina pa varge jus. Jei-; 
gu nepritaria, tai turėtų

I

Gerbiamas Redaktoriau!

Plieno liejiklos pragariškas vaizdas matomas Carnegie - Illinois 
Steel Corporation, antroji didžiausia plieno išdirbystė J. Valstybėse. Da
bartiniu laiku joje dirba dieną ir nak tį, tai yra 24 valandas. Liedinami į- 
vairiausi karui reikmenys. Šis matomas milžiniškas kibiras iš kurio lie
jama sutirpintas plienas j tam tikras paruoštas formas, kuriose plienas 
atšala ir tuomet pereina į kitas darbo pozicijas.

pasmerkti. Komunistai 
rengia prakalbas tautinin
kų kontroliuojamose 
tainėse.

sve-

ga-

Kas Alasavoja?
Tas pats komunistų laik

raštis “L.” rašo:
“Smetonos režimo pasi

genda, triukšmauja ir ala
savoja tiktai saujelė kle- 
rikališkų, smetoniškų ir 
menševikiškų generolų ir 

(maža saujelė apgautų jų 
i pasekėjų”.
Į Melas. Dėl Smetonos re- 
ižimo triukšmauja tik lie
tuviai komunistai. Patrio- 
tingieji lietuviai “triukš
mauja” ne dėl Smetonos 
režimo, bet tik dėl sovietų 
okupavimo Lietuvos, dėl 
sovietų įsikišimo į Lietu
vos vidaus reikalus, suda
rymą Lietuvai valdžios. 
Sovietų komisarai įsikišę 
į Lietuvos vidaus reikalus 
sulaužė sutartį,, kurią su 
Lietuva pasirašė spalių 10, 
1939 m., pasižadėdami ne
sikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Šiandien džiaugiasi Lie
tuvos nelaime tik mūsų 
tautos išgamos komunis
tai, kurie ne tik nedalyva
vo kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės. ir laisvės 
prieš 22 metus, kurie ne 
tik neprisidėjo prie išlai
kymo Lietuvos nepriklau
somybės per 22 metus, bet 
visuomet Lietuvą ir jos 
nepriklausomybės palai
kytojus šmeižė ir kenkė jų 
darbui.

Džiaugiasi komunistai, 
kaip Judas džiaugėsi 
vęs sidabrinių!

Suki liy

Ir "Lietuves Aidas" 
tėjo?

Dienraštis “Lietuvos Ai
das”, buvęs tautininkų 
valdžios organas, “suko- 
munistėjo”. Sovietų rau
donarmiečiams okupavus 
Lietuvą ir sudarius Mas
kvai palankią vyriausybę, 
toji vyriausybė pašalino 
“Lietuvos Aido”, ir kitų 
laikraščių redaktorius.

Dabar štai Brooklyno 
lietuvių komunistų laik
raštis paduoda “Lietuvos 
Aido” žinutę iš Kauno apie 
Komunistų partiją. Rašo:

“Valdžios įsakymas, pri
pažįstantis Komunistų
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“Darbininko” Redakcijai Laiškas

valdžios 
agentūra 
kad Ko- 

reikalau-

Partiją teisėta, atskleidžia 
naują lapą Lietuvos istori
joj. Komunistų partija sto
ja už Lietuvos nepriklau
somybę (Melas. Užsienio 
ir Kauno naujos 
Lietuvai žinių 
paduoda žinias, 
munistų partija
ja Lietuvą prijungti prie 
Sovietų Rusijos. Vadinasi, 
komunistai reikalauja vi
siškai palaidoti Lietuvos 
nepriklausomybę, nors ir 
be to Lietuva nebeturi ne
priklausomybės. Red.) ir 
už glaudų bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga. 
Geriausi lietuvių liaudies 
sūnūs (visi išgamos, Lie
tuvos nepriklausomybės 
duobkasiai, Stalino vergai. 
Red.) yra šios partijos 
(komunistų Red.) eilėse”.

Vadinasi, Brooklyno ko
munistai nori įrodyti savo 
skaitytojams, kad ir ‘ Lie
tuvos Aidas” už komunis
tus. Bet šiandien “L. A.” 
yra redaguojamas ir kon
troliuojamas svetimos jė
gos paskirtų asmenų.

Taigi jūs, komunizmo 
vergai,
savo skaitytojams, 
perdaug aiškūs jūsų me- *|* 
lai. Lietuvoje tik maža da- *|* 
lis pritaria komunistams. 
Bet patriotingieji lietuviai A 
neturi leisvės pareikšti A 
komunistams protestą, nes 
už jų pečių stovi ginkluoti ♦♦♦ 
raudonarmiečiai. V
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Lietuvių komunistų 
spaudoje telpa žinios iš 
Kauno ne laisvų lietuvių 
parašytos, ne laisvos ir ne 
pačių lietuvių sudarytos 
vyriausybės žinios, bet 
Maskvos vergų, kurie turi 
būti paklusnūs, o jei ne, 
tai gautų kulką į pakaušį.

Dėkokime Dievui, kad 
mes išeiviai esame laisvi ir 
galime atremti komunistų 
vergų melus. 1 
kurie kovojo ir kovoja dėl 
Lietuvos i 
bes ir laisvės, turėtų ne
remti lietuvių komunistų 
spaudos, nesilankyti į ko 
munistų parengimus, žo
džiu, paskelbti komunis
tams boikotą, kol jie nepa
darys viešos atgailos už 
savo nusikaltimus ir išda
vikiškus darbus Lietuvai.

—
Antradienio rytą gavome; 

iš Lietuvos vyriausybės į-j 
staigų žinias, kurios pa-'

‘ tvirtina, kad tikrai Lietu
voje iš knygynų išmesti 
Smetonos raštai, Smeto
nos biustų metalą paskyrė 
Ginklų fondui ir tt.

Dabartinė Lietuvai su
daryta valdžia pirmiausia

Raudonarmiečių įsibriovimas 
į mūsų Tėvynę, yra labai skau-i 
dus mums Amerikos Lietu
viams, o ypatingai mums buvu
siems Lietuvos Šauliams. Bet 
ką mes galim daryti? Griebtis 
ginklą į rankas? ne! Tėvynė 
pertoli, o antra, mūsų permažasį 
būrelis, kad ginklu galėtumėm, 
tikslą atsiekti. Mūsų protestai 
pasiųsti komunistams tik nuai
dės, lyg tuščias balsas be ato- 
balsio, jie tik supranta kur ga
lia ten ir valia. O koks likimas 
laukia mūsų brolių Lietuvoj, 
Dievas tik žino. Džiaugiasi mū
sų pasalkandžiai, t. y. komunis
tai. kurie iki šiol kiekvieną mū
sų spaudos prieškomunistinį, 
straipsnį pranešdavo Maskvai, 
aš manau. Gal kiek pagelbėtų, 
kad mūsų išeivijos vadai, kurie 
iki šiol yra padėję daug gražaus 
savo darbo Tėvynės naudai, ir 
šiuo momentu griebtųsi vėl to 
paties puikaus darbo. Ar nerei
kėtų mums kreiptis t. y. mūsų 
vadams, prie vokiečių ir prašy-

i turi paskelbti Seimo rinki- 
! mus ir žiūrėti, kad tie rin- 
i kimai praeitų laisvai, be 
trukdymų kitų įsitikinimų 
žmonėms pastatyti savo 
kandidatus ir už juos bal
suoti.

ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ
CONSERVADOR
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Specialis Modelis KC6

t

ispukc E PHILCO

pėdų įtalpos ' QR
SPECIALIS MODELIS KC6 AP*žv«</(Z

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 Hermetically Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.

Union Electrical Supply Co. |
92 High Street Boston, Hass. X

Sameel Kaufman, Prez. ir Kasininkas

s

Birželio 22, ’40.1 ti jų užtarymo. Žinome, kad 
Hitleris turi akmens širdį, bet 
pas jį tiesos daugiau, kaip vi
soj Rusijoj: mes gerai žinome, 
kad ir Vokiečiams nepatinka 
Rusų veikla, tai gal 1 mil. išei-

j vių Lietuvių prašomas, jis maž
daug pagelbėtų mūsų Tėvynei, 
gal jis pareikalautų paliuosavi- 
mo Lietuvos iš komunistų pan- I

’ čių. Lietuvos valdžia to daryti 
dabar negali, nes ji yra panai
kinta, o jos vietoj raudonieji 
sėdi, o mūsų gabiausieji vyrai 
kalėjimuose šiandien. Tai mums 
reikia daryti kas nebūtų, nega
lim sėdėti ir laukti, kad mūsų 
nekaltų brolių kraujas aplaisty
tų Tėvynės žemę, nuo išgamos 
komunistų rankos. Tai į darbą! 
O mes nešim naštą ant savo pė

sčių, byle Tėvynės naudai!

O Marija Gelbėk Mūsų Tėvynę 
Lietuvą!

■ Jus Gerbiąs,
i Antanas Daukantas.

Redakcijos Prierašas. Šį laiš
ką talpiname kaip parašytas, 
nors su kaikuriomis pareikšto
mis mintimis nesutinkame. Bū
tų gerai, kad ir kiti pareikštų 
savo mintis Lietuvos reikalu.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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LIETUVIŲ DIENA NUKELTA Į 
Rugpiučio-August 11 Dieną 

Kadangi smarkus lietus pakenkė Lietuvių Dienai, kuri turėjo įvykti Liepos 4 d., Marianapolio Ko
legijos parke, Thompson, Conn., Rengimo Komisija nutarė Lietuvių Diena laikyti Rugpiūčio 11 d., ta

me pačiame parke - Thompson, Conn. Įžanga 25 c. Kviečiame Visus Dalyvauti.

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R.I. iti su Westfieldiečiais, prašomi 
kreiptis į ratelio vedėjo.

PAVYKO
Ponia Elena D. Burke, miesto 

mayoras, taksas sumažinoSekmadienį, birželio 31 d., bu- ______ ____
vo pirmas parapijos išvažiavi-■ $3.59. §jmet reikės mokėti tik 
mas Klaipėdos parkan. Ištikrų- §33 59 jeigu jj taip gelbės 
jų puikus daržas, kuriame po Westfieldiečiams ir toliau, tai 
vakarykščio lietaus, viskas taip spėjama, kad ją vėl išrinks ma
giai ir šviežiai atgijo. Nevie- yoru 1942 metuose. 
nas ir neviena manė, kad esą _________
Lietuvoje besėdi ant pievos ir Westfieldo apylinkėje 
kugelį griaužia. Muzikai begrie- nepiliečlų. Kadangi 
žiant, jauni ir seni smagiai šo- RooseyeRas pasirašė bilių, kurį 
ko net dundėjo, o klebonas su priėmė Kongresas, svetimšaliai 
padėjėjais bilietus ant blankie- turėg užsiregistruoti ir palikti 
to pardavinėjo. “Smagus buvo pirštų nuospaudas. Registraci- 
išvažiavimas”, tai išreiškė savo^ prasidės už dviejų mėnesių 
juoku, daina ir šokiais gausiu- ir tęsįs keturis besius, 
gai atsilankę parapijiečiai ir(.We8tfieldiečiai yra raginami at- 
keli atvažiavę svečiai. Lauksime nkti -itą pareigą> kai bus pa.

dow School. p. Thomas W. Bo- 
wler mokino aukštesnėje mo
kykloje 28 metus.

Nuo 20 iki 25 metų grupę su- ■ 
■ daro: p. Anna Kennedy, Eliza- Į 
, beth Waters ir Helen Wood iš ■ 
Intermediate School, p. Arthur! 
Cotton, vedėjas Abner Gibbs i 
School, p. Alice Avery iš Frank-' 
lin St. School, p. Anne E. Į 
Browne iš Ashley St. School, p. į 
Catherine Lawton iš Abner i 
Gibbs. p. Anna Lillis iš Pros-1 

pect Hill, p. Ida Guinasso, p. 
Chester C. Derby, vedėjas į 
Trade School, ir p. Nellie Phelps 

Ashley St. Jurgis Jonas.
/

iš

yra 
prez.

HORWOOD, MASS

PADĖKA

keli atvažiavę svečiai. Lauksime
antro taip smagaus ir gausingo skelbta ‘T^kim^;kad pašto gal
išvažiavimo.

Ketvirtadienio vakare. Vaidi
lų vhoras turėjo savo pirmą iš
važiavimą ir ‘good time’ į Cres- 
cent Park. Nors viskas buvo 
greitai rengta, dalyvavo nema
žas skaičius. Tikrasis išvažiavi
mas bus kitą antradienį, liepos 
16, pono Ciočio vasarnamy.

va, Jurgis E. Brady, bus paskir
tas vesti šitą surašymą savo 
pašto įstaigoje. Yra skiriama 
bausmės tiems, kurie nepaklau
sys valdžios įsakymo.

—
I Springfieiaas susiprato ir pa
šalino visus “trolley cars”. Jau 
dešimts metų, kaip mūsų mies- 

itas neturi “trolley cars”.

PASTABA: Birželio 28 
“Darbininko” 
kun. Jono Vaitekūno sukaktu
vių aprašyme, buvo parašyta 
klaida, kurią norime su atsipra
šymu pataisyti. Buvo rašyta, 
kad kun. Vasys dalyvavo su
kaktuvių bankiete, bet tai buvo 
gerb. kun. J. Švagždys. Labai 
atsiprašome už klaidą.

Ona Našlėnaitė.

d.
numeryje, kleb.

Westfield’o taksos valstybei 
šįmet bus $52,000.——

WESTFIELD, MASS

Marianapolio Kolegijos Abiturientai

I

I

mino pasiryžimu kopti į gyve
nimą. Gražūs prisiminimai vi
suomet mums primins tas lai
mingas dienas, kurios lydėjo 
mus mokslo kelyje. Visi linki
me Benjaminui geriausios 
mės.

Jurgis Agurkis, 
“Pickle”

pirmininkas ’39,

sek-

mo. 
’39, 
’40.

Julius Steputis, 
“Ceasar”

Klasės futbolas ir sviedinys ’38, 
’39, 40.

Visiems mano draugams ir 
draugėms, kurie atsilankė mano 
pagerbimui vakarėly, tariu nuo
širdų ačiū rengėjoms, kurios 
taip sunkiai dirbo, būtent: po
niai Smilgienei, poniai Ado
maitienei, ir poniai Vilkišienei. 
Ačiū “Darbininko” redaktoriui, 
ponu Antanui Kneižiui už tokį 
gabų vakaro vedimą, taip pat 
ačiū visiems už brangias pinigi
nes dovanas, kurios man pasi
liks atmintyje visados, ir pasi
žadu ateity jūsų nepamiršti. A- 
čiū mano tėveliams ir sesutei, 
kurie daug rūpesčių ir vargo
kentėjo per ilgus mano mokslo *r Bugumilos, kilęs iš Dotnuvos 
metus. Labiausia tariu ačiū Vi- parap., Kėdainių apskr. Ameri- 
sagaliui Dievui, kad man davė k°n išvyko prieš didįjį karą. Li-

tos pilnos vilčių ir pasiryžimų 
dienos. Laikas prabėgo visai ne
jučiomis, bet jis neapvylė Juo
zo svajonių ir pasiryžimo —su 
šių mokslo metų atostogomis 
Juozas išsiveža taip pat savo 
darbo ir pastangų vaisi; —Auk-! 
štesniosios Mokyklos baigimo 
atestatą.

Tačiau Juozas nemano sustoti 
savo pasiekimų pusiaukelėje. Jo
norai toki patys — tęsti prade- Sporto sekcijos narys ’38, 
tąjį mokslą. Juozas pasiryžęs ’40. Klasės svaidinys ’39, 
tapti inžinieriumi. Jo artimieji Orkestras ’38, ’39. Meno sekcija 
draugai nei neabejoja, kad jam; ’38, ’39.
tai pavyks ir su gražiausiais Į Jurgis Agurkis gimė 1921 me- 
prisiminimais iš nepamirštamų tais vasario mėn. 3 dieną Steu- 
bendro gyvenimo dienų Maria- 
napolyje linki Juozui geriausios 
kloties.

Gegužės mėnesyje Westfiel- 
das užėmė 15-tą vietą iš vals- 

’ tybės 48 miestelių, turinčių gy
ventojų nuo 10,000 iki 25,000 
sulig Mass. Safety Council. Pac 
mus buvo 6 nelaimės (acci- 
dents) ir 7 žmonių užgavimai. 

” North Adams paėmė pirmą vie
tą. turėdama tiktai 2 atsitiki
mus.

Julius gimė 1920 m. rugpiūčio 
mėn. 19 d. Windsor, Conn. Ju
liaus ir Onos Stepučių šeimoje. 
Besimokydamas lietuvių Šv. 
Trejybės parapijos Hartford, 
Conn. pradžios mokykloje, Ju
lius pajuto didelį patraukimą 
prie mokslo ir pasiryžo nesi
skirti su juo ir mokyklą baigęs. 
Jo tėveliai įvertino jo pasiryži
mą ir Julius įstojo į aukštesnę 
mokyklą Dunkirk, N. Y. Tačiau 
jį viliojo Marianapolis. Julius 
jautėsi laimingas 1938 metų ru
denį įstojęs į III-ąją Marianapo
lio Aukštesniosios Mokyklos 
klasę.

Du metai tarp mokslo draugų 
ir žydinčių Marianapolio alėjų 
Juliui sutirpo kaip sapnas, bet 
tos gražios ir laimingos Maria- 
napolyje pergyventos dienos

mono s. kilęs iš Vilniaus. Ame- Juliuj visados liks atmintyje, 
rikon išvyko 1913 m. Spėjama, Tai ypač jaučiasi šį pavasarį, 
kad gyveno Winnebago, Wis- 
consin.

Kaminskas. Jaroslavas, s. Jo
no ir Bugumilos, kilęs iš Dotnu- klos baigimo atestatą.
vos parap., Kėdainių apskr. A- Julius visuomet yra malonus 
merikon išvyko prieš didįjį ka- jr draugiškas. Jis mėgsta kny- 
rą. Ligi 1925 m. gyveno 610 gą bet šalia jos jis nepamiršta 
West Water St., Johnston City, įr kj^ų reikalų. Jis yra geras 
Hl- sportininkas^, ypač futbolas

Kaminskas, Antanas, s. Jono dažnai pakliūva po kojo- 
mis.

Nors Julius turi daug draugų, 
nors atgimusio pavasario gam
ta taip masinančiai vilioja į 
gyvenimą ir nerūpestingumą, 

tikslą. Dar kartą tariu visiems Kleiva, Pranciškus, kilęs iš bet jo valios tai perdaug nepa- 
širdingiausią ačiū. šauklių km.. Šimkaičių valse., siekia. Jis jaučia savyje pašau-

Daktaras Jurgis Warren- Raseinių apskr. 1937 metais gy- kimą į aukštesnį luomą ir pasi- 
Versiackas. Venęs 1810 s. Jefferson St., Chi- ryžęs jo siekti.

cagoje. Konsulate yra jo prašy- Nuoširdžiai linkime Juliui pa
ti mirusio brolio Jono gimimo siekti to kilnaus ir garbingo 

: tikslo.
I _________

kada jis mato savo rankose dau
gelio dienų rūpestingo darbo 
vaisių — Aukštesniosios Moky

Benjaminas Saldys,
“Sweety”

Sporto sekcija ’38, ’39, ’40. Kla
sės futbolas 
’39, ’40.

sveikatos proto ir gabumų. Tik P 1925 m. gyveno 508 W. Stac- 
su Jo pagelba aš atsiekiau savo ^er St., West Frankfort, III.

Įvairiose miesto mokyklose. 1 
kuriose mūsų lietuviai su kitais 
mokinosi, yra mokytojų, kurie

I

i

benville, Ohio. Jo tėveliai gyve
na Gary, Indiana, ir priklauso 
prie Šv. Kazimiero parapijos. 
Abu tėveliai kilę iš Vilkaviškio.
'Jurgis turi vieną broliuką.

Jurgis jau iš pat ankstybos 
jaunystės ryžosi žengti mokslo 

ir sviedinys ’38, keliais. Grammar School baigė 
Gary. Vėliau dvejis metus stu-

Benjaminas gimė 1922 m. ko- dijavo Brunnerdale Prep. mo- 
vo mėn. 21 d., New York City, I kykloje. 1938 metais atvyko į 
N. Y. Juozefinos ir Juozo Sal-; Marianapolį. Jis yra labai ga- 
džių šeimoje. Immaculate Con- bus mokinys. Šiais mokslo me- 
ception mokykloje baigęs 8 me- tais klasės draugai jį kaip ga- 
tų pradžios mokslą ir vienus biausią ir draugiškiausią moki- 
metus pasimokinęs La Šalie A- 
kademijoje atvažiavo į Maria
napolio high school ir įstojo į 
II klasę tolimesnėms Studijoms. 
Mokslas Benjaminui sekėsi ge
rai ir jo trijų metų, šiemetinis 
pavasaris sutiko Benjaminą su

nį išsirinko klasės pirmininku. 
Per dvejis metus savo nuošir
dumu ir malonumu jis laimėjo 
visų Marianapolio 
draugiškumą ir 
profesorių akyse.

: bus liūdna,

CHICAGO, ILL

studentų 
pasitikėjimą 

Draugams 
kada reiks su juo 

Aukštesniosios Mokyklos baigi-. atsisveikinti. Jis yra pasiryžęs 
mo atestatu. ■ žengti aukštojo kunigystės pa-

Visi kas tik arčiau susipažįsta 
su Benjaminu, jį pamilsta, nes 
jo geras ir malonus būdas pa
traukia visus. Tačiau ne vien 
tai padaro jį žymiu draugų tar
pe; jis yra vienas žymiausių 
mūsų klasės žvaigždžių sporto 
aikštėje.

Benjaminas pasiryžęs tapti 
žurnalistu, todėl kitais metais 
mano toje srityje specializuotis. 
Mes džiaugiamės tvirtu Benja-

I _
i

1 
.šaukimo keliais.

Draugai džiaugiasi Jurgio i- 
dealizmu ir linki jam didžiausio 
pasisekimo ateities keliuose!

I
Sesuo M. Juozapa Išrinkta 

Generole Motina
Trečiadienį, liepos 3 d., Šv. 

Kazimiero Seserų Kongregacija 
vieton mirusios Motinos Mari
jos išrinko naują Generalę Mo-

Christ. Dvareskas, gyvenąs 
56 Bay Avė., yra mergaičių 
“softbaU” ratelio vedėjas. Kitų 
kolonijų rateliai norintieji žais- ilgus metus pasišventė mokslo

darbui. Tarp jų yra pasižymė
jusi p. Mary A. Long, vedėja 
Fort Meadow School, kuri per 
45 metus čia mokina, p. Cathe- 
rine McCarthy, vedėja Prospect | Elena, 
Hill School, ir p. Edith M. Rob- 
bins, Training School, kurios 

I jau 44 metai kaip mokyto ja ja. 
Mokytojai virš 30 metų yra p.

5 Eilėn T. McCarthy, p. Anna 
Chapman. p. Bessie Carroll ir 
muzikos vadas, Edward R. 
Hawley.

Mokytojai nuo 25 iki 30 metų 
' p. Florence Mahoney ir Sara 
; Starkweather iš Moseley 
: School, p. May T. Grout ir p. 
Ella Wallace iš Training School, 
p. Theresa Waters iš Abner 
Gibbs School, p. Agnės English 
iš Westfield High School ir p. 
Louise L. Broga iš Fort Mea-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

I

metrikai.
Kulikauskas, Jonas, kilęs 

iš Mažučių km., Žeimelio valse. 
! (anksčiau Načiūnų), vienturtis 
sūnus. Dešinės rankos nukirsti 
du pirštai.

Kurtautas, Juozas (Kurtof-
tiną Seserį M. Juozapą. Jos pa- Spėjama, kad kilęs iš Kre- 
gelbininkėms: Sesuo M. Alioza,1 tjneos 
Sesuo M. Rita, Sesuo M. Vincen- j 
ta, Motina M. Immaculata, Ge- 
neralė Sekretorė — Sesuo M.

Generalė Ekonomė —
Sesuo M. Liudvika.

tingos.
Lipinskas, Vincas, s. Vinco ir

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

f
Konsulato Čikagoje Ieškomų

Asmenų Sąrašas Nr. 111

Juozas Pikčiūnas, 
“Picky”

Klasės vice-pirmininkas ’39, ’40. 
Futbolas, sviedinys ’37, ’38, ’39, 
’40. Kamuoliai ’37, ’38, ’39, ’40. 
Biljardas ’37, ’38, ’39, ’40.

Juozas gimė 1917 m. balan
džio mėn. 28 d. Dievo Apvaizdos

Onos Žilionytės Lipipskų, kilęs parapijoje, Chicago, III. Gražio- 
iš Marijampolės apylinkės. j je tėvelių globoje greit prabė- 

Podribonis. Bronislovas, A- go Juozo kūdikystės dienos ir 8 
merikon atvyko apie 1910 me- ■ mokslo metai pradinėje mokyk-. 
tus, kokį laiką gyveno Garden 
Avė., Hamilton, Ohio.

Pūkis, Jonas, s. Jono. Ameri
kon atvyko 1909 m., gyveno Co-

Bražinskas. Jonas, s. Jono, les, Illinois.
kilęs iš Mišėnų km., Plungės Rimkevičius, Juozas. Spėja- 
valsč., Telšių apskr. Amerikon ma, kad kilęs iš Kretingos, 
atvyko prieš karą.

čialkevičienė — Goštautaitė,, Lygumų valse., 
Viktorija. Spėjama kilusi 
dainių apyl., ir gyvenusi 
landė.

Goštautas, Boleslovas, 
ma kilęs iš Kėdainių apylinkės 
ir gyvenęs Clevelande.

Joffe, Bencijonas, Abromo Si-

i Valuckas, Pranas. Kilęs iš 
Šiaulių apskr., 

iš Kė- gyvenęs Čikagoje.
Cleve- Ieškomieji asmenys arba apie 

juos žinantieji prašomi tuojau 
spėja-' atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

loję. Nors Juozui buvo lemta i 
pergyventi didelę nelaimę anks
ti netenkant tėvelio, bet visuo
met jausdamas tvirtą pasiryži
mą ir mamytės paramą, nepasi
davė likimo valiai. Turėdamas 
gabumų ir didelį patraukimą 
prie mokslo, jis nusprendė, kad 
tik mokslas gali tapti jo gyveni
mo kelrodžiu. i

...................................................I
Su tokiomis mintimis ir jau

natvišku ryžtumu 1936 metų 
rudenį Juozas atvažiavo į Ma
rianapolį ir įstojo į pirmąją 
Aukštesniosios Mokyklos klasę.! 
Šis pavasaris jau ketvirtas, nuo

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

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

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

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

“DARBININKAS”
3(6 W. Broadway, So. Boston, Mass.



Antradienis, Liepos 9 d., 1940 DARBININKAS ” 7

ŽINUTES
Birž. 30 d., Jonas Černiauskas 

apsivedė su Irena Stevens.

Tą pačią dieną apsivedė Vin
centas Kalanavičius su Katre 
Flaherty.

VIETINĖS ŽINIOS
Tą pačią dieną apsivedė Cam- 

bridgiuje Kleofas Kavolis su O- 
na Giliute.

Į
i

Liepos 4 d., susišliūbavo Vin
centas Pupalaigis su Kazimiera 
Bartusevičiūte, gyv. 149 W. 8th 
St. Liudijo Stepas Jasinskas ir 
Aleksandra Morrison.

Birž. 30 d., Tewksbury, vals
tybės ligoninėje, mirė 22 metų, 
Jonas Juodviršis. Palaidotas, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, liepos 
3 d., 1 vai. ryte.

Birž. 30 d., apsivedė Kleofas 
Petrauskas su Aniele Zulonaite.

DAKTARAI

Liepos 11 d., 11 vai. ryte, baž
nytinėje salėje, W. 5th St., bus 
rodoma įžymių artistų kalban
čių paveikslų drama “Abraham 
Lincoln”. Vasarinės mokyklos 

i vaikams įžanga 5c., kitiems vai
kams 10c., suaugusiems — 15c. 
Pelnas eis vasarinei mokyklai.

J

Atsimink, Ir Kitam Pasakyk! Kad
ŠĮ ANTRADIENĮ,

★

Liepos - July 9 d., 1940
Lietuvių Piliečiu Klubo Salėje,

Kampas E Ir Silver Gatvių, So. Boston, Mass.
RENGIAMAS

MASINIS

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
84. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso Valandos nuo 9 ild 12, 
1:30 Ud « ir nuo 6:30 iki 9 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

nu 
v. v

Ta didelė teatro drama kal
bančiuose paveiksluose bus ro
doma tos dienos vakare, 8 vai., 
parapijos salėje 492 E. 7th St. 
Suaugusiems įžanga bus 15c., 
vaikams 10c. Pelnas bus salės 
taisymui. Ateity didelio teatro 
kalbantieji judami paveikslai 
bus rodomi parapijos salės kie
me.

MITINGAS
Lietuvos Klausimui Nusviesti.

8 vai. vakare. Įžangos jokios nebus

Tel. TROwbrldge 6330.

Mm Repiltfs, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 3TREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Birž. 22 d., apsivedė Stasys 
Vargelis su Regina Kavoliūte. 
Liudijo Jonas Horgan ir Ona 
Kasinskaitė.

Liepos 6 d., kun. Albertas A- 
bračinskas nusivežė 30 parapi
jos berniukų į Bees ir Brookly- 
no žaidimą. Jie turėjo progos 
pamatyti ir Vytautą Tamulį.

Tu, lietuvi-lietuve, gal girdėjai mūsų lietuviškų bolševikų kalbas. Gal 
skaitei ir net patikėjai jų spaudoj skelbiamas žinias. Ne viskas atatinka 
teisybei, ką bolševikai sako ar rašoJie teisina Maskvos žygius. Jie sušilę 
įrodinėja, kad visa tai, ką Rusija padarė su Lietuva — viskas tas eina 
jos naudai.

Lietuvi! Ateik pats ir kitus paragink ateiti šį antradienį į masinį mi
tingą. Išgirsk tiesą apie Lietuvos dabartinę padėtį.

Mitinge kalbės inžin. B. F. Simukaitis iš Fichburg, Mass., buvęs Lie
tuvos Universiteto studentas Julius Kiškis iš VVorcester, Mass. ir buvęs 
Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjas mokytojas Jonas Krukonis iš 

So. Bostqp, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI PRAŠOME GRĄŽINTI 
BUŠŲ BILIETUS

PAIEŠKAU raštinės ofiso dar
bo, Bostono apylinkėje. Esu bai
gusi Business College. Moku 
lietuvių kalbą — galiu gerai 
skaityti ir rašyti. Atsišaukite: 
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. (9-18)

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)

Kadangi liepos 4 d. smarkiai 
lijo — busai negalėjo eiti, tai 
Lietuvių Dienos rengimo komi
sija nukėlė Lietuvių Dieną į 
rugpiūčio - August 11 d. Taigi, 
darbininkai-kės, kurie buvote 
tą dieną pasižadėję dirbti ir pa
ėmę busų bilietus, prašome su
grąžinti į “Darbininko” admi
nistraciją.

LANKĖSI

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

J. K-pa.

IŠNUOMAVIMUI arba PAR
DAVIMUI. Puiki proga lietu
viui vaistininkui (druggist) 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.

šeštadienį, birželio 29 d. “Dar
bininke” lankėsi senas “Darbi
ninko” skaitytojas ir rėmėjas A. 
Tukis, iš Waterbury, Conn. At
silankymo proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą ir 
paaukojo $1.00 Intertypos 
dui.

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

tis, Marijona Kilmonytė, 
Stanislovas Noreika, Be
nediktas Jakutis, Antani
na Staniliūtė, Marijona 
Venytė, Antanas šapalis, 
Pranas Baltutis, Andrie
jus Zaleckas, Juozas Be- 
liackas, Antanas Kairis, 
Martynas 
Kastancija
Meškauskaitė, 
Račiūnienė, 
Bakūnaitė, 
kauskas,

i

fon-

Lietuvos Reikalais 
Prakalbos

GREYHOUND
^.T.OMĮ^MT^gį

UJOHDERLRHD
Įvesk Vienodi Šilumą 1 Savo Kainus

KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?
UŽ 8139.00 galite į boileri įdėti Oil bu r ne r j su tanku ir pilnu įren

gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią iilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikto pradėti 
mokėt iki Spalių - October menesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHARLES 1KAY (Kučai' J
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346 <

Liepos 29 d., 1915 m., 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyti
nėje salėje, West 5th St., 
So. Boston, Mass., įvyko 
susirinkimas, tikslu suor
ganizuoti LDS 1-mą kuo
pą.

Susirinkimą atidarė LDS 
Centro pirmininkas Juo
zas Žoba.

Į LDS 1-mą kuopą įstojo 
šie asmens:
Domininkas Antanavičius, 
Petras Grinkevičius, Ago
ta Strakauskienė, Povilas 
Karvelis, Jonas Petraus
kas, Jonas Vilkišius, My
kolas Venys, Jonas Valiko- 
nis, Jonas Jakštas, Vladas 
Jakštas, Antanas Ašmens- 
kas, Motiejus Žoba, Pran
ciškus Strakauskas, Juo
zas Šokas, Protazas Joza- 
vitas, Antanas Bendorai-

Jonas
vice - pirmi-

kas, Antanas Navickas.
Tartasi bėgančiais orga

nizacijos reikalais.
Rugsėjo 26, 1915, susi

rinkime priimta šie nauji 
nariai: Ona Staniuliūtė, 
Juozas Staniulis, Aleksan
dra Kasinskaitė, Jokūbas 
Veraitis, Benediktas Ka- 
balinskas, Juozapata Peci- 
konytė, Petras Grigas.

Spalių 24, 1915, susirin
kime priimta nariai: Anta
nas Navikas, ir iš 4-tos kp. 
persikėlė — Pranas Vira- 
kas.

Lapkričio 28, 1915, susi
rinkime iškyla du svarbūs 
dalykai, būtent, pirmas, 
kad būtų diskusuoiama 
viešai šių dienų kataliky
bės reikalai, kuriam nuo
širdžiai pritaria ir išrinkta i Noreika ir P. Grigas, 
veikimo komisija: A. Vai-* Balandžio 26, 1916, susi

siauskas, J. Petrauskas ir
J. Valikonis; antras— kun. 
F. Kemėšis referuoja laik
raščio “Darbininko” skolų 
klausimą. Tuo jaus atsira
do paskolų pirkėjų: A. Vai- 
siauskas — $10., A. šapa
lis — $10., A. Bendoraitis 
— $10., P. Grigas — $10.

Gruodžio 26, 1915, įvyku
siame susirinkime priimta 
nariais: — K. Šidlauskas,
K. šataitė ir M. Bardins- 
kaitė.

Susirinkime iškeltas su
manymas įsteigti Vartoto
jų krautuvę. Reikalas už- 
girtas ir išrinkta komisi
ja: A. Ašmenskas, M. Žo
ba ir J. Petrauskas.

į Taipgi įneštas ir užgir- 
tas sumanymas dėl įsteigi
mo Taupomosios - Skoli

namosios lietuviškos ban- 
kos skyriaus. Tuos reika
lus tirti išrinkta komisija: 
M. Žoba, F. Gūdas ir J. Va
likonis.

Užginamos įvykusios 
diskusijos ir toliau nutar
ta rengti, kurias apsiėmė 
vesti F. Gudas.

Dėl išsivadavimo iš sve
timtaučių, kurie skolomis 
slegia organizaciją, nariai 
permato reikalą skolinti 
laikraščiui “Darbininkui” į 
pinigų dėl išpirkimo maši
nų. Susirinkime pasižadė
jo— V. Varžinskaitė $100.,' 
P. Markevičius 
Stanulis $100 
čiūtė $100., O. 
kas $300.

Sausio 23, 1919, įvyku
siame susirinkime išrink
ta nauja 1916 metams val
dyba: pirm. — J. Petraus
kas, vice-pirm. — V. Var
žinskaitė, prot. rašt. — A. 
Navikas, fin. rašt. — VI. 
Jakštas, ižd. — St. Norei
ka, maršalka — A. Bendo
raitis. Knygų peržiūrėto
jai — J. Valikonis ir Jonas 
Vilkišius.

Vasario 27, 1916, svar
biausiuoju dalyku buvo 
svarstymas A. Ašmensko 
raporto, dėl steigimo krau
tuvės. Nustatyta Šeras — 
$15.00.

Taipgi paskelbtas kuo
pos narių vajus — “1000 
ligi seimo”.

Kovo 26, 1916, tarp kitų 
reikalų nutarta rengti ge
gužines bendrai su L. Vy
čių 17 kp. Į komisiją iš
rinkta: Z. Tamošiūnas, St.

• v

rinkime priimta sekantieji 
nariai: P. Špokas, A. Špo
kaitė, A. Algerrrranavičius, 
L. švagždys, E. Deksnytė, 
B. Jurgeliūtė, M. Karbaus
kas, Z. Melvid, O. Paulavi
čiūtė. p. J. Adomavičiaus 
aplikacija atmesta. Priim
tas A. F. Kneižys, persikė
lęs iš 6 kp.

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i J

i

i

i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

• Parduodu Įvairiausios rūšies auk- 
I ainius Ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

36C WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mas*

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

I

I
I

$100., J.
P. Gedrai-
Meškaus-

i
!

: Queen Ann Laundry, Ine. į
i 7—9 Ellery St, ;
• So. Boston, Mass.
! Tel. ŠOU 2923 į
Į Jei norite, kad Jūsų drabužiai 1 
[ būtų švariai išplauti,

paveskite š) darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogrj dengfija*. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavlmal ir patarimai dykai

Z
WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

Kurkulionis, 
Žilytė, Ona 

Marijona 
Magdalena

Antanas Žur- 
Jonas Galinis, 

Domininkas Versiackas, 
Juozas Bakūnas, Paulina 
Giedraičiūtė, Valerija Var- 
žinskaitė.

Išrinkta pirmoji pirmos 
kuopos valdyba:

Pirmininkas 
Petrauskas;

įninkąs —Antanas šapalis; 
1 protokolų raštininkas — 
! Pet. Grinkevičius; finan- 
jsų raštininkas — Valerija 
Varžinskaitė; iždininkas— 
Stanislovas Noreika.

Naujai - pirmajai valdy
bai užėmus vietas, susi
rinkimas nutarė laikyti su
sirinkimus kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį. 
Tartasi ir kitais bėgamai
siais klausimais.

Rugpiūčio 22, 1915, susi
rinkime papildyta valdy
bos sąstatas, būtent: — 
tvarkdariu išrinktas: A. 
Bendoravičius, o V. Var
žinskaitė pasiliuosavo nuo 
pareigų ir į jos vietą finan
sų raštininku išrinktas 
Vladas Jakštas.

Priimta nauji nariai: Ro- 
maldas Usavičius, Juozas 
Malukas, Antanas Mešlis, 
Vincas Kališius, Petras 
Murkevičius, Jonas Okule- 
vičius, Antanas Vaisiaus- 
kas, Viktorija Jurgelaičiū- 
tė, Vincas Tamulaitis, An
drius Naudžiūnas, Jonas 
Jakubauskas, Feliksas Za- 
leckas, Motiejus Versiac-

i

išaiškinus teisingai visus dabar
tinius Lietuvos įvykius ir per
gyvenimo valandą, So. Bostono 
lietuvių laikinasis komitetas, 
rengia prakalbas liepos 9 d., 8 
vai. vak., Lietuvių piliečių klubo 
salėje E. ir Silver gatvių.

Principaliais kalbėtojais bus: 
inž. B. F. Simukaitis: Julius 
Kiškis — buvęs Lietuvos Uni
versiteto studentas ir mok. 
nas Krukonis — Lietuvos 
riuomenės savanoris.

Prakalbose bus išaiškinta
bartinė Lietuvos padėtis. Todėl 
didž. gerb. lietuviai visi į pra
kalbas ! P.

Į

Jo- 
ka-

da-

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

i
Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkirs Market
F. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

r

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.
«

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

V«ri skelbkite “Darbininke"

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Col
\ Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W ?
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R f

S. Barase vičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 2537.
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Daktaro Antano Rakausko
Posūkis f Nauja Gyvenimą

r
DARBININKAS

—r Rytinių Valstybių Žinios
8

Žaibas giedroje padangėje

Jau birželio viduryje, tą die
ną kai mūsų tėvynė pergyveno 
kritiškiausią nepriklausomybės 
krizę, staiga pasklido telefonu 
žinio: “daktaras Antanas Ra
kauskas įstojo į TT. Marijonų 
vienuolyną, šį vakarą susirenka' 
jo artimiausieji draugai “Piai- 
sanee“ viešbutyje tarti jam sa
vo sveikinimus ir linkėjimus 
naujų pasiryžimų proga”. Ši ne
paprasta žinia visiems Chicagos 
lietuviams buvo lyg žaibas gied-■ 
roję padangėje. Nė vienas iš, 
daktaro draugų nė nenujautė i 
jo naujų sudarytų planų, jo su-' 
brendusio vienuoliško pašauki-! 
mo. Daktaro Antano Rakausko: 
žygis yra sveikintinas, džiugi-: 
nantis kiekvieną lietuvį. Tai pir-j 
masis lietuvių tautoje toks įvy-į 
kis. kad. prityręs profesionalas; 
gydytojas, išpraktikavęs apie 
dešimt metų viską paliktų ir pa
siryžtų būti vienuoliu kunigu.

Jaunystės svajonės

Didžių asmenybių yra įdomus 
gyvenimo kelias. Tai žinodamas 
ir jausdamas, kad skaitytojai 
labiau norėtų pažinti daktaro 
jaunystės siekius ir brendimo 
periodo gyvenimo audras, pa
tiekiu svarbesniąsias vietas išl

kaimiečio sūnui įstoti į aukštes
nes mokyklas geliąs buvo beveik 
užkirstas. Antanas svajoja apie 
Amerikos laisvą kraštą, kur jo 
broliukas jau gyveno. 1913 m. 
birželio 21 d. palieka savo my
limą tėviškę, tėvelius ir atvyks
ta į Ameriką. Keletą metų pa
dirbėjęs ir pramokęs anglų kal
bos pradeda studijuoti. 1916 m. 
įstoja į Valparaiso aukštesniąją 
mokyklą, kurią baigė 1921 me
tais. Karo metu, 1918 m. dar 
lankė Šv. Tomo militarinę aka
demiją. St. Paul, Minn.

Siekia mokslo viršūnių.

Dr. A. Rakauskas, baigęs auk-1 
štesniąją mokyklą, tuo dar ne
sitenkina. ryžtasi siekti mokslo 
viršūnių. Matydamas trūkumą 
lietuvių daktarų, ir' norėdamas 
patarnauti lietuvių visuomenei, 
jis pasirenka studijuoti medici
ną.

1924 m. įstoja į Northwestern 
universitetą Chicagoje. 1929 
metais gauna B. M. (Medicinos 
Bakalaurato) mokslo laipsnį. 
Vienerius metus ištarnauja in
ternatą Šv. Pranciškaus ligoni
nėje, Evanston, III., ir 1930 m. 
kovo 25 d. gauna M. D. — Me
dicinos Daktaro laipsnį. Nuo 
1930 m. birželio 21 d., išlaikęs

*

Dr. A. Rakauskas

C.BROOKLYN.H.Y.

dytojo.
Nuo pat mokslo baigimo metų 

(1930) iki šių metų birželio vi-
I

dūrio daktaras Rakauskas bu-

nes daktarų štabo nariu. Visam 
daktarų štabui ir ligoninės per
sonalui dr. Rakauskas paliko 
gražų darbštumo, nuoširdumo 
ir religingumo pavyzdį.

i

per-

giedojo p. Al. Dulbiūtė ir Fr. 
Steponavičius. Petras buvo pra
eitą metą choro pirmininkas, o 
Onutė šį metą yra choro vice
pirmininkė. Choras įteikė gra- 

jžią dovaną ir pareiškė Petrui ir
Onutei gražius linkėjimus.

Vestuvėse dalyvavo, kleb. kun. 
varg. A. Stani-

mūsų pasikalbėjimo, 
tada, kai sužinojau, kad 
stojo į vienuolyną.

padaryto! IHinois valstybinius egzaminus, 
jau į- pradeda eiti Chicagoje sunkias 

į ir atsakingas gydytojo chirurgo 
; pareigas.
i'
i Spaudos darbas.

lapkričio 171 Studijas dr. Rakauskas per- 
Šakių apskrityje, traukė kelis kartus, tais laiko- 

kurie sudaro beveik 
Tėveliai ketverius metus, jis pasišventė 

kultūriniam darbui, 
ūkininkai 1900 m. jie dirbo spaudos ir organizacinį 

darbą. 1919 m. buvo “Lietuvos” 
dienraščio, ėjusio Chicagoje re
daktoriaus pagelbininku. Vė
liau buvo dienraščio “Draugo” 
vieno puslapio redaktoriumi. 
1921-22 m. redagavo “Tėvynės 
Balsą”, tuomet ėjusį Wilkes- 
Barre. Pa.

Spaudos darbą A. Rakauskas 
labai pamėgo, daug rašė į ‘Mok
sleivį’, ‘Giedrą’, ‘Draugą’, ‘Lie
tuvą’. ‘Tėvynės Balsą’, ‘Vytį’, 
‘Darbininką’, ‘Garsą’ ir k. Pa- 

i staraisiais keliolika metų vedė

Įdomu būtų patirti apie 
jūsų jaunystės dienas?

Gimiau 1S95 m.
d. Lietuvoje,
Kudirkos Naumiesčio parapijų- tarpiais, 
je, Leipalotų kaime.
Jurgis ir Petronėlė Matijošaity- lietuvių 
tė buvo ūkininkai 1AAA —. ji: 
nusipirko 70 margų ūkį Suodžių 
kaime, kur man teko gyventi a- 
pie 12 metų. Taigi mano kūdi
kystės dienos praleistos gražia
jame Lietuvos kaime. Jaunu
čiam. vos šeštus metus einant 
pradėjau mokytis pas kaimo 
“daraktorių” ir nuo 1901 m. jau 
pradėjau skaityti maldaknygę.

Nuo 1905 m. iki 1910 m. lan
kiau pradžios mokyklą 
naziją, kurios baigiau 
klases, nes aukštesnių 
dar nebuvo.

Ii
i

ir gim- 
tik dvi 
klasių

Kelionė Amerikon.

Jaunučio Antano svajinga 
siela nerimo baigus apylinkės 
mokyklas. Jis svajojo apie ku
nigystės, daktarystės ar moky
tojo pašaukimus. Bet Lietuvoj 
tai pasiekti buvo sunku, nes

Sveikatos skyrius ‘Drauge’ ir 
‘Garse’, kuriuose stengėsi kuo 
plačiausiai išaiškinti sveikatos 
klausimus ir tuo nevienam lie
tuviui padėjo išvengti ligų* 

Organizacinis veikimas.

Daugiausia daktaras A. Ra-

$
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.
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BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335
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PHONE
So. Boston 

2271

dytų lietuviais esą.
Seserys ne tik tikybą ir lietu

vių kalbą dėstys, bet vadovaus 
ir chorui. Bažnyčioje skirtoje 
dievui garbinti choras giedoda

mas meldžiasi už parapiją, to
dėl svarbu, kad jis gerai mels
tųsi. Seserys, pasiaukojusios 
vien Dievo garbinimui, yra pa
siruošusios mokyti kitus gar- 
linti Visagalį. Galima tikėtis, 
cad Tamaąuos choras tuoj pa
sieks pirmas eiles ir jo gražiu 
giedojimu galės gėrėtis ne tik 
Tamaųuiečiai, bet ir kaimynai.

Seserys paskirtos Tamaąuos 
larapijai yra gerai pasiruošu
sios aukščiau minėtiems dar
iams. Dvasiniam auklėjimui jos 
;au gyvenimo ir patyrimo pa
ruoštos, o pasauliniam mokslui 
dėstyti jos jau baigusios aukš
tesniuosius mokslus ir turi laip
snius iš plačiai žinomos Mary- 
wood kolegijos.

Klebonas, kun. Juozas Šukevi- 
čius, dar jaunas kunigas, vie
nok turėjo drąsos pradėti savo 
parapijoje tokį didį ir kilnų 
darbą. Kai kurie stebėjosi ir dar 
stebisi šituo jo žingsniu. Bet 
stebėtis nereikia. Patys parapi
jiečiai dabar mato, kaip klebo
nui rūpi jų gerovė, ir visi yra 
oasiryžę visame remti savo kle
boną. Visi linki gerbiamam kle
bonui ir jo parapijai tolimesnės 
nažangos ir pasisekimo jų dar
iuose. Jonų Jonas^

KUNIGŲ PERMAINA 
Šioje parapijoj vyskupas 

mainė vikarų pakeitimus. Buvu
sį kun. V. Masiul. paskyrė dar
buotis, kaipo vyskupijos atsto
vą jaunamečių teisme, o nese
niai įšvęstą šios parapijos jau- J. Kazlauskas, 
nuolį kun. P. Raugalą paskyrė šauskas ir daugybė jaunimo ir 
vikaru. j jaunųjų draugų.

Jaunavedžio tėveliai p. Radvi
lai yra seni ir rimti Bridgepor- 
to kolonijos ir parapijos rėmė
jai, turi dar dukrelę ir vieną 
sūnų. Jaunosios tėveliai yra 
Lietuvoj. Onutė gyveno pas tė
velio brolį, dėdę, Antaną Tuską, 
kuris yra Bridgeporto lietu
viams gerai žinomas. Jis veikia 
visose organizacijose ir parapi
joje; taipgi ir p. Tuskienė; jie 
ir rūpinosi Onutės vestuvėmis. 
Choras linki Petrui ir Onutei 
gražaus šeimyniško gyvenimo, 
ir kviečia nepalikti choro, bet 
kartu, kiek leis aplinkybės, 
dirbti su jaunimu ir ant toliaus 
lietuvybės ir tautybės labui.

Choristas.

LIETUVIŲ DIENA PAVYKO
Šiais metais rengta laikraščio 

“Amerikos” naudai Lietuvių 
Diena 4 liepos, Klasčiaus parke, 
gražiai pavyko. Programą išpil
dė Apreiškimo ir Karalienės 
Angelų par. benai ir Apreiški
mo par. choras. Bendras choras 
trijų parapijų: Maspetho, Kara
lienė Angelų ir Šv. Jurgio gra
žiai pasirodė. Jam' vadovavo 
muz. J. Brundza. Vėsiam orui 
esant, susirinko ir gražaus jau
nimo. z

Dr. A. Rakauskas buvo ir dar 
palieka nariu Chicago Medical 
Society ir Illinois Statė Medical 
Society. Atrodo, kad daktaras 
Rakauskas, baigęs TT. Marijo
nų kunigų seminariją ir misijo- i

lietu- nieriaudamas ar profesoriauda-1 
mas, išlaikęs vietinės valstybės; 
reikalaujamus egzaminus (kiek- 
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kauskas savo brangaus profesi
nio laiko pašventė lietuvių ka
talikų organizaciniam veikimui. 
Dar tik atvažiavęs į Ameriką,
1914 metais, įstojo į Lietuvos vo Šv. Kryžiaus lietuvių ligoni- 
Vyčių Sąjungą, o studijuoda
mas, 1916 m. priklausė prie 
Kat. Moksleivių organizacijos, 
— abiejose teko eiti valdybos 
pareigas.

1933 m. ALRK Federacijos 
kongresas Chicagoje išrinko dr. 
A. Rakauską Federacijos centro 
pirmininku. Tas garbingas ir at
sakingas pareigas jis dar ir da
bar tebeina.

1934 m. suorganizavo
vius katalikus daktarus ir buvo 
tos organizacijos pirmininku.

1937 m. ALRK Motreų Sąjun- viena valstybė atsikeliantiems 
gos centro valdyba pakvietė dr. daktarams 
A. Rakauską eiti tos sąjungos 
vyriausiojo daktaro kvotėjo pa
reigas. 1Q38 m. gegužės 9—12 
d. LRKSA seimas Pittsburghe, 
Pa., dr. A. Rakauską išrinko 
vyriausiu Susivienijimo daktaru 
kvotėju, o 1940 m. gegužės m. 
52 seimas, Worcester, Mass., 
toms pačioms pareigoms, per
rinko dar dviem metam. Dr. Ra
kauskas visas organizacines pa
reigas atlieka su nepaprastu 
stropumu ir nuoširdumu.

A. a. Alena Narinkaitė.

Redaguodamas “Tėvynės 
są”, dr. A. Rakauskas susipaži
no su Naujosios Anglijos daini
ninke Alena Narinkaitė. Ji tuo
met buvo laikraščio leidėjų pa
kviesta iš Boston. Mass. kon- 
certan į Wilkes Barre, Pa. Jos 
švelnus, kaip lakštutės balselis, 
ir gili asmenybė užbūrė dar te- 
bestudijuojančio Antano sielą. 
Tų pačių metų rudenį Antanas 
ir Alena Visagalio Dievo aki
vaizdoje prisiekė mylėti vienas 
kiią amžinai.

Skaidrio šeimyninio gyvenimo 
laimė daktarui Dievo Apvaizdos j atsidaviau maldai. Josios meilė 

Jį neilgai buvo lemta džiaugtis.
Pačiame jaunystės sūkury išti- 
ko skaudi tragedija. 1938 m. 
spalių 17 d. Visagalis pašaukė 
Aleną savo pasaulin. Su pasku

ti ! tinę užertų ant jos karsto žemių 

sauja daktaro A. Rakausko sie- 
lą prislėgė gilus liūdesys. Nuo 

x | tos dienos jis dar giliau pasinė
je i rė misticizmo bangose, pradėjo 
& kasdien maitintis Amžinąją 

Duona — Šv. Komunija ir mal- 
(į! domis bažnyčioje, ligoninės ko- 

ę plytelėj, prie Alenutės kapo ir 
namuose. Jis tikėjo ir tiki, kad 
nuoširdi gili malda padeda a. a. 

-e Alenos sielai ir jo paties gyvė
si nimui.ŠJ
£
I
I§i

BRIDfiEPORT, CONN
Birželio 22 d., mūsų bažnyčio

je susituokė, p. Stanislauskaitė, ’ 
dukrelė vietinio kolonijos veikė-: 
jo, p. J. Stanislausko. Šliūbą 
suteikė kleb. kun. J. Kazlaus
kas; solo giedojo p. Duginiūtė.

Birželio 29, apsivedė parapi
jos choro du choristai: p. Pet
ras Radvilas su p. Ona Tuskiū- 
te. Šliūbas buvo iškilmingas; 
choras giedojo mišias, ir solo

Redakcijos Atsakymai
Nevc Britain, Korespondentui. 

Kadangi pereitą savaitę buvo 
tik vienas “Darbininko” leidi
nys, todėl jūsų korespondencija 
apie Lietuvių Radio dieną ne
galėjo tilpti.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai Nusiminė

Išgirdę apie tėvynės Lietuvos 
nelaimę, kad Rusijos kariuome
nė okupavo Lietuvą, vietiniai 
ietuviai labai nuliūdo. Nors sa

koma, kad užimta be karo 
žiaurumų, bet visvien Lietuvos 
kaipo savistovės valstybės jau 
nebėra. Lietuviai vėl priversti 
vergauti maskoliams. Lietuva 
neteko laisvės ir nepriklauso
mybės, dėl kurios tiek daug 
triūso ir pinigo padėjo, ašarų ir 
kraujo praliejo.

Dar pamename gerai maskolių 
valdžią Lietuvoje, kuomet lietu
viai buvo baisiai spaudžiami 
rusų vergijoje ir be pasigailėji
mo žemiausiai niekinami. Tik 
iš to (ilgų metų vergijos) ir ki- 
o sumanymas pasiliuosuoti nuo 
rusiškos visokeriopos žiaurios 
priespaudos. Per daugelį metų 
lietuviai nerimavo, be paliovos 
giliai galvojo, sunkiai dirbo, 
kentėjo ir dėjo paskutinius ska
tikus dėl pasiliuosavimo.

Per didelį pasišventimą ir 
darbą lietuviai iškovojo laisvę 
ir nepriklausomybę Lietuvai. 
Koks tada buvo neapsakomas 
visų lietuvių džiaugsmas. Pries
paudos pančius sutraukę, links
mai dainavom: Valio! Laisva 
Lietuva. Kaip tėmijome per 
tuos 22 nepriklausomos Lietu
vos metus, labai gražiai lietu
viai susitvėrė ir pavyzdingai 
atsistatė. Ir dabar jau buvo ne- 
beta suvargusi Lietuva, kurią 
prievarta atgavom iš Rusijos. 
Surinkti Lietuvoje mokesčiai — 
oinigai neidavo, kaip pirmiau į 
Rusiją, bet buvo praleisti toje 
pačioje Lietuvos žemelėje: sta
tymui erdvių mokyklų, įvairių 
gražių įstaigų, ūkių pagerini
mų, kelių taisymui, tiltų ir gele
žinkelių statymui, pramonės 
plėtimui ir tt. Kaip visi žinome, 
ir daugeliui teko laimės savo a- 
kimis matyti, Lietuva padarė 
didžiausią pažangą visame kraš
te.

Po dabartinio rusų kariuome
nės užėmimo Lietuvos teritori
jos, sakoma, kad dar yra lietu
vių valdininkų, ir kurie žinoma 
pasiliks iki galutinai bus pamai
nyti rusais, kaip kad buvo prieš 
22 metus. O jei ir bus palikta 
lietuviai valdininkai, tai tik 
rinktiniai sovietų agentai, lietu
vių aršiausi persekiotojai, išda
vikai.— F. p.

duoda nustatytus 
egzaminus), gali gauti teisę ir 
gydytojauti.

i Kunigystės pašaukimas.

Dar yra lietuvių, kurie nesu
pranta, kad priėmę Moterystės 
Sakramentą, jei nėra kliūčių, 
gali priimti ir Kunigystės Sa
kramentą. Kai žmona miršta, 
vyras turi galimumą stoti į vie
nuolyną ar mokytis į kunigus. 
Būna atsitikimų, kai į tą patį 
vienuolyną įstoja ir tėvas ir sū
nus, arba motina su dukterimi.

Norėdamas sužinoti, kodėl 
daktaras A. Rakauskas paliko 
gydytojavimo pelningą profesi
ją ir kodėl įstojo į TT. Marijonų! sidėjo prie pikniko pasisekimo: 

i ir Stan
kui; aukojusiems po 10 svarų 
dešrukių; ir poniai S. Žemaitie
nei už saldainių paradvinėjimą.

Našlaičiai irgi dėkoja malo
niems svečiams, kurie juos

Pennsylvanijos Žinios
I

Bal-

PADĖKA bus priimami nuo birželio 30 d 
iki liepos 28 d., o mergaitės nuo 
rugpjūčio 4 d. iki rugsėjo 1 d.Visiems atsilankiusiems kuni

gams ir pasaulionims į pikniką 
birželio 23 d. nuoširdžiai dėko
jame. Nors diena buvo šaltoka, 
vis vien linksmi svečiai gerada
riai gausiai atsilankė ir parė
mė mūsų įstaigos vedamus dar
bus.

Dėkojame Scrantono mėsinin
kams, kurie savo aukomis pri-l 

i .. .... ... i
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vienuolyną, daviau per inter- Gulbinui, Kersavičiui
view kelis paklausimus?

Kokie buvo motyvai 
pasirinkti vienuolišką 
gyvenimą.

f

ge-
Svarbiausia

būti kunigu. Tą pašaukimą jau 
iš jaunystės jaučiau, bet laiki
nai kiti argumentai buvo jį už
slopinę. Po skaudžios tragedi
jos, — Alenutės mirties visiškai

Profesinis darbas.

Savo profesinį gydytojavimo 
darbą dr. A. Rakauskas atlik
davo su nepaprastu atsidėjimu, 
sąžiningumu, kruopštumu, rū
pestingumu. Todėl iš daugybės 
jo padarytų operacijų nė viena 
nebuvo mirties priežastimi. As
menys. kurie šaukėsi daktaro 
Rakausko pagalbos, už jo sėk
mingą gydymą visą laiką palie
ka dėkingi ir apgaili, kad dabar 
netenka gero savo šeimos gy-

pašaukimas i rai pavaišino.

Padėka Šv. Mykolo Parapijai
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. 

F. BolI ir jo parapijiečiams už 
prisiųstą $100 čekį. Esame ne
paprastai dėkingos šiai parapi
jai, nes tai vienintelė lietuvių 
parapija, kurioje kiekviena šei
ma kas metai po dolerį aukoja 
mūsų našlaityno užlaikymui. 
Savo maldose nepamiršime nė 
vieno ir prašysime Aukščiausią
jį, kad,laimintų kleboną, para
piją ir kiekvieną jos narį.

N ukryžiuoto Jėzaus Seserys

Netikėti Dalykai {vyko 
Tamaqua,Pa.

Birželio 3 d. Šv. Petro ir Povi-

Prie progos pranešame, kad 
Lietuvių Diena įvyks čia pat 
Maryville Parke rugpiūčio (Au
gust) 25 d. Dienos pelnas bus lo parapijoje buvo istorinė die-
skiriamas našlaičiams užlaiky- na, nes atvyko čia apsigyventi 
ti. Kviečiame visus vėl gausiai ■ ir darbuotis Dievo ir tėvynės 

į garbei trys Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys. Taip nuoširdžiai Sese
lės buvo priimtos, kad jos tuoj 
jautėsi namie. Kiekvienas svar- 

reko- bus darbas reikalauja pasiauko- 
pirmos 
antros,

mane vertė vis daugiau ir dau
giau melstis. Pajutau maldos! 
galingumą ir reikšmę, pradėjau | MERGAIČIŲ 
labiau ieškoti dvasinių turtų, j REKOLEKCIJOS 

naudingų jai ir man, siekti jai šią vasarą bus dvejos 
ir sau amžinos laimės. lekcijos mergaitėms:
“Gydysi u žm onių sielų žaizdas”. į liePos (July} 5—7;

Bet juk galima tapti kunigu S^Q (September) 1 d. Norin-

atsilankyti.

' jimo. Uolus klebonas ir su juc 
_ _ _ ., ______ _ bendradarbiaują parapijiečiai

I rugpjūčio (August) 30 iki rug- gerai suprasdami šią tiesą nebi
jojo pasiaukoti, kad įvykdytų 

tegul praneša Šventos Motinos Bažnyčios pa
tarimą, būtent, duoti jaunimui 
katalikišką auklėjimą.

Kadangi vaikų dora yra tikė- 
kurie nori vaikus iš- jimo saugojama, šios Seselės 

kaip tik darbuotis, kad tikėji
mas giliai įsišaknytų vaikelių 
širdyse ir proto ypač šiuose lai
kuose. kai bedieviška propa
ganda stengiasi išrauti Dievą ir 
Jo meilę iš jaunų sielų ir pasėti

I
jose nepasitikėjimą ir neapy
kantą.

Nors pirmas Seselių darbuotės 
tikslas šioje parapijoje yra auk
lėti jaunimą tikėjime ir doroje, 
yra dar ir antras tikslas — mo
kymas gimtosios kalbos. Išeivi- 

' jos tarpe Seselės stengiasi išug
dyti vaikeliuose tėvų kalbos 
meilę, meilę tam kraštui, iš ku
rio tėvai yra kilę, ir kas nema- 

. žiau svarbu, kad patys nesigė-

ir nestojant į vienuolyną? — 
Taip. Bet man vienuolyne, ypač 
TT. Marijonų vienuolynas daug 
artimesnis. Jis dirba didžius 
darbus lietuvių katalikų religi
nėje ir tautinėje dirvoje. Per 
dešimt metų gydžiau žmonių 
kūniškas žaizdas, dabar ryž
tuosi ruoštis gydyti žmonių sie
lų žaizdas.

Būdamas kunigu, turėsiu pro
gą savo praktiką, gyvenimo pri
tyrimą. panaudoti lietuvių gero
vei. Turiu didelį troškimą dar ves, išleistuves. Nuo liepos 6 d. 
kiek galima pasidarbuoti Ame- jau apsigyvens Marian Hills 
rikos lietuvių religinėje ir tau-' 
tinėje srityje.

čios atvažiuoti 
seserims iš anksto.

Berniukų - Mergaičių Stovykla 
Tėvai,

: leisti atostogų vasaros metu, 
gali atsiųsti juos į Šv. Marijos 
Vilą. Čia jie bus gerai prižiūrė
ti ir gaus visą užlaikymą. Vai
kai galės žaisti, maudytis, 
plaukytis laiveliais ir išmoks į- 
vairių rankdarbių. BerniukaiI

Dr. Antanas Rakauskas gy- 
dytojavimo praktiką baigė 1940 
m. birželio 15 d. Tą vakarą jo 
artimiausieji draugai surengė 
Plaisance viešbutyje pagerbtu-

Seminary, Hinsdale, III., kur 
liepos 16 d. Šv. Panelės Marijos 
dienoje duos pirmuosius (ma
žuosius) vienuolio įžadus, o po 
metų priims tikruosius (amži
nuosius) įžadus. Po ketverių 
metų bus įšventinamas kunigu.

A. Skirius.


