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Anglų spauda praneša, 

kad iš Justo Paleckio vy
riausybės pasitraukęs Er
nestas Galvanauskas, fi
nansų ministras. Oficia
liai ši žinia kol kas nepa
tvirtinta, bet spėjama, kad 
ji gali būti tikra, nes Gal
vanauskas ne gi gali būti 
pakenčiamas komisarams. 
Jis yra “buržujus.

Žiniose sakoma, kad Gal
vanauskas pasitraukda
mas iš valdžios nepadavęs 
priežaščių. Bet nesistebė
kime, kad nepadavė.

“Draugas’ rašo:
“Nereikia pranašo, kad 

atspėti, jog Paleckio “vy
riausybėj” neišsilaikys nė 
vienas asmuo, kuris nesu
tiks aklai pasiduoti Mas
kvos užgaidoms ir kuris 
bent kiek stovės už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.. 
Jų vietas užims aiškesni 
Maskvos satrapai, kurie 
sutiks Lietuvą sujungti su 
Sovietų Rusija.”

Tas pats “Draugas” ra
šo, kad dabartinis valsty-! 
bės kontrolierius, Liūdas ■ 
Adamauskas savo laiku 
buvo išsižadėjęs Lietuvos 
pilietybės ir priėmęs So- j 
vietų Rusijos pilietybę. 
Kaip gali svetimos valsty- x 
bės pilietis užimti tokią 
svarbią vietą? “Bet, ma
tyt, į tai jau nebekreipia-

Budapeštas, liepos 11 — 
Kada Stalinas užgrobė Ru
munijos dalį, Vengrija taip 
pat pasijudino atsiimti iš 
Rumunijos Transylvaniją, 
kurią prieš didį karą jį val
dė. Tačiau, Hitleris Ven
grijos vyriausybei įsakė 
šiuo metu nieko nedaryti, 
kad nesukelti karo Balka
nuose, bet palaukti geres
nės progos.

Rumunija atsisaką grą
žinti Vengrijai Transylva
niją. Ar Hitlerio įsakymas 
bus paklausytas negalima 
žinoti, nes vengrai esą pa
siryžę atsiimti buvusią te
ritoriją ir sustatė kariuo
menę prie Rumunijos ru- , 
bežiaus.

Shanghai, liepos 11 
Japonijos karo vadovybė 
Shanghai’jupe įteikė grie
žtą protestą Jung. Valsty
bių atstovybei dėl įvykių į 
su Japonijos jūreiviais. Ja-1

ma dėmesio: tarp Lietuvos P? ų
1 c?ororvhiyiiii nivilioio drohii-sargybinių, civiliais drabu

žiais apsirengusių, buvo 
nuvykę į tarptautinę mies
to kolonijos dalį, kurią val
do Jung. Valstybių kariuo
menė. Japonai buvę suimti 
ir laikinai uždaryti per 5 

j valandas.
Japonijos karo vadovy- 

, bes proteste sakoma, kad 
Kaunas, — Elta praneša, Amerikos jūreiviai smar- 

kad naujoji Lietuvai vy-| kiai sumušę japonus. Japo- 
riausybė įsteigė Liaudies --± 1—J
Kultūros Fondą. Tos vy
riausybės švietimo minis
tras A. Venclova išleido at
sišaukimą į visuomenę, 
prašydamas aukų. Venc
lova sako, kad tas fondas 

vienam naudingam pačios 
mūsų liaudies kultūros 
darbui”.

Duok Dieve, kad tas fon
das būtų naudojamas, 
Venclovo žodžiais tariant, 
“tautos kultūrai pakelti, 
mokslo ir tikrojo, o ne tau- 
tininkiško, meno šviesa 
nušviesti.” Bet mes prisi- 
bijome, kad tas “tikrasis 
mokslas” nebūtų Lietuvai 
svetimas, kaip yra sveti
mas komunizmo mokslas, 
bezbožninkų mokslas, kurį 
yra užsimojusi skleisti vy
riausybės legalizuota ko
munistų partija.

ir Sovietų Rusijos piliety
bės nebedaroma jokio skir
tumo. Kuo tas kvepia — 
nesunku yra įspėti*7, rašo 
“Draugas”.

Įsteigė Liaudies Kultūros 
Fondą
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Vengrija Norėtų Atsiimti i 
Transytvaniją

Japonija įteikė Protestą 
Jung. Valstybėms

TALKA, kurioje dirba 110 namų dažytojų. Jie per 4 minutes ir 14 sekun
dų nudažė devynių kambarių namą Omaha, Neb.

SUDEGE JURBARKAS

Darbo Unija” Lietuvoje

Vokiečiai Bombarduoja 
Angliją Kovosime Dėl Lietuvos Laisvės

nai sako, kad toks Jung. 
Valstybių jūreivių elgęsis 
įžeidžiąs Japonijos armiją. 
Pareikšdami protestą, ja
ponai pasilieką teisę pa
skelbti Jung. Valstybėms 

, reikalavimus vėliau.
nori ateiti į pagalbą kiek-1 Jung. Valstybių jūrinin

kų komendantas užginčija 
japonų kaltinimus, kad ja
ponai buvo mušami ar ki
taip įžeidžiami. Visą tai 
skaito melu.

Londonas, liepos 11 — 
Dieną iš dienos vokiečiai 
iš lėktuvų bombarduoja į- 
vairias Anglijos vietas. La
biausia taikoma į karo 
ginklų fabrikus ir sandė
lius. Kiek nuostolių pada
ryta ir kokios vietos su
naikintos Anglijos vyriau
sybė nepraneša, tik paskel
bia, kad jos lakūnai taip 
pat bombarduoja Vokieti
jos laivyno bazes.

Hitleris Planuojąs Pulti Sovietus

Smarkiausi Mūšiai Ore
Londonas, liepos 11 — 

Anglijos pakraščiuose ei
na smarkus mūšiai padan
gėse. Vokietijos lėktuvai 
bombarduoja Anglijos 
miestus. Anglijos žinio
mis, dabar eina smarkiau
si mūšiai ore, kokių nesą 
buvę nuo pat karo pra
džios. Anglijos lakūnai nu
šovę 37 Vokietijos bornbi- 
nius lėktuvus. Sakoma, 
kad karo lauke veikią 150 
karo lėktuvų. Anglija pra
rado du lėktuvus. :

Washington, liepos 11 — 
Diplomatiniuose sluogs- 
niuose kalbama, kad jei 
Hitleriui pasiseks nugalėti 
Angliją, tai jis tuojau pa
sisuks pulti sovietų Rusi
ją. Manoma, kad rugsėjo 
pirmą dieną Hitlerio ir 
Stalino kariuomenės pra
dės karą.

Viena priežastis tai esą 
maistas. Visa Europa pa
tirs didį badą ateinančią 
žiemą. Lenkijoje ir Balka
nuose šįmet derlius pras
tas. Prancūzijos laukai ka
reivių numinti ir tankų 
nutrinti. Danija jau piau- 
na gyvulius, nes nėra mai
sto. Norvegija neturi sau 
užtektinai maisto.

Bet už Karpatų kalnų y- 
ra derlingiausi laukai pa
sauly, Ukrainoje. Ukraino
je derlius neblogas šįmet. 
Hitleriui Ukraina yra rei
kalinga. Stalinas visa tai

žino, už tai jis pasiskubino 
užgrobti Baltijos valstybes 
ir sustatyti savo armiją 
prie Vokietijos rubežiaus; 
už tai jis užgrobė dalį Ru
munijos.

Visa tai paaiškėjo iš gau
tos Washingtone diploma
tinės kablegramos. Joje 
pasakyta, kaip pusė mili
jono Rusijos kariuomenės 
susigrūdo į Lietuvą, ir kaip 
Lietuvos atstovas Vokieti
jai pranešė apie tai Berly
ne von Ribbentropui. Lie
tuvos atstovas pasakęs, 
kad net iš tolimos Sibiri- 
jos buvo atsiųsta į Lietuvą 
armijos pulkai ir klausė 
Vokietijos vyriausybės, 
ką dabar Lietuvos vyriau
sybė turėtų daryti.

“Nieko nedarykite”, at
sakęs von Ribbentropas, 
“kada mes užbaigsime su 
Anglija, tada atsiskaitysi- 
me su Rusija”...

Tokia antrašte ALRK 
Federacijos Centro Valdy
ba prisiuntė savo pareiški
mą ir atsišaukimą Lietu
vos reikalu.

Kadangi pareiškimas; 
gautas baigiant ruošti, 
“Darbininką” spausdini
mui, tai to pareiškimo ne- j 
galime įtalpinti. Tilps ki
tame “Darbininko” nume
ry!

Paduosime sutrumpintai 
nurodytas svarbias veiki
mo ir gyvenimo gaires:

1. Visi lietuviai, ištikimi 
laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai, derina savo veik
lą, nekenkdami viens ki
tam.

2. Maskvai parsidavė lie
tuviai komunistai ir visi jų 
simpatikai visiškai atski
riami iš lietuvių visuome
nės. Komunistai yra ir turi 
būti visų lietuvių laikomi 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
priešais. Tad nieko bendro 
jokioje lietuviškoje veik
loje su komunistais!

3. Ištikimi lietuviai kvie
čiami neprisidėti jokia pa-

rama komunistams, jų tie
sioginiai ir netiesioginiai 
valdomoms organizaci
joms, jų spaudai, jų pro
pagandai per radio ir įvai
rius leidinius.

4. Visos lietuviškos or
ganizacijos turi nusistaty-

■ ti mokesčius kovai dėl Lie
tuvos laisvės.

5. Katalikai atgaivina 
Tautos Fondą.

6. Rugpiūčio 9, Pittsbur- 
ghe šaukiamas Federaci
jos Tarybos suvažiavimas.

7. Visa išeivija kviečiama 
nepajudinamai budėti ir 
nepasiduoti svetimos vals
tybės agentams, kurie at
lieka šlykštų parsidavėlių 
darbą, nuodydami lietu- 

ivius melagingomis Lietu
vos laisvės palaidotojų 
propogandos žiniomis.

Federacijos Valdyba ra
gina visus tinkamai pasi
ruošti, kad Lietuvos liki-

■ mo sprendžiamą momentą 
galėtume pavartoti visą 
savo įtaką, visą savo jėgą 
Lietuvos reikalams apgin
ti.

Pereitame “Darbininko” 
numeryj įtalpinome Reu- 
terio (Britų žinių agentū
ra) žinias iš Kauno, kad 
Lietuvos “Darbo Unija” 
išleido rinkimų programą. 
Mes teigėme, kad Lietuvo
je prieš perversmą ir so
vietų raudonarmiečių oku
pavimą Lietuvoj tokios or
ganizacijos nebuvo. Ne- 
klydome.

Liepos 10 d. š. m. Lietu
vos Generalinis Konsula
tas prisiuntė Kauno Palec
kio vyriausybė žinias, kur 
randame ir apie įsisteigi- 
mą Lietuvos Darbo Sąjun
gos.

Štai čia ir paduodame 
Kauno Paleckio vyriausy
bės žinias, kaip parašytos:

Kaunas, liepos 8 d. Sei
mo rinkimams įsisteigė 
darbo Lietuvos sąjunga, 
kurios platforma kandida
tai entuziastingai priima
mi visame krašte vykstan
čiuose mitinguose. Vakar 
mūsų karių revanšiniame 
koncerte dalyvavo 25,000 
žmonių. Įvyko tikra mūsų 
karių ir raudonarmiečių 
susidraugavimo šventė. 
Vakar Kaune įvyko didelė 
kareivių manifestacija. 
Liaudies kariuomenė gy
ventojų džiaugsmingai 
sveikinama, apiberiama 
gėlėmis. Rytų Lietuvoje 
apmatuotos parceliacijai 
dvarininkų žemės. Liepos

Gaila Jurbarkiečių, likusių 
be namų.
KUR DINGO URBŠYS?

Prisiminkime žinias, ka- 
įda buvęs Lietuvos nremie- 
ras Merkys buvo iškvies
tas Maskvon, tai vėliau tu
rėjo vykti į Maskvą ir bu
vęs užsienių reikalų minis
tras p. Juozas Urbšys. 
Merkys grįžo į Kauna. So
vietai paskui Merkį pa
siuntė tūkstančius raudo
narmiečiu, kaip žinios pa
duoda, 2,000 tankų ir tt. p. 
Urbšiui būnant Maskvoje.

Neoficialės žinios pasie
kė, kai kuriuos asmenis, 
kad Maskva sulaikė p. Ur
bšį, kaipo užstatą už na bė
gusius valdininkus iš Lie
tuvos. Ar tos žinios teisin
gos, ar ne, mes nesiimame 
tikrinti. Kaip ten nebūtų, 
bet mes neturime žinių, 
kur dabar yra p. Urbšys. 
Lietuvos oficialės įstaigos 
turėtų painformuoti mūsų 
išeiviją, kur dabar yra p. 
Urbšys, kas yra pabėgęs iš 
Lietuvos, kada raudonar
miečiai užėmė Lietuvą?

Mes žinome, kad pabė
go buvęs prez. Smetona, 
gen. Musteikis, Panevėžio 
burmistras Chodakauskas, 
bet nėra žinių kas tie kiti 
pabėgėliai?

Užsieniu žiniose buvo, 
kad gen. Skučas ir p. Povi
laitis, buvęs saugumo de- 

ipartmento viršininkas, a- 
7 d. Jurbarke sudegė 200 reštuoti. Ar taip, ir ką su 
namų.

Iš paduotų žinių mato
me, kad isisteigė ne “1__
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jais padarė?
Paleckio vyriausybės ži- 

Dar. nių agentūra, kuri smulk- 
bo Unija”, bet “Darbo Lie-■ meniškai paduoda žinias 
tuvos Sąjunga”. Lietuvių1 apie “sveikinimus, mani- 
komunistų spauda tą są- j festacijas”, turėtų paduo- 
jungą vadina: “Darbo; ti ir kitas žinias, būtent: 
Žmonių Sąjunga”. Kaip (kiek ir kas yra areštuoti, 
mes ją nepavadinsime, ji 
vistiek patriotingam lietu
viui, Lietuvos piliečiui sve
tima. Toji sąjunga įsteig
ta vadovauti rinkimams. 
Ji patiekė rinkimams plat
formą, kurią siūlo visiems 
lietuviams priimti.

Pažymėtina, kad tą rin
kimų platformą pasirašė 
atstovai tik žydų fabri
kų ir komunistų organiza
cijų. Nėra nė vieno atsto
vo nuo grynai lietuvių tau
tinių organizacijų ir įmo
nių.

Paleckio vyriausybės ži
niose dabar mažai ką dau
giau randame, kaip tik 
“džiaugsmingus sveikini
mus, manifestacijas, re- 

. vanšus ir tt.”
Viena nelaimė dar pusė 

Wally Jason ir jo orkestras. Prašome pasuk-1 bėdos, bet kai prisideda ki
etos nelaimės, tai visai blo
gai. Lietuva apjuosta

I
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Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 13 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys lietuvių jau-l 
nuolių 
ti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
lietuviškų meliodijų iš WC0P stoties, Boston, Mass.

Draugijos skelbkite savo parengimus, o biznieriai 
— savo biznius Darbininkų Radio programoje. Skelbi
mų kainos pagal susitarimą. Paprastai piknikai skel
biami vieną kartą už $3.00; du kart tą patį parengimą 
skelbiame už $5.00.

už ką areštuoti; ar Lietu
voje yra legalizuotos ir ki
tos partijos, kaip kad ko
munistų partija; ar visos 
partijos turi teisę statyti 
kandidatus j seimą?

Turėjome žinių, kad Pa
leckio vyriausybė paleido 
iš kalėjimų politinius ka
linius. Ar dabar Lietuvos 
kalėjimuose nebėra politi
nių kalinių? Ar Paleckio 
saugumo viršininkas ne- 
nasodino į kalėjimus nau
jų politinių žmonių?

Jeigu duota laisvė poli
tiniams kaliniams, kurie 
buvo Smetonos režimo me
tu, tai turėtų būti laisvė 
dabar įvairių politinių įsi
tikinimų žmonėms.

Lenkijos Laivai Pasiekė 
Angliją

Londonas, liepos 11 —Du
grandinėmis. Kas ten iš- Lenkijos kariniai laivai, 
tikrųjų dedasi privačių ži- kurie 
nių negauname. Gauname vandenyne pasiekė Angli- 
tik oficiales, aštrios cen- > ją ir sykiu su anglų laivais 
zūros perkoštas, žinias, kovos prieš nacius.

buvo Prancūzijos
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
POPIEŽIUS ŠAUKIA ŽMONES 

SUGRĮŽTI PRIE DIEVO

c

Vatikanas, liepos — Jo 
Šventenybė, kalbėdamas į 
jaunavedžius, sakė: “Jei 
žmonės nori ant visados 
apsisaugoti nuo šiandieni
nių nelaimių, tai reikalin
ga, kad bendruomenė būtų 
atstatyta ant Krikščioniš
kų pagrindų, tikrosios ci
vilizacijos pagrindinio šal
tinio. Labai teisinga yra 
sakyti, kad jei mes norime 
tai atsiekti tai visų pirma 
turime šeimas sugrąžinti 
prie Krikščionybės. Dau
gelis žmonių užmiršo E- 
vangelijos mokslą ir arti
mo meilę, kuri teikia tai
ką. šeima yra bendruome
nės pagrindas. Būtinai rei-

kalinga, kad šeimose bū-! 
tų sutikimas ir taika, jei 
norime, kad tas pat būtų 
bendruomenėje. Taigi tie, 
kurie nori atitraukti ben
druomenę nuo Krikščiony
bės visados pradeda nuo 
šeimos, įkalbinėdami ne
paisyti Dieviškų įsakymų, 
o aukština divorsus ir lais
vąją vienybę. Kad laimin
gai ir taikingai sugyventi 
žmonijai reikalinga evan- 
geliškos pasiaukojimo dva
sios. Tos dvasios nėra, nes 
tikėjimas yra nusilpnin
tas. Kad surasti taiką žmo
nės turi atsižadėti savo no
rų ir siekių, yra priešingi 
bendruomenės gerovei”.

MŪŠIAI VIDURŽEMIO JŪROJE

♦

Kai Rusijos Rojus

Rinkimai Lietuvoje
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Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo oficialus 
naujos Lietuvai vyriausy
bės pranešimas, kad liepos

Y H A .:
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Londonas, liepos 11 — žimai keičiasi, tai ir An- 
Anglijos vyriausybė pra- glijoje jaučiamas pervers- 
neša, kad Viduržemio jū- mas. Anglija taip pat eina 
roję jos laivynas turėjo di- laipsniškai prie totalitari- 
delius susirėmimus su Ita
lijos laivynu.

Anglai sako, kad Italijos 
laivynas buvo priverstas 
pasitraukti ir vienas laivas 
nuskandytas. Italai prane
ša, kad mūšiai tęsėsi pen
kias valandas: vienas An
glijos laivas nuskandytas, 
keletas jų gerokai apšau
dyti, likusieji buvo priver
sti pasitraukti iš vietų.

Anglai sako, kad nė vie
nas nebuvo apšaudytas; i- 
talai prisipažįsta, kad vie
nas jų laivas ir vienas po- 
vandenims laivas buvo nu- 
skandyti, o kitas apšaudy
tas. Sunku suvokti iš tų 
žinių kas tikrai laimėjo, 
bet tik aišku, kad mūšiai į- 
vyko.

Britanijoj Gali Įvykti 
Perversmas

nio režimo.

Naciai Areštavo Pragos 
Burmistrų

Berlynas, liepos 11 — O- 
ficialiai pranešama, kad 
Vokietijos naciai areštavo 
Pragos burmistrą, Dr. 
Klapką. Jį kaltina veikime 
su “nelegale grupe, kuri 
turi išdavikiškus ryšius 
užsienyj”.
Jing. Valstybės Gal Apgin- 

kluos Antrų Milijonų 
Kareivių

Londonas, liepos 11 
Laikrašty “New Russia”, 
kuris yra leidžiamas Pary
žiuje, M. V. Višniak, žydas, 
rašo, kad Lenkijoje, kurią 
dabar valdo Rusi jos bolše
vikai, gyvenimas yra taip 
nepakenčiamas, kad ne tik 
lenkai, bet ir žydai, kurie 
gerai žino priespaudą ir 
persekiojimus Vokietijo
je, norėtij verčiau gyventi 
Hitlerio pragare, negu so
vietų Rusijos rojuje. Jis 
sako, kad Rusijos valdo
moje Lenkijos dalyje, žmo
nės negali gauti darbų, jei 
netampa Rusijos pilie
čiais, bet kurie ir tampa 
piliečiais yra siunčiąmi
dirbti į Sibiriją. Rusijos 
armija išvežė iš Lenkijos 
visą į Rusiją, tad žmonės 
nieko neturi. Bolševikai, 
tiesa, jiems už daiktus už
mokėjo rubliais, bet tie pi
nigai jokios vertės neturi, 
nieko su jais negalimą nu
sipirkti. Žmonės iš tų kra
štų niekur negali išvažiuo
ti. O jei kam leidžiama iš
važiuoti, tai jo visa nuosa- 
\ybė yra užgrobiama. Jis 
rašo, kad prie sovietų Ru
sijos valdžios žmonės ken
čia didžiausį .skurdą ir per
sekiojimą. Lenkai ir žydai 
norėtų važiuoti į Vokieti
ją, tik bolševikai jų neiš- 

Į leidžia.

• y______v •

Britų - Vokiečiu Karas Ore

Washington, D. C., liepos
— Prez. Roosevelt parei-8

kalausiąs, kad Kongresas 
paskirtų dar $5,000,000, 
000 apsigynimo fondan ir 
kad užgirtų apginkluoti 
dar kitą milijoną kareivių, 

j Spėjama, kad prez. Roose-

Londonas, liepos 8 —Ka
da Vokietijos lakūnai iš 
lėktuvų pradėjo smarkiai 
bombarduoti Anglijos mie
stus, tai Anglijos lakūnai 
dar didesniu smarkumu 
puolėsi gintis nuo užpuoli
kų. Anglijos žiniomis, jų 
lakūnai paėmę viršų. 
Smarkūs mūšiai vyksta 
šiaurrytinėje, pietrytinėje 
ir pietvakarinėje Anglijos 
dalyje. Keletas žmonių už
mušta ir sužeista.

v •

Jack Dempsey, bokso žvaigždė, pirmu kartu 
septynių metų grįžtąs į ‘ringę’. Čia matome, kuomet 
jis eina mankštai (kairėj), Carmel, N. Y.
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Londonas, liepos 11, — 
Vyriausybės susirinkime 
Locker -Lampson sakė: 
“Mes turime atsiminti, kad 
Popiežius Pijus XII visuo-

ŠVENTAJAM 
VUI
met darbuojasi už pasaulio 
taiką. Jo Šventenybei mes 
privalome atiduoti di
džiausią pagarbą ir Jo nu
rodymus priimti”.

PRANCŪZŲ
REŽ

Vichy, Prancūzija, liepos 
11 —- Prancūzijos parla
mentas užgyrė maršalo 
Petain pasiūlymą pakeisti 
šalies konstituciją ta pras
me, kad valstybės vyriau
sybė būtų totalitarinė. 
Naujoji šalies tvarka bus

A PAKEITĖ
IMĄ
panaši į Italijos tvarką.

Prancūzijos.- atstovų rū
mai 395 balsais prieš 3 su
teikė maršalui Petain pil
ną galę paruošti ir įgyven
dinti naują konstituciją. 
Senatas pasiūlymą priėmė 
225 balsais prieš 1.

Londonas, liepos U —i velto rekomendacijos bus 
Kada kitose šalyse vyksta Į įteiktos Kongresui dar šią 
perversmai, valstybių re- savaitę.

Prezidentas Nori Turėti
Stipriausią Apsigynimo Jėgą

_____________________

Washington, D. C., liepos 
11 — Prezidentas Roose
velt prašo Kongreso, kad 
paskirtų apsigynimo rei
kalams dar $4,848,171,957. 
Jis nurodęs reikalą sustip
rinti šalies apgynimo jė
gas, kad jos būtų galin
giausios , pareiškė, kad 
nesiųs savo kareivių į Eu
ropos karą.

Tautybė Neturi Virsti 
Neapykanta

Italai Džiaugiasi Laimėji
mais Viduržemio Jūroje
Roma, Italija, liepos 11— 

Viduržemio jūroje įvyko 
smarkūs mūšiai Italijos 
karo laivyno su Anglijos 
karo laivynu. Italai sako, 
kad jie sumušo anglus. Ta
čiau, prisipažįsta, kad ir 
jų šarvuotlaivis tapo suža
lotas ir neteko vieno laužy- 
tuvo, submarino ir keturių 
lėktuvų.

Kuusinen Paskirtas KareU-

Maskva, liepos 11 —Otto 
Kuusinen, kuris sovietų 
raudonarmiečiams įsibrio- 
vus į Suomiją ir užėmus 
mažą miestelį Terijoki bu
vo paskirtas ‘Liaudies Val
džios Suomijai’ pirminin
ku, dabar paskirtas Kare
lijos - Suomijos respubli
kos vyriausio sovietų pre
zidiumo pirmininku.

Daug kartų spaudoje bu
vo paskelbta, kad Otto 
Kuusinen sušaudytas, bet 
pasirodo, kad jis tebėra 
gyvas ir aukštai komisarų 
vertinamas.

Žinios Iš Lietuvos
"Liaudies Seimo" Rinkimai

Lietuvoje

Užsienių korespondentai 
paduoda žinias iš Kauno, 
kad į seimą kandidatus pa
rinks dabartinė Paleckio 
vyriausybė ir Lietuvos pi
liečiai bus verčiami bal-

14 d. įvyks naujo seimo ; suoti už tuos kandidatus.
“rinkimai”. t

I

I

Be to, užsienių žinios pa
duoda, kad išrinktas “sei
mas” balsuos Lietuvą pri
jungti prie sovietų Rusi
jos, ir bus tryliktoji sovie
tų respublika.

Štai kaip Justo Paleckio 
paskelbtus “rinkimus” į- 
vertina Chicagos “Naujie
nos”:

“Nauji seimo rinkimai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje įvyks liepos 14 d. 

____ ______ ; Darosi vis aiškiau, kad tai 
prieš nuosavybės! bus ne rinkimai, o plebisci- 

lx*3 (žmonių atsiklausi-

voje kursuoja tik litas. 
Maisto fabrikai dirba pro
duktų apsčiai. Ruošiamas 
darbo aprūpinimo trijų 
metų planas. Ūkininkams 
produktams kainos pake
liamos. Visi bus aprūpinti 
darbu. Smetonos biustų 
metalas paskirtas Ginklų 
Fondui. Žemės ūkio minis
tras pareiškė ūkininkams, 
jog teisėta žemės nuosavy
bė garantuojama; išsišo
kėliai Į 
neliečiamybę bus traktuo-,tas 
jami Lietuvos liaudies mas)- 
priešais. Neteisėtai įgyta “Laisvo kandidatų nomi- 
žemė bus atiduota dirban-j navimo nebus. Kiekvienoje 
tiems. Sveikatos ministras rinkimų apygardoje bus 
pareiškė, kad žmonių gy- tiktai vienas kandidatų są- 
dymas, profilaktika nemo- rašas. Balsuotojai jokio 
karnai, prieinami. Turi bū-; pasirinkimo neturės, 
ti ivAfitAS SAnatvPS invali- Jįems bus ieista tiktaį prį_ 

imti arba atmesti pasiūly
tuosius kandidatus. Bal
suotojai turės dėti kryžiu
ką ties žodžiu “Taip” ar 
“Ne”.

“Reikia pasakyti, kad tie 
rinkimai bus ne daug kuo 
geresni, kaip rinkimai, ku
rie buvo daromi pagal 
Smetonos konstituciją. 
Tautininkai irgi neleisda
vo priešingoms partijoms 
statyti savo kandidatus.

“Bet mūsiškiai komunis
tai tą tvarką smerkdavo. 
O dabar, knomet ji yra vy
kinama pagal Maskvos ko
misaro įsakymą, jie ją gi
ria. Veidmainiai!”

ti įvestas senatvės invali
dumo draudimas, praplės
tas gydymo įstaigų tink
las, padidinta kova su so
cialinėmis ligomis, alkoho
lizmu bei vaikų defektyvu- 
mu.

Naujoji Lietuvai valdžia 
sako, kad “šalies santvar
kos esminiai pagrindai te
bėra nepakitę — į teisėtą 
privatinę nuosavybę bei 
turtą niekas nesikėsina”. 
Bet toji valdžia neužtikri
na Lietuvos gyventojams, 
kad santvarkos esminiai 
pagrindai nebus pakeisti, 
kad į teisėtą privatinę nuo
savybę bei turtą niekas ne 
tik nesikėsina, bet nei ne
sikėsins.

Lietuvos gyventojai ir 
mūsų išeivija tik tada nu-į 
rims, kada naujoji valdžia’

Vatikanas, liepos 11 — 
Popiežius Pijus XII, kalbė
damas j tūkstantį susirin
kusių maldininkų, ragino 
juos mylėti savo tėvynę, 
bet žiūrėti, kad tautybė 
nevirstų neapykantš ki
toms tautoms. Jis sakė: 
“Kas nori kitiems atkeršy
ti, tam Dievas atkeršys. 
Šiose valandose yra pavo
jaus, kad garbinga ir pra
kilni tėvynės meilė nevirs
tų neapykanta. Geras, iš
tikimas krikščionis, gin
damas savo tėvynę,-nieka
dos neturės 
kitiems“.

Rumunija Išsitraukė Iš 
Tautų Sąjungos

Bucharestas, liepos 11— 
Pranešama, kad Rumuni
ja išsitraukė iš Tautų Są
jungos.

Kaunas, Elta, 1940/VI/1. 
KSB. Nuncijus ark. L. 
Centozas įvairiomis progo
mis aplanko katalikų įstai
gas bei dalyvauja įvairiose 
iškilmėse. Kai pvz., nese
niai aplankė tarpdiacezinę 
kunigų seminariją Kaune, 
dalyvavo lietuvių studentų 
ateitininkų šventėje Pa
žaislyje ir kalboje pasi
džiaugė Lietuvos jaunimu.

į220 Italų Kareivių 2uv«
Roma, Italija, liepos 11— 

Oficialiai pranešama, kad 
Italijos laive “Paganini“ 
kilo gaisras. Tuo laivu ve
žė kareivius. Laivas deg
damas nuskendo ties Al-

neapykantos banija ir kartu su laivu 
nuskendo 220 kareivių.

šventoji — Šventosios 
uostas kasmet plečiamas 
ir tobulinamas. Uostą no
rima tiek pagilinti ir iš
plėsti, kad į jį galėtų 
plaukti ne tik žvejų, bet ir 
mažesni prekybiniai laivai, 
šių metų biudžete Švento
sios uostui plėsti yra akir- 
ta 2,450,000 litų.

Kaunas, liepos 11 —Nau
joji vyriausybė Lietuvai 
paskelbė, kad “liaudies 
seimo” rinkimai įvyks lie
pos 14 dieną, ateinantį sek
madienį. Bet ar galima sa
kyti, kad tai tikrai bus rin
kimai. Iš žinių, kurias ga-! 
vome iš Kauno, sužinome, 
kad piliečiai negalės lais
vai skirti kandidatų rinki
mams. Visur, tai yra kiek
viename apskrityje bus tik 
vienas kandidatų sąrašas. 
Kandidatai bus vyriausy
bės parinkti. Piliečiai ne
turės jokio pasirinkimo 
balsavime. Jie turės bal
suoti už komunistų kandi
datus. Kitokių kandidatų 
nebus, nes dabar Lietuvo
je tėra tik viena komunis
tų partija, visos kitos pa
naikintos. Tai yra pasity
čiojimas sakyti, kad “Lie
tuvos žmonės galės laisvai 
pareikšti balsavimais, ko
kios vyriausybės ir kokios 
tvarkos savo krašte jie no
ri”. Taigi “liaudies sei
mas” bus ne liaudies iš
rinktas, bet komunistų 
partijos.

Taip pat pranešama, kad 
naujai išrinktas seimas 
tuojau nutars, kad Lietuva 
būtų sujungta su Rusija. 
Užsienio žinios , praneša, 
kad Pabaltijo valstybių

prijungimas įvyksiąs lie
pos 20 d.

Bet Lietuva tokių seimo 
“rinkimų” ir jo nutarimų 
nepripažins, nepripažins 
ir viso pasaulio lietuviai, 
išskyrus komunistus.

Jei lietuviškieji komu
nistai smerkdavo Lietuvos 
tautininkų vyriausybę, ku
ri tik savo partijos kandi
datus statydavo į rinki
mus, tai dabar turėtų ly
giai taip pat, dar aštriau, 
pasmerkti Maskvos nuro
dytus rinkimus.

Naujoji Lietuvai valdžia 
tikrina, kad “visi pakeiti
mai santvarkoje bus pada
ryti įstatymo keliu”. Štai 
ką paduoda oficialės nau
jos valdžios žinios:

Kaunas, birželio 22 d. — 
Vyriausybė radijo praneši
me perspėjo gyventojus 
nepasiduoti gandams. Jo
kia sauvalė nebus paken
čiama. Visi pakeitimai 
santvarkoje bus padaryti 
įstatymų keliu. Šalies san
tvarkos esminiai pagrin
dai tebėra nepakitę — į 
teisėtą privatinę nuosavy
bę bei turtą niekas nesikė
sina. Raudonoji armija a- 
tėjo ne santvarkos keisti 
ar okupaciją vykdyti, bet 
apsaugoti nuo karo pavo
jaus ir padėti išlaikyti ne
priklausomybę. Šaulių są
junga visu ryžtumu stoja 
vyriausybei talkon. Lietu-

v •

Brooklyno “V-bė” rašo:

“Štai Lietuvos valstybės žyme 

praves laisvai be trukdy- ^uvo ‘žirgvaikis — šarvuotas 
mų Seimo rinkimus; kada 1raitelis užsimojęs kardu. Tai 
bus įrodyta, kad Sovietų1narsumo’ apsigynimo ir karin- 
komisarai nesikiš į Lietu
vos vidaus reikalus. Šian
dien gi, kaip naujoji val
džia nesistengtų įrodyti 
gerus santykius su sovie
tais, mes vistiek negalime 
suprasti tų santykių, kada 
sovietai kišasi į Lietuvos 
vidaus reikalus, kaip pa
vyzdžiui įvyko sudarant 
dabartinę Lietuvai val
džią.

Kada Merkys ir jo minis
trai atsistatydino, tai nau
ją ministrų kabinetą suda
ryti buvo skiriamas gen. S. 
Raštikis. Bet sovietų ko
misarai pareiškė, kad gen. 
Raštikio sudarytos val
džios nepriims, ir įsakė pa
laukti kol iš Maskvos at
vyks komisarai sudaryti 
valdžią. Ar tos žinios buvo 
teisingos? Taip, nes auto
ritetingos Lietuvos įstai
gos tų žinių neužginčijo. 
Naujos valdžios sudary
mas ir buvo sovietų komi
sarų kišimąsi į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Visi kiti naujos valdžios 
pažadėjimai gražiai skam
ba žiniose, bet nėra nauji. 
Lietuvos buvusios valdžios 
pravedė žemės ir kitų rei
kalų reformą. Švietimo 
reikalas taip pat buvo 
sparčiai plečiamas. Buvu
siai valdžiai galima prikiš
ti tik tą, kad ji paneigė de
mokratinius principus, ne
leido piliečiams išsirinkti 

. tokią valdžią, kokios jie 
• norėjo Bet ar dabar leis?

gurno simbolis.
“Neperseniai (tautininkų re

žimo metu. Red.) tas ženklas 
pradėta pavaduoti daug papra
stesnių, taip vadinamais ‘Gedi
mino Vartais’. Atviri vartai su 
dviem stulpais iš šonų.

“Ir štai dabar matome: pra 
tuos atvirus vartus viena vy
riausybė išbėga, kita įbėga ir 
dar galas žino kas gali įbėgti”.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ 

ra Geresnės 
Degtinės 

Bėie Kuriem 
Butelyje

since 
1823
I
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Tautybės Paneigimas
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išdavikai.

. Klausimai Komunistams

Artūro Toscanini, daini
ninkas išvyko į Braziliją 
koncertuoti.

MS West Broadvvay, South Boston, Maso.
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.CC
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams   _________ $5.00

Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50
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DARBININKAS

Ar Tik Nebus Stambi Klaida?

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesaay and Knašy except Holidays such a 
New Year, Good Friday, Memoęial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christznas 
--------- by----------

BAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■ntered M aecond-claaa matter SepL 12, 1815 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for maiUng at special rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Lietuviškieji komunistai sados atsižadėjo. Rusijos 
džiaugiasi, kad Rusija už-j žmonėms Leninas žadėjo 
valdė Lietuvą ir joje įveda įduoti žemės, bet tikreny- 
komunizmo režimą. Jie. beje iš jų atėmė ją; buvo 
siunčia padėkos laiškus* žadėta duoti duonos, o virš 
Stalinui ir reikalauja, kad, septynių milijonų žmonių 
Lietuva būtų sujungta su badu mirė; buvo žadėta vi- 
Rusija.

Kada Napoleonas I įsakė sušaudyt rojalistų šulą, 
kunigaikštį D’Enghien, tai tuometinis užsienių minis
tras Talleyrand pasakė: “tai daugiau negu nuodėmė; 
tai stambi politinė klaida”. Kai kurie politikai dabar 
beveik taip pat smerkia Winstono Churchill’io įsaky
mą pulti prancūzų laivyną, jei jis nestos britų pusėj 
kovot prieš vokiečius ir italus. Kaip žinome, tas įsaky
mas buvo įvykdytas. Ties Oran, Afrikos pakraščiuos, 
anglai sutriuškino prancūzų laivyną, nes jo vadas at
sisakė išpildyti britų ultimatumą. Tos kruvinos tarp 
buvusių talkininkų kautynės sudaro vienintelį tos rū
šies incidentą pasaulio istorijoj. Anglai teisinasi, kad 
tuo būdu jie gelbsti prancūzų tautai išsilaisvinti iš 
Hitlerio nagų. Bet prancūzai čia įžiūri neįmanomą bri
tų beširdystę ir savanaudiškumą. Ir ne vien šios kau
tynės sukėlė prancūzų nepasitenkinimą. Jie tiesiog 
teigia, kad pralaimėjo karą vien dėl savanaudiškos 
britų politikos.

Pasaulis negali atsistebėti, kad prancūzai taip 
greit karą pralaimėjo. Bet dabar pradeda aiškėti, kad 
jie gynė ne tiek savo sieną, kiek Belgijos pajūrį, o vis 
dėlto, kad anglų interesai to reikalavo. Kada vokiečiai 
prasiveržė pro Sedaną ir gręsė atkirsti veikiančią 
Flandruose talkininkų armiją, tai anglai (prancūzų 
manymu) paliko atidengtą dešinį sparną ir pradėjo 
trauktis į pajūrį, nepaklausė griežto Weygando įsaky
mo būtinai išlaikyti tą svarbią poziciją. Ar anglai ne
suprato savo pozicijos svarbos, ar pabūgo, ar tiesiog 
savanaudiškais sumetimais pasitraukė, nežinia, bet 
jie pasitraukė ir padarė fronte plačią spragą, kurią 
vokiečiai tuojau užėmė ir apsupo Flandruose veikian
čią prancūzų kariuomenę. Tuomet įvyko šiurpulinga 
Flandrų armijos tragedija, kuri užsibaigė tuo, kad 
anglai prarado tik penktą savo kariuomenės dalį (vi
so jų buvę 200,000), gi prancūzai nustojo pusę milijo
no karių. Pagaliau pačiose svarbiausiose kautynėse už 
Paryžių britai atsiuntę pagalbon vos vieną diviziją 
(14,000)... Toks “talkininkų” poelgis sukėlė prancū
zuose aršaus pasipiktinimo ir karčių, labai karčių 
jausmų. Buvo perdaug jau aišku, kad anglai kovoja 
iki paskutinio prancūzo. Nereikia nė minėti, kad jūrų 
kautynės ties Oranu iki kraštų pripildė kartybės tau
rę. Girdėt, kad prancūzai jau nutraukė su britais san
tykius ir pasuko Hitlerio pusėn.

Tad Anglijai perdaug netenka džiūgauti dėl “lai
mėto” prieš buvusius savo talkininkus mūšio. K.

siems laisvė, o duota žiau
riausia vergovė ir prieš-] 

Kodėl džiaugsmas? Ar pauda. Kokį užtikrinimą į 
komunizmas pagerins lietuviškieji komunistai 
žmonių gyvenimą? Rusi-1 gali duoti, kad Lietuvoje 
joje komunizmas išsilaikė sovietiškas režimas nebus 
apie dvidešims tris metus, tokia pat vergija, kaip Ru- 
bet ar darbininkų bei ūki- sijoje? Koks yra užtikrini- 
ninkų gyvenimas pagerin- mas, kad Lietuvoje bus 
tas ? Karštieji Amerikos laisvė ir žmonių teisių ger- 
komunistai, kaip tai, An- bimas? Tai kuo čia džiaug- 
drew Smith, Max East- tis? Ar iš pavergtųjų mū- 
man, Fred E. Beal, važiavo sų brolių nelaimės? Kodėl 
į Rusiją gyventi, bet pa- lietviškieji komunistai ne
matę darbininkų vargą ir. važiuoja į Stalino “rojų” 
priespaudą, sugrįžo į Ame-gyventi? Ar jie dabar va- 
riką ir komunizmo ant vi- žiuos gyventi į Lietuvą?

Vienas mūsų bendradarbis šitaip nusiskundžia: 
“Baisus likimas ištiko mūsų Tėvynę. Ar Gerbia

masis pameni, kuomet aš rašiau po Vilniaus atgavimo 
apie pakrikusį tikėjimą Lietuvoje ir sakiau: “pamaty
sit, kas bus su Lietuva”? Tautininkai sėjo bedievybės 
sėklą, o katalikai augino ją savo tarpe, tylėdami ir nie
ko nedarydami. Toji netvarka daugiausia ir privedė 
prie šios padėties. Jie nesirūpino šalies gerove ateičiai, 
bet tik savo šiltomis sėdynėmis. Neturėjo tinkamų 
žmonių, kurie pažintų, suprastų pasaulinę politiką ir 
tautų apsisprendimo reikalus. Ten buvo tiek to blogo, 
kad sunku nežinantiems ir įsivaizduoti. Aš tų dalykų 
galybes žinau, bet tik niekam ir niekur negalima buvo 
pareikšti. Jei tik nors kiek į tai pakreipi rašydamas, 
tai niekados netilpo tas raštas į laikraštį. Tai reiškia, 
kad čia būta pritarimo tam visam blogumui. Gaila, bet 
dabar jau po viso, ir tie tamsūs darbeliai paliko lai
mingoj slaptybėj gal amžinai”.

Daug čia karčios teisybės, bet kad jau katalikai 
būtų tylėję ir nieko nedarę, tai jau netaip. Lietuvos 
katalikų ir burna buvo užčiaupta ir veikla sutramdyta. 
Jie tik skaudama širdimi tegalėjo žiūrėt ir tylėt. Gi jei 
kuris prasitarė, tai buvo veikiai likviduotas viešos dar
buotės atžvilgiu. Apie Amerikos katalikų spaudą tiek 
galima pasakyti, kad kai kuriais laikotarpiais tai net 
iki nuobodumo ji reaguodavo į netikslią tautininkų po
litiką ir katalikiškos akcijos varžymą. Deja, tai nieko 
negelbėjo. Tautininkai apsimesdavo nieko nematą, 
nieko negirdį ir mūsų protestus visiškai ignoruodavo. 
Jei mūsų spauda perdaug jau valdžiai įsipykdavo, tai 
tuos laikraščių numerius grąžindavo, kad lietuvių liau
dis nebūtų iš užsienių “kurstoma”. O kiek valdžiai bu-

Kodėl lietuviškieji komu
nistai džiaugiasi? Ar yra 
užtikrinimas, kad Lietuvo
je tautybė bus išlaikyta? 
Sakyti, kad komunistai y- 
ra patrijotai, tautos mylė
tojai, yra juokas. Komu
nistai tautybės nepripažįs
ta. Komunizmas siekia re
alizuoti pasaulyje univer
salinę respubliką, šitos 
respublikos pagrindą su
daro universali darbinin
kų klasė ir jos kova su uni
versaliu savo priešu - kapi
talizmu. Kadangi tautybė 
esąs senas buržuazinis 
mokslas, įkaltas per prie
vartą vaikams buržuazi
nės valstybės mokyklose, 
tai “darbininkų”, tai yra, 
komunistų klasė jo iš es
mės negali pripažinti. Gin
dami tėvynę, komunistai 
gintų tariamą išnaudojimą 
ir vergiją, o tai darydami, 
jie elgtųsi patys prieš savo 
reikalus. Tėvynės idėja e- 
santi glaudžiai susieta su 
nuosavybės idėja, o ši juk 
esanti vienas iš pagrindi
nių kapitalizmo principų. 
Šitą tėvynės idėją sugalvo
jo patys žmonės. Ji ypa
tingai esanti pragaištinga 
darbininkų klasei: darbi
ninkas savo klasę turi my
lėti, kai motiną ir kitus 
darbininkus, kai brolius, o 
tuo tarpu tėvynės idėja ir 
tautybė gimdąs darbinin
kų klasėje neapykantą ir 
ją skaldąs. (Skaityk: “Le 
Mouvement Socialiste”, 
pusi. 40—468).

Knygoje: “Tautų klausi
mas ir Lietuviški bolševi
kai”, Z. Angarietis, V. 
Kapsukas ir kt. rašo: — 
“Darbininkų priedermė 
vietoje seno obalsio, kuris 
daro iliuzijas, būk gali būti 
bendri tautos reikalavi
mai, reikia statyti kitus o- 
balsius, tinkamus visų tau
tų darbininkams. Ne tautų 
atsisprendimas, bet darbi
ninkų klasės atsisprendi
mas, ne visos tautos kova 
dėl bendrų tautos reikala
vimų, bet visų šalių darbi

ninku kova dėl bendro tik
slo, dėl komunizmo”.

Taigi patys komunistai 
aiškiai pasisako, kad ne 
tautybė jiems rūpi, bet ko
munizmo išplatinimas pa
saulyje.

Toliau, toje pat knygoje 
skaitome: “Spalių revoliu
cija kaip ant delno parodė, 
kad dabar jau nebegali bū
ti mažiausių reikalavimų, 
kurie eitų visos tautos la
bui. Tautos dabar nėra — 
jos iš tikrųjų faktinai nie
kados ir nebuvo. Ji buvo 
visuomet., iš atskirų., prie
šingų klasių, ir tautiniu 
gyvenimu gyveno tik val
dančios klasės ir joms ar
timi sluogsniai. Tuo būdu, 
lig šiol palaikomas tautų 
apsisprendimo teisės obal- 
sis, vien vienijo visus vie
nos kokios nors tautos] 
skiogsnius ir klases, truk
dė klasiniam darbininkų 
susipratimui, švelnino kla
sių kovą. Mes dabar obalsį 
apie tautų apsisprendimo 
teisę turime pakeisti obal- 
siu apie visų kraštų prole
tariato apsisprendimą, tai 
yra, kad visuose kraštuose 
proletariatas nuvers t ų 
buržuazinį surėdymą ir vi
są paimtų į savo rankas. Ir 
tik tuomet bus išrištas 
tautų ir kalbų klausimas. 
Darbininkams neturi rūpė
ti vienos tautos apsispren-

klausomybę. Žinomas Lie
tuvos komunistas, Z. An
garietis, knygoje: “Tautų 
klausimas ir lietuviai bol
ševikai”, sako: “Darbinin
kų klasės reikalai reika
lauja, kad visų Rusijos 
tautų darbininkai dėtųsi 
vien į tokias proletariato 
organizacijas, prie kurių 
gali priklausyti visų tautų 
darbininkai. Neleistinos 
bent kokios politinės, pro

cesinės, kooperatyvinės, 
apšvietos ir kitos darbinin
kų organizacijos, norinčios 
būti grynai tautinėmis”.

Leninas apie tautybę yra 
taip pasakęs: “Ar mes tau
tos nepriklausomybę ir lai
svę turime aukščiau staty
ti už tarptautinio komu
nizmo revoliucijos reika
lus? Ne.”

Komunistai tautų nepri
pažįsta. Jie težino tik savo 

Į partiją be skirtumo tautų 
Į ir valstybių. Komunistams 
tauta neturi jokios svar
bos. Ji turi dingti, užleis
dama vietą tarptautiniam 
komunizmui.

parako visiems buržujų 
bernams žarnas paleisti. 
Dabar jau šaukštai popiet. 
Komunizmas viešpatauja 
didžiulėje Rusijoje. Jis jau 
įsigalėjo Bavarijoje, Ven
grijoje; jis diena iš dienos 
turi įsigalėti Berlyne ir ki
tus. Todėl Lietuvos buržu
jų pastangos yra veltui. 
Joki savanoriai čia nieko 
neišgelbės”.

Tačiau Lietuvos jaunuo
liai stojo į kariuomenės ei
les ir Lietuvą išgelbėjo. 
Bet komunistai, neįstengę 
okupuoti ar sutrukdyti ne- 

: atgauti,
i ryžosi sunaikinti Lietuvą 
j iš vidaus, paruošdami joje 

kad"Lie- Proletariato revoliuciją, į- 
tikinti žmones, kad po so- 

’ ~ vietų Rusijos valdžia jiems 
bus geriausia. Pavyzdžiui, 
Lietuvos Komunistų Parti
jos centro komitetas davė 
įsakymą: “Reikia plačiau 
aiškinti apie proletarinės 
revoliucijos neišvengiamu
mą Lietuvoje ir jau dabar 
populiarizuoti tą, ką duos 
Lietuvos darbo žmonėms 
sovietų valdžia, kada ir pas 
mus laimės proletarinė re
voliucija. Aiškint, kad dar
bininkų kovos pasisekimas 
reikalauja vis platesnių 
darbo masių traukimo 
kaip į ekonominę kovą dėl 
kasdieninių darbo masių 
reikalavimų, taip ir į poli
tinę kovą, kuri turi būti 
kuo tampriausiai surišta 
su kova prieš fašizmo val
džią Lietuvoje”. (‘Komu
nistas’, Nr. 1. pusi. 33, 

11931 m.). Arba vėl: “Ne tik

ninkus kaimynų darbinin
kuose. 0 tie talkininkai 
bus geresni, jei joki rube- 
žiai dirbtiniu būdu neskirs 
jų nuo rusų, lenkų ar vo
kiečių ir kitų tautų darbi
ninkų. Kas dabar stato 
Lietuvos nepriklausomy
bės reikalingumo klausi
mą, tas atlieka reakcijos 
darbą, prisideda prie kovos 
su revoliucijos laimėjimais 
ir atitraukia lietuvius dar
bininkus nuo bendros ko
vos”.

Taigi, kada visi tėvynės 
mylėtojai darbavosi tautos 
laisvės ir nepriklausomy- ,
bes reikalams, dėjo aukas P^lausomybę 
atstatyti karo sunaikintą 
kraštą, lietuviškieji komu
nistai reikalavo, l_____
tuva pasiliktų Rusijos ver
gijoje, nes jiems nerūpėjo 
tautos gerovė, bet pasauli
nė komunizmo revoliucija.

Kada komunistams ne
pasisekė sutrukdyti Lietu
vos nepriklausomybės at
gavimą, tada jie ryžosi dar 
nesustiprėjusią Lietuvą o- 
kupuoti. Lietuvoje jie, 
1918 metais, suorganizavo 
“litovsko - ruskije” ka
riuomenės divizijas ir 1919 
m. užėmė Vilnių, privers
dami iš tenai pasitraukti 
jau įsikūrusią Lietuvos vy
riausybę; prie Alytaus su-į 
naikino Lietuvos kariuo
menės pirmąjį pulką, nu
šovė jo vadą Juozapavičių 
ir ėmė slinkti prie Kauno, 
manydami greitu metu o- 
kupuoti visą Lietuvą. Bet 
Lietuvos savanoriai juos 
sulaikė ir privertė trauk-! 
tis atgal j ’

Lietuvos komunistai kar-^ū?.1* sPaud°i' £» ir Ri
štai agitavo, kad Lietuvos ^')0)' ^vu ž°džlu reikia 
jaunuoliai nestotų į ka- Plač,au T nuodugn.au po- 
riuomenę. Žurnalo “Vairo” 
leidiny, 1936 m. tilpo apra
šymas, kaip pašiepiančiai 
pirmais Lietuvos nepri
klausomybės metais, ko
munistai kalbėjo apie Lie
tuvos kariuomenę. Viena
me susirinkime studentas 
komunistas taip kalbėjęs: 
“Vyrai, kas ant ožkos, kas 
ant lazdos, — stokime gin
ti buržujų pilvų nepriklau
somybės. Bet, vyrai, jau 
per vėlu. Atminkite, kad 
Rusijos proletariatas turi 
pakankamai durtuvų ir

puliarinti Sovietinės są
jungos pasisekimas...” 
(‘Komunistas’, No. 1, 1931 
m.).

Taigi komunistai, atsiža
dėję savo tautos, dėjo vi
sas pastangas, kad grei
čiau įvesti Lietuvoje sovie
tų valdžią. Už tai visai ne
reikia stebėtis, kad dabar, 
Stalinui užgrobus Lietu
vą, jie džiaugiasi. Tačiau 
dabartine Lietuvos padėti
mi tegali džiaugtis tie, ku
rie savo tautos ir tėvynės 
išsižadėjo

Tautos Laisvės Priešai
Kadangi komunizmas 

dimo laisvė, bet tik kiek-1 tautybę paneigia, tai visai 
vienos tautos, kiekvieno aišku kodėl Lietuvos ko- 
krašto proletariato apsi- munistai dėjo pastangas, 
sprendimo laisvė. Dėl to ir kad mūsų tėvynė liktų prie 
priseina senus obalsius, Rusijos ir netaptų nepri
tinkamus buržuazijos vieš- klausoma valstybė, jau ne- 
patavimo metu, mainyti priklausomą Lietuvą jie 
naujais, tinkamais prote- mėgino okupuoti, o dabar, 
tariato revoliucijos metu”. Rusijai ją užgrobus, džiau- 

Komunistai tautos nepri- giasi ir reikalauja, kad ji 
pažįsta, o tik komunistų būtų su sovietų Rusija, 
partiją. Visos komunistų Kada po didžiojo karo 
partijos, įeinančios į Mas- Lietuvoje kilo sąjūdis su- 
kvos internacionalą, turi daryti nepriklausomą vals- 
jai tarnauti, jos politiką tybę, komunistų vadai per 
sekti, jos nurodymų klau- lietuvius komunistus pra
syti. Ne be reikalo lietu- dėjo varyti priešingą pro- 
viškieji komunistai biau- pagandą. Tam įrodyti aš 
risi tais, kurie nori ginti čia paduosiu keletą ištrau- 
Lietuvos laisvę ir nepri- kų iš pačių komunistų va- 
----------------------------------- dų raštų. Knygoje: “Tautų 

vo pasiųsta bei į rankas aukštiems valdininkams įteik- klausimas ir lietuviai bol- 
ta protestų bei memorandumų, su organizacijų vadų ševikai”, Z. Angarietis, V. 
parašais! Tad gi negalima teigti, kad katalikai būtų Kapsukas ir kt. skaitome: 
tylėję ir visus blogumus pasyviai pakentę.-------------------“Lietuvos ir lietuviai

Dabar, anot autoriaus, jau po viso, jau pervėlu. darbininkai (suprask ko- 
Kai kieno tamsūs darbeliai gal amžinoj slaptybėj pa- munistai) griežtai stovi 
siliks. Bet jau dabar ne metas dėl to apgailestauti. Da- prieš Lietuvos nepriklau- 
bar vien svarbu, ar moralinė lietuvių tautos jėga dar somybę. Lietuviai darbi- 
tiek nesužalota, kad stangriai atsilaikytų prieš bolše- ninkai gerai žino, kad 
vizmo antplūdį. Deja, reikia su autorium sutikti, kad jiems daug lengviau bus 
šiuo atžvilgiu jau daug žalos padaryta. Tačiau, kas ži- kovoti su savo šalies bur- 
no? — Ar tamprus susidūrimas su bolševizmu nebus žuazija dėl klasės reikalų, 
pats geriausias prieš bolševizmą vaistas? K.Ijei jie turės gerus talki-

Jei komunistai yra patri- jos 
jotai, kodėl Lietuvos ko
munistų partija yra susi-: 
rišusi su komunistų inter
nacionalu, kurio centras y- 
ra Maskva, ir kaip konsti
tucijos skyrius 33 reika
lauja, moka duokles jai?

Jei komunistai yra pat
riotai, kodėl sveikina Sta
liną “pasaulinės revoliuci
jos vadą?”

Jei komunistai yra pat-Į 
riotai, kodėl jie reikalauja, 
kad Lietuva būtų prijung- ] 
ta prie Rusijos? Kodėl Ru-1 
sijos komisarai tebesėdi 
Kaune?

Kokį užtikrinimą komu
nistai gali duoti, kad Lie- 
tuvo nebus nutautinta?

Prof. Augustinas Janu
laitis, knygoje: “Lietuva ir triotai — tėvynės mylėto

jai, jie pasmerktų Stalino 
žygius Lietuvoje. Bet šian
dien jie tuo džiaugiasi. 
Taigi ir priseina juos pa
vadinti tuo labai negarbin
gu vardu — Tautos išdavi
kai. T.

nurodymų klausyti. 
Sovietų Rusija užvaldžius 
Ukrainos, Gudų, Kaukazo 
ir kitus kraštus, įvedė pri
valomą tik rusų kalbą. Uk
rainos armijai žadėjo įves
ti ‘jei ir kur bus galima* 
učrainiečių kalbą... Tuo 
tarpu viskas eina rusiškai. 
Atskirų tautybių mokyto
jai skiriami dažnai ne į 
savo, bet į svetimos tauty
bės mokyklas, kad tuo bū
du greičiau pavyktų suru
sinti vaikus”.

Komunistai nepripažįsta 
tautybės, nes tai trukdo 
didžiosios Rusijos lipdy- 

I mui, dėl to jie visokiais bū- 
i dais kovoja prieš atskirų 
i tautų išsilaikymą.

Jei komunistai būtų pa-

Dabartinė Rusija”, sako: 
“Pažiūrėjus į rusų komu
nistų partijos organizaci
ją, matyti, jog tai ne lygių 
atskirų tautų partijų są
junga, o tik rusų partija, 
rusų interesams dirbanti, 
o kitos tautos turi rusams 
tarnauti. Komunistų par
tijos, įeinančios į Maskvos 
internacionalą, turi jai 
tarnauti, jos politiką sekti,

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

nuodugn.au
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šio metinio išvažiavimo. Linki 
me visiems linksmos denos.

Praeitą sekmadienį Šv. Petro ILabąi puiki vietą paskirtą dėl 
parapijos klebonas kalbėjo per 
pamokslą apie neteisingą ųž- 
veizdą. Jis įrodė, kad tas žmo
gus buvo per tą prilyginimą pa
girtas, bet jo pagyrimas buvo ne 
už tai, kad jis buvo neteisingas, 
bei už tai, kad jis gudriai pasi
elgė su savo valdovo turtais ap
saugodamas savo ateitį. Klebo
nas įrodė, kad mes visi esame 
tik užveizdos viso ką turime, ir 
už tat mums verta gerai tą vis
ką vartoti dėl savo ateities, nes 
kiekvienam ateis laikas, kada 
reiks išduoti mūsų Valdovui at
skaitą.

Mums yra duotas laikas, tur
tai, talentas ir malonės. Kaip 
mes tą viską vartojam. Mūsų 
laikas brangus dalykas. Tik da
bartinė valandėlė yra tikrai mū
sų. Galime kitos dienos nesu
laukti. Dažnai randasi tokių, 
kurie savo laiką praleidžia už
imti įvairiais reikalais, bet dėl 
bažnyčios ar Dievo garbės laiko 
neturi. Ar tokis žmogus geras 
užveizdėtojas. Praleidžiame 
daug laiko ir pinigų niekams, 
bet neįstengiame kelių centų pa
aukoti dėl užlaikymo bažnyčios 
ar pagelbos dėl pavargėlių. Mū
sų talentai. Dažnai tuos talen
tus laiko tik kritikuoti kitų dar
bus. Taip pat su Dievo malonė
mis. Atšąla savo tikėjime, ir 
laiku tampa priešu savo tikėji
mo. Nevartoja tas Dievo dova
nas, kaip geras užveizdas, ir tik
rai ateis laikas, kada reiks iš
duoti atskaitą. Lai žmogus bū
na gudrus, tegul vartoja visas 
tas dovanas gerai savo ateičiai, 
taip darydamas netik iš gero 
kelio niekados neišeis, bet bus 
laimingas kai ateis laikas jam 
išduoti savo gyvenimo atskaitą.

Antradienį, šioje savaitėje į- 
vyko Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas. Klebonas paaiškino ir 
pakartojo svarbiausią dalyką 
šios draugijos, tai yrą išpildy
mas visų dvasiškų pareigų. Šv. 
Vardo draugija prižiūri visą 
sportą, ir, rodos, kad kaikurie 
nariai yra draugijoj tik dėl 
sporto. Šv. Vardo draugija ne 
dėl sporto, bet dėl dvasiško 
praktikavimo. Nors nariams ir 
prirengia sportas vakarus, bet 
tie dalykai yra dėlto, kad na
riams nereiktų į kitas organiza
cijas dėl sporto kreiptis.

metų terminui, Moterų Sąjun
gos Conn. apskrities valdyba ir 
narės nuoširdžiai sveikina Dr. 
M. J. Aukštikalnį ta garbinga 
proga, taipgi sveikinimus pa
reiškia Moterų Sąjungos 33 
kuopa, ir Darbininkų Sąjungos 
28 kuopa ir eilė šios kolonijos 
pažįstamų bei veikėjų.

Džiugu yra, kad lietuviai žmo
nės užima vadovaujančias ir 
aukštas vietas, tas taipgi kelia 
ir lietuvių vardą svetimtaučiu 
tarpe.

Dr. Aukštikalnis daug darbuos 
jasi dėl katalikiškų draugijų 
bei orgąnizacijų, ypatingai daug 
laiko pašvenčia dirbant su, lie
tuvių jaunimu.

Sveikinam ir linkime paskir
tame darbe geriausių sėkmių-

iURMSON-KEAIINY,N.J.

Pranciška Litvaitienė sunkiai 
susirgo, bet dabar, rodos, yra 
gera viltis jos pasveikimo. Lin
kime greitos sveikatos.

nuo

vb 25 dėžes ąodės. Daug pasi
darbavo Vendzelienė, Matuliū- 
nięnė, Jasaitienė, Šmotienė, Vo- 
glinienė, Ęąjwuiskienė, V. Lie- 
gnimas, K- Dapkus ir p. Jaku
bauskas. Lietuvių Kolegijos Rė
mėjų komitetas taria širdingą 
ačiū aukotojams ir darbuoto
jams. Be to reikia padėkoti ir 
tiems, kurie dalyvavo išvažiavi
me. Komitetas taip pat pridėjo 
$7. su centais.

Trilypės gegužinės darbai jau 
eina visu tempu. Primename, 
kad gegužinė įvyks liepos 21 d. 
New Hąven, Conn. Waterburie- 
čiai turėtų taip pat daug pasi
darbuoti, todėl šiam reikalui 
aptarti, prašome šeštadienį, lie
pos 13 d., 7:30 vai. visų kuopų 
valdybas ir apskričių valdybas 
ateiti į parapijos seną mokyklą.

Praeitą savaitę šv. Petro pa
rapijos klebonas atsilankė į Gr, 
Rapids pas kun. Lipkų. Ten iš-į 
girdo labai gerų dalykų. Šv. 
Petro ir Povilo parapijai labai 
gerai sekasi po priežiūra jos ge
ro klebono, šįmet netik atmokė
jo visus nuošimčius, bet ir kele
tą tūkstančių išmokėjo skolos. 
Šįmet taip pat visa mokykla iš Į kas išeina iš praradimo savo ti- 
vidaus perdirbta ir išdažyta, kėjimo ir visų vilčių dėl savo 
Jaunimas nemažai darbuojasi amžinos ateities.
dėl parapijos. Garbė kun. Lip- Visi geri lietuviai turi saugo- 
kui ir jo vikarui kun. Venikai- ti savo jaunimą. Turi sergėti 
čiui už jų gerą darbą tarp savo juos nuo visokių blogų draugijų 
žmonių. Gr. Rapids’e yra tik ir vietų, kad mes galėtume savo 
viena lietuviška parapiją. Yra lietuvybę užlaikyti toliau per 
prie parapijos gera mokykla, ir savo jaunimą. Mūsų jaunimas 
iš tos mokyklos šįmet išleido geras, bet neapgalvoja apie da- 
net dešimts į aukštesnį mokslą, lykus, kurie yra arčiau prie 
Malonu atsilankyti pas kleboną, Į kiekvieno gero lietuvio širdies, 
kuris netik parodo savo manda
gumą, bet ir nori supažindinti 
su savo žmonėmis.

Dftfho Rūmų namai Kaune, kurie gegužės 19 d. buvo iškilmingai a- 
titUrytį. yrą daug salių ir kambarių susirinkimams, teatrui, progimna-

fcųflSfcms, valgyklai, sportui, knygynams ir skaityklai, patarimų 
biųrųį įr kįtpki£W darbininkų kultūros ir profesijos reikalams.

• *

lėąe, fet tųoįąu tau
tiečių, išduodančių savo tėvynę. 
Per viso pasaulio laikus, tarp 
yiso pasaulio žmonijos, tas vis-

BMKETORT, CONN.

Praneša P. Markevičius 
2471 — 23rd gatvės, kad jis y- 
ra kandidatas dėl šios valstybės 
legislatūros. Jo priešas yra ge
rai žinomas Detroite, už tat bus 
jam sunku, bet, kad lietuvis vy
rukas, ir geras vyrukas, verta 
kiekvienam lietuviui jį paremti. 
Mes lietuviai Detroite mažai po
litikoj darbuojamės. Vertą ir 
mums laikas nuo laiko nors ko
kią vietą užimti.

Nuo pradžios žmonijos istori
jos, negirdėtas dalykas, kad bū
tų žmonių, kurie norėtų praras
ti savo tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Tas dalykas įvyko 
tik dabartiniu laiku. Atsirado 
tokių, kurie per dabartinį karą 
savo tautą ir tėviškę išdavė. 
Pasaulis juos pavadino judo- 
šiais. Bet dabar ir tarp mūsų lie
tuvių atsirado tokių, kurie nori 
pašalinti mūsų Lietuvos nepri
klausomybę ir išduoti savo tėvų 
žemę į savo priešų rankas.

Jiems, rodos, kad nuo savo 
ponų turės kokią ten garbę. I 
Kaip jų darbas bus baigtas, jų 
ji^uji ponai juos išsiųs į Sibiri- 
ją arba ant kapo kranto su šau
tuvais. Ne vienas ir ne šimtas 
tokį užmokestį turės nuo raudo
nųjų. Raudonieji gudrūs. Jie 
supranta, kad išdavikais negali 
pasitikėti ir jie tokiems galą pa
daro. Vos spės tokio lietuvio 
koja į Rusiją įžengti, jis bus su
imtas. Kaip šunį norisi mušti,] kad jie laimėjo, linkime jiems 
tai ir lazda randasi. linksmos ir laimingos kelionės į

Apart to, išdavimas savo tau- savo tolimus namus. Dėkavojam 
tos, laisvės ir nepriklausomybės Į už atsilankymą, 
yra netik judošiąus darbas, bet

Kiek mūs

Liepos 1 d. buvo palaidota iš 
Šv. Petro par. bažnyčios Agota 
Šandrienė, 63 metų amžiaus. Ji 
sirgo per keletą metų vėžio liga 
ir buvo baisiai kankinta. Mir
ties laike buvo pas savo dukterį 
Bendinsbienę, Lane gatvėje. 
Nors ir buvo gerai apžiūrėta, 
nieks negelbėjo. Prieš mirtį pri
ėmė paskutinius sakramentus, 
ir be jokios baimės atsiskyrė. 
Po jos sunkios ligos tegul Die
vas duoda jai dabar amžiną at
ilsį.

Birželio 30 d. parapijos pikni
kas neblogiausiai pavyko. Se
kanti tikietai laimėjo: 186 ir 
744. Tikietu 3468 laimėjo Gied
rienė iš New Yorko. Ji su savo 
vyru, Antanu, atsilankė į Det
roitą pas pažįstamus ir giminai
čius. Antanas Giedris buvo vie
nas iš pirmų, kurie sutvėrė pir
mą Detroite lietuvišką parapiją, 
užtat gerai Detroite pažįstami. 
Būdami Detroite, atsilankė į 
pikniką, ten paėmė keletą tikie- 
tų ir laimėjo. Visiems malonų,

Parapijos metinis piknikas į- 
vyksta ateinantį sekmadienį, 
liepos 14 d., Montreys Park, 
Bridgeport, Conn. Bus daug sve
čių iš apylinkių kolonijų. Para
pijos choras išpildys dainų pro
gramą. Kieto, kun. J. V. Kazlau
skas su rengimo komitetu rū
pinasi, kad gerai viskas pavyk
tu. Knygutes gavo laimėjimui 
visi grąžina pasekmingai. Pik
nike bus geras orkestras, galės 
visi pasišokti, salė didelė ir gra
ži, visas parkas yra gražus. Visi 
pasimatysime parapijos pikni
ke.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas su 
p. J. Minalga jau baigė lankyti 
parapiją, kur užtruko net tris! 
mėnesius, parapijiečiai gražiai 
visur priėmė ir įteikė savo au- į 
ką.

Parapijos choro bus privatiš- 
kas išvažiavimas liepos 18 d. 
Būtų gerai, kad ko daugiausia 
jaunimo būtų prie parapijos 
choro. Dabartiniu laiku jau yra 
geri vargonai, turi būti ir ge
riausias choras apylinkėj. Jau
nimo yra daug, reikia daugiau 
darbštumo.

Parapijos Gegužinė Pavyko

Birželio 30 d. pasidarbavimu•
klebono, kun. J. Jankausko, ir 
parapijos veikiančios komisijos 
įvyko šv. Kazimiero parapijos 
metinis piknikas arba gegužinė. 
Oras tą dieną pasitaikė gražus 
dalyvavo skaitlingai žmonių, 
visi linksmai laiką praleido šok
dami ir vieni kitus draugiškai 
vaišindami.

Parapijos choras, vadovaujant 
p-niai A. Kripienei, sudainavo 4 
dainas, kurios sėkmingai ir gra
žiai sudainuotos ir vienu žo
džiu apvainikavo šios dienos 

! parengimą, už ką priklauso gar- 
; bė mūsų gabiai ir darbščiai var
gonininkei p-niai Kripienei, kuri 

1] nesigailėjo pašvęsti laiko lavini- 
imu naujų dainų, taipgi chorui, 
; kad lavinasi ir dalyvauja lietu
viškuose parengimuose.

Dienos nuotaika buvo drau
giška, ūpas visų pakilęs, tikiu, 
kad parapijai liks gražaus pei- 
no. Klebonui ir komisijai pri
klauso pagyrimas už sumanią 
darbuotę.

Visi apgailestavo, kad klebo
nas ir vėl rimtai susirgo ir ne
galėjo dalyvauti parapijos ge
gužinėj, tegul gerasis pasaulio

Liepos 4 d., švenčiant Ameri
kos Nepriklausomybės šventę, 
drauge būna prisiminta ir ap
vaikščiojama Lietuvos diena, 
jet šįmet šis apvaikščiojimas 
buvo liūdnas ir skaudus. Nors 
mūsų kolonijoje apvaikščiojimo 
neįvyko, bet visdėlto klebonas, 
run. J. Vaicekauskas neužmir

šo, bent per pamaldas, liepo6 4 
d. 9 vai. ryte, laike šv. mišių, 
už Lietuvą pasimelsti. Pamaldo
se buvo Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos.

Liepos 14 d. įvyks Labdarybės 
D-jos piknikas p. Kopgerio ū- 
kyje. Kadangi labdarybės reika
lus yisi gerai suprantate, todėl 
prašome gausiausiai šį išvažia
vimų paremti.

Birželio 30 d., įvyko vaikučių 
surengtas piknikas parapijos 
naudai ir paminėjimui 25 para
pijos jubiliejaus metų. Piknikas 
įvyko labai geroje noutaikoje ir 
tvarkoje, kurį vedė seselės. Ta
čiau labai gaila, kad ne visi į- 
vertina šį kilnų tikslą ir ne visi 
atsilanko į tokius svarbius pa
rengimus, nors seselės įdeda 
kartais ir labai daug darbo, kad 
tik būtų galima įsigyti sayo mo
kyklą ir patogesnią bažnyčią, 
todėl toliau nuoširdžiai malonė
kite visi lankytis ir paremti pa
rapijos svarbius reikalus.

WATHBI»Y, CONN.

Liepos 6 d. bolševikai sušžukė 
masinį mitingą. Kalbėjo R. Ma
tusevičius, girdamas dabartinę 
Lietuvos padėtį, nepamiršda
mas komunistams ir padėkoti 
už Lietuvos pardavimą. Antra
sis kalbėjo D. Šalomskas. Tas 
tai tikrai parodė savo “išmintį”. 
Rojų Lietuvoje rado. Nepamiršo 
kunigų ir vienuolių. Jis paminė
jo, kad dabartinė valdžia tik lai
kina, tikroji valdžia, anot jo, 
bus išrinkta tokia, kokios žmo
nės norės, nes kandidatai bus 
statomi slaptu balsavimu. Varg
šas tas Šolomskis, mat ir jis no- ■ 
ri žmonių išrinktos valdžios.] 
Taip, p. Šolomski. kiekvienas: 
norėtų laisvai apsispręsti, bet 
tavo komisarai yra netoki geri 
kaip jie tave mulkina. Prakal
bose dalyvavo apie 60 žmonių. 
Priėmė rezoliuciją, kuria dėkoja 
už pavergimą Lietuvos. Parda
vinėjo ir knygas, bet kas jas 
pirks. Rinko aukas, bet komu
nistai ir saviesiems nepratę au
koti. Žmonės gerai daro, kad 
boikotuoja visur komunistų pra
kalbas. Korespondentas.

I
I

Per šiuos du mėnesiu karščio 
laikuose, laikomos skaitytinos 
mišios vietoj giedotinių. Bet 
per vėlybas mišias bus gieda
mos lietuviškos giesmės. Kele
tą jų kas sekmadienis didysis 
choras pagiedos. Yis. rodos, 
smagiau kaip per mišias choras 
gieda. Būtų gerai, kad ir visi 
žmonės giedotų su choru. Seno
vės laikuose chorų nebūdavo. 
Visi žmonės giedodavo. Mūsų1 aiškiai šėtoniškas, 
lietuviai yra geri giesmininkai, ' žmonės nuvargo po svetimu parapijos klebonas yra paskir- 
ir lietuviškos parapijos turi ge
riausius chorus.

Kun. Masevičius, Šv. Petro

Šią savaitę išvažiuos dieną 
praleisti prie ežero šios parapi
jos didysis choras, jaunimo 
draugija ir Šv. Vardo draugija.

jungu? Tik dabar pradėjo pa- tas K of C kapelionu. Yra dau- 
saųlįs girdėti apie Lietuvą iri gelis svetimtaučių kunigų, bet 
jos praeitą narsybę; tik dabar lietuviui teko ta garbės vieta, 
pradėjo Lietuvos akys apšvisti. i Mums rodos, kad jis tą vietą 
ir pradėjo mūsų tautos žmonių garbingai užims ir per tai bus 
rastis vardu Lietuviu profesijo- geriau žinomi lietuviai.
nąlų jr stojo mokytų žmonių ei- ——.—.—

Lietuviu Diena Nukelta Į
Rugpjūčio 11 Dieną

Naujosios Anglijos tradicine 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 RUGPIŪČJO - August 11 d., 
Kolegijos parke, Thompson, Conn. Taigi, prašome vi
sų Naujosios Anglijos lietuvių ruoštis | tradicinę Lie
tuvių Dieną.

Lietuviai mokytojai: p. Ta- 
mušiūnas. ir p. Baltrušaitis iš
laikė egzaminus ir galės moky- ] Kūrėjas palengvina skausmuo- 
tojauti ateinantį metą. Linkėti- Į se suteikdamas kantrybės, ir 
na jiems geriausių sėkmių. Į greitu laiku grąžina pilną svei-

Šį metą daug jaunimo baigė j katą, kad galėtų dirbti dėl savo 
aukštesnę mokyklą, turėtų visi Į parapijiečių sielų išganymo, 

dabar priklausyti prie lietuvis-! 
kų organizacijų, tėveliai turėtų 
paraginti.

Bridgeportiečiai rengiasi va- niją atvyko p. Jokūbas Juozu- 
žiuoti liepos 21 d. į New Haven, kevičius 
Conn. į trilypę gegužinę. ]

Nugirdęs, r. . . .

Svečias iš Rockįord, III.
Iš tolimų yakarų į mūsų kolo-

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite

Birželio 30 d. buvo permaina 
vikarų šioj parapijoj. Kun. Pet- 
rey, kuris buvo vikaru, ir kurį 
visas jaunimas mylėjo, buvo iš
siųstas toliaus mokytis. Jo vie- knygutę “Pilietybės katė
tą užėmė kun. Meyer iš Toron- kizmas”. kuri padės Jums 
to. Gaila, kad negalima gauti' tapti Amerikos piliečiu.
hetuvių lietuviškoje parapijoje. 
Detroite trūksta lietuvių jauni
mo dėl kunigystės.

Jos kaina 25c. 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

kuris prieš 18 metų 
Į gyveno New Haven’e ir akty- 
i viai dalyvavo viešame veikime, 
' ypatingai dalyvavo scenoj ir 
priklausė prie parapijos choro, 
dėl kurio daug yra pasidarba
vęs statant veikalus ir rengiant 
kitus pasilinksminimo vakarus. 
Apie p. J. Juozukevičiaus sce
noj parodytus gabumus dažnai 
prisimena pažįstami žmonės. 
Jokūbas priklausė prie katali
kiškų organizacijų 
dirbo. Malonu buvo 
ir pasikalbėti apie 
lietuvių veikimą.

Linkiu p. Juozukevičiui links
mai praleisti atostogas ir lai
mingai parvykti į namus.

Užpraeitą savaitę buvo pada
ryta operacija Vinco Zimnicko 
dešimties metų dukrelei. Jos rai pasisekė, 
krūtinėje kaulukai negerai au- Velijam greito pasveikimo ir il
go. Per operaciją turėjo iš jos gos geros sveikatos.

kojukės išpiauti kaulo ir įdėti į 
krūtiniukę. Rodos operacija ge- 

nors nepaprasta.

Liepos 4 d. Marianapoly buvo 
rengiama Lietuvių Diena. Diena 
ryte atrodė kiek lietinga, tačiau 
vėliau gražiai išsiblaivė. Dauge
lis žmonių dėl lietaus susilaikė, 
tačiau daug atsirado tokių, ku
rie pasiryžę iškeliavo į Mąria- 
napolį. Kad taip būtų padarę vi
si ar bent daugelis, tai Lietuvių 
Diena būtų labai pavykusi. Wa- 
terburiečiai turėjo atsivežę savo 
stalą, prie kurio daugiausia pa
sidarbavo Markevičių ir Stanke
vičių šeimos. Išvažiavimui au
kavo Girdžijąuskų šeima $10., 
F-jos 22 skyrius $10., Gyvojo lėsite, nes čia pamatysite ir pa- 
Rožančiaus D-ja $5-, ir po $1.— slaptyje dar laikomų dalykų iri 
O. Rądzečienė, p. Verseckiene, 
Kuzmienė, Ąčikauskienė, Ignę- 
tiėnė, Navikauskienė, Ragažienė 
ir Steponaitienė. Po 50c. — O. 
Vaičiulionienė, Smolskienė, Ju
cienė, Grinčiūaienė, Jakštienė, 
Mačiukonįenė, Orentienė, Ma- 
jauskienė ir Puzienė. Yra auko
jusių ir po mažiau. Brasso so- 
dės gaminimo kompanija auka-

LRKSA Conn. apskritys ren
gia 25 metų sidabrinį jubilie
jaus paminėjimą — pikniką, 
rugpjūčio men. 4 d., Lake Woodf; 
parke, Waterbury. Valdyba de
da visas pastangas, kad paren
gimas būtų sėkmingas. Progra
mą sudarys dainos, muzika, 
kalbos, žaidimai. Dalyvaus mie
sto mąyoras, iilmininkas Januš
kevičius ir bus daug kitokių į-| 
domybių, kurių visų negalima 
čia suminėti. Atsilankę nesigai-|

1

ir dėl jų 
pasimatyti 
Rockford’o

Sveikinam Dr. M. J. 
Aukštikalnį

Sužinojus, kad Connecticut 
valstybės gubernatorius Ray- 
mond E. Baldwin paskyrė Dr. 
Motiejų J. Aukštikalnį (Col-

atsigaivinsite gražioje gamtoje 
ir pasimaudysite mėlyno ežero 
bangose. Piknike dalyvaus iš į- 
vairių kolonijų daug lietuyių. 
todėl savieji turėtų dalyvauti vi
si be jokio skirtumo. Jauniej. 
žada čia gražiai pasirodyti. To
dėl iš anksto visi, ruoškitės į š, 
išvažiavimą.

A. P. Krikščiūnas
i ■ * " < i ' '

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

ney) į Valstybės Tarybą, kaipo įtaisyta, 
natureopatų tyrinėtoją trijų'

Sekmadienį, liepos 28 d., 1 vai. po pietų, Šv. Roke 
par. salėje, Montelio, 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 

PASTABA: šiuomi primename visoms LDS kuopoms 
kad suyažiayimas nukeltas vieną savaitę vėliau, tai y 
ra įvyks liepos 28 d. 1 vai. po pietų, kaip aukščiau pa 

Antanas Zayeckas 
Vice-pirm

• »

j
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LDS STUDIJŲ RATEUAMS
PIJUS XII IR TAIKA

7. Kalba Venecijos Maldininkams

Rugpiūčio 19 d, 1939 m.
Šiuo metu Mes norime, kad Mūsų suteiktas laimi- Į 

nimas visu labiausia atneštų jums taiką — taiką Ita-I 
Ii jai, taiką Europai, taiką visam pasauliui.

Pradėtas karas giliai palietė garbingojo Popie
žiaus širdį^ kurio šventą gyvenimą Mes jums šiandie- į 
ną priminėme, taip skaudžiai palietė, rodos, kad jis 
permatė iš anksto ir atjautė visus žiaurumus ir pasau
lio sunaikinimą.

Jo įpėdinis, šventos atminties, Benediktas XV, 
verkė, kalbėjo ir meldėsi už taiką — šaukė žmones su
valdyti savo aistras ir įvesti taiką tarp tautų.

Už taiką, Mūsų pirmtakūnas, Pijus XI, kuris da
bar gyvai stovi prieš Mūsų dvasios akis, lygiai kaip ir 
Pijus X, beveik metai atgal, aukojo Dievui savo gyvy
bę, ir tas jo tėviškas pasiaukojimas sujaudino visą pa
saulį.

Šioje valandoje, kurioje baimė ir susirūpinimas a- 
pėmė Mūsų širdį, Mes patys nuo pirmos savo popiežia
vimo dienos visą mėginome ir darome, kad pašalinti 
karo pavojų ir bendradarbiavimo sudarymui pastovios 
taikos, pagrįstos teisingumu, kuri apsaugotų žmonių 
laisvę ir garbę.

Kiek Mūsų ribose yra galima ir kiek Mūsų apašta
liškos pareigos leidžia, Mes net kitus darbus ir kitus 
reikalus, kurie apsunkina Mūsų širdį, padėjome į šalį, 
ir yeikeme už pasaulio taiką.

Męs nenorime ir neturime širdies net ir dabar nu
stoti vilties, kad susivaldymo jausmas vyraus ir ka
ras, kuris numatomai būtų daug žiauresnis ir baises
nis negu praeityje, bus išvengtas.

Mes nemanome, kad tautų vadai, išsprendimo va
landose, imtųsi tos neapsakomai didžios atsakomybės 
iššaukti karą. Bet, visų labiausia, žmogiška viltis yra 
Dieviškame Gerume ir Mūsų akys yra pakeltos į Visa
galį, į Gailestingumo Tėvą, į visos Paguodos Dievą. Į 
Jį, Kurio rankose žmonių širdis ir protai, Mes kreipia
mės prašydami, kad Savo begaliniame gerume ir gai
lestingume pažvelgtų į žmones, pašalintų karą kur da
bar siaučia ir visus apsaugotų nuo baisių nelaimių.

Duok, Dieve, kad baimės apimtame ir nerimo pa
sauly šviestų taikos ir sutarimo šviesa tarp žmonių ir 
tautų.

Nenustokime melstis, bet dar nuoširdesnę maldą 
siųskime į dangų šaukdami: “Duok mums taiką, o 
Viešpatie, mūsų dienose. ,

Atsišaukimas Į Pasaulio Tautas

Rugpiūčio 24 d. 1939 m.
Vėl išmušė rimta valanda didžiajai žmonių šeimai. 

Valanda baisaus sprendimo, kuriuo dvasinis Mūsų au
toritetas negali nesidomėti ir kuris verčia Mus šauktis 
į širdis ir protus, kad būtų sugrįžta į tiesos ir taikos 
kelią.

Lai visi tie, kurie neša tokios atsakomybės naštą, 
išgirsta per Mūsų balsą Kristaus balsą, kurios gyveni
mas buvo pasauliui aukščiausias pavyzdys ir kuriuo 
milijonai ir milijonai sielų pasitiki, kad Jo žodžio dėka 
gręsiančių žemei nelaimių, galės būti išvengta.

Štai šiandieną Mes esame su jumis, tautų vadai, 
politikos ir ginklo vyrai, rašytojai, kalbėtojai per ra- 
dio ir viešai į žmones, ir jūs visi, kurie turite bent ko
kią valdžią jūsų brolių elgesiui ir kurie esate atsakingi 
už jų likimą.

Mes, apsiginklavę ne kuo kitu, kaip tik teisybės 
žodžiais, ir kurie esame aukščiau bet kokio rungtynia
vimo ir aukščiau bet kokio šališkumo, kalbame į jus 
Dievo vardu, kuris yra visų Tėvas; Jėzaus Kristaus 
Mūsų Viešpaties vardu, kuris nori, kad visi žmonės bū
tų broliai; Šventosios Dvasios, Aukščiausiojo Dievo 
Dovanos vardu, kuris uždega žmonių širdis tikrąja 
meile.

Šiandien, kada, nežiūrint Mūsų pakartotinių įspė
jimų ir nežiūrint ypatingo susidomėjimo, kurį Mes 
parodėme tarptautinių ginčų atžvilgiu, iš valandos į 
valandą įtempimas didėja ir kaip atrodo pasiekė tokį 
laipsnį, kad galima galvoti apie baisaus karo nelaimę, 
tai Mes, su tėvišku jausmu, kreipiame savo atsišauki
mą į vyriausybes ir į tautas, kad jos mestų ginklus ir 
atsisakytų nuo grąsinimų, siekiant, spręsti dabarti
nius ginčus vieninteliu tikrai esančiu būdu, tai yra 
susitarimu. Mes kreipiamės į jas, kad jos savo valia 
ramiai ir kilniai paremtų kiekvieną taikingą pastangą, 
kurią galėtų padaryti jų vyriausybės.

Išminties jėga, o ne ginklas įveda teisingumą; 
Valstybių ir jų laimėjimų, kurie nėra pagrįsti teisin
gumu, Dievas nelaimina. Valstybių vadai, kurie atme
tė Dievą ir atsižadėjo dorovės dėsnių, išduoda tuos, 
kurie jiems pasitikėjo.

Pavojus dabar yra didelis, bet dar yra laiko. Nie
ko nėra prarasta taika, bet visą galima prarasti karu.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Pirmos KomuC. .jos Pamokos
Šiomis dienomis, kasdien 10 

vai. ryte, bažnytinėje svetainė
je, yra vaikučių pamokos prisi
rengimui prie pirmos komuni
jos. Šios pamokos yra tiems 
vaikučiams, kurie mokslo metu 
lanko viešąsias mokyklas. Tų 
vaikučių kasdien susirenka a- 
pie 50; juos mokina mūsų pa
rapijos kunigai ir seminaristai.

Laidotuvės
Pereitą trečiadienį, liepos 3, 

9 vai. ryte mūsų par. bažnyčio
je įvyko laidotuvės a. a. Elzbie
tos (Branziskienės) Kieluvie- 
nės. Labai daug žmonių dalyva-; 
vo tose paskutinio patarnavimo 
apeigose. Buvo net trejos šv. 
mišios atlaikytos; prie didžiojo 
altoriaus buvo iškilmingos mi
šios su asista. Sekantieji kuni
gai dalyvavo apeigose: kun. S. 
Dobinas iš Shamokin; kun. J. 
Gaudinskas iš New Philadel- 
phia; kun. C. Klevinskas iš Mi- 
nersville, ir mūsų parapijos ku
nigai: J. Karalius, C. Batutis, 
G. Degutis. Po mišių gražiai pri
taikytą pamokslą pasakė kleb. 
kun. Karalius. Laike šv. mišių 
giedojo: A. J. Akelauckas, A. 
Pacenta, A. Malūnas, W. Gri
gas, ir varg. A. J. Grigoraitis.^

25 METŲ SUKAKTUVĖS
Penktadienį, liepos 5 d., įvyko 

pp.Broniaus Gatavynų 315 S. 
Jardin St., vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuvės. Šia proga 
pusė po 7 vai. ryte, jųjų inten
cijai buvo atlaikytos šv. mišios 
mūsų bažnyčioje. Tose apeigose 
dalyvavo Gatavynai ir jųjų gi
minės, draugai. Mišias atlaikė 
kun. C. Batutis, ir patarnavo 
sekantieji seminaristai: J. Ga- 
tavynas (jubiliantų sūnus), A. 
Šiupienius, T. Šakaitis ir J. Gi- 
bas. Rautas.

DAINŲ ŠVENTĖ
Užpereitą sekmadienį, birželio 

30 d., Lakeside Parke, įvyko 
dainų šventė. Šioje programoje 
dalyvavo SchuylkilI ir Luzeme 
apskričių vargonininkų kuopa 
su lietuvių parapijų chorai ir 
Naujalio vyrų choru. Taipgi da
lyvavo svečias solistas, K. Hoff- 
manas iš Brooklyn, New York. 
Pasiklausyti šios programos 
buvo suvažiavę keli šimtai žmo
nių.

Apart dainų buvo ir kalbų. 
Labai įdomiai kalbėjo ponas 
Juozas Šaliūnas, uolus veikėjas 
lietuvių organizacijose, ir kun. 
J. Karalius,. Šv. Jurgio parapi
jos, Shenandoah, Pa. klebonas, 
ir visų lietuyįų žinomas organi
zatorius ir rėmėjas.

Programą išpildė Jungtinis 
mišrus choras diriguojant M. 
Raulickiui; solo — K. Hoffma- 
nas; Naujalio Vyrų Choras — 
dir. A. Grigoraičiui; Jungtinis 
choras — vadovystėje V. So- 
riaus; solo — K. Hoffmanas; 
Naujalio Vyrų choras ir Jungti
nis choras dir. A. Grigoraičiui.

Tokia dainų programa jau ne- 
bepirma mūsų aplinkėje. Kiek
vieną kartą klausytojų suplau
kia iš visų apylinkių. Ne tik lie
tuviai. bet ir svetimtaučiai gau
siai atsilanko.

Parapijų chorai, dalyvaujanti 
programoje, ir jųjų dirigentai: 
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa. —

Įįį, ? J

!

jvenę ir patyrę, dauguma grįžo 
prie bažnyčios ir maždaug nor- 

1 malaus žmoniško gyvenimo. — 
F. P.

MAHANOY CITY, PA.
i

ii' M.! 5

SiirniA?
NUOTRUPOS

P-lė Eufrozina Pilipauskaitė,

Sekmadienį, birželio 23 d., 
i 2:45 vai. po pietų, po kelių sa
vaičių sunkios ligos mirė Jonas 
Navakas. Buvo gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr. Paliko didelia-! 
me nuliūdime žmoną Marijoną,1 

i tris dukteris ir brolį. Lietuvoj •
liko sena močiutė ir trys sese- kuri 5 mėnesiai atgal staiga nu
rys. Liūdi daug giminių, draugų stojo regėjimo, vis dar tebeken- 
ir pažįstamų. Laidotuvės įvyko, čia ir gydytojai nesuranda prie- 
ketvirtadienio rytą su trejomis žasties jos nelaimės. Buvo įvai- 
šv. mišiomis, Šv. Juozapo liet, riose ligoninėse, kur dvi ar tris 
parap. bažnyčioj, palaidotas pa-' operacijos buvo padarytos, ta-

Įlais aplankyti sergantį ligonį ir 
šiek tiek suraminti savo sergan
čio giminaičio tėvelius. Linkime 
mūsų zakristijonei pailsėti ir 
sveikai į Baltimore sugrįžti.

Kun. Kazimieras Stadalnikas, 
M.I.C.,

įšvęstas į kunigus š. m., gegu
žės mėn. 26 d. Jo primicija bu
vo Philadelphijoj, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažny
čioje š. m., birželio 9 d.

Jaunasis kunigas duoda daug 
gražių vilčių netik vienuolijai, 
bet ir plačiai lietuvių visuome
nei.

Apie primicijų iškilmes ir pri- 
micijantą buvo plačiau rašyta 
š. m. “Darbininke”, Nr. 47.

rapijos kapinėse.
Lai būna lengva tau juoda že

melė, kurią dirbai, o kuri dabar 
tave priglaudė. Ilsėkis ramiai.

O. M. A.

IZAIJAS SAKO:
Ir pranašas paklydo per 

stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at-

■ i ... —.—

PAPER HANGING PAINTING

Muz. A. Grigoraitis; Šv. Juoza
po, Mahanoy City, Pa. — Muz. 
J. Sliuželis; Šv. Pranciškaus, 
Minersville, Pa. —Muz. M. Kuš- 
likiūtė; Šv. Vincento, Girardvil-J 
le, Pa. — Muz. V. Šorys; Šv. ■ 
Petro ir Povilo, Hazleton, Pa.— 
Muz. M. Raulickis; Šv. Kazimie
ro, St. Clair, Pa. — Muz. Dr. V. 
Mikutavičius; Šv. Petro ir Po
vilo, Tamaąua, Pa.; Naujalio 
Vyrų Choras, dir. A. Grigorai
tis.

Šios Dainų Šventės tikslas yra 
kelti dainos bei muzikos meną, 
paskatinti jaunimą stoti į cho
ristų eiles ir palaikyti lietuvių 
kalbą jaunimo tarpe. Rautas.

PHILADELPHIA, PA.
Iš Komunistinio Gyvenimo
Kai komunistai užvaldė Rusi

ją, tai rusams tarp kitko pavėli
no “rojiškai” gyventi, paleistu
vauti. Tas rusams, ypač nuo 
pradžios labai patiko. Savo pa
tyrimą pasakojo man vienas ru
sas iš nedidelio miestuko, kuria
me buvo rusų parapija ir baž
nyčia. Kuomet rusai parapijie
čiai “sužinojo”, kad nėra Die
vo, nebereikia eiti bažnyčion ir 
kunigo klausyti, tai ir pradėjo 
liuosą gyvenimą. Vyrai su ki
toms moterim^ ir merginoms, 
moterys su kitais vyrais ir vai
kinais. Netik jauniems bet ir 
seniems tas gyvuliškumas labai 
patiko. Bažnyčion veik niekas 
nėjo, vien kunigas, zakristijo
nas ir kelios senos dievotos mo
terys. Kunigas smarkiai barėsi, 
sakydamas jog Dievas rusus 
nubaus už atsitraukimą nuo 
bažnyčios ir ypač paleistuvingą 
gyvenimą. Taip ir atsitiko. Po 
poros metų “rojiško” gyvenimo, 
pirmiausia senieji rusai pradėjo 
atsipeikėti, ateidinėti į bažny
čią ir maldauti Dievą. Taipgi 
susidaręs būrys nuolankiai pra
šė kunigo, kad juos drūčiai bar
tų ir mokytų, nes jau tikrai blo
gai darėsi. Sako, žiūrėk batiuš- 
ka į ką mūsų jaunimas savo el
gesiu pavirto, tai blogiau už gy
vulius. Gražiausiai gyvenusios 
šeimynos suiro. Kiek barnių ir 
ašarų, ligų, neteisėtų kūdikių, 
vargo ir skurdo. Visą tą pergy-

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar Popiežiai visuomet darbavosi pasaulio taikai ?
2. Koki buvo Pijaus XI paskutiniai žodžiai ?
3. Kokiu tikslu Pijus XII atsišaukė į pasaulio tautas?
4. Ar tautos ką laimė ja karu ?
5. Ar ginklas gali įvesti teisingumą?

Bronis Kuprunas
General Repairs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

čiau iki šiam laikui tos mažai 
ką tepagelbėjo. P-lė Pilipavičiū- 
tė dėkoja savo ištikimoms kai
mynėms ir draugėms, kurios ją 
dažnai aplanko ir medžiaginiai 
sušelpia.

Saldukaitis nuo W. Barre gat
vės randasi Johns Hopkins ligo
ninėje. Jam pereitą ketvirtadie
nį buvo padaryta gan sunki o- 
peracija. Ligonis jaučiasi šiek 
tiek geriau, bet dar peranksti 
spręsti kaip greitai jis galės 
grįžti į savo namus. Linkime 
veikiai pasveikti.

Ono Ivoškienė mūsų darbščio
ji zakristijono Antano Ivoškos 
žmona, trečiadienį, liepos 10 d. 
išvažiavo pas savo gimines, kur 
ten apie Pittsburgą. Girdėjau, 
kad išvyko gailestingais tiks-

Kun. Jonas Mendelis šią sa
vaitę praleidžia Detroite, lanky
damas Jėzuito Tėvo Lord Kata- 

i likiškos Akcijos vasarinę moky
klą. Grįž Baltimorėn sekmadie

ni- 
i 
i Moterų Sąjungos vietinės kuo
pos išvažiavimas Bradūno “Šo- 
ro” parke sekmadienį, birželio 

i 30 d. buvo sėkmingas. Atvykę 
svečiai gražiai pasilinksmino ir 

i žymiai didino kuopos iždą. Svei- 
I kiname to išvažiavimo rengėjus.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

• v

ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

6.2

IS^TE P HIL C 0
CONSERVADOR

pėdų įtalpos C11Q
SPECIALIS MODELIS KC6 <P H €/•</</

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

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

Specialis Modelis KC6

sudėti
Viduje

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Samoel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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LIETUVIŲ DIENA NUKELTA I
Rugpiučio-August 11 Dieną i

Kadangi smarkus lietus pakenkė Lietuvių Dienai, kuri turėjo įvykti Liepos 4 d., Marianapolio Ko 
legijos parke, Thompson, Conn., Rengimo Komisija nutarė Lietuvių Dieną laikyti Rugpjūčio 11 d., ta 
me pačiame parke - Thompson, Conn. Įžanga 25c Kviečiame Visus Dalyvauti

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

1 
Frederick gatvės. Pamergė buvo 
Agota Bartkuvienė ir pabrolis 
juvo Jurgis Janulevičius. Mari

jona Jarušienė per pirmą vyrą 
turi penkis vaikus—Adelę, Ana
staziją, Bronių, Feliksą ir Juozą. 
Paskutinieji du priklauso prie 
V. S. Navy. Sveikiname nauja- 
vedžius.

»

katalikiškame veikime, pakvie
tė kelioliką dalyvių pasakyti 
kalbeles. Visi sveikino ir linkė
jo pp. Avižiniams ilgiausių me
tų. Pasibaigus programai, pp. 
Avižinių žento brolis p. Vaitkū- 
nas sugrojo akordionu keletą 
muzikos kūrinių.

pp. Avižiniams įteikta graži 
dovanėlė visų dalyvių vardu.

pp. Avižiniai išauklėjo tris
Į dukreles, kurių viena yra ište
kėjus už p. Vaitkūno, Needham, 
Mass.

p. Jonas Avižinis yra LDS 3 
. kuopos narys. Tą proga sveiki
name pp. Joną ir Juozapiną A- 
vižinius, jų dukreles ir linkime 

, ilgo ir laimingo gyvenimo!

Abu rateliai žaidė du kart ir iš-' 
ėjo lygiomis, po vieną žaidimą. 

Slaugės Jadvygos Bujaitės'šis Aidimas buvo nulemiantis, 
draugai ir draugės džiaugiasi, Norwoodiečiai laimėjo, 
kad panelė Jadvyga sustiprėjusi' --------------
po apendiko operacijos grįžo į Antradienio vakare, liepos 9 
namus žaidė Norwoodo lietuvių vy-

------------- resniųjų baseball ratelis su 
Šv. Juozapo ligoninės štabo Randolph rateliu. Norwoodie- 

vyresnioji, floor supervisor, čiai smarkiai supliekė Randol- 
slaugė Marijona Kučinskaitė phiečius, 13 prieš 4. 
grįžo į darbą iš Philadelphijos. j _________
Ten jai teko atstovauti savo Ii-' Tos pačios dienos vakare, pa- 
goninę, ji buvo kaipo delegatė į rapijos svetainėje įvyko L. Vy- 
tautinį slaugių kongresą.

LOWELL, MASS.

Antanas Tamulaitis ir visa eilė 
kitų veikėjų. Mus aplankė apie 
(500) penki šimtai svečių ir aš 
visiems tariu choristų vardu, 
širdingą ačiū.

Visa garbė priklauso muzikui 
Jurgiui Stačiokui, kad jis su
geba taip pavyzdingai chorą 
mokinti ir jaunuoliams įtikti. 
Sekmadienio vakare dainos la
bai gražiai pavyko, p. Jurgio 
Stačioko vadovybėje.

Jurgiuk, nepasiduokime nie
kaip, stenkimės kliūtis praša
linti ir tęsti katalikišką lietuvy
bės darbą. Tegul gyvuoja Auš
ros Choras.

P. Aukštikalnis.

Worcester, Mass.

čių 27 kuopos susirinkimas ir 
pp. Babilų namuose, 31 Folan 
Avė. įvyko Neperstojančios Pa
galbos P. Švč. draugijos beano 
vakarėlis.

Seselėms išleistuvių baliukas
i

Šv. Kazimiero parapijos Mo-I 
terų Socialia klubas turi gražų 
pasiryžimą darbuotis parapijos 
naudai, ir seselių reikalams. 
Vienas iš tokių parengimų buvo 
birželio 23 d. bažnytinėje salė- 

ije. Susirinko skaitlingas narių! 
; būrelis. Apie 4 vai. pribuvo 
i laukiamos Seselės Kazimierie- 
tės, kurioms tas baliukas buvo 
rengiamas. ] 
Beano ir kiti žaislai. Atsižymė
jusios gavo dovanų. Po žaislų 
prasidėjo skanūs užkandžiai, 
kuriais pilnai pasisotino, nes Watkins savo gabumu pasižy- 
buvo lyg pilna vakarienė. Pirm.' mėjo moksle, gavo aukščiausius 
P. A. Thompson perstatė perdė- į laipsnius ir baigė Classical High 

į tinę Seselę Anastaziją M. pakai-1 School, laimėdama Mount Ho- 
bėti tame susirinkimėly. Seselė lyoke College Club stipendiją. 
Anastazija pasakė labai gražią Geriausio pasisekimo Aldonėlei. 
pamokinančią kalbą, davė daug 
patarimų motinoms, kaip turi' relė Genovaitė, yra baigus Statė 
rūpintis savo vaikučiais. Seselė Teachers College aukščiausiu 
išreiškė dėkingumą klubui už laipsniu 1938 m., ir sėkmingai 
baliuką ir visokią paramą tei-' mokytojau  ja No. Grafton High 
kiamą seselėms. j School. Tai yra garbė tėve-

Motinos seselėms yra dėkin- liams, turint tokius gabius val
gos už naudingus patarimus, i kelius, ir džiaugsmas visiems 

Koresp Worcester’io lietuviams, 
mūsų jaunoji karta kyla, 
moksle ir gabumais.

Eugenijus Vaitekūnas (Wat- 
kins), sūnus Jurgio ir Marcelės 
Vaitekūnų, gyvenąs 41 Planta- 
tion St., baigė Clark University, 
Department of Biology, gauda
mas gerus pažymius. Dabar jis 
priimtas toliau tęsti mokslą 
Harvard Medican School. Jis y- i J
ra užbaigęs Classical High 

; School, daug pasižymėjęs buvu- 
1 siose klasės grupėse ir gyvai se- 

Prasidėjo žaidimas kęs moka1’ Sveikiname ir linki- 
me sėkmingai atsiekti pasiskir
tą tikslą.

Eugenijaus sesutė Aldona M.

Atnaujintos bažnyčios stovy- 
los patraukia akį. Sveikiname 
kun. Vincą Puidoką ir parapi- 
;iečius už gerą darbą. Artistai 
juvo iš Knowles & Co. iš Bosto

no. Tą kompaniją atstovauja p. 
Vincas J. Sabas iš Bostono, bu
vęs Marijonų studentas. Jisai 
irgi gavo užsakymą iš Pasionis- 
tų Vienuolyno West Springfiel- 
do, kur yra lietuvis misionierius 
Tėvas Geraldas.

WESTFIELD, MASS.Pereitą šeštadienį pp. Babilai, 
gyv. 31 Folan Avė., suruošė 
pietus, kur dalyvavo giminės ir 
jų artimieji. Laike pietų pas- 

■ kelbė, kad jų dukrelė Apalioni- 
ja Paulina susižiedavo

Me-pp. Petras J. Minkus iš 
chanic gatvės pereitą savaitę 
susilaukė “surprise party”, ku- 

,rią surengė jų marti, Marijona,
I ja Paulina suspėdavo su Ed- bimui Jų motery8tSs gy.

Vyčiai nutarė ruoši, išvažia- vardu Juozu Je^icki.Bostono.|venimo metų sukaktuvių. 

Svečiai buvo iš Hartford, Rock- 
ville, South Barre, Easthamp- 
ton, Southwick ir iš Westfield. 
Linksma pora gavo už dovaną 
“kitchen sėt”. Simonas Minkus 
iš Easthampton buvo “toast- 
master”.

Ponai Minkai turi tris sūnus, 
kurie visi baigė vietinę aukštes
nę mokyklą ir dar tolimesnius 
mokslus. Aleksandras baigė 
Massachusetts Institute of 
Technology, kur mokinasi dėl 
“sanitary engineer”. Jisai dabar 
gyvena Hartforde ir ten dirba 
pas Metropolitan Water Bureau. 
Bronius mokinosi Coyne Elec
trical School, Čikagoje ir dabar 

• dirba Westfielde pas W. T. 
Grant Co. ant Elm gatvės. Pet
ras mokinosi sodininkystės pas 
Stockbridge Agri c u 11 u r a 1 
School, kuri yra skyrius Mass. 
Statė College, Amherst. Jisai 
dirba augmenų auginyčioje Wa- 
ban, Mass. šalia Bostono. 

Bronius vedė Marijoną Kedy- 
tę Dėkavonės dienoje 1939 m., 
ir jie dabar gyvena tėvų name 
ant Mechanic gatvės. Marijona 
yra labai veiklus asmuo. Jos tė
veliai gyvena Hartforde, kur tu
ri mėsos krautuvę. Turi seserį 

I vienuolę Šv. Pranciškaus vie- 
inuolyne — Sesuo Marija Clari- 
ta. Marijona baigė Hartfordo 
aukštesnę mokyklą ir per tris1 
metus dirbo ofise pas Hartford 
Electric Light Co., Hartforde 
priklausė prie Marijos Vaikelių, 
Vyčių, ir Moterų Sąjungos. Kal- 

tba gražiai lietuviškai ir turi , I
gerą balsą. Dar Westfielde prie dalyvavimo. Bus muzika ir šo- 
choro nepriklauso, bet laukia-j kiai. 
ma. Ji ir Bronius priklauso prie 
vietinių Vyčių.

Sveikiname Minkus jų sukak
tuvių proga.

Lowell’io Lietuvos Vyčių kuo
pa rengia išvažiavimą į Salis- 
bury Beach 13-tą ir 14-tą dieną 
šio mėnesio. Rengėjai prašo, 
kad visi norintieji važiuoti susi- , . , ______________ , — -
tvarkytų sau rezervacijas nak- į seimą ir padarė keletą kitų ‘ 12 d. š. m. 
vynei iš anksto. nutarimų. Prisirašė trys naujos, ’ "

vimą į pajūrį; išrinko atstovus( Jaunųjų vestuvės įvyks spalių 
Linkime sveikiems 

nutarimų. Prisirašė trys naujos sulaukti tos dienos! 
! narės. Vyčių kuopa kiekvieną: ■

P-lės Marijono Kujūtės drau- mėnesį susilaukia naujų narių.1 Sekmadienį, liepos 14 d. įvyks 
gės surengė jai gražų “surprise Vyčių pirmininku yra p. Petras į §v- Vardo draugijos Komunijos 
Shower”. Panelė Marijona, kuri Rakauskas, o raštininkė p. A- ‘ diena. Šv. Vardo draugija yra 
susižiedavusi su p. V. Rama- Iena Jasionytė, pasižymėjusi didžiausia iš idėjinių draugijų 
nausku, buvo apdovano gražio- veikėja. Šv. Jurgio lietuvių parapijoje,
mis ir naudingomis dovanėlė- Neperstojančios Pagalbos P.1 
mis. Jų vestuvės įvyks netolimo- švč. draugijos vakarėlyj daly
je ateityje. vavo apie 100 žmonių, pp. Ba-

--------------- bilų šeima ir kitos draugijos'
Lietuvaitė, Marijona Pleiniū- narės, dalyvius labai puikiai pa

te, išvažiavo į Zr.
Mass. Ji gavo darbą War Or-
dnance departamente.

į Springfield, vaišino užkandžiais ir saldžiais 
gėrimais. Vakarėlis praėjo gra
žioje nu taikoje.

Parapijos pikniko komitetas 
dažnai susirenka apsvarstyti ■ 
daromus planus dėl didžiulio' 
pikniko, kuris įvyks vidury va
saros. Darbininkai-ės nesigaili 
nei laiko nei darbo nei triūso, 
kad piknikas pasisektų.

Koresp.

Moterų Sąjungos kuopa taip 
pat gražiai veikia. Kiekvieną

■ mėnesį susilaukia naujų narių.
■ Birželio mėn. susirinkime prisi
rašė p. Pranciška Bruzgienė. 
Sveikiname!

HORWOOD, MASS.
PADĖKOS LAIŠKAS

Adv. Benjaminas Sykes su 
savo šeima atostogauja savo 
vasarnamy j Wareham, Mass.

Turi apie 100 narių, ir beveik 
visi kas mėnuo priima Komuni
ją-

Pereitą pirmadienį Altoriaus

linksmai praleido laiką.

Minėjo Vedybinio Gyvenimo
Sukaktį

Liepos 2 d. pp. Jono ir Juo-

Noriu išreikšti per laikraštį berniukai buvo nuvykę autobu- 
širdingą padėką visiems, kurie su į Nantasket Beach. kur labai 
mane atlankė po sunkios opera
cijos ligoninėje ir namuose. 
Daugelis iš atsilankiusių sutei
kė nemažai dovanėlių, tarp ku-1 
rių vieną N. A. Chorų susivie
nijimas prisiuntė didelį rožių zapinos Avižinių, gyv. 16 Tre- 
bukietą, taipgi Norwood parapi- mont St., draugai-ės ir dukterys 
jonams tariu ačiū už širdingą suruošė jų namuose šaunų ban- 
maldą, už tai Dievulis davė man kietą pp. Avižinius pagerbti, jų 
tvirtumo laimingai praleisti o- 35 metų vedybinio gyvenimo su- 
peraciją ir laimingai išgyti.

Dar kartą tariu visiems iš šir- Į 
dies ačiū.

Anicetas Šlapelis.

i

kakties proga.
Dalyvavo apie 100 žmonių.' 

Puikiame pp. Avižinių sode bu
vo pastatytas ilgas stalas, kuris 
buvo apkrautas skaniais užkan- 

Kada visi
I

Pereitą sekmadienį įvyko džiais ir gėrimais, 
baseball žaidimas tarp Šv. Jur- pasistiprino, tai prasidėjo svei- 
gio lietuvių par. CYO ir Brock- kinimų programa. Toastmaste- 
tono Šv. Roko parapijos CYO riu buvo p. Vincas J. Kudirka, 
jaunamečių berniukų ratelių. Jis, pažymėjęs pp. Avižinių 
Tai buvo kova už čempijonatą. nuopelnus parapijoje ir visame

*

CSN.

GARDHER, MASS.
Aušros Choro Piknikas

Birželio 29 ir 30 d. Lietuvių 
parke įvyko Aušros Choro pik
nikas. Laikas praleistas labai 
gražiai ir pavyzdingai. Pelno 
Aušros Chorui liks labai gra
žaus. Tariu širdingą ačiū vi
siems geros valios prieteliams, 
kad taip maloniai mūsų katali
kų jaunimą užjaučiate. Bus 
daug lengviau mums lietuvybės 
darbą nors dainų menu tęsti. j

Ypatingai noriu visuomenei' 
priminti kun. J. Petrauską iš 
Šv. Roko parapijos, Montello, 
Mass. Kunigėliui mes niekados 
gal tinkamai neatsilyginsime. 
Nuo pat pradžių choro susitvė- 
rimo jis mūsų darbą seka labai 
atydžiai, suteikdamas mums' 
netik morališką, bet ir finan-' 
sišką pagelbą. Labai ačiū, kuni
gėli, kad savo tėvynės jaunuo
lių nepamiršti, kuriems kelias 
be dvasiškų vadovų nėra švel
nus; tenka visko pergyventi.

Tariu širdingą ačiū studentui 
Antanui Dranginiui už jo tokią' 
jausmingą prakalbą. Tai jau-, 
nuolis pilnas energijos, nesibijo 
išreikšti savo nuomonės tarpe 
susirinkusių skirtingų nuomo
nių. Niekas negali užginčyti, 
Kad jis nėra geras vadas iš mū
sų jaunosios gentkartės. Aušros 
Choras linki jam geriausio pasi
sekimo mokslo srityje.

Neužmiršo mūsų ir studentas

I

Chris. Dvareckas yra mūsų 
parapijos žinių rinkėjas dėl vie
tinio angliško laikraščio. Turė
dami lietuviškas žinias meldžia
me kreiptis prie jo dėl patarna
vimo. Lai lietuvių vardas gy
vuoja vietiniuose laikraščiuose.

Mokytoja p. Gedminaitė, Tay- 
lor avė, atostogauja 
tėvelius. Ji turi vietą 
ro, Vermont. Baigė 
Statė Normai School 
mokosi Amherst College.

pas savo 
Starksbo- 
Westfield 
ir toliau

i

p. Wanda Grigoriūtė iš Balti- 
more, Md., kun. Vinco Puidoko, 
giminaitė, praleido trumpas a- 
tostogas Westfielde.

p. Marijona Burdulytė, sesuo 
mūsų muziko Vinco Burdulio, 
lankėsi svečiuose kelias dienas. 
Išvyko pereitą savaitę.

Pereitą savaitę sumą laikė Tė
vas Marijonas Juozas Vaškevi
čius, klebonas iš Čikagos. Buvo 
profesorium pernai Marianapo
lio kolegijoje, Thompson, Conn. 
Kunigiškus mokslus ėjo Mon- 
treale, Kanadoje ir Romoje.

Lauras Grigaliūnas nesvei- 
kauja. Turi širdies ligą. Perilgai 
prašoma atsilankiusiems neuž- 
trukdyti, nes perdaug jį silpni
na.

UŽBAIGfi MOKSLUS

Šiomis dienomis Worcestery 
vis daugiau atsiranda profesio
nalų. Dr. Petras P. Karpavičius.

p. Vaitekūnų vyresnioji duk-

kad 
auga

D-josŠvento Vardo Jėzaus 
metinis išvažiavimas įvyks lie-A-XA • A v vi Cm A • įveli pa, V 1V1UO, 

gyvenantis 12 View St. sekmin- P08.14 d- < Maironj0 l’ark*- Is' 
gai užbaigė medicinos mokslą i važiavime matysite įvairaus 
® , sporto, atsigaivinsite skaniais
Hahnemann Medical College, ir Į valgiais ir gėrimais ir pakvė- 
pradėjo praktikuotis Memorial puosite tyru oru. Visus lietu- 
ligoninėje. Jis yra lankęs šv.. vius nuoširdžiai kviečiame šia- 
Kryžiaus kolegiją ir buvęs kia- me išvažiavime dalyvauti. Ne
sės iždininkas ir kitose valdybo- sigailėsite! Iki pasimatymo par- 
se.Dr. Petras yra brolis Dr.An-|kelieP°s 14 K™**™-

į tano Karpavičiaus, dantisto,
kuris turi savo ofisą 14 Vernon 
St. Sveikiname Dr. Petrą, atsie
kusį savo tikslą, ir linkime ge
riausio pasisekimo praktikoje. |

I

už tris dolerius. Kreipkitės prie 
klebono, kuris su mielu noru 
patarnaus. Jurgis Jonas. ■

s matysite įvairaus 
sporto, atsigaivinsite skaniais

DAYTOH, OfflO

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,'
Worcester, Mass.

Miesto krautuvės pradėjo va
sarinę tvarką, kuri tęsis iki 

' rugsėjo. Bus uždarytos pusę 
dienos trečiadieniais. Viešas 
knygynas irgi seks šitą tvarką.

Neseniai buvo atgaivinta LDS 
69 kp. Gerai pradėjo gyvuoti,1 
kas mėnuo susilaukia naujų na-J 
rių. Pasirodė, kad LDS kuopai 
čia yra veikimui plati dirva.

Parapijos “Lawn Party” įvyk
sta liepos 12 ir 13 d. Lietuvių 
parke ties bažnyčia. Lauksime 
skaitlingo parapijos rėmėjų

Šįmet “Darbininkas” švenčia 
savo 25 metų Jubiliejų, taip 
kaip ir mūsų parapija. Jisai ap
rašo visokias žinias apie Lietu
vą, Ameriką ir Lietuvių koloni
jas. Remkime jį. Užsirašykite!

L. Vyčių Išvažiavimas
Liepos 14 d. š. m. L. Vyčių 96 

kp. turės išvažiavimą į Valley 
Ween Grove. Ten yra nevieni 
kviečiami Daytoniečiai, bet ir iš. 
kitų kolonijų, nes jaunimą rei-Į 
kia paremti, kuris taip gražiai 
darbuojasi dėl Tautos ir Bažny
čios gerovės.

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

Liepos 6 d. kun. Vincas Puido
kas suteikė moterystės sakr. 
Marijonai Jarušienei ir Antanui i Prenumerata dabar doleriu pi- 
Bartkui, kurie apsigyveno ant giau. Dabar galime užsisakyti

Niekšų darbai
Iš liepos 6 į 7 d., naktį, pada

rė keliasdešimt dolerių nuosto
lių, nulaužė porą gražių medžių 
ir išvertė buvusios tvoros stul
pus. J. Spurgis.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti ak* 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. S-1S44
WORCESTER, MASS.

27S Main »t^ Webster, Mass.
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[vietinės žinios
ŽINUTES Tretininkų Brolija aukavo 

$25.00 Vasarinei mokyklai.
Liepos 9 d., staiga mirė, Car- 

ney ligoninėje, Domininkas Ka- 
lanavičius, 51 metų, gyv. 40 
Vinton St. Jis paėjo Perlojos pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
28 metus. Paliko žmoną Albiną į 
(Vyšniauskaitę) tris sūnus ir 
seserį. Palaidotas liepos 11 d., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Vienas velionio sūnus Vincas 
apsivedė birž. 30 d.

Birželio 18 d. southbo6tonietė 
panelė slaugė Aldona Grubliau- 
skaitė ištekėjo už Jono A. Bal, 
Katalikų Misijų katedros klebo
nijoje, Honolulu, Hawaii salose. 
Liudijo L. Fallon ir P. M. Laird.

Birželio 30 d., muz. R. Juška 
su savo šeimyna išvažiavo atos
togų. Liepos 6 d., jis rašo iš 
Toronto, Ontario: “Čia yra 
mums tikras atsigaivinimas. O- 
ras gražus, šiltas.

V. A * • *

Barauskienė, O. Kibartienė, Va- 
liackienė, Sinkevičienė, Brasie- 
nė, Gudaitė, Padienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo su aukomis, pa
remdami Marianapolio Kolegiją 
ir laikraštį “Darbininką”. Čia 
nevisų rėmėjų vardai tilpsta, 
nes nevisi norėjo, kad būtų gar
sinami. Ačiū visiems.

Apgavikai KvHioįo J2.000

. J. K-pa.

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

Liepos 9 d., studentų kuopa 
laikė savo susirinkimą. Nutarė 
turėti naujų narių vajų iki rug
sėjo mėnesio. Perdavė $2.85 pa
rapijos išvažiavimo fondui. Su
sirinkime sužinota, kad trys na
riai stoja seminarijosna.

N. N. aukavo $2.00 Lietuvių 
Dienas fondui. N. N. aukavo 
tam fondui $1.00.

Labai daug serga southbosto- 
niečių. Melskimės jų gerovei.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatais
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Šiomis dienomis So. Bostone 
vieši kun. Jonas Vosylius, MIC. 
Tėvas Vosylius atlanko pažįs
tamus kunigus ir svietiškius.

V. Tamulaitis paaukojo $1.00 
parapijos išvažiavimo fondui. 
Jis turi valgomų daiktų krau
tuvę, 188 W. 9th St.

Šiomis dienomis sugrįžo iš li
goninės p. Antanas Smith, gyv. 
948 E. Broadway, So. Bostone. 
Jis yra “Darbininko” skaityto
jas. Linkime jam sustiprėti 
sveikatoje.

PRISIDĖJO PRIE LIETU
VIŲ DIENOS AUKOMIS

Buvo rengtasi prie Lietuvių 
Dienos visu stropumu. Vyriau
sioji šeimininkė p-nia K. Vosy- 
lienė apėjo daugelį biznierių ir 
šiaip Marianapolio ir “Darbinin
ko” prietelių, prašydama prisi
dėti prie Lietuvių Dienos. Pra
šantieji paramos neatsisakė — 
mielai prisidėjo. Sekantieji pri
sidėjo su aukomis: P. Baltru- 
.šiūnas, T. Sullivan, Cabit Phar- 
macy, Ine., I. Pober, Paul Bush- 
man, Mrs. Jankauskas, Mrs. Si- 
skas, Mrs. Kibartienė, Mrs. Ka
valiauskienė, Mrs. Vespelienė, 
O. Vengrienė, K. Plevokas, Mo
nika Plevokienė, Mrs. Kazake
vičienė, V. Jakštas, Sokles, J. 
Klimas, Paul Likas, John Hard- 
ware Store, Roland Ketvirtis, J. 
A. Furbett, Magdalena Pajau- 
jutė, J. Segal, J. Bernatonis, 
Vladas Lepeška, Joe Petraus
kas, A. Šalauskas, V. Tamulai
tis, Joseph W. Casper, Dr. Lan
džius, J. Waliackas, Geo C. Stu- 
kas, J. Pechel, B. Kazmauskie- 
nė, V. Balukonis, V. Gruzinskas, 
Geo. Masiulionis, Joseph Pleka- 
vich, Švelnis, W. Baniulis, C. 
Borisas, Jocienė, P. Miškinis, J. 
Jakštas, Diamond Cafe, Ine., V. 
Pocienė, Mrs. Brasas, L. Savic
kienė, F. Tuleikis, P. Akunevi- 
čius, A. Majauskaitė, C. Jasins- 
kas, Millers, Frank Waitkus, pp. 
Motejūnienė, Gudvilienė, Vojo- 
gienė, Pečiulienė, Jasinskienė, 
Marcinauskienė, Ripalienė, Gar- 
tušienė, Rusteikienė, Rusienė,

Gloucester, Mass. — Praneša
ma, kad du vyrai, pasivadinę 
Bostono policininkais išviliojo 
iš John S. Azevedo, 32 m. amž., 
gyv. 30 Webster St., $2,000.

John S. Azevedo pasiskundė 
policijai, kad pereitą sekmadie
nį Boston Common vienas vyras 
sustabdęs jį ir pasisakęs esąs 
Bostono policininkas. Pasiva
dinęs policininku apgavikas sa
kęs, kad John S. Azevedo rei
kalaujamas už kokį ten krimi- 
nališką darbą. Po to jį nuvedė 
prie kito vyro ir Azevedui pers
tatė kaipo policijos viršininką, 
kuris jam (Azevedui) parodęs 
net policijos ženklą (badge).

Pasivadinę policininkais iš
klausinėjo ir Azevedo paleido. 
Bet po kelių dienų iš Bostono 
tariamieji “policininkai” atvy
ko pas Azevedo ir pasakė, kad 
jie nieko kito negalį padaryti, 
kaip areštuoti. Jeigu norį iš
vengti kalėjimo, tai jis turįs už
statyti $4,000 kauciją.

Kiek pasikalbėję apgavikai 
sutiko, kad Azevedo duotų jiem 
$2,000, tai jie iki tūlo laiko kal
tinimą nutęs. Azevedo išėmęs iš 
bankos $2,000 ir padavęs tiem 
apgavikams. Jie išdavę jam ir 
pakvitavimą, parašytą ant po- 
pierio, kur buvo antraštė: 
“Pemberton Court”.

Apgavikai su $2,000 išėjo ir 
nuo to laiko jis nieko apie juos 
negirdėjęs.

Keistas atsitikimas. Jeigu A- 
zevedo nėra padaręs jokio kri- 
minališko darbo, tai ko jis bijo
jo. Jis drąsiai galėjo pasakyti 
tiems vyrams, kad jie yra ap
gavikai. Tik jau silpno žmogaus 
būta. Kaip ten nebuvo, bet nie
kad nereikia susidėti su nepa
žįstamais.

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

(Tęsinys)
Šiame susirinkime daug 

svarstyta kooperatyviškos 
krautuvės steigimo reika
lai ir kt. Taipgi atsistaty
dino iš fin. rašt. pareigų V. 
Jakštas, į jo vietą išrink
tas A. Šapalis.

Šiame susirinkime nariai 
gauna dovanų — du ‘Dar
bininko’ leidinius: “Iš po 
darbininko plunksnos” ir 
“Teisybės Vardan”.

Gegužės 1, 1916, ekstra 
susirinkime tartasi besiar
tinančio LDS seimo reika
lais. Išrinkta rengimo ko
misija: J. E. Karosas, A. 
F. Kneižys ir J. Petraus
kas. Taip gi — O. Prato- 
šiūtė, O. Meškauskaitė ir 
V. Varžinskaitė.

Nutarta įnešti seimui, j 
kad būtų įsteigtas strei
kierių fondas.

Gegužės 8, 1916, įvyko 
ekstra susirinkimas dėl 
aptarimo Šv. Juozapo, or
ganizacijos globėjo šven
tės minėjimo. Nutarta tu
rėti vaidinimas: “Degtinė” 
ir tame vakare darbuotis 
išrinkta šie nariai: O. Pra- 
tošiūtė, A. Zafteckas, A. ša
palis, M. Kilmonytė, O. 
Meškauskaitė, M. Račiū
nienė, J. Veraitis, K. Šid: 
lauskas. Su dainomis kvie
sti parapijos chorą įgalio
tas J. Petrauskas.

Gegužės 25, 1916, susi
rinkime priimti sekantieji

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VENDE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkais Maiiel
P. Baltružiūnas ir p. Klinga, Sav.
758 Broadway, Tel. 80U 3120 

80. BOSTON. M A 48.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI: 

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

101 Barter 8t, 8o. Boaton, Mato. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewelf Avė., Brlgbton 

Tel. 8TA 9659

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provaa.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E 8L (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2733
Namų: TALbot 2474

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

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

parengimams.

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

VUri akalbkitAi “IMrbUUokO”

i

Užsisakykite Tanko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką Pikui-! 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir | 

visokiems Parengimams. ■ 
Kainos prieinamos.

nauji nariai: Ona Zubaitė, 
J. Varžinskas, Z. Klapa- 
tauskas, J. Varnas, J. Še
duikis, J. Glineckis.

Nutarta sutikti parengi
mu susižiedavusį p. Gudą 
su p-le Gurkliūte.

Birželio 25, 1916, susirin
kime priimta sekantieji 
nauji nariai: V. Zaletskas, 
V. Ditkus, V. Čepulionis.

Padaryti sekantieji įne
šimai LDS seimui — 1) 
steigti streikierių fondą,
2) kad LDS organas ‘Dar
bininkas’ lankytų LDS na
rius tris kartus į savaitę,
3) kad pirmasis LDS sei
mas išrastų būdus išplati
nimui Kat. Spaudos.

Į 1-jį LDS seimą delega
tais išrinkti sekanti: J. E. 
karosas, A. F. Kneižys, A. 
Vaisiauskas, Pr. Strakaus- 
kas (dabar kun. P. Stra- 
kauskas), Valerija Varžin
skaitė.

Liepos 23, 1916, susirin
kime priimti sekantieji 
nauji nariai: Kun. Pr. Vir- 
mauskis, P. Miliauskas, J. 
Markeliūnas, J. Valentas, 
J. Norkauskas, V. Vaitke
vičius, B. Pivoraitė, M. 
Kveksienė, M. Žukauskai
tė.

Raportus iš LDS 1-mojo 
seimo darbų patiekė: A. 
Vaisiauskas, V. Varžins- 
kaitė ir kun. F. Kemėšis. 
Seimas padaręs daug nu
tarimų.

Nutarta turėti Spaudos 
savaitę. Į rengimo komisi
ją išrinkta: A. Navikas, V. 
Varžinskaitė ir A. Šapalis.

Nutarta rengti vakaras. 
Darbas pavestas: J- Pet
rauskui, K. Junevičiui, M. 
Žukauskaitei, J. Glineckiui 
ir P. Gudui.

Rugpiūčio 29, 1916, susi
rinkime priimti sekantieji 
nauji nariai: L. Stankaitė, 
L. Navickaitė, K. Petrai
tis, P. Petrauskas, O. Ka
zakevičiūtė, V. Jankaus
kas, U. Gudienė, Z. Žukau
skaitė.

Į knygų peržiūrėjimo ko
misiją darinkti du nariai: 
A. Vaisiauskas ir Grinke
vičius.

Sudarymui Bostone ko
miteto Lietuvių Dienai iš
rinkti trys nariai: Kun. F. 
Kemėšis, A. F. Kneižys ir 
A. Vaisiauskas.

Rugpiūčio 30, 1916, susi
rinkime priimta šie nauji 
nariai: M. Ausikaitė, A. 
Dagis ir A. Buslevičius.

Nutarta laike spaudos 
savaitės turėti staliuką, 
paruošti apsiėmė: 
kauskaitė ir V. 
kaitė.
Virmauskio nutarta 
dėti prie parapijos 
Darbuotis išrinkta: 
Z. Žukauskaitės, V.
žinskaitė ir J. Glineckis. 
Suteikta ir auka $12.00.

! Spalių 21, 1916, susirin- 
'kime priimti šie nariai: J. 
Jakimavičius ir Pov. Kubi
liūnas.

Nutarta steigti Darbo 
I Informacijos Biurą. Vedė- 
I jais išrinkti: Pov. Petraus- 
' kas, n. Jakštas, Ona Pau- 
I lavičiūtė.

Prieita išvados, kad rei- 
•kia remti jau gyvuojančią 
kooperatyvę krautuvę, o 

■ rakandų krautuvės steigi- 
’ mą remti kaipo korporaty- 
; vę įstaigą, perkant Šerus. 
į Varomas naujų nariu 
prirašymo vajus. Visiems’ 
prisirašusiems prieš Nau
jus Metus, žadamas duoti 
LDS išleistas kalendorius.

Lapkričio 26, 1916, pri
imti šie nauji nariai: Pr.' 
Bacevičius, K. Kuliešus ir 
O. Kairaitė.

Spaudos platinimo komi
sijos nariai — Varžinskai- 

Įtė. ir A. šapalis pranešė, 
' kad nors sunkiai dirbo, bet 
! darbas sekėsi.

Diskusijas rengti išrink
ta komisija: Povilas Pet
rauskas, Jonas Petraus
kas ir Valerija Varžinskai
tė.

Gruodžio 2,1916, susirin-

I

I
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsBnjton, Mass.TeLDedham 1304-W |
7RANAS’GERULSI(IS,'NainirTel.Dedham 1304-R |

M. Žu- 
Varžins- 

Kvietimu kun. P. 
prisi- 
fėrų. 
M. ir
Var-

kimė priimti šie nariai: A- 
leksandras Muraška, Jo
nas Šaparnis, Steponas 
Valiulis, Pranciškus Za- 
romskas, Antanas Palio
nis, Juozas Meškauskas, 
Vincentas Valatka.

(Bus daugiau)

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
»'

♦ Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rOžies auk- 
elnius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BR0ADWAY 
8o. Boston, Mase.

e.

1 ♦I.

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.

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)

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai lipia utį, 

paveskite 41 darbą mums.

Peler P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių išsimokčjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

OueenAnnLaundry.liK.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Telephone
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

324 E St., So. Boston.
TEL. 8OU 1452

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

Res. Šou 3729 Šou 4618

LithuanianFumitiireCo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanco 
Moving

326-328 West Broadway
So. Boston, Mass.

GREYMOUND

UlOnDERUHID

Draugijų Valdybų Adresai

Woodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GRABORIAI

S. Barase vičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3537.

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy N. Yakim
; LIETUVE ADVOKATE
; (JEKIMAUCUTĖ);

UHopeSt, ;;
Greenf ield, Mass. - -

1

JohnJ.Gr
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.
8OU 1761 Room 3

ResMence:
52 G SL Tel. ŠOU 4877
18 Thomaa Pk., Šou 1043

I
 įvesk Vienodą SHuną I Savo Manus |

KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMI8? !

Už 3139.00 galite j boileri {dėti Oil burnerj su tanku ir pilnu Jren- j 
girnų. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra l 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokiti ir nereikės pradėti ' 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas j 
pabrangs. • j

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346 ji1

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVC.

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

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

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

440 E. Sirth SL, So. Boston, Mass. 
FIn. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington 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 AukStikalnlenė,
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 raitininką.

*V. JONO EV. 8L. PAŽALPINE3
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. 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 
čią r.edėldienj kiekvieno mėnesio ' 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 
E 7th SL, So. Boston, Mass I

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
G ra borai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia Šermenims dykai 

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

JohnJ.Gr


Rytinių Valstybių Žinios
Besiartinant Conn. Apskričio 

Trijų Organizacijų 
Gegužinei

už-

Conn. valstybės trijų katali
kiškų organizacijų apskričiai, 
būtent: Moterų Sąjungos, Susi- 
vienymo Lietuvių Romos Kata
likų, ir Darbininkų Sąjungos, 
rengia metinę Dainų Šventę ar
ba šios valstybės lietuvių sąs
krydį. Įvyks liepos - July 21 d., 
Sea Cliff darže, Morris Cove, 
Conn.

Gegužinės rengimo komisija, 
kurios priešakyje stovi darbš
tūs nariai bei veikėjai: p. V. 
Norkūnas, J. Matulaitis, F. 
Rumskas, S. Tamulevičienė, ir 
kiti, stengiasi, kad viską pri- 
ruošus kuogeriausiai ir tinka
mai pavaišinus visus, kurie at
silankys į gegužinę, taipgi yra 
ruošiama turininga ir graži pro
grama, kurioje dainas išpildys 
apylinkių kolonijų chorai, bus 
įvairių sporto pramogų bei 
lenktynių ir žaidimu Yra
kviesta iš apylinkių kolonijų 
žymių svečių dalyvauti šioje 
gegužinėje. Vienu žodžiu komi
sija yra pasiryžus padaryti bū
simą gegužinę sėkminga.

Matant komisijos darbuotę 
galima pasidžiaugti, bet deja, 
kad viena komisija negali pada
ryti sėkmingą šią Lietuvių Die
ną, ji priklausys nuo visų kuo
pų ir veikėjų pasidarbavimo a- 
pylinkių kolonijų, jei kuopų val
dybos ir veikėjai su energija 
stos į darbą ir organizuos skait
lingai vykti į gegužinę visus lie
tuvius, tokiu būdu pasekmės bus 
geros, bet jei vieni dirbsim, o 
kiti tik per pirštus žiūrėsim, to
kiu būdu negalima laukti geru 
vaisių.

Malonu yra girdėti, kad jau 
kaikurios kolonijos entuzijas- 
tiškai dirba ir pasižadėjo skait
lingai dalyvauti. Jaunimas pla
tina laimėjimo bilietėlius, kad 
tik būtų galima visiems parapi
jų chorams vykti į gegužinę.

Kviečiu Moterų Sąjungos vei
kėjas taipgi ir kitų organizaci
jų, valdybas stoti į darbą ir su 
viena mintim ir troškimu dirb
kim, kad tik sutraukus visus į 
šį sąskridį, kuriame galėsim 
bendrai pasiklausyti gražių lie
tuviškų dainelių, smagiai pasi
šokti, taipgi kurie norės galės 
pasimaudyti ir pasikaitinti sau
lutėj, jei oras bus patogus, prie 
to čia bus proga pakvėpuoti ty
ru oru. Čia taipgi galėsit pasi
matyti su savo kaimynais ir gi-

minėmis, kurių jau seniai nema
tėt, nes suvažiuoja tą dieną vi
si. Jaunimui bus puiki proga už- 
megsti draugiškumo ryšius ir 
susipažinti su kitų kolonijų jau
nimu. Vienu žodžiu bus malonu 
ir jauku jauniems ir seniems 
dienelę praleisti, jei tik oras bus 
patogus, taigi Conn. Valstybės 
liteuviai neužmirškit, kad visi 
keliai veda į Trijų Apskričių ge
gužinę, liepos 21 d., Sea Cliff 
pavilijone, Morris Cove, Conn.

M. Jokubaitė,
Moterų Są-gos Conn. Apskričio

Raštininkė. į

ROCHESTER, K. Y.
Mokslo Metų Pabaiga

Ir vėl atėjo birželio mėnuo. 
Baigėsi mokslo dienos ir pra
džia gražios vasaros atostogų. 
Lietuvis džiaugiasi, kad išeivi
joje gyvuoja mokyklos užlaiko
mos lietuvio ir kataliko lėšomis, 
kur yra sėjama tėvynės meilė 
Amerikoje gimusiam jaunimui 
lietuvių kilmės.

Šios kolonijos lietuviai šiais 
metais išleido naują laidą jau
nuolių į pasaulį, tie jaunuoliai 
pralaužė jau pirmutinį mokslo 
ledą ir apleido Šv. Jurgio para
pijos lietuvių mokyklą su labai 
gerais ir aukštais pažymėjimais.

Malonus sekmadienio, birželio 
23 dienos, rytas, kada graduan
tai lydint klebonui, eina išklau
syti šv. Mišių, kurios buvo at
našaujamos jų intencija. Klebo
nas paskelbė vardus mokslą bai
gusių ir įteikė diplomus.

SUDIEV MOKYKLA!
Vakaras, surengtas mokyklą 

baigiančiųjų, visos mokyklos 
garbei buvo vienas iš geriausių. 
Mūsų parapijos mokykla išlei
džia į pasaulį jau 9-tą laidą sa
vo mokinių. Šioji laida buvo 
skaitlinga, o atsisveikinimo pro
grama buvo gražiausia.

Pirmiausia klebono kun. Jono 
M. Bakšio 
pastatytas 
Dovanos”, 
tieji:

Muzika— F. Aišmantaitė; Gė
lių Dvasia — D. Savičiūtė; Mal
dos Dvasia — V. Daugiliūtė; 
Angelas Sargas — G. Švedaitė.

Antroji programos dalis buvo 
operetė — “Našlaitė Julytė”, 
nežinomo autoriaus ir kompozi
toriaus, bet sesučių Pranciškie- 
čių gražiai sutvarkyta ir mūsų 
gabios vargonininkės, p-lės Iza
belės Rovaitės, muzikališkai 
paruošta pralenkė net ir garsią-

vardadienio proga 
vaizdelis “Dovanų 
kurį vaidino sekan-

Kinijos Generolo Chiang Kai-shek, leitenantas Chiang Wego atvykęs 
Amerikos gavo leidimą studijuoti Amerikos oro laivyno taktikas. Vaizde 
matomas jaunas kinietis besėdintis prie stalo Maxwell Field, Montgome- 
ry, Ala.

ją operetę “Mikado”.
“Našlaitę Julytę” vaidino: 

Marytė — I. Rovaite; Alena — 
J. Zemaitaitė; Evalina — E. 
Vilimaitė; Mikas — J. Cickevi- 
čius; Ponas Railiūnas — A. A- 
panavičius; Ponia Railiūnienė— 
J. Bilikevičienė; Dapkevičius 

Ponia 
Al-

J. Lukšys; Birutė — 
— V. 
— A.

“Šerifas” — J. Zlotkus; 
Žvirblienė — L. Šiliniūtė; 
girdas
A. Karveliūtė; Viktukas
Vėželis; Ponas Oškutis 
Gervickas; Ponia Oškutienė — 
M. Sereikiūtė; Julytė 
rimaitė; Salome Šimkiūtė; — 
R. Dominaitė; Solo Dainos — 
F. Gikys; Alena Pociūnaitė — 
J. Žematiė.

J. Put-

*ivo parapijos ekskursija lai
vu. Drauge važiavo ir ‘Ameri-

Bružas iš Waterbury ir A. Ur
bonas iš Hartford.

Išrinkta dviems metams val kos’ rėmėjai. Elizabethečių buvo 
dyba.

Birželio 29 d. New Britain įvy- ir kultūringai laiką praleido, 
ko Veterans Foreign War para- Jaunimas ypatingai daug lietu- 
da, kurioje dalyvavo ir lietuviai, viškų dainų dainavo. Pelno pa- 
kurie pasirodė labai gražiai.

[keliolika Šimtų. Visi patenkinti

i rapijai liko apie $1,200.

ELIZABETH, N. 1 Praeitą šeštadienio vakarą pa*

A. Tamošaitienė.
Dovanų supirkimui laimėju

sioms žaidime, pavesta kuopos 
pirm, panelei J. Janušonytei.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Dainos ir dryliai laike opere
tės buvo išpildyta mokyklos vai
kučių. Muzikos ir dailės žinovas 
gal galėtų padaryti šiokią, to
kią kritiką, bet paprastas laik
raštininkas negalėjo rasti kriti
kos žodelio toje operetėje, nes 
ji buvo suvaidinta 100% gerai.

Trečioji programos dalis buvo 
“Pasveikinimas ir Pasaka”. 
Tiesa, vaikučiai gražiai ją atli
ko.

Maloni buvo melodija “Atsi
sveikinimo Daina”, kurią daina
vo graduantai. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė — L. Šiliniūtė. Iš
ėjo nauja laida iš Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos, nauja šakelė 
auganti į didelį medį, kuri su
teikia pasididžiavimą mūsų Lie
tuvių kolonijai. Klebonas savo 
paskutinėje kalboje pažymėjo, 
kad per 10 jo klebonavimo me
tų iš šios mokyklos išėję moki
niai nevienas nepasižymėjo blo
gais darbais, kurie padarytų 
gėdą lietuvių tautai ir katalikų 
Bažnyčiai. Gerb. klebonas iš
reiškė pasitikėjimą, kad ir šito
ji 1940 klasė pasiliks ištikima 
savai Alma Matter savo Bažny- 

I čiai ir savo tautai. Galutinai 
klebonas išdalino žiedus ir do
vanas už pasižymėjimus moks
le. Sekantieji baigė mokyklą ir 
gavo įvairias dovanas:

Pirmą dovaną gavo Lillian 
Šiliniūtė, atsižymėjusi aukš
čiausiais laipsniais per visus 
metus. Jurgis Zlotkus, aukš
čiausiais laipsniais per metus. 
Jonas Lukšys, už lietuvių kal
bą. Alena Karveliūtė už Ameri
kos istoriją. Alfredas Gervic
kas už aukščiausius laipsnius, 
gautus vietiniuose ir Regentų 
kvotimuose. Julija Putrimaitė 
už anglų k. gramatiką. Edvar
das Manelis už aritmetiką. Al
binas Apanavičius už mandagu
mą ir gražų elgesį. Jonas Cicke- 
vičius už skaitymą. Irena Kovai
tė už pasielgimą. Julija Žemai- 
taitė už religiją. Viktoras Tėte
lis už istoriją. Julija Bilikevi-

Jčiūtė už ištarimą (Spelling) ir lai, taip pat išrinkta komisijos 
rašymą. Mildred Sereikiūtė už į trilypę gegužinę įvairiems rei- 
skaitymą. Evalina Vilimaitė už kalams, būtent, busų surengi- 
katekizmą. Pranas Gikis už lan- mui, ponios — K. Savickienė ir 
kymą mokyklos. Kitų skyrių A. Gutauskienė. Žaislų, lenkty- 
mokiniai gavusieji dovanas už niavimui, ponios — A. Broff, ir 
aukščiausius pasižymėjimus:

7-to skyriaus — Dorothy Sa
vičiūtė, 6-to — Rosella Domi
naitė, 5-to — Elmer Mickevi
čius, 4-to — Dolores Bertašaitė, | I susirinkimą atsilankė vieš- 
3-čio — Marian Mastauskas ir nia> M- Jezukevičienė iš Montel- 
Wilma Bertmanaitė, 2-ro Mar- lo- Mass., kuri visa savaitė vie- 
garęt Bitinaitė, 1-mo — Joanna ši pas savo giminaičius, ponus 
Gudaitė. j A. O. Valinčius. Ponia O. Va-

Klebonas taipgi ragino baigų- ltočienė Į™ viena “ d^tSčiųjų 
sius mokyklą siekti aukštesnio sąjungiečių. 
mokslo ir, jeigu galima, eiti 
aukštesnius mokslus lietuviško
se įstaigose berniukams Maria
napolio kolegijoje, o mergai
tėms seserų Pranciškiečių aka
demijoje, Pittsburghe. Jeigu ne
galėtų lietuviškose mokyklose 
siekti mokslų, tai turėtų tą pa
daryti vistiek katalikiškose mo
kyklose kaip tai Aųuinas, ber
niukams ir Nazareth College 
mergaitėms. Vyturys.

Sėkmingai užbaigė slaugės 
mokslą.

Šiomis dienomis sėkmingai 
užbaigė mokslą panelė M. Rada- 
vičiūkė, kuri mokėsi šv. Pran
ciškaus ligoninėj, Hartford, Ct. 
Ji yra dukrelė ponų Radavičių, 
jos motinėlė yra ilgametę ‘Dar
bininko’ skaitytoja ir auklėtoja 
skaitlingos šeimynėlės. Laimin
gos kloties linkėtina ateityje.

NEW BRITAIN, CONN.
Trilypės Gegužinės Reikalu

Pareiškiame LDS nariams, 
bei LRKM Sąjungos, taip pat 
LRKSA 109-tos kuopos na
riams, bei visiems šios kolonijos 
lietuviams ir apylinkės, kad mi
nėtų organizacijų Connecticut 
apskričio rengiamoji trilypė ge
gužinė įvyksta liepos 21 d., sek
madienį po pietų svetingoj New 
Haveniečių globoj, bei lietuvių 
gražioj nuosavybėj, Sea Cliff 
Inn, Morris Cove, Conn.

Tad kviečiame visus dalyvau
ti, kur galėsite maloniai laiką 
praleisti, nes yra rengiama gra
ži programa, kuri susidės iš 
dainų, įvairių žaislų ir lenkty
niavimo. Connecticut valstybėj 
visų lietuviškų _ parapijų chorai 
yra pasižadėję dalyvauti, ir pa
linksminti ėisus savo gražiomis 
lietuviškomis dainelėmis.

Mylintieji maudytis, galės iš
simaudyti, nes ši vieta ant jūros 
pakraščio, kur yra puikios 
maudynės. Girdėti New Britai- 
niečiai ruošiasi stropiai, vykti į 
šią gražiąją apylinkę. Norin
tiems vykti busais, patartina 
užsisakyti vietas iš anksto, pas 
komisijos narius. Bušų važiavi
mas, abiem pusėm 70c.

Bušai išeis apie 12-tą vai. 
nuo lietuvių šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčios, Church St.

NAUJA JAUNA PORA
Liepos 6 d., šeštadien, 9 vai. 

ryte klebonas kun. M. Pankus, 
suteikė moterystės Sakramentą 
panelei Agnei Valentukonytei 
su A. Harvey iš New London, 
Conn.

Klebonas kun. M. Pankus, 
taip pat jaunųjų intencija atna
šavo šv. mišias. Jaunųjų liudi
ninkai bei palydovai buvo pa
nelės M. Češkiūtė, F. Sopelik ir 
F. Smith ir F. Borkess iš New 
London. Vestuvių puota įvyko 
parapijos salėje, kur dalyvavo 
gražus būrys giminių bei drau
gų. Vestuvių puota rūpinosi 
jaunosios geroji tetulė ir tėtė- 
nes, ponai Gudinai, kurie yra ir
gi ‘Darbininko’ skaitytojai. Lai
mingos kloties jaunai porelei.

T. M.

Iš Sąjungiečių Susirinkimo 
Liepos 8, pirmadienio vakare, 

įvyko mėnesinis 
parapijos salėj, 
aptarta, įvairūs

susirinkimas, 
kuriame buvo 
kuopos reika-

Senai bebuvo iš mūsų koloni- vy*dln?>iems parapijiečiams An- 
jos veikimo žinių, čia patieksiu ^riui, ir Magdalenai Kirvelevl- 
suglaustai ir trumpai.

Pavasarį mūsų klebonas kun. 
J. Simonaitis rūpestingai atnau
jino bažnyčios vidų. Dabar atro
do lig naujai būtų išdažyta. 
Bažnyčios prieangį ir zokristiją 
išdažė tokiais dažais, kurie ne
bijo vandens; kai apsinešios bus 
galima plauti. Taip pat atnauji
no Stočių paveikslus. Tą visą 
darbą atliko mūsų parapijietis 
Navikas už labai prieinamą kai
ną.
— Santktuariją irgi pasirūpi

no papuošti. Klebono rūpesčiu' 
surasta aukotoja medžiagos ir 
už darbą reikalingos sumos, o vu 
choro narys, skaptuotojas, Lie
tuvoje baigęs tos rūšies specia
lią mokyklą, St. Valadka, iš
skaptavo grynai lietuviško sti
liaus kryžių. Kryžius labai gra
žiai atrodo ir puošia bažnyčios 
centrą. Atrodo labai skoningai 
visas altorius. Per šv. Petro ir 
Povilo šventę, prieš mišparus, 
kun. J. Balkūnas, Maspetho par. 
klebonas, asistuojant kleb. kun. 
Kemėžiui iš Jersey City, N. J. 
ir kun. Masiuliui pašventino tą 
kryžių. Dalyvavo ir daugiau ku
nigų tose iškilmėse, bet jų nete
ko visų vardų sužinoti.

čiams buvo surengta netikėta 
puota proga jų 25 metų vedybų 
sukaktuvių. Jų draugų ir gimi
nių prisirinko labai daug. Buvo 
pasakyta daug gražių kalbų ir 
palinkėta jiems toliau gražapr. 
gyvenimo. Po to buvo įteikta 
dovanos. Svarbiausia sumany
toja to parengimo‘buvo J. Oku- 
lionienė. Taip pat daug padėjo 
eilę kitų parapijiečių, bet tegu 
man dovanos, neteko sužinoti 

, jų pavardžių. To viso kaltinin
kai visą laiką gyvena Elizabe- 
the. Užaugino dukterį Albiną ir 
sūnų Joną. Duktė priklauso prie 

' choro, o sūnus prie sporto orga
nizacijų. Andrius labai daug 

i darbuojasi parapijos nejudina
mojo turto pataisymuose, už tai 

[ nieko neimdamas per eilę metų.
Magdalena, po tėvais, Busiliūtė 
taip pat uoliai dalyvauja drau
gijų ir ypatingai parapijos pa
rengimuose visuomet aktyviai.

[ Šia proga linkime jiems daug 
laimės ir sveikatos. Jei parapi
ja turėtų daug tokių parapijo- 
nų, tikrai būtų laiminga. Tegu 
jiems Dievas padeda toliau taip 
pavyzdingai veikti.

Aną sekmadienį buvo pirmu
tinė šv. Komunija. Nemažas bū
rys vaikučių priėmė šv. Komu
niją. Vaikučius prirengė Sese
lės mokytojos. Laike iškilmių 
giedojo svečias B. Nekrašus, ku
ris tą laiką svečiavosi Elizabe- 
the. Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Klebonas gražiu pa
mokslu visa tai ypatingai 
puošė.

Iš Lietuvių Legionierių 
Konferencijos

Lietuvių Legionierių konfe
rencija įvyko birželio 28 d. Lie
tuvių svetainėje, 354 Park St., 
New Britain.

Konferencija National koman- 
dierius atidarė malda ir tylos 
valandėle už mriusius narius. 
Adjutantas Norkus iššaukė val
dybos narius ir perskaitė nuta
rimus, kurie buvo priimti. Slo- 
com Quater Marter išdavė ra
portą iš pereitų metų finansinio 
stovio.

Tartasi dėl organizacijos var
do pakeitimo, kuris norima pa
keisti į “Lithuanian World War 
Veterans”. Klausimas paliktas 
komisijai, kurią sudaro: Ad. 
T. Cabelius ir A. ^Levickas iš 
New Britain, D. Griška ir J.

pa-

viršParapijos mokyklą baigė 
poros dešimčių jaunuolių, 
plomus įteikė prie tam tikrų 
bažnyčioje pritaikintų iškilmių 
klebonas, kun. J. Simonaitis. 
Choro solistas F. Purinas pagie
dojo porą giesmių solo. Iškil
mėms asistavo vikaras, kun. J. 
Šėmius. Sekmadienį, popietį, 
mokykla turėjo perstatymą ir 
baigusių mokyklą išleistuvės. 
Vaikučiai gražiai ir tvarkingai 
savo užduotį atliko lietuviškai 
gražiai kalbėdami. Vaidino ke
letą juokingų dalykėlių. Klebo
nas pasižymėjusiems įteikė do
vanas. Publikos buvo pilna pa
rapijos svetainė. Ta proga atsi
lankė “Amerikos“ redaktorius 
J. Laučka. Užsibaigus mokyklos 
parengimui p. Laučka pranešė 
apie Lietuvos padėtį ir išnešė 
susirinkusieji atatinkamą rezo
liuciją. Laike pranešimo pas 
daugelį klausytojų akys sruve
no nuo ašarų.

Pavyzdingų kitų parapijiečių 
Kazio ir Monikos Pavalkių duk
relė baigė vidurinę mokyklą. Ji 
buvo labai gabi mokykloje ir 
buvo vadovybėje keliuose klu
buose. Vakarais imdavo iš mo
kytojų ekstra darbus į namus ir 
ta proga prisirengė prie rašti
nės darbo; Tėvai džiaugiasi ga
bia dukrele. Ką veiks toliau dar 
nenutarta. Jaunoji dukrelė Mo
nika vos tik 16 metų, bet moky
kloje savo veikla atkreipė drau
gų ir mokytojų atidą. Nestebė-

p,.Įtina: tame seka savo motinėlę, 
kuri visą amžių labai daug dar-
buojasi parapijos laibui. Pasku
tiniais laikais pašlijus jos svei
katai, kiek sustoja vien tik dėl
to, kad nebepajėgia. Dabar su
silaukė darbščios dukters, kuri

»
savo motinėlę pavaduos. Gradu- 
antė priklauso prie parapijos 
choro. Linkime jai pasisekimo 
gyvenime. Žvalgas.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo lietuvių Legionie

rių postas 7, rengia išvažiavimą 
liepos 14 dieną. Piknikas bus 
Lighthouse Grove, Station 24, 
Glastonbury Rd., East Hart
ford, penkių metų posto 7, su
kaktuvėms paminėti.

Mes lietuviai legionieriai kvie
čiame visus atsilankyti, ir pa
remti mūsų išvažiavimą.

Rengėjai.

Jubiliejiniais Metais Laikraštis
'Darbininkas' 13.00 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”
So. tatai,Mass.


