
1 BOSTOS PUBLIC LTBRARY
CHIEF OF BOOK SELECTIOM DT 
REFEREJfCE DIVISION
COPLEY SQ BOSTON MASS

i DABARTIES I 1915
i BILDES1UOS |

Dainininkė Apolonija 
Stoskiūtė Berlyne

f

^LIEJINIAI METAI
■ ■■

1940

Neseniai tilpo paveikslas 
Berlyno žurnale “Berliner 
Illustrierte Zeitung”, 24- 
tam numery, birželio 13, 
1940 m., kuris vaizduoja 
garsiausius Berlyno ope
ros dalyvius svetimšalius, 
būtent švedę Carlą Carlc- 
con, lietuvaitę amerikietę 
Polyną Stoską (Apalioniją 
Stoškiūtę), grekę Anną 
Tassopoulos, švedę Elsą 
Larcen, ir olandietį Henk 
Noort. Operos dainininkė 
Apalonija yra tautiškai su
sipratusi lietuvaitė iš Wor- 
cester’io ir yra dalyvavus 
keletą kartų “Darbininko” 
metiniuose koncertuose. 
Sveikiname ir linkime jai 
geriausio pasisekimo.

EINA NUO 1915 METŲ

I

KAS NAUJO 
NEW YORK’E

Savaitraštis “Amerika į 
įtalpino laišką gautą iš! 
Lietuvos, rašytą birželio 
27 d. š. m., po 12 dienų nuo 
sovietų raudonarmiečių o- 
kupavimo. Tas laiškas 
trumpas, bet labai reikš
mingas. štai ištraukos iš 
jo:

“Baisias dienas pergyve
name. Visą Lietuvą dulkė
se paskandino iš Rusijos a-( 
tėję geltonodžiai azijatai,I 
mongolai. Rusiškų veidų ‘ 
nematyti. Šiurpu į juos 
žiūrėti. Nauja valdžia tik1 
keikiasi. Susilaukėme ‘kul- i 
tūros’, apie kurią tiek daug 
šnekėta. Rytojus nežino- 
mas. Jaunuomenė jaudina

I • v

Bolševikams okupuojant 
Lietuvą kilo čia lietuviu i 
tarpe didelė neapykanta sį. Vyresnieji tyli sukandę 
prieš komunistus. Daug lūpas. Jaunieji nesupran- 
susipratusių lietuvių pra-j ta, kodėl jie nepašaukti 
dėjo kreivai žiūrėti į p. ginti Tėvynės laisvės, nes 
Ginkaus vedamą radio jįe buvo pasiruošę mirti,! 

kuri garsina tik ne vergauti. Bent jūs 
bolševikų pramogas ir lai-. supraskite, kad Lietuvos 

’ . ’ _jaunuomenė, laisvoje vals-

Ginkaus 
programą,
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Paleckio Valdžios Pranešimai
Šiomis dienomis Mas

kvos komisarų sudaryta 
Lietuvai valdžia užvertė 
Amerikos lietuvių laikraš
čių redakcijas žiniomis, 
pranešimais ir kalbomis, 
kurios yra niekas daugiau, 
kaip propaganda Maskvos 
naudai.

i Dabar Lietuvoje daug 
veikiama tik ne Lietuvos, 
bet Maskvos naudai; ruo
šia mitingus, manifestaci
jas, ir visur tūkstančiai ir 
net šimtai tūkstančių da-' 
lyvauja.

Štai Lietuvos Generali
nis Konsulatas iš Newj 

. Yorko prisiuntė Paleckio

kraštį “Laisvę”. _________ ____
Stalinas nepasitiki lietu- tybėje išauklėta, neturėjo 

viais komunistais, kurie " “ "
beveik visi buvo krikštyti 
Lietuvoje kaipo tikinčiųjų 
kaimiečių vaikai, ir todėl 
pasiuntė Kauno žydą ko
munistą, tūlą Rubiną Ma
tusevičių redaguoti komu
nistų dienraštį “Laisvę”. 
Po atvykimo Stalino agen
to tuojaus buvo pašalinti 
iš “Laisvės” laikraščio pa
talpų Stalino, Lenino ir ki
tų bolševikų paveikslai. 
Vietiniai komunistai nega
li suprasti, kodėl taip buvo 
padaryta.

New York’o pasaulinė 
paroda šiais metais neturi 
tokio didelio pasisekimo, 
kaip turėjo pernai. Lanky
tojų skaičius yra žymiai 
sumažėjęs. Ypač staigiai 
sumažėjo po pasikėsinimo 
išsprogdinti Anglijos pa- 
vilijoną. Dabar policija 
stropiai saugoja kariau
jančių valstybių pavili jo- i 
nūs.

progos tarti savo žodžio”.

i

Jung. Valstybės Įspėja 
Vokietiją

v —

garbei. Manifestacijose ir 
mitinguose sveikina “tau
tų vadą” Staliną; plevėsuo
ja ne Lietuvos trispalvės 
vėliavos, bet sovietų rau
donosios vėliavos; neša pa
veikslus ne Basanavičiaus, 
ne Kudirkos, ne Maironio, 
ne Krupavičiaus, ne Stul
ginskio, ne Grinio, bet Sta- 

ilino, Molotovo, Vorošilovo 
ir kitų Lietuvai ir lietu
viams svetimų.

Paleckio Elta iš Kauno 
paduoda tokią žinią:

“Batsiuvių buvo susirin
kę per 2,000 asmenų. Susi- 

i rinkime dalyviai džiaugėsi, 
,,.................. i kad greit ateis laikas, kadavaldžios zmias apie propa-|nerell[ės g ; ki 

gandintus įvykius Lietuvo- *
je:

I

kalavimų, nes Lietuvos 
darbo žmonės laimingai ir 

“Kaunas, liepos 12 d. Lie- laisvai gyvens socialistinė- 
pos 11 d. Kaune įvykusia- je respublikoje”, 
me valstiečių darbininkų 
vienybės mitinge dalyvavo 
120,000 žmonių. Visas 
Kaunas skendo vėliavomis, 
dainomis. Darbo Lietuvos 
sąjungos kandidatai Sei
man visur randa vieninga 
pritarimą nepaprastai 
gausinguose mitinguose. 
Visame krašte gyventojai 
rengiasi rinkimams, lan
kia radikalių reformų. Ū- 

____  renkami priėmė Saldžiausios Šir- kininkams pakeltos pro- 
(suprask katali- dies Jėzaus par. bažnyčio- dūktų kainos. Uždaryta 12 
letonlaižiai (su- • ie. reakcinių žydų organizaci-

Britų kariai akyliai seka visus gyventojus ir kur patėmija, šiokio- 
tokio įtarimo — penktosios kolumnos adresu, ten jie tuojau paprašo išsi- 
legitimuoti, o jei įtartas asmuo atsisako, tuomet areštuojamai. Šiame 
vaizde matome tūlą pasažierių lipantj į traukinį sulaikomą, kaipo įtarti
ną penkta - kolumnietį. į

U
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Rinkimai" Trijose Pabaltijo
II i . 'i - > Southampton, L. I., lie

Valstybėse
Stockholm, Švedija, lie

pos 15 — Sovietų raudon
armiečių protekcijoje, ku
rių esą labai daug Lietuvo-

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valstybės 
sekretorius Hull pasiuntė je, Latvijoje ir Estijoje, tų 
Vokietijai įspėjimą, kad ji trijų valstybių gyventojai 
nesikištų į Amerikos res- priverstinai ėjo balsuoti 
publikų konferencijos rei- už raudonųjų pastatytus 
kalus, kuriuos svarstys kandidatus į naują seimą, 
respublikų atstovai Hava- kurio tikslas bus balsuoti 
noje, liepos 20 d. už uniją su Sovietų Rusi-

Sakoma, kad įspėjimas ja.
Vokietijai pasiųstas dėl to, 
kad Vokietija ] 
Centralinės Amerikos val
stybėms nedaryti nutari
mų, kurie kenktų Vokieti
jos interesams.

I

t

Italai Sumušo Anglus 
Maltoje

. i Kaip žinios paduoda, ne- 
.Patažiūrint to, kad buvo skel

biama, jog rinkimai bus 
“laisvi ir slaptus”, bet bal
savimai daugiau ar ma
žiau buvo priverstini. Bal- 

Į savimai daromi ne tik, kad 
(išrinkti atstovus į seimą, 
į bet tuo pačiu, kaip refe- 
irendumas už sovietizaciją 

Su-

v •

lie- '
pos 15 — Pereitą šeštadie
nį apsivedė Henry Ford, 

(automobilių išdirbėjo anū- 
tuvių komunistų snauda, kas, su Anne McDonnell, 
nolemizuodanleMSU lietuvių Henry Ford prieš vedybas 
laikraščių redaktoriais, priėmė kataliku tikėjimą 
pripažino, kad į naują ir Moterystės Sakramentą 
“seimą” nebus i 
kunigai i 
kai), smetonlaižiai (su-' je. 
prask tautininkai), liaudi- Henry Fordą prirengė į 
ninkai ar socialdemokra- katalikų tikėjimą, aokrik- 
tai. ištijo ir Moterystės Sakra-

Vadinasi, lietuviai komu- mentą suteikė prelatas 
nistai, ypač jų organas Fulton J. Sheen.
“Laisvė”, kurį redaguoja’ Jaunavedžiams suteiktas

mų. Lietuva dalyvaus Kara
liaučiaus, Leipcigo parodo
se”.

Reikia pažymėti, kad 
tuose masiniuose mitin
guose visos kalbos yra nu-

Roma, Italija — Italijos Pabaltijo valstybių.
‘ , Maltos saloje į- prantama, kad visi tie, ku- 

Lenkijos pavilijonas iš; vyko smarkūs mūšiai tarp rie nedalyvavo “rinkimuo- ••___ v 1____
žiniomis,

naujo perruoštas propa
gandai prieš Vokietiją. 
Prie kiekvienų durų pa
statyti asmenys maldauti 
pašalpos. Taipgi prie sienų 
kaba įvairios dėžės dėl au
kų įvairiems fondams. 
Lenkai dirba labai ener
gingai dėl atgaivinimo sa
vo valstybės.

O Čekoslovakijos pavili- 
jone šį kartą nesimatė nei 
vienos aukų rinkėjos. Pe
reitais metais aukų prašy-

Italijos ir Anglijos karo se”, nebalsavo už komu- 
jėgų. Italai puolė anglus nistų darbo sąjungos iš- 
lėktuvais ir iš jų paleido, rinktus kandidatus bus 
bombas, kurios sprogda- skaitomi sovietų diktatū- 
mos suardė anglų tvirto- ros režimo priešais ir jie 
ves, prieplaukas ir sande- bus persekiojami, 
liūs. Maltos sala yra Vi- . ,x..
duržemio jūroje. I ^ko™a’ kad Pabaltijo

Sakoma, kad visi didieji jalstybese kiekvienas 
anglų karo laivai pabėgo iš žmogus, atėjęs balsuoti tu- 
Maltos į Egiptą. ,rejo turėti korčiukę su sa-

Italijos laivynas užkirto vardu, m pavarde ant 
anglams kelią tarp italų kunos komisarai uždėjo 

___ _ r.„, salos Sicilijos ir šiaurinės antspaudas, kaipo jrody- 
to jos daug kam jkirėjo ir Afrikos. Anglų laivai buvo kad žmogus atliko 
pakenkė pavilijono ręsto-priversti bėgti į Suezo ka-į . . ..
ranui. Mat amerikiečiai nalą. Egipte italai taip pat 
nelabai mėgsta viešai au- bombarduoja anglų laivus, 
koti. Sėtynas.-------------

Mirė Aukščiausias Vyras
Pasaulyj

i

Maskvos agentas žydelis ir šventojo Tėvo palaimi- kreiptos prieš Lietuvos ne- 
Rubinas Matusevičius, nu- nimas laike jungtuvių ce- priklausomybę ir laisvę, 
sitraukė maską ir pasakė remonijų. ' sovietų Rusijos naudai ir
atvirai, kad Lietuvoje tik 
komunizmui ištikimi ver
gai turi laisvę ir turi teisę 
būti renkamais į “seimą”, 
kuris po kelių dienų susi Į 
rinkęs balsuos prijungti 
Lietuvą prie sovietų Rusi
jos.

Kad Paleckio valdžia yrai^^į^ silūro T 
priversta pildyti Maskvos 
komisarų įsakymus suži
nome iš jų pačių “Eltos” 
žinių, nes manifestacijose 
viešai garbinami sovietų 
komisarai, o ne lietuviai 
vadai, ne lietuviai kariai, 
kurie dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės pa
guldė galvas.

Petain Pradėjo Valymą

Tokio, Japonija, liepos 15. Vokieti jai. Tuo sovietų ko- 
Sovietų Rusija labai sku-įmisarų 
biai ruošiasi karui su Vo-t 
kieti ja ; gabena raudonar-! 
_____________ kitų 
tolimųjų savo kraštų į Eu
ropą prie Vokietijos rūbe 
žiaus; stato tvritoves.

Spėjama, kad dar šių ( 
metų rudeni įvyks tarp Vo-1 
kieti jos ir Sovietų Rusijos 
karo jėgų susikirtimas.

Iš Rusijos karininkų su
žinoma, nežiūrint to, kad 
sovietų Rusijoje veikia 
griežta cenzūra, kad so
vietų komisarai nepasitiki giamas.

v •

nepasitikėjimu 
naudojasi Anglija. Anglai 
Įvairiais būdais stengiasi 

■ patraukti sovietus savo 
pusėn, jie nori įtraukti so
vietus jau dabar į karą 

j prieš Vokieti ją.
Skubotas Pabaltijo vals

tybių okupavimas, Besara
bijos ir Bukovinos atplėši- 
mas nuo Rumunijos, su
traukimas didelės karo jė
gos prie Vokietijos rube- 
žiaus, kaip tik ir patvirtina 
ta teigimą, kad karas Vo
kietijos su Rusija neišven-

“Džiaugiasi, kad nerei
kės statyti jokių reikalavi
mų”, nes žino, kad sovietų 
Rusijoje darbininkai nega
li statyti jokių reikalavi
mų, tai ir Lietuvoj, prijun
gus prie Rusijos, darbinin
kai neturės jokių teisių 
statyti reikalavimus.

Be to, susirinkimo daly
vių pareiškimas, xad “Lie
tuvos darbo žmonės lai
mingai ir laisvai gyvenš 
socialistinėje respubliko
je”, aiškiai pasako, kad 
Lietuva greit bus prijung
ta prie sovietų Rusijos ir 
taps jos “socialistine res
publika”. Nesistebėkime, 
nes raudonarmiečių oku
pacija ir yra ne kas kitas, 
kaip tik prijungimas Lie
tuvos prie Rusijos.

“Darbininke” tilpęs pa
reiškimas, kad naujoji, so
vietų komisarų sudaryta 
Lietuvai valdžia yra ne ki
tokia, kaip kad buvo Ke
renskio valdžia Rusijai, 
pasitvirtina. Paleckio val
džia Sovietams reikalinga 
likviduoti visą tą, ką per 
22 metus Lietuvos žmonės 
pastatė arba įkūrė; dabar 
visą tai skubotai likviduo
ja.

Ašis Pasiūlys Taiką

Britai Pasitraukė 
Iš Apsupimo

l Vadinasi, nebalsavusieji 
.bus žinomi komisarams ir 
jie bus skaitomi jų prie
šais.

Lietuvių komunistų tik
rinimui, kad rinkimai Lie- 

■ tuvoje bus laisvi mažai kas 
Manistee, Mich., liepos 15 į tikėjo. Visa lietuvių spau- 

— Šį rytą mirė Robert Wa-jda, išskyrus komunistų, iš 
dlow, 22 metų amžiaus,: anksto tvirtino, kad ren- 
gyv. Alton, III., “milžinas”, įkamais bus išstatyti tik 
i ±_ i a ’9 ir {komunistinio plauko, bai-

Londonas, liepos 15 — 
Britų žinių agentūra pra
neša, kad iš Moyale, Ryti
nėje Afrikoje, kur italai kuris buvo 8 pėdų ir 9 ir {komunistinio plauko, bai- 
buvo apsupę anglų kai*o jė- pusė colių aukštumo. Sa- liai, pataikūnai. Taip ir į- 
gas, anglai išsitraukė-- ir koma,' kad tai buvo aukš- vyko, 
užleido italams. 6 čiausias vyras pasaulyj.

Zurich, Šveicarija, liepos 
15—Pranešama, kad Pran
cūzijos diktatorius marša
las Petain pradėjo valyti 
valstybę nuo penktosios 
kolonos. Vichy mieste, ku
ris dabar yra laikinoji 
Prancūzijos sostinė, areš
tuota mažiausia 20 asme
nų, daugumoje žydų ir 
kairiųjų žurnalistų, kurie 
buvo žinomi kaipo stiprūs 
Anglijos rėmėjai.

Sakoma, kad įtartinus 
asmenis Prancūzijos val
džia* įsakė ištremti kur nybai taip greit, kaip tik 

r«.vr. nors į provinciją, į koncen- Kongresas užtvirtins pre-
Prieš pat rinkimus ir lie- * tracijos stovyklas.

ROOSEVELTAS ŠAUKIA 50, 
MILICININKŲ TARNYBON

ore

Roma, Italija, liepos 15— 
Įžymus Italijos fašistų re
daktorius Gayda praneša, 
kad, Vokietija ir Italija į- 
teiks Anglijai ultimatumą, 
duodami jai pasirinkti: pa
sidavimą arba sunaikini
mą.

Sakoma, kad ultimatu
mas bus paruoštas į porą 
dienų.

Washington, D. C., liepos 
15 
veltas šaukia tarnybon ke
turias divizijas valstybių 
milicininkų ir vieną treč
dalį iš milicininkų iš prieš
lėktuvinio personalo. Mili
cininkai bus pašaukti tar-

Vokiečiai Nuskandino Tris 
Anglijos Laivus

Berlynas, liepos 15 —Vo
kietijos naciai lakūnai iš

zidento sprendimą.

Kitos tautinės gvardijos 
Prezidentas Roose- divizijos bus šaukiamos 

vėliau. Kongreso militarių 
reikalų komiteto pirmi-J 
ninkas, kongresmanas An-,
drew J. May jau įnešė į. orlaivių smarkiai bombar- 
Kongresą, kad prezidentui ( davo Anglijos kanale sto- 
duotų teisę sumanymą į- vinčius laivus. Tris Angli- 
vykdinti.

Prezidentas reikalauja, so 17,000 - tonų nuskandi- 
kad Kongresas kuogrei- no ir keletą kitų sugadino 
čiausiai priimtų tą bilių.

jos prekybinius laivus, vi-

arba padegė.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS į Etiopijos Karalium

Balsavimai Pabaltijo 
Valstybėse

tijJ Londonas, liepos 15 —

Ryga, Latvija, liepos 15, 
— Balsavimai už kandida
tus, kurie buvo išrinkti 
komunistuojančių ir ko
munistinių organizacijų, į 
“seimą” tęsiami ir šian-i 
dien. Balsavimų rezultatai į

DARBININKAS *

Brooklyno Lietuviu Komu- .šiandien lietuviams visai 
I nepritinka būti avimis.

V •

nisty Laikraštį Redaguoja 
Žydas

datai atpultų, jeigu 
gautų prez. Roosevelto su- ; 
tikimą kandidatuoti. Spė- ‘ 
jama, kad jis jei ne vien- ' 
balsiai, tai didele daugu- - 
ma balsų būtų išrinktas, j

Jeigu prez. Rooseveltas
būtų kandidatu. 1
IH8L burtui, zyclu. lapmiuiu . tj. i- ■r x ■ i v Ita Inamėn. rinkimuose jis taip. v ». . ...
pat visa dauguma būtų iš-L.KalP _zinome- An«1,Ja

Anglijos vyriausybė nuta
rė pripažinti Haile Selas- 
sie, kaipo teisėtą Etiopijos 
valdovą.

Vadinasi, Anglija šio ka
ro metu ir patį šėtoną pri 

---- Pažintų, jeigu tik ji galėtųtai gali- 1 I /• - - tr i ■ . • •... , , i , -v. panaudoti prieš Vokietijąspėti, kad lapkričio t , .. r J

gal bus paskelbti ryt, lie- X trečiam
pos 16 d.

Pažymėtina, kad vakar 
ir šiandien sale tautinių 
vėliavų plevėsuoja ir sovie
tų raudona vėliava su kū
ju ir piautuvu.

Balsuotojai verčiami ei
ti balsuoti ir tik už tokius 
kandidatus, kurie yra už- 
girti Pabaltijo valstybių 
dabartinių valdžių.

terminui.

CAMBRIDGE, MASS.
Seselių Mokyklos Naudai 

Piknikas

Italijai, o dabar nori atsta
tyti tą kraštą ir grąžinti 

i jos teisėtam valdovui.

Iš Brooklyno praneša, 
kad Maskvos komisarai iš 
Kauno atsiuntė į Jung. 
Valstybes žydelį komunis
tą, Rubiną Matusevičių 
redaguoti lietuvių komu
nistų laikraštį “Laisvę”. 
Dabar tas žydelis komu-

Šiandien jie privalo būti 
drąsiais ir turėti labai aiš
kias galvas”. (Varpas, No. 
6, 1896 m.).

Tuos Vinco Kudirkos žo
džius komnacių organas 
taiko daugumai Amerikos 
lietuvių inteligentams. Bet 
kad ir kažin kaip norėtų 
pritaikinti, bet jie yra pri
taikomi tik dabartiniam

Demokratų Konvencija 
Jau Prasidėjo

nistas ne tik prirašo tame Uetuvos režimu, ir 
laikraštyje smeiztų_ prieš. mgjama komunistams. Da- 
Lietuvą, bet ir važinėja su j bartinė Lietuvai valdžia ir 
prakalbomis lietuvių ko- rėmėjai pasirodo tikri 
lonijose. Maskvos vergai — avys.

Kaip tik atvyko redakto-. jįe dreba prieš Stalino ko
rius komunistas, tai iš į misarus, klūpčioja ir aklai 

Laisvės patalpų, kaip ži- pildo komisarų reikaląvi-
’ mus.

Lietuvos penktoji kolo- 
nebiūtų ;na’ PaSal įsakymą, ruošia J-------xmanifes_

! tacijas, priima “džiaugs- 
i mo” rezoliucijas, sveikina 
■ pavergėjus, šmeižia ir per- 
' sekioja savo tautiečius.

Sovietų Manevrai Baltijos 
JūrojeLiepos - July 21 d., sekmadie-j 

nį, Cambridge lietuvių parapija 
ruošia milžinišką pikniką Gra- 
cemore park, South Rd., Bed- 
ford, Mass., kurios visas pelnas 
skiriamas Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių mokyklos naudai. Pikni- 
kan įžanga tik 10c.

Piknike gros puikus orkes-' 
trasi bus lietuviškų žaidimų iri 
šiaip visokių įvairenybių. Reikia 

1 tikėtis, kad neatsiras nei vieno 
parapijiečio, kuris atsisakytų 
dalyvauti šiame piknike, nes 
pikniko tikslas labai kilnus. Be 
jokių komentarų kiekvienas lie
tuvis supranta brangų ir kilnų į 
seselių darbą, kurios dirba be; 
jokio atlyginimo ir auklėja mū
sų tautiečių jaunąją kartą—vai
kučius. Todėl visi parapijiečiai 

i vykime piknikan'

I

Britanijos radio praneša, 
kad šiomis dienomis pasi
baigė sovietų Rusijos van
dens ir oro laivyno ma
nevrai Baltijos jūroje.

Gitsres Ligoninėje •
Chicago, III., liepos 15 — 

Šiandien čia prasidėjo De
mokratų partijos seimas, 
kurio tikslas išrinkti kan
didatą į prezidentus ir pa
ruošti partijos platformą. 
Dauguma delegatų nori, 
kad prez. Rooseveltas būtų 
išrinktas trečiam termi
nui. Bet prez. Rooseveltas 
griežtai pasakęs, kad jis 
seime nedalyvaus, bet ne
pasakė, kad jis nesutiktų 
kandidatuoti, jeigu jis bū
tų išrinktas.

Jeigu prez. Rooseveltas 
nesutiktų kandidatuoti, 
tai gal būtų išrinktas kan-1 
didatu James A. Farley,' 
dabartinis Demokratų par-4 
tijos pirmininkas ir J. V. 
pašto viršininkas. Kai kasi 
siūlo išrinkti kandidatu į 
prezidefitus Joseph J?. Ke- 
nnedy, J. V. ambasadorių 
Anglijai.

Bet visi siūlomieji kandi-1

Cincinnati, Ohio — Pe
reitą penktadienį kilo gai
sras miesto ligoninėje. 
Penki ligoniai sudegė, kiti 
du pavojingai apdegė. Li
goninėje buvo 30 ligonių.

Karo pabėgėlė. Tai senyvo amžiaus, belgų tautos 
.karo paliesta auka. Ji bėgo palikus savo namelį, kad 
pratęsus savo ramaus ir kuklaus amželio dieneles, bet 
štai: vežimas stovi ir ji užmigo amžinu miegu.

FEDERACIJOS ŽYGIAI

Kaunas — KSB. Išnykus 
liūdna jai sienai tarp Kau
no ir Vilniaus, visokiais 
būdais vyksta abiejų sri- 

Rengėjas. čių jaunimo susiartinimas.

Birželio 28 d., Wilkes atgaivinti Tautos Fondo 
Barre, Pa., įvyko Ameri
kos Lietuvių R. K. Federa 
cijos centro valdybos susi 
rinkimas pasitarti svar 
biais mūsų tautos reika 
lais.

VALGOMOJ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

okelMasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma* 
taniai patarnauja. Nuėję J bitę kuri* krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
matėte “Darbininke”.
r p-

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HIL.L AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltružiūnas ir p. Klinga, Sav. 
793 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbfninke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Vbn akrtbHtoi “TUrblnlnk*”

PICKJHCK 
ALE

-

Jis yra padjarytasi 
Aukščiausiai kokybei, 

o nesumažinimus -

1

t

Kainoi!

IŠ KRANO

BUTELIUOSE - 12 OUNCE
PARODYK KRANĄ 
IR PILNOMIS KVORTOMIS

MfW£D BY HAFFENREFFER * CO.; INC., BOSTON, MASS.; BBEWIKSINCC 1870

nios paduoda, buvo nuka
binti nuo sienų Stalino, 
Lenino ir kitų komunistų 
paveikslai, kad i____
ženklo, jog toji įstaiga dir- demonstracijas, 
ba svetimos valstybės nau- ~
dai.

Dabartiniais la i k a i s 
Jung. Valstybių teisingu
mo departmentas labai se
ka svetimų valstybių a- 
gentus ir jų spaudą. Taigi 
galimas dalykas, kad lie
tuvių komunistų įstaigos 
yra pasiruošusios veikti 
slaptai komunizmo nau
dai.

AtbėgėHai Lietuvoje

veikimą, auginti kapitalą 
kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

Pradžią padarė pati cen
tro valdyba, suaukodama 
Tautos Fondui $30.00.

Kaip matome, mūsų Fe-
Užgyrus ligšiolinį Fede- deracija pati pirmoji pada- 

racijos sekretorijato nusi-1 rė tinkamų žygių ir rimtai 
statymą griežtai stovėti už .pradėjo organizuotis di- 
laisvą ir nepriklausomą į džia jam tautos darbui—į 
Lietuvą, protestuoti prieš Lietuvos nepriklausomy- 
Lietuvos okupantus, orga- bės atstatymui. Nėra abe- 
nizuotai kovoti už laisvosi jonės, visa patrijotingoji 
ir nepriklausomos Lietu-' lietuvių katalikų visuome- 
vos valstybės atsteigimą, į nė ir darbu ir aukomis pa- 
centro valdyba nutarė pa- rems mūsų veikimo cent- 
ruošti tais klausimais pla- ro — Federacijos svarbius 
tesnį visuomenei pareiški- į žygius ir sumanymus. Ne- 
mą. Be kitko centro valdy-1 tenka abejoti ir apie tai, j susilaikė 
ba nutarė šaukti Amerikos kad Federacijos pavyzdį Yra pripažinta, 
Lietuvių R. K. Federacijos paseks ir kitos už Lietu- laikymas reiškia sutikimą. 
Tarybos suvažiavimą rug- vos nepriklausomybę sto- Vadinasi, 
piūčio 9 dieną į Pittsburgh, vinčios mūsų tautiečių komunistų, 
Pa. Taip pat nutarta tuoj grupės.

v •

I

į

Pereitame “Darbininko” 
numeryj perspausdinome 
SLA seimo rezoliuciją 
prieš sovietų Rusiją, kuri 
birželio 15 d. okupavo Lie
tuvą, nuvertė jos vyriau
sybę ir pastatė naują Jus
to Paleckio vyriausybę.

Pažymėtina, kad SLA 
seime dalyvavo atstovais 
ir keli komunistai. Bet iš 
visų atstovų tik trys balsa
vo prieš rezoliuciją. Tūlas 
Miliauskas, komunistas, 

nuo balsavimo, 
kad susi-

Vilnius, Elta, 1940 V/31. 
Karo atbėgėliai yra išskir- 
stomi į jiems gyventi skir- 
įtas vietas. Lietuvos Rau- 
! donasis Kryžiuj lenkų sek
cijoje nukentėjusiems nuo 
karo, šelpti yra įregistra
vęs 8,978 asmenis, reika
lingus materialinės para
mos. Vilniaus srityje atei
vių iš viso yra 91,350 as
menų. Visus reikalingus 
pagalbos iš miesto savival
dybės žinios ir įvairių prie
glaudų dabar perims Lie
tuvos Raudonasis Kry
žius.

Kandidatas j Prezidentus

“Boston American” lie
pos 9 d. laidoje labai aukš-l 
tai iškėlė p. Joseph P. Ken-; 
nedy asmenybę, kaipo 
tarptautinių reikalų eks
pertą, pavyzdingą Jung. 
Valstybių pilietį, o mes 
pridėsime ir kaipo pavyz
dingą šeimynos tėvą.

Joseph P. Kennedy yra 
tos nuomonės, kad Jung.; 
Valstybės neturi įsikišti į' 
Europos karą. Kada jis su
grįžo iš Europos pereitą 
vasario mėnesį, tai jis yra 
pasakęs:

“There are NO JUSTIFI- 
ABLE CIRCUMSTANCES 
for America’s entry into 
the eurrent European
war.

“I was convinced of this 
when I came back to Ame
rica for the holidays, and 
I am just as certain of it 
now”.

Joseph P. Kennedy, at
stovaudamas Jung. Vals
tybes Anglijoje, buvo pa
čiame Europos karo cent
re. Jis labai gerai yra apsi
pažinęs su aplinkybėmis.

Todėl “Boston Ameri
can” siūlo Demokratų par
tijai išrinkti p. Joseph P. 
Kennedy kandidatu į Jung. 
Valstybių prezidentus. 

(“Tačiau”, prideda “B. A.”, 
(“kaikurie mūsų labai siau-

rapročiai ir trumparegiai 
žmonės gal prisimins, kad 
p. Kennedy yra katalikas”.

Bet p. William Randolph 
Hearst savo kolumnoje 
kovo 12 d. štai ką pasakė:

“That is not a cause for 
opposition, būt for con- 
gratulation and support.

“In these days of Athe- 
ism, Anarchism and God- 
less despotism, sincere re- 
ligionists are very deeply 
needed by every stable 
statė in any political capa- 
city, and the more impor- 
tant the office the better.

“WHAT MORE SIN
CERE religionist is there 
than your devoted Catho
lic? ‘America has never 
had a Catholic President’. 
That is so, and perhaps 
that is one reason we could 
well have one NOW”.

Toliau tas pats laikraštis 
pažymi, kad Demokratų 
partija turėtų didžiuotis 
juomi. Todėl kelia klausi
mą, kodėl Demokratų par
tija negalėtų suteikti jam 
aukščiausią garbę, pasi
rinkdami jį kandidatu į 
Jung. Valstybių preziden
tus?

Vadinasi, turime ir
, kurie nesi

džiaugia Lietuvos nelaime, 
o tik neturėjo drąsos pasi
rodyti viešai ir balsuoti už 
rezoliuciją. O gal atsiras ir 

• daugiau? Amerikoje, dė- 
' kui Dievui, dar turime lais
vę, galima laisvai pasireik
šti.

OINCE 
1823

Lazda Turi Du Galu

Chicągos lietuvių kom
nacių organas “V.” persi
spausdino Vinco Kudirkos 
žodžius, tilpusius, kaip ‘V.’ 
rašo, labai seniai “Varpe”. 
Štai tie žodžiai:

“Kaip pernai vasarą pra
dėjo drebėt inteligentų 
kinkos, tai nepasiliovė dre
bėjusios iki šiol ir perėjo 
jau į kronišką drebėjimą. 
Net gaila žiūrėti... Na, su 
drebėjimu kinkų tiek to, 
bet chroniška baimė pa
verčia žmones į avis. O

Draugijų Valdybų Adresai

Kaunas — Šiomis dieno
mis Šaulių S-gos organui 
“Trimitui” suėjo 20 metų 
nuo jo pasirodymo dienos. '

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th SL, So. Boston, Masu. 

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

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

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. RašL — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Parkuay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 

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

Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,
111 H St., So. Boston. Mass.

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

Tisais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA9ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas ftvagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Masu.

ViCe-Plrm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

ProL Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masu. 

Fin. RašL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mauk 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVinfield SL, So. Boston, Masu.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesiu 
2 vai po pietų. Parapijos salėj. 492 
£. 7U> SL, So. Boston, Muš.



DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such u 
New Year, Good Friday, Memomal Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by----------

SAINT JOSEPH’B LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eatered u aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 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

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.CC

Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams  _________  $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metama $2.50

DARBININKAS
SM W«st Broadvvay, South Boston, Mass.

Ttlephone SOUth Boston 2B80.

Anglijos Laivynas-Stambus

Sakoma, kad laukimas nelaimės yra aršesnis už 
pačią nelaimę. Dabar Anglija kaip tik gyvena tokį lau
kimo laikotarpį — nežino nei dienos nei valandos, ka
da Hitlerio blitzkriegas ją užklups. Bet Hitleris ne
duoda jai nuobodauti, nes tą laukimo laikotarpį labai 
dažnai paįvairina orlaivių puolimais, kurie skrajoja 
kur tinkamai po visą britų salą ir mėčio ja bombas 
greičiausiai tuo tikslu, kad įvarytų kuodaugiausia 
baimės ir nerimastavimo į Anglijos gyventojus. Te- 
rorizuot, erzinti žmonių nervus — tai įprastas prelimi
narinis blitzkriegui paruošimo būdas. Šiuo atveju dar 
prisidėjo ir kitas Hitlerio prirengiamasis manievras— 
ko daugiausiai sužaloti anglų laivyną.

Kokį ten blitzkriego planą Hitleris bebūtų pada
ręs, jo pasisekimas tik tuomet bus užtikrintas, kai 
Anglijos jūrinė pajėga bus jei ne likviduota, tai bent 
gerokai pakrikdyta. Kitaip blitzkriego pasisekimas 
neįmanomas, kad ir Hitleris visą britų salą užkariau-; 
tų. Kol anglų laivynas bus nesunaikytas, tol jis gali 
vesti blokadą, gi sėkminga blokada galų gale priver
čia ir stipriausią priešą pasiduoti, nes badas už bet ko
kią kariuomenę daug galingesnis. Dar Napoleonas Ij 
■sakydavo, kad armijos ant pilvų žygiuoja.

Ar yra galimybės sujungtoms vokiečių ir italų 
pajėgoms nugalėti Anglijos laivyną? Tas klausimas 
Hitleriui labai rūpi. Sėkmingai jam išrišti buvo many
ta priversti prancūzų laivyną stoti nazių - fašistų pu
sėj. Hitleris gudriai ėjo prie to tikslo ir buvo pažadė
jęs prancūzų laivyno prieš Angliją nevartoti, bet An
glija, suprantama, Hitlerio pažadams neįtikėjo ir be
veik visiškai likvidavo jūrinę prancūzų pajėgą: dides
nę dalį pati pasigriebė, gi likusius laivus arba paskan
dino, arba tiek sužalojo, kad ilgam laikui jie negalės 
kovoje dalyvauti. Tai darydama, Anglija net turėjo su 
buvusiais savo talkininkais kruvinai susikauti. Bet čia 
jau buvo jos gyvybės klausimas.

Tam ryžtingam, kad ir neritieriškam žygiui pasi- 
dėkojant, Anglijos laivynas išliko kur kas stipresnis, 
negu nacių ir fašistų. Šiems pastariesiems nieko dau
giau nebliko, kaip tik iš oro ar po vandeniu anglų lai
vus daužyti. Ar tai, išviso, pavyks ir kaip greit pavyks, 
dabar negalima išspręsti. Tik tiek numanu, kad blitz
kriego artimumams ar tolimumas priklausys nuo ei- 

, nančių dabar jūrose kautynių. K.

taikingiausius santykius 
su visomis valstybėmis. 
Net ir su ja nuskriaudu- 
siais kaimynais visada iš
laikė tvarkingus santy
kius. Jokio smurto ar iš
naudojimo kitų nepalan
kiais momentais ji nesiė
mė.

Įvairiose srityse Lietuva 
puošėsi didžiausiais laimė
jimais. Krašte seniai buvo 
įvestas privalomas pra
džios mokslas. Įvairios rū
šies darbininkai buvo ap
rūpinami patenkinančio
mis gyvenimo sąlygomis. 
Darbininkai, seneliai, pa
liegėliai buvo aprūpinti so
cialine apdrauda. Netur
tingųjų bei nepasiturinčių 
vaikai buvo atleidžiami 
nuo mokesčio už mokslą. 
Niekam nebuvo užkirstas 
kelias siekti aukštųjų mo
kslų. Lietuvai ištikimas 
jaunimas turėjo savo 
draugijas, kuriose jis la
vinosi, švietėsi, bendradar
biavo savo krašte kūrybos 
darbe.

Lietuvos šviesuomenė 
buvo arti savo tautos ka
mieno— kaimo. Sunku jau 
buvo rasti namą, kurin ne
pareitų lietuviškas laikra
štis. Lietuvos laikraščiai 

j buvo padarę nepaprastą 
'• pažangą. Miesto darbinin-
j kas, ūkininkas, šviesuolis, 
jaunuolis, moksleivis, įvai- 
tartį su šventuoju Sostu, 
pasilikdami sau laisvas 
rankas panaikinti tikybos 
laisvę. Jie paskyrė rinki
mus į neva liaudies seimą, 
kurs turės paklausyti Mas
kvos įsakymo ir oficialiai 
panaikinti Lietuvos respu
bliką, jos vietoje įsteigti 
sovietinę respubliką ir pri- riai žmogaus asmuo nieko simpatikai visiškai atski-

Pennsylvanijos Žinios

1

dvasios, patriotizmo ugdymui. 
Ta vienybė ypač dabar mums 
reikalinga, kada mūsų tautos 
laisvei gręsia pavojus iš rusų— 
bolševikų pusės.

/ Parko Komisiją įėjo šie as
menys: kun. Česna. Mahanoy 
City, ir kun. Daumantas, Gi
rardville. Jie buvo išrinkti mi- 
nėtoj komisijoj, dėlto, kad tame 
reikale, ypač kun. Česna, turi

Pilnai galima pasitikėti, 
kad jie gavę lietuvių dienai par-

*

I

LIETUVIŲ DIENA , 
šiemet Lietuvių istorinės die-' 

nos surengimui susirinkimas į- 
vyko birž. 28 d., Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonijoje. 
Tamaąua, Pa. Susirinkimą ati
darė pereitų metų pirmininkas 

| kun. A. Degutis, Šv. Liudviko. 
Maizeville, Pa., parapijos kle
bonas. pakviesdamas kun. P.
Česną, vieną iš uoliausių Lietu-, 
vių dienos pionierių, Šv. Juozą- • geriausį nusimanymą ir patyri- 
po, Mahanoy City, Pa., parapi-.mą. 
jos kleboną atkalbėti maldą.

Susirinkimui prezidavo perei- ką, mėgins ir sugebės iš parko 
tų metų pirmininkas kun. A. De-j savininkų 
gutis; sekretoriavo kun. P. Lau- sąlygų, kad tuomi toje dienoje 
makis. Šv. Kazimiero, St. Claire, I 
Pa., parapijos klebonas. Susi
rinkimas buvo gana įdomus, gy- Į 
vas ir vedąs prie 
Lietuvių dienos tikslo. 
trumpų ir šaltų svarstymų bei Jiedu gabiai ir jau ne su mažu 
diskusijų, numatytų susirinki- patyrimu tą lietuvių dienos dalį 
mo dienotvarkėje, visi dalyviai, surengs. Yra vilties, kad pasis- 
ir delegatai pakilusia nuotaika tengs sudaryti kuopuikiausį ir 
ir ryžtinga dvasia pasižadėjo pritaikintą tai šventei progra- 
uoliai dirbti tos dienos labui.

Šiems metams Lietuvių die- atsilankusĮ žavėte žavės grynai 
nos valdyboje pateko sekantieji lietuviškos

■ asmenys, būtent, P'
i kun. M. Daumantas, uolus lie-I įos 
tuvybės veikėjas, žinomas lietu-! 

j vių visuomenėje, veiklios dva-1 
sios Kristaus vynyne darbinin
kas, pasižymėjęs studentų tarpe 
lietuviškos dvasios skleidimu. 
Šv. Vincento, Girardville, Pa., 
parapijos klebonas. Jam vado
vaujant, tikimės sulaukti vieną 
iš įdomiausių, naudingiausių ir

I

sėkmingiausių lietuvių dienos

išsiderėti geriausių

i

Viena iš anglių vilčių — didžioji kanuolė, kurio
mis nusodintas visas Anglijos pakraštys sutikimui 
vokiečių, jeigu jie mėgintų veržtis į kraštą.

sukeltų didesnį pelną, skirtam 
tikslui.

/ Programa Komisiją įėjo 
užsibriežto kun. Šukevičius, Tamaąua. ir 
tikslo. Po kun. Daumantas, Girardville.

mą. Kiekvieną tą dieną į parką. 
aisiiaiiKusį idvcic žavės grynai 

_ liaudies dainelės.
Pirmininku:' traukte trauks įdomios prakal-

atsisakė eiti j kolchozus, srovės ar ideologinės gru- 
Jie žino Ukrainoje siautusį pės, neatsisakydamos savo 
badą. Tai vis Sovietų Rusi-1 idėjinių pažiūrų, surandakJ<XvXČ£ • A vLl V kJU V Iv XV IX O A XxX\^ JI A A A L£ IX X L£ y O (XX CLAlkACL v v

jos valdymo padariniai, bendrą kelią dirbti ben- sventų-

Kovosime Dėl Lietuvos Laisvės

/ Spaudos Komisiją įėjo šie: 
kun. J. Klimas, Šv. Kryžiaus, 
Mt. Carmel, Pa., parapijos vika
ras ir kun. Dr. K. Batutis, Šv. 
Jurgio, Shenandoah, Pa., para
pijos vikaras. Jie pasižadėjo uo
liai, eKstensyviai ir intensyviai 
skelbti leituvių dienos šventę ir 
anglų ir lietuvių spaudoje. 
Spausdintas žodis toks galingas 
įrankis, kad savo įtekme gali 
palenkti visuomenę ir ją suim
ponuoti tautiškame veikime. 
Pamaldos

Po valdybos ir komisijų išrin
kimo sekė įvairūs svarstymai ir 

' nutarimai liečiantieji Lietuvių 
Dieną įvykstančią rugp. 15 d. 
Dienotvarkės statute pirmiau
sia kilo pamaldų klausimas. 
Vienbalsiai nutarta Šv. Mišias 
kaip kasmet laikyti iškilmingai 
su asista. Lietuvių Dieną šv. 
mišios laikomos parko svetainė
je ne vien dėlto, kad palaikius 
tos dienos tradiciją, bet princi- 
paliai, kad tą dieną — Panelės 
šv. į Dangų Ėmimo Šventėje,— 

• davus progą išklausyti šv. mi
šių tiems, kurie anksti iš ryto į 
parką atvažiuoja pasirinkti sau 
tinkamesnę vietą dieną praleis
ti. Taipgi tuo pačiu atveju ir 
šiais metais nutarta suruošti 
muzikalinį koncertą ir prakal
bas. Mišioms, koncertui ir pra
kalboms tvarka ir laikas bus 
paskelbta vėliau lietuvių ir ang
lų spaudoje po antro lietuvių 
dienos reikalų susirinkimo, ku
ris įvyks liepos 19 d., Šv. Vin
cento parapijos klebonijoje, 
pas kun. kleboną Daumantą, 
Girardville, Pa.
Pelnas

Šiais metais Lietuvių dienos

Vicepirmininku: išrinktas 1
kun. A. Degutis, būvusis perei
tų metų lietuvių dienos rengimo 
komisijos pirmininkas.

Sekretorium: kun. P. Lauma- 
kis, šalto, rimto, bet kartu ir gi
laus ir sumanaus pobūdžio žmo
gus.

Iždininkas liko išrinktas tas 
pats: kun. Kaz. Rakauskas, ku
ris pereitais metais tą darbą la
bai sėkmingai ir sąžiningai atli
ko. Kun. Rakauskas, Šv. Pran
ciškaus, Minersville, Pa., para
pijos vikaras, savo įgimtais fi- 
nansisto gabumais ypatingai 
tinka užimamai vietai.

Iždo Globėjais išrinkti kun. P. 
Česna, Šv. Juozapo, Mahanoy 
City, Pa., parapijos klebonas ir 
jaunas, Amerikoj gimęs, žmo
nių mylimas, palankios ir žavė- 
jančios dvasios, nors Lietuvos 
nematęs, bet taip lietuvybe per
siėmęs, kad iš kalbos ir pavir
šutiniško būdo ryškiai pasireiš
kia jo lietuviškumas, Šv. Petro 
ir Povilo, Tamaąua, Pa., parapi- 

■ jos klebonas, kun. J. Šukevičius. 
l Komisijų Rinkimai

Šiais metais liko išrinktos se
kančios veikimo komisijos: Par
ko, Programos ir Spaudos komi
sijos. Tų išrinktųjų komisijų 
tikslas ir užduotis — surengti 
Pennsylvanijos anglių kasyklų pelnas skirstomas į keturias da- 
ir apylinkės lietuvių dieną, kai- lis: 1 dalis Tėvų Marijonų Kole- 

reiga tinkamai prisiruošti, visi katalikai prašomi au- po tradicinę ir istorinę šventę, gijai, Marianapolis; 2 dalis Se
selėms Kazimierietėms; 3 dalis 

Ko- Seselėms Pranciškietėms ir 4 
dalis Nukryžiuoto Jėzaus Sese
lėms. Minėtos įstaigos yra tikė
jimo ir mokslo įstaigos — gry
nai lietuviškos įstaigos. Tad 
mums lietuviams ar iš Lietuvos 
atvykusiems ar čia gimusiems 

kad parodžius pasauliui jog e- yra labai svarbu ir naudinga 
prisidėti prie jų palaikymo. Jos 
skiepija mūsų jaunimo jaunose 
širdysna tikėjimo pirmus dai
gus, be kurių žmogaus gyveni
mas yra tuščias ir beprasmis. 
Jos irgi palaiko mūsų jaunuo
menę nuo ištautėjimo bangų. 
Todėl mes lietuviai katalikai tu
rime uoliai remti ir branginti 
šias įstaigas moraliu ir finansi
niu būdu.

Susirinkimas buvo uždarytas 
malda, kurią atkalbėjo kun. Dr. 
J. B. Končius, Šv. Kryžiaus, Mt. 
Carmel, Pa., parapijos klebo
nas. Presos Komisija.

kurie negali būti užmiršti dram tikslui.
ypač tų žmonių, kurie taip 2. Maskvai parsidavę be
arti tos tvarkos, ku- tuviai komunis ai ir visi jų

jungti ją prie Sovietų Ru- j 
sijos. Jie, tie Maskvos pas
kirti Lietuvai valdyti a- 
gentai, leido Lietuvoje 
veikti tik komunistų parti
jai, kuri dabar siaučia vi
same krašte, terorizuoda
ma gyventojus. Jie prisi- 
gabeno Lietuvos išsižadė
jusių, Lietuvą daug kartų 
svetimiesiems išdavusių 
asmenų ir juos paskyrė 
aukštais Lietuvos pareigū
nais.

Dabartiniai Lietuvos val
dytojai paliko bejėgiai 
prieš svetimos rankos va
dovavimą. Komunistų par
tijos surengtuose mitin
guose daugiau vartojama 
žydų ir rusų kalbos, nei 
lietuvių. Komunistų su- 
ruošiamuose mitinguose 
nešami tik Rusijos valdo
vų paveikslai, kurių ankš
čiau Lietuvoje niekas ne
turėdavo. Mitinguose ne
šaukiama už laisvą Lietu
vą, bet tik už Lietuvą pa
vergusius Kremliaus ko
munistinius valdovus. Gat
vėse komunistų įsakymu 
išvarytos minios nebegali 
dainuoti Lietuvos himno, 
bet privalo sekti joms ne
suprantamo Internaciona
lo žodžius ir svetimos mu
zikos garsus. Lietuvos ū- 
kininkas, krašto gyvybės 
pagrindas, nebesaugus dėl 
savo rytojaus, nes kiekvie
ną minutą gresia pavojus 

' jo kruvinu prakaitu įgytai 
į ir apgintai žemės nuosavy
bei.

Lietuvos žmonės puikiai

• v

nereiškia, kad tik būtų į- riami iš aetuvių visuome- 
:gyvendinta pasaulyje neį- nės. Nuo šiol komunistai

♦ *

gyvendinama santvarka. nebėra tik
Į tokias sąlygas pateko 

mūsų mylimoji Tėvynė, 
tūriai tiek daug ir šiame 
trašte lietuvių dirbta. Ti
kintiems . Galingąją Dievo 
Apvaizdą mirtina nuodė
mė nusiminti ir nematyti 
jokios išeities. Turime pa- reiškęs savo

(ALRK Federacijos pa
reiškimas)

Didžiųjų valstybių gruo- 
boniški siekiai žiauriai pa
lietė ir laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą, prieš 22 me
tus prisikėlusią iš griuvė
sių ir per 22 metus gražiai v 
tvarkiusią savo valstybės, 
gyvenimą. Visi džiaugė- ’ 
mės drauge su tūkstančių' 
tūkstančiais kitataučių1 
matydami, kaip viena se
niausių pasaulyje tautų 
atsikėlė iš merdėjimo ka- vo sotūs, gražiai apsiren- 
po, iš nelaisvės retežių ir gę. Joje nebuvo vargšų, 
krovė kultūrinius turtus į kaip nebuvo ir labai pralo- 
civilizuoto pasaulio loby- i busiu. Kiekvienas darbas 
ną. Laisva, nepriklausoma aukštai vertintas, jei tik 
Lietuvos respublika sėk-Į jis buvo skiriamas as- 
mingai tvarkėsi. Jos gy-jmens, visuomenės ir viso 
ventojai turėjo užtektinai krašto gerovei, 
maisto, sumaniai prekiavo Lietuvos kariuomenės 
su daugeliu pasaulio vals- paruošti karininkai buvo 
tybių, kūrė savarankų kul- mielai priimami užsienių 
tūrinį, politinį, ekonominį aukštosiose karo mokyklo

se, kur jie gražiai pasiro- žino savo brolių likimą Vil-

auklėtų savo krašto moky- : 
klose. Lietuvos sukurtas 
pinigas išsilaikė pastovus 
ir didžiausiais pasaulinės 
krizės metais. Lietuvos ū- 
kininkai sugebėjo sukurti 
įvairių produktų gamybą, 
ne tik aprūpindami savo 

, bet ir užsienius.
i Juk ir Jungtinėse Ameri- 
į kos Valstybėse Lietuvos ū- 
| kininko maisto gaminiai 
buvo mielai gaudomi.

Lietuvos gyventojai bu-
i vv ovuuo, ^x<xx«ici.x apouun- 
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: ideoliginiais
priešais; jie yra ir turi bū
ti visų lietuvių laikomi Lie
tuvos ir lietuvių tautos 
priešais. Amerikos komu
nistų partijos lietuvių sky
rius yra viešai užgyręs 
Lietuvos okupaciją, viešai

> pasitenkini- 
celti savo galvas aukštyn, visais Maskvos žygiais 
eurime sukaupti visas ge- Lietuvoje. Tad nieko ben- 
riausias smegenis, turime 
paversti lietuviškas krūti
nes į nepalaužiamą plieną 
ir sudaryti vieningą gran
dinę kovai už Lietuvos ne
priklausomos valstybės at
statymą.

Lietuvos nepriklausomy
bė laikinai palaidota. Turi
me pripažinti tikrovę, bet 
tai nereiškia, kad turime 
nusiminti. Dabartinis ka- nizacijos turi nusistatyti 
ras, kurio sūkuriuose Lie- mokesčius kovos dėl Lie
tuva neteko nepriklauso- tuvos laisvės reikalams ir 
mybės, nėra užbaigtas. Jis surinktas aukas panaudoti 
nesitęs labai ilgai. Kai jis pagal planą.
baigsis, ir Lietuvos liki- 5. Katalikai atgaivina 
mas bus iš naujo spren- Lietuvai daug gero pada- 
džiamas. Dabar mūsų pa- riusį Tautos Fondą, į kurį

dro jokioje lietuviškoje 
veikloje su komunistais!

3. Ištikimi lietuviai kvie
čiami neprisidėti jokia pa
rama komunistams, jų tie
sioginiai ir netiesioginiai 
valdomoms organizaci
joms, jų spaudai, jų pro- 
pogandai per radiją ir į- 
vairius leidinius.

4. Visos lietuviškos orga-

gyvenimą.
Lietuva jau turėjo du u- dė, parveždami savo tėvy- niaus krašte, kur tūkstan- 

niversitetus, kelias aukš-'nei garbę ir naudingas ži-j čiai lietuvių ešalonais iš- 
tąsias specialaus mokslo nias. Lietuvos jaunuome-1 gabenti į nežinomas, toli- 
įstaigas, keliasdešimt vi- nė užsienių ;9__ % aukštosiose mas Rusijos vietas ir pa-
durinio mokslo mokyklų,1 mokyklose garbingai pasi- smerkti amžinai pražūčiai. 

Jis puikiai žino likimą tų 
Lietuva visada palaikė Rusijos gyventojų, kurie

------------------------ --------- -r,

šimtus pradžios mokyklų,.rodydavo, 
tūkstančius jaunuolių, iš-

kad Lietuvos likimo spren- koti bent po vieną dolerį į 
džiamą momentą galėtu- metus.
me pavartoti visą savo įta- 6. Rugpiūčio 9 d. Pits- 
ką, visą savo jėgą Lietu- burghe šaukiamas Am. L. 
vos reikalams apginti. Tai K. Federacijos Tarybos 
pagrindinis mūsų siekis ir suvažiavimas, kuris turės 
jį privalome prieš akis tu- patvirtinti centro valdy- 
rėti. bos paruoštą planą ir nu-

Kol galėsime savo reikš- statyti kitas veiklos gai-j 
mingą žodį tarti ir įvykdy
ti, apsiribokime veikti sa
vo gyvenamoje šalyje, įsi
dėmėdami šias svarbias 
veikimo ir gyvenimo gai
res:

1. Visi lietuviai, ištikimi 
laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai, derina savo veik
lą, nekenkdami viens ki
tam. Kovojančios dėl Lie
tuvos nepriklausomybės

v •

kuri kas met iškilmingai ir gry
nai lietuviškai švenčiama, 
misijos dės visas pastangas, kad 
šios šventės prasmė visais at
žvilgiais pasireikštų savo reikš
mingumu ne tik mūsų tautos 
bet ir kitų tautų akivaizdoje,

res.
7. Kol bus pasidalinta 

darbais, kol bus galutinai 
atidengta visi planai Lie
tuvos reikalams, visa išei
vija kviečiama nepajudi
namai budėti ir nepasiduo
ti svetimos valstybės a- 
gentams, kurie atlieka 
šlykštų parsidavėlių dar
bą, nuodydami lietuvius 
melagingomis Lietuvos

šame lietuviai, tos mažos bet 
amžinai gyvuojančios tautelės 
žmonės, tautos kuri taip pilnai 
ir gražiai sugeba užlaikyti sa- j 
vitarpinę vienybę gyvendama 
Dievui, Bažnyčiai ir tautinės

laisvės palaidotoje propa
gandos žiniomis.
ALRK Federacijos Centro 

Valdyba
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.• 1



Antradienis, Liepos 16,1940

Dažnai skundžiamasi ir 
sielojamasi lietuvių jauni
mo neveiklumu, jo stagna
cija, apsileidimu. Šiam 
neveiklumui ir jaunimo 
deorganizacijai pašalinti, 
griebiamasi visokių. prie
monių: steigiama naujos 
jaunimo organizacijos, 
steigiama klūbai, buria
mos kelios organizacijos 
vienon ir tt. Žinoma tai y- 
ra geriau negu nieko, ta
čiau būtų galima padaryti 
daug kartų daugiau ir ge
riau, 
klausimu duotas galutinas 
autoritetingas atsakymas, 
kurį turėtų duoti, kaip jau 
kartą buvo minėta, jauni
mo klausimu sušauktoji 
konferencija ir atviras kai 
kurių jaunimo vadų pasi
sakymas.

Ne mano pareiga kalbėti 
jaunimo vardu, tačiau lai 
būna leista ištarti tik tai, 
kad kol mes jaunimo klau
simo autoritetingai neiš
spręsime, jaunimo organi
zacijoms nieko neduosime 
(neskirsime jaunimo tiks
lams bent kiek lėšų, nekel
sime jokių fondų jaunimo 
organizavimui ir palaiky
mui) palaidokime jaunimo 
klausimą amžinai ir ne- 
drįskime daugiau šiuo 
klausimu kalbėti.

Ką parodo jaunimo cen- 
tralinių organizacijų sei
mai? Seimai yra geriau
sias veikimo veidrodis, ku
riame atsispindi organiza
cijų stovis, veikla, praeitis 
ir ateitis. Į seimus susiren
ka daug organizuoto jau
nimo, kuris aiškiai parodo 
savo veiklumą, .nuošir
džius troškimus ir pasiry
žimus veikti tautos ir Baž
nyčios gerovei.

Patys jaunuoliai-ės pasi
sako aiškiai ir atvirai už 
gražią ateitį ir kovą dėi lie
tuvybės. Patys vartoja ir 
stengiasi vartoti lietuvių 
kalbą, patys lietuviškai 
skaito paskaitas, sako kal
bas, lietuviškai dainuoja, 
patys organizuoja lietuvių 
kalbos kursus, traukia na
rius savo organizacijon, atrodo, laikas jau seniai

steigia sporto ratelius ir 
lietuvių vardu grumiasi su 
kitataučiais ir tt ir tt. Tai 
gražiausias veikimo įrody
mas, gražiausias lietuviš
kos akcijos pavyzdys. Tie
siog žavėte žavi jaunuo- 
liai-ės, kai sako kalbą ar 
skaito paskaitą gryna lie
tuvių kalba. Ar galima 
daugiau iš jaunimo reika
lauti? Taip galima, tačiau 
prie dabartinių sąlygų rei
kėtų labai rausti ir būtų 
didelė gėda ko nors dau- 

jei būtų jaunimo giau iš jo reikalauti. Jei 
s drįstų kas nors reikalauti 
, daugiau, tai mes tiems at

virai pasakome: Mylimas 
Tautieti, Tau negražu apie 
tai kalbėti, Tu reikalauni 
iš mūsų to, ko mums neda
vei ir nenori duoti. Mes pa
klausiame Tavęs, ką ir : 
kiek davei mūsų organi- ; 
zacijai? Tavo darbo mes 
nematėme, Tavo vardo 
negirdėjome.

Iš tikrųjų daug net tų 
pačių jaunimo vadų sei
muose ar suvažiavimuose 
gražiai pąkalba ir maloniai 
pasveikina, bet visa tuo jų 
džiaugsmu ir baigiasi. Jie 
parvažiavę į savo kolonijas 
nieko nepagelbsti vieti
nėms jaunimo kuopoms ir 
nenori joms pagelbėti. Ge
rai, kad nedaug mes tokių 
turime, bet vis dėlto turi
me.

Štai liepos š. m. 2—3 dd. 
įvyko ALRK Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos sei
mas. Jaunimo lietuvišku
mu, energija ir pasiryži
mais reikia stebėtis, tačiau 
be vienuolių kunigų, poros 
pasauliečių ir poros profe
sionalų daugiau jaunimo 
vadų ir nebuvo. Jei sielo
jamės jaunimu ir jo liki
mu, tai kodėl su jaunimu 
nebendradarbiaujame, ko
dėl savo kolonijose jam 
nepadedame, kodėl neke
liame fondų jo palaikymui 
ir organizavimui. ALRK 
Federacija, užimta kitais 
darbais, taip pat netaria 
galutino jaunimo klausi
mu savo žodžio. Tačiau,
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KAS-KUR?

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

LEONAS SKINAS.

IS ČIGONĖLIO DIENORAŠČIO
pribrendo padėti į šalį ir 
svarbius klausimus, o iš
spręsti patį šiuo metu 
svarbiausią. — jaunimo 
klausimą

Baigiant mes pasisako
me taip: veiksime esamose 
ideologinėse organizacijo
se tiek ir taip ilgai, kiek 
mūsų jėgos ir aplinkybės 
leis, tačiau už mūsų liki
mą atsakomybę paliekame 
tiems, kurių pareiga jauni
mo likimu ir ateitimi pasi
rūpinti. P. Kupraitis.

Sportininkas Vytautas 
Tamulis

Vytautas Tamulis yra labai 
plačiai žinomas netik lietuvių 
tarpe, bet ir visų amerikiečių, 
kaip geras sportininkas — me
tikas baseball “Dodger" ko
mandoje Brooklyne.

5).
PAŠOKIM!

Tęsinys

Philadelphia merginų klūbo “canoe” ratelio narės 
pasirengusios sporto mankštai. Prie galo ‘canoe’ stovi 
jų 90 metų senumo ‘coach’, Fred Plaisted.

Per langę gatvėn eina 

Kimūs džazo garsai, 

Visur ta pati daina 

Kada tiktai klausai.

Vis džazas, džazas vienas 

Kutena mum ausis,

Klausyk per kiauras dienas. 

Jei nieks nesutrukdys.

Visus šokiai vilioja, 

Visas traukia Širdis.

K oi giltinė atjoja

Ir išhtpa akis.

Šokiuos skirtumo nėra!

Kaip seaas tu esi ? 

teki, brul. pilna miera 

Iki gratoan gulsi.

•lopai jei tik ienatas 
Ir žmona pavydi, 
žinau su k vartta protas. 
Jei priekaištus girdi!

Studentai laisva laika 
Praleidžia šokdami. 
Juk nieks Jų nesivaiko. 
Juk žmonės jie jauni.

Jei pamokos nevykę. 
Eini tu atsikvėpt.
Jei nervai tau pakrikę. 
Eini džazę sužiebt.

Profesorius priminti 
Čia kūtę pravartu.
Jie moka apkabinti 
ir teka taip kaip tu.

Na jei pagal jų uoslę

Tu lysi per dažnai.
Jei pana paviliosi 
Atmins ta amžinai!

Jie kita diena klasėj 
Tave gerai paspaus

Ir jei neišsikasi 

Bus juoko jiems gražaus.

Bet jei tu išmintingas. 
Nelįsk jiems i akis.
Būsi žmogus garbingas. 
Nieks mulkiu nelaikys.

štai vėl paimkim Jonas — 

Jis šokiuos švyturys.

( (Tęsinys)
Na, o gal taip reikia?... Ne
jau taip? Ir, gal būt, dėl to 
neaiškumo ir skausmo vis
ką visados man norėdavos 
griauti, naikinti, ardyti ir 
pagaliau šaudyti— Ir vis 
dėlto tai nėra viskas. Tada 
aš krisdavau į senuosius 
apkasus, tiesdavau rankas 
į tolimas žvaigždes, kurios 
kartais spindėdavo dide
lės, ryškios, ir melsdavaus 
ne į Dievą, bet į visą pa
saulį. Iš lūpų visada verž
davos chaotiška malda, 
kurios paskutiniai žodžiai 
nutrūkdavo ir tyliai su
duždavo į akmeningą že
mę— Mane purtydavo kaž
kokios ekstazės vaizdai, 
žodžiai, šauksmai: ‘"Duo
kit man visą pasaulį, visus 
žmones, aš jiems taip daug 
turiu pasakyti. Jie privalo 
būti kitokie, aš jiems vis
ką papasakosiu!...” Tiek 
meilės kaupiasi širdy... 
Rodos, kad akmenys pra
deda atgyti aplinkui, ro
dos, ir žvaigždės ne tokios 
šaltos ir tolimos žemei. Iš 
mėlynos erdvės žvaigž
džių keliais ateina Dievas 
ir laimina lygumas, negy
vus akmenis, tūkstančius 
kryžių, žmonės ir visą že
mę. Ir rodos, kad visa pa
šventina ir atgaivina Jo 
atsilankymas. Nugiedoju
siu dangum nukrenta ke
lios žvaigždelės, kaip švie
sios džiaugsmo ašaros... Ir 
dabar, girdėdamas links
mas taboro dainas, sėdė
damas prie senos pušies, 
laužo šviesos apšviestos, 
aš, rodos, matau tuos ap
kasus, tų daugelio kryžių 
viršūnes ir... mano pavar
gusius, visai pajuodavu
sius tėvus, taip nuo visų 
atsiskyrusius, vienus... A- 
teina blogos dienos, ku
rios slegia ir nuobodumą 
kelia. Ir tada aš pasiilgstu 
to pasenusio kvartalo, ku
riame beveik visą jaunystę 
praleidau, kur mirė moti
na, paskutinį kartą mane 
paglosčiusi.

Nuovargis ir tyla neju-
Jis šoka lyg čigonas
Kas ruagtyniaut tendys? 

Kartais mama pasako; 

“Nevalkiokis vėlai!” 

Pasakė ir pakako, 
O tu ta pat darai.

Nestovi džazo šokęs. 
Nors lytą akmenim. 
Gerai pats sau žinokis.
Kol tave ten priims. 

Manęs nepaklausysi. 
Kuomet tiesę sakau. 
Senį giesmę varysi:

"Seksim! Kas darbo tau?"
Sėdėti būt kvailystė 

Tad šoki tt širdies

Iki pati jaunystė 
Bematant nužydės.

Kaip šokančio karjiera 

Senatve pasibaigs. 
Prišokus pilna miera 

Pavaduos tave vaikas.
Taip iš kartos i kartę 

Tie tekiai nenustos 
Ir ar dejuoti verta 

Jei muzika vis gros?
ALG. VARGAS.

(BUS DAUGIAU)

čiom migdo ir nuneša toli 
nuo tos vietos, kur esu, 
nuo tų visų žmonių, su ku
riais iš vieno miesto į kitą 
važiuoju, su kuriais šoku 
prie raudonos taboro laužo 
šviesos, ir neša į tuos lai
kus, kai buvau jaunas, kai 
bėgdavau į mišką žabų, 
gyvendavau su tėvais dar
bininkų kvartale ir laks
tydavau paskui tą mažą 
mergytę šviesiais plaukais 
ir baltu veidu. Dar ir da
bar aš ją prisimenu.

Pirmą kartą ją mačiau 
prie vieno cirko, turgavie
tėj. Man tada buvo ketu
riolika metų, ir aš dažnai 
eidavau pažiopsoti su ki
tais čigoniukais prie cirko, 
į mūsų miestą atsibasčiu- 
sį. Į mane mėtydavo ak
menis, bijodami, kad aš ko 
nors nepavogčiau. Varg
šai, jie manė, kad visi čigo
nai vagia...

Ji tada, kaip ir aš, atbė
go pasižiūrėt didelės pala
pinės, miesto aikštėj išdy- 
gusios ir pasiklausyti pas
laptingų baubimų, iš jos 
vidaus kilusių. Ji buvo ap
sirengus balta suknele, o 
į plaukus turėjo įsisegusi 
keletą gėlių. Neatsimenu, 
kaip tai atsitiko, o tik ži
nau, kad ji valgė ilgą bul- 
kutę ię, stovėdama šalia 
manęs, man atlaužė jos 
pusę ir padavė. Aš pirmą 
kartą tada mačiau tokias 
šviesias, šviesias akutes. 
Drovėjaus, nenorėjau im
ti, bet ji pati man įbruko 
rankon, sakydama:
— Imk, ji labai saldi, tu 

gal jau seniai valgei tokią!
Ji atspėjo — tokią aš tik

rai seniai buvau valgęs. 
Mes stovėjom kartu prie 
cirko, valgėm bulkutę. Ji, 
ta maža mergytė, tokia 
baltutė, baltutė, aš —pur
vinas čigonų vaikas.
— Kodėl jo nosis taip kei

stai prilipdyta? — staiga 
ji manęs paklausė, rodyda
ma vieno cirkininko nu
grimuotą veidą. Deja, aš 
to nežinojau, o žinodamas 
gal nemokėjau jai pasaky
ti. Žiūrėjau į ją, nieko ne
suprasdamas, apstulbęs ir, i 
tur būt, atrodžiau toks vie
nišas ir apleistas, kad ji 

į priėjo visai arti manęs ir 
■ vėl pasakė:

— Kaip tu vadinies?
— Hdis!
— Ildis? O koks keistas' 

vardas, o mane vadina Li
le. Einam, Hdi, pasižiūrė- 

!sim arčiau. O kodėl tu su 
vaikais nežaidi? Ildi, rei- 

I kia būti linksmam, aš ne- 
) mėgstu liūdėti, man ir tė-. 
velis sakė, kad aš visuo-1 
met turiu juoktis, kaip: 
mano amžinatilsė mamy
tė.

Ji jau neturėjo motinos. 
Aš vėliau sužinojau, kad 
jai buvo tik metai, kai jos 
motina užsieny staiga mi
rė, o tėvas tada su mažąja 
Lile atvažiavo į mūsų mie
stelį, kaip privatinis gynė
jas.

Joe (Ducky) Medwick, 
kuris persikėlė iš Cardi- 
nal, St. Louis baseball žai- 
dikų būrio į Dodger, 
Brooklyne.

Visi N. A. Vyčly Apskrido
/»__Lxt_z_
nPffliTinmi

Š. m. liepos 28 d., sekmadienį, 
Montėllo, Mass., įvyksta Lietu
vos Vyčių N. A. Apskričio ge
gužinė, kurioje bus įvairaus 
sporto, žaidimų ir graži muzika.

Įvairūs balsai skamba jauni
mo atžvilgiu, jaunimas šaukia
mas organizuotis, burtis, veikti, 
nepamiršti lietuvių kalbos ir 
veikti Tautos gerovei. Daugelis 
jaunimo organizacijų šį balsą 
išgirdo, bet kaikurios jų nusi
vylė, kuomet surado pritarimo 
ir pagalbos vyresniųjų lietuvių 
tarpe. Ši gegužini rengiama 
grynai lietuvių katalikų jauni
mo pastangomis, todėl kiekvie
no lietuvio pareiga ją paremti 
savo dalyvavimu. Kai jauni

mas savo iniciatyva ruošia pa
rengimus, buriasi ir grupuojasi 
lietuviškon veiklon, tai vyres
nieji ir visos lietuviškos organi
zacijos turėtų tik džiaugtis ir 
visi kiek sąlygos leidžia pagel
bėti. Tikime, kad šį kartą ši N. 
A. Apskričio Vyčių gegužinė ras 
tinkamą atgarsį plačios lietuvių 
visuomenės tarpe ir visi ją pa
rems.

Įsidėmėkime liepos 28 d.,
Montėllo! Ruoškimės iš anksto 
šioje gegužinėje dalyvauti, nes 
kur jaunimas ką nors ruošia, 
ten visuomet būna nepaprastai 
jauku, smagu ir linksma. Gegu
žinėje skambės lietuviškos dai
nos ir lietuviška muzika nuo 
gegužinės pradžios iki vėlyvos 
nakties. Visi gegužinėn!

Kvieslys.

Liepos 9 d., 8:00 vai. vakare, 
7-tos gatvės svetainėje įvyko) 
ALKS So. Bostono kuopos mė-, 
nesinis susirinkimas.

Susirinkime buvo nemažas.)I 
skaičius studentų ir studenčių..

Mūsų dvasios vadas kun. A-j 
bračinskas atkalbėjo maldelę ir! 
visi energingai prisidėjo darbe." 

Keletą dolerių buvo surinkta 
nuo laimėjimo bilietų, kurie bu
vo išleisti parapijos išvažiavimo 
naudai.

Studentas Petras Kupraitis
davė raportą apie profesionalo 
Dr. Pr. Gaimio pagerbimo va
karą, kuris įvyks šį mėnesį. Jis 
taipgi išdavė delegatų raportą 
iš ALKS ir P. S. devinto seimo, 
kuris įvyko Thompsone liepos 
2-trą ir 3-čią dieną. Reikia pa- • 
stebėti, kad jo raportas buvo la
bai turiningas ir įdomus. Taip 
pat seimo įspūdžius pareiškė 
studentai: pirm. Jonas Berna
tonis, Vladas Brazauskas, ir 
Albertas Grinis.

Galutinai susirinkimas nutarė 
turėti naujų narių vajų lig rug
sėjo mėnesio, kuomet bus su
rengtas naujų narių priėmimo 
ir susipažinimo vakaras.

Per vasarios laiką susirinki- 
į&ų nebus. Sekantis susirinki
mas įvyks rugsėjo mėnesį, pa
skirta diena bus vėliau praneš
ta. Jonas.

i

P-lė Anelė Marksartė, darbšti - 
vytė, sekmadienį, liepos 14 d., 
šventė savo gimtadienio išvaka
res. Draugai ir draugės jos 
gimtadienio išvakares gražiai 
paminėjo, palinkėdami jai geros 
sveikatos ir laimės ir įteikė pri
siminimui dovanėlę. Ilgiausių 
metų tau vyte! A.F.

>

■

i

P-nia Charles Bali (Jieva Na- 
rinkevičiūtė), buvusi sodalietė 
ir finansų raštininkė So. Bosto
no Vyčių kuopos sunkiai sirgo 
Šv. Vincento ligoninėje Bridge
port, Conn. Linkime jai kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Seni vyčiai.

*

Dėlko kai kurie jums gerai f
. A.  - A* A Z". . B 9 T Apažįstami draugai nebuvo pa

prašyti į party, “Blanche”? Ar 
mes jau neesame jūsų draugai?

r.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatve. .

Vakacijoms j Havaii, tarp daugelio sportininkų
(Bus daugiau) ir Robert Sweeney iš San Francisco irgi vyksta.



darbininkas

Chery Piknikas

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

Lietuvos Katalikų Naujos An
glijos Chorų Sąjungos metinis 
piknikas įvyks liepos 20-tą.

Chorai, kurie dar neužsire
gistravo, prašomi užsiregistruo
ti kuogreičiausiai. Taiposgi pra
šome visų chorų prisiųsti reser- 
vacijas prieš liepos 17 d.

Sekantieji chorai priklauso 
prie sąjungos: Boston, Cam
bridge, Norwood, Worcester, 
So. Worcester, Athol, Gardner, 
Westfield ir Brockton.

Komisija, kurie darbuojas, 
yra: Juozas K. Žemaitis, Tillie 
A. Aukštikalnis, Juozas Ivaška, 
Ai. Veraitis, Juozas Varaška ir 
Isabelle Balikonis.

Kainos į pikniką yra 50c. cho
ristams ir $1.00 svečiams. Bus 
duodama vakarienė, bus šokiai, 
o po pietų bus softball žaidimas 
merginų su vaikinais.

Su pagarba,
Tillie Aukštikalnis, 
Rašt. Chorų Apskr.

NORfOOD, MASS
Birželio 6 d. dėl nežinomos ir 

neišaiškintos priežasties pada
rė saužudystę Juozas Lukoševi
čius, 55 m. amžiaus. Jo žmona 
mirė keturi metai atgal, šeimos 
neturėjo. Žmonai mirus, Juozas 
Lukoševičius pradėjo gerti. Lu
koševičiai paėmę Domicėlę Čer- 
vokaitę, kaipo augintinę be ap- 
sirašymo. Ji dabar yra 26 metų 
amžiaus.

Velionis paėjo iš Vilniaus 
krašto, Žaslių par., Pajuociškių 
kaimo. Lietuvoje yra du bro
liai: Aleksandras ir Pranas, ir 
sesuo Marijona, o Amerikoje y- 
ra tetos Marijona Cervokienė, 
gyv. Baltimore, Md. ir Marijona 
Čepatienė.

Velionis paliko nemažai turto, 
kuris priklauso velionio broliam 
ir seserei. Andrius Venskus.

LIETUVIŲ 5-KOLONIEČIŲ 
PRAKALBOS

Birželio 28 dieną įvyko lietu
vių komunistų prakalbos. Jie 
užvadino “Norwoodo lietuvių 
džiaugsmo mitingas”. Reikia į 
pasakyti, tai buvo ne Norwoodo 
lietuvių džiaugsmo mitingas, 
bet Norwoodo lietuvių sovietų 
agentų—5-koloniečių prakalbos. 
Kalbėjo “Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba, jis kaipo kalbė
tojas labai menkas, nieko gero 
nepasakė, tik niekino Smetoną 
ir Lietuvos valdžią ir gyrė da
bartinę Lietuvos valdžią ir so
vietų Rusijos komisarus. Sako 
Lietuva dabar yra laisva, tai 
fanatikas, gal kam ji yra lais
va, bet ne Tėvynės mylėtojams 
lietuviams. Ji laisva tik Stalino 
agentams Lietuvos pardavi- 
kams. Sako dabar Lietuvoje de
mokratija yra grąžinta. Ar čia 
nejuokinga, dar Lietuvoje nebu-

vo tokios diktatūros, kaip dabar 
yra, kuomet Rusijos sovietų ko
misarai valdo. Po prakalbų bu
vo paklausta keli klausimai. 
Pirmas: kalbėtojas smerkė Sme
tonos valdžią, o nesmerkė da- 

i bartinės Lietuvos valdžios. Sme> 
tonos valdžia buvo pastatyta 
ne visų Lietuvos piliečių, bet 
Lietuvos žmonių. 0 dabartinė 
valdžia yra pastatyta ne visu 
piliečių ir ne Lietuvos žmonių, 
bet Rusijos komisarų-bolševikų. 
Antras klausimas. Bimba kalbė
damas sako, ar mums negaila 
Belgijos, Norvegijos kruvinų 

. kapų. Tada buvo paklausta 
Bimbos ,ar negaila Suomijos 

• kruvinų kapų, kur kraujagerys 
Stalinas su savo komisarais iš- 

. žudė tūkstančius nekaltų, ra- 
į miai gyvenančių žmonių. Tre

čias klausimas. Bimba sakė, kad 
Rusija yra Lietuvos motina. 
Paklausta, ar Rusija gelbėjo 
Lietuvą, kada lenkai norėjo Lie
tuvą užgrobti. Rusai Lietuvos 
negelbėjo. Ketvirtas klausimas. 
Kalbėtojas sakė, kad mes da
bar statysime paminklą kovoto
jams, žuvusiems už laisvę Lie
tuvoje. Paklausta Bimbos, o kas 
statys paminklus milijonams 
žmonių, kurie žuvo ir žūsta, ko
vodami už Rusijos laisvę, ku
riuos nužudė Stalino raudonieji 
komisarai. Penktas klausimas 
buvo paklaustas, ką padarė Sta
linas su tais lietuviais žmonė
mis, kurie pasiliko Rusijos už
imtose vietose. Išgabeno lietu
vius į gilumą Rusijos, tūkstan
čius žmonių, Lietuvos gyvento
jų išžudė. Vienas asmuo turėjo 
ir laišką iš Lietuvos, kuriame 
rašoma, kaip baisiai komunistai 
elgėsi su nekaltais Lietuvos 
žmonėmis. Buvo paklausta ir 
daugiau klausimų, į kuriuos 
Bimba bandė atsakyti, bet nesu
gebėjo, vieton atsakyti į klausi
mus nukalbėjo kažin kur. Ma
tyti, kad Bimba ne tik nenori 
atsakyti į klausimus, bet tas 
žmogelis ir negali atsakyti ,į 
klausinius. Žinoma tokiam Bim-

PADĖKA

Jūsų duosnias aukas.
Jūs iš geros širdies sūdė jote ir 
mums, seselėms, atsiuntėte per 
Jūsų gerąjį kleboną, begaliniai 
įvertiname ir su giliu širdingu
mu už jas dėkojame. Ypatingą 
didelį ačiū sakome kun. dr. J. B. 
Končiui už parodytą mums pa
lankumą ir visiems šitiems pa
aukojusiems Mt. Carmelie- 
čiams:

$5.00 — Kun. J. B. Končius: 
$2.00 — Eremičius, E.; Kelmin- 
skis, E.

Tarp žymesniųjų žiūrovų Warrenton, Va., kur įvyko 
lenktynės dėl Auksinio puodo, buvo ir šie žiūrovai: 
Carlos Martins, Brazilijos Ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms su savo dukteria Nora.

mes 
kovo- 
o tuo

ureme Radio Service pasiūly
mas priimtas, kurio savininku 
yra Juozas Davich. Jisai sutiko 
už $1,864. Pas jį dirba lietuvai
tė, Ona Labuckytė.

mūsų tautininkų ir socialistų, 
kurie visuomet gyrėsi, kad jie 
Lietuvių svetainę valdo, kai kas 
pasako, kad komunistų svetai
nė, tai mūs tautininkai ir socia
listai labai įsižeidžia, sako ne 
komunistų svetainė, nes 
esame Lietuvos patriotai, 
jame prieš komunizmą,
pačiu kartu duoda komunis
tams savo svetainę, kad Lietu
va niekintų ir prieš Lietuvos ne
priklausomybę darytų didžiau
sias agitacijas. Kita, kada Bim
ba kalbėdamas šmeižė Lietuvą 
ir Lietuvos patrijotus, tai iš 
mūsų tautininkų ir socialistų 
neatsirado nė vienas, kuris kal
bėtojui paduotų klausimą. Tai 
koki jūs esate Lietuvos patrijo- 
tai, o kalbate, ką darysime su 
komunistais, kad jie kalba lie
tuvių vard-j. Gal jums patinka, 
kad ir katalikus šmeižia. Pra
kalbose atsirado tik keli iš ka
talikų, kurie drąsiai davė Bim
bai klausimus ir stojo už Lietu
vos nepriklausomybę. Lietuviai 
katalikai visuomet kovojo ir

Stankauskas. 
Staveckienė,

Sekanavičius,

Specialis Modelis KC6

kurias

M.; Savulis, M.; šefleris, 
Staveckas, M.: Švabauskas. A.; 
Urbanavičienė, E.; Vaivada. G.; 
Zumas. A.: Antanavičius, Mrs. 
A.

Po $ .25 — Anužis, G.; Guš- 
i čius. M.; Kerdokas, M.; Lauri- 
j naitis, J.

Savo pasiaukojimu ir karšto
mis maldomis, sekdamos Jūsų 

i kilniu duosnumo pavyzdžiu 
I stengsimės Jums atsilyginti. 
Melšime Gerąjį Tėvą danguje, 
kad Jis visuomet tėviškai Jus 
aprūpintų ir kad Jo Apvaizdos 
gerybės plauktų į Jūsų name
lius. pripildydamos Jūsų gyve
nimą didžia palaima.

Šv. Kazimiero Seserys.

MOUHT CARMEL, PA.
- - . -

Neliūbavičius, M.; Povilaitis, 
M.: Pranskaitis. M.; Radžiūnas.
J. ; Raulinaitis, family: Rimo- 
kaitis. O.; Rugenienė. P.; Ryan. 
R.; Salasevičius, P.; Savulis. G.: 
Saveikonienė, O.;
M.; Shierant, V.; Sigaraitis. J 
šimniškienė, M.;
P.; Staveckas, V.:
B. ; Švabauskas, Mrs. L.; Urba
navičius, A.; Vasiliauskas. K.; 
Vilkauskas, M.; Vitas, L.: N. N.j

Po $ .50 — Balionis, K.: Bu
činskas, A.; Gudeliūnas, Mrs.
K. ; Gudeliūnas. Mrs. V.: Gus
čius, J.; Jakutienė, B.; Jenule-' 
vicius, M.; Jesinskiūtė, A.; Juo
kelis, S.; Kankevičienė, M.; Ka
rosas, J.; Kerdokas. D.; Kerdo- 
kas. M.; Laukaitis, J.: Luckus. 
A.; Medelis, Mrs.; Nedzinskas.
C. ; Pauža. A.; Pečiuliūtė, E.; 
Radzevičius, J.; Salasevičienė.

I

Po $1.00 — Andrulevičius, J.; 
Ašmena, Mr. and Mrs. Martin; 
Bartašius, Mrs. J.; Barysas, L.; 
Bendorius, V.; Bernotas Fami- 
ly; Bilinskas, Mrs.: Bražinskas, 
T.; Brazusky, Dr. J.; Bujaus- 
kas. J.; Butkerienė, O.; Dugi- 
nas, A.; Deimintas, J.; Eremi
čius, Ed.; Eremičius. E.; Gude- 
liauskas, P.; Guzevičius, A.: 
Guzevičius, O.; Juodis, Mrs. C.; 
Juškelienė, Mrs. T.; Kaminskas, 
V.; Kaminskienė, V.; Karavec- 
kas, V.; Kavaliauskas, O.:

j Keim, V.; Kerdokas, F.; Kijau- 
skas. J.; Kijauskas, M.; Kun- 
cas, T.; Leskauskaitė, M.: Li*u- 
šas. O.; Matulevičienė, K.: Ma- 
zurkevičienė, O.; McManaman, 
A.; Medelis, A; Merges, Mrs.

Antanas Masaitis sugrįžo iš i * Miliauskas, Mr. J., Miliū- 
Springfield’o ligoninės. Važiuos nas’ Miliauskas, J.: Mišk i- 
kelioms savaitėms į Lighthouse Qiūtė, O.; 

Point, New Haven, Conn. page- 
rinti sveikatą. A

— 1

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

Lietuvių Diena Nukelta Į 
Rugpjūčio 11 Dieną

Kazys Januša iš Newark, N. 
J. atvažiavo atostogų pas Anta
ną Masaitį, gyv. Hamlin PI.

Jurgis Jonas.

WASHM6T0N, D. C.

•

bai yra gera mulkyti tokius ne-įkovoia Lietuvos nepriklauso
mybę ir jie rėmė ne žodžiu, bet 
darbais ir aukomis. Žvalgas.

susipratusius mūsų lietuvius 
komunistus. Mat jie daugiau 

. nieko nežino kaip tik aklą ko- 
i munizmą. Kai atsiranda susi
pratusių lietuvių prakalbose ir 
duoda klausimus, tai Bimba tik 
raivosi negalėdamas atsakyti. 
Lietuviai komunistai niekuomet 
Lietuvos nerėmė, kada Lietuva 
tvarkėsi demokratiniu būdu, 
kada buvo pardavinėjami Lietu
vos laisvės paskolos bonai. Lie
tuviai komunistai ne tik nepirko 
bonų, bet darė didžiausias agi
tacijas, kad kiti nepirktų bonų, 
nes jie visuomet buvo Lietuvos 
priešai. Sovietų Rusijos agen
tai ir Lietuvos pardavikai. Geri 
susipratę lietuviai jų nerėmė 
ir i ju parengimus mažai lankė

si. Mat ir jų prakalbose mažai 

buvo. Buvo labai keista, kad iš

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

WESTFIElfi, MASS.
jau-Westfieldas yra antras 

niausiąs miestas valstybėje ir 
užima 38-tą vietą miestų sąraše. 
Jauniausias yra Gardneris, ku
ris tapo miestu vasario 28, 1923 
m. Westfieldas tapo miestu ba
landžio 9, 1920. Pirmu mayoru 
turėjome Jurgį W. Searle, ku
ris dabar yra “deputy director” 
valstybinio skyriaus.

Sekmadienį, liepos 28 d., 1 vai. po pietų, šv. Roko 
par. salėje, Montėllo, 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 suvažiavimas nukeltas vieną savaitę vėliau, tai y- 
ra įvyks liepos 28 d. 1 vai. po pietų, kaip aukščiau pa
taisyta. Antanas Zaveckas.

Vice-pirm.

Šiomis dienomis 40 WPA dar
bininkų buvo perkelti iš projek
tų į Trade School. Juos mokina 
mašinų ^darbus ir tą pačią algą 
jiems moka kaip ir pirma. Čia 
yra valdžios sumanymas jos di
deliame apsaugos prisiruošimo 
darbe.

Girdėt, kad daug privatinių, 
pramonių valstybės vakaruose 
pasiūlė savo dirbtuves ir maši
nas po darbo valandų WPA dar
bininkams, kad jie galėtų pasi-' 
praktikuoti mašinų darbą. Ligi 
šiol WPA nepareiškė ar šitais 
pasiūlyjimais naudosis ar ne. 
Yra sakoma, kad daug dirbtu
vių priims WPA darbininkus, 
kada jie užbaigs mokslą po nau
ja tvarka.

Baltijo - Amerikiečių D-ja tu
rėjo savo paskutinį susirinki
mą gegužės 27 d., Intemational 
Student House, 1708 New 
Hampshire avė, N. W. Draugija 
atnaujins savo veikimą rugsė
jo mėnesį.

Komitetas, paskirtas pirmi
ninko Dr. Ellis Haworth dėl va
saros veikimo programos pa- j 
ruošimo, susideda iš šių narių: 
Ant. Žilinsky, p. Ludmiila Floss. I 
Alfred Schroeder, L. J. Esunas. 
p. Viola Niemi ir Dr. J. S. Cou- 
tinhe.

Be to išrinkta vaidyba, kuri 
padarys savo pranešimus rugsė
jo mėn. iš šių asmenų: L. J. 
Esunas — pirm., Everett Ans- 
ley, Dr. J. de S. Coutinho. Au
gust Nihuia ir ponia Alice 
Thernton.

Susirinkime kalbėjo svečias w 
Dr. Herbert Wright, tarptauti- 
nės teisės profesorius Amerikos 
Katalikų universiteto. Paskaita X 

lietė Europos karą ir Amerikos 
tarptautinę padėtį. Po kalbos 
buvo išpildyta suomių ir lietu- V
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vių graži meninė programa. Be 
to, įvyko pietūs, kuriuose daly
vavo draugijos nariai ir svečiai.

Neseniai Policijos Komisija 
paskelbė, kad įtaisys policijos 
radio sistemą. Pridavė įvairias 
kainas dėl tokio darbo. Aukš
čiausia kaina buvo $2350. Bu

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dtl visokių reikalų.

1 PAPER HANGING PAINTING

Bronis Koprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Naujosios Anglijos tradicinė LIETUVIŲ DIENA 
ir Dainų šventė turėjo įvykti LIEPOS 4 d., Marianapo
lio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Kadangi prieš 
liepos 4 d. naktį ir beveik iki pietų smarkiai lijo, iš tos 
priežasties Lietuvių Dienos rengimo komisija nutarė 
LIETUVIŲ DIENĄ rengti RUGPIŪČ1O - August 11 d., 
Kolegijos parke, Thompson, Conn. Taigi, prašome vi
sų Naujosios Anglijos lietuvių ruoštis į tradicinę Lie-

Mockapetrienė, M.;»tuvių Dieną.

,s™: P HIL C O
CONSERVADOR
ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

pėdų įtalpos <R1*|Q
. SPECIALIS MODELIS KC6 (Pllt/tvU

62

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.

sudėti 
Viduje

I
i

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

Sanuel Kaufman, 1^°^? Prez. ir Kasininkas
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Antradienis. Liepos 16. 1940 DARBININKAS — 6
s

LIETUVIŲ DIENA NUKELTA
Rugpiučio-August 11 Dieną

I
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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

Marianapolio Kolegijos Abiturientai Visi Ruoškitės | Conn. 
Trijų Apskriay Gegužinę

Adolfas Ališauskas, 
“Hitler”

’39.
’39.

nors retkarčiais ir jis kartu su 
kitais pasirgdavo tinginio liga. 
Jau gerai pramoko lietuvių kal
bos ir visur didžiuojasi tąja sa-

’39. vo tėvų kalba. Šiaip jis visuo-

Sporto sekcija ’36, ’37, ’38, 
Meno Sekcija ’36, ’37, ’38, 
Klasės sportas ’36, ’37, '38, 
Futbolas ’36, ’37, ’38, ’39. Krep-' met yra linksmas, visada šypso- 
šinis ’38, ’39. Svaidinys ’36, ’37, si. Dar niekam nepavyko jį 
’38, ’39. Kėgliai ’36, ’37, ’38, ’39. rimtai užpykdyti. Per visus ke-

Adolfas gimė 1919 metais turis metus jis buvo energingas 
sausio mėn. 22 dieną Scranton, studentų kuopos narys 
Pa. Abu jo tėveliai gimę ir augę jodavo pareikšti savo 
Lietuvoje. Savo sūnų Adolfą jie nes. 
stengėsi išleisti į aukštuosius , . _Dar daugiau Adolfas 
mokslus. ,sizymejęs sporte. Be jo nebuvo

Pradinius mokslus Adolfas apsieita nė vienoje sporto šako- 
baigė lietuvių Šv. Juozapo pra- je. Jis vienas geriausių futboli- 
džios mokykloje. Po to keturis ninku, krepšininkų, baseboli- 
metus mokėsi amatų mokyklo- ninku, kėglininkų. Galime net 
je. Prieš keturis metus pats do- tikėtis, kad kada nors susilauk- 
mėdamasis ir tėvelių pataria- sime iš jo pasaulinio masto 
mas atvyko į Marianapolį.

Jau keturi metai praslinko A- 
dolfui gražiajame Marianapoly-. Marianapolyje ir sportuoti. Jo 
je. Mokslas jam neblogai sekasi, tikslas yra tapti treneriu. Lin-

kime, kad tavo troškimai išsi- Marijampolės, tėvelis iš Vilka- 
pildytų. Eik, Adolfai, į gyveni- viškio. Tėveliai nuoširdžiai 
mą drąsiai, energingai, ženk stengiasi sudaryti sąlygas savo 
lietuvybės keliais!

ir nebi- 
nuomo-

yra pa-

sportininko.
Jis mano ir toliau studijuoti

t.

vaikams pasimokyti.
Pradinius mokslus Juozas 

! baigė šv. Kazimiero lietuvių

i

Jau artinasi paskirta diena, 
tai yra liepos 21, kurioje įvyks 
trijų katalikiškų organizacijų 
apskričių metinė “Dainų šven
tė”, arba gegužinė.

Rengimo komisija jau yra ga-' 
vus pranešimus iš apylinkių ko- 

I visos energingai 
studijavo Junior High School. I darbuojasi savo kolonijose ir 

i Juozas turi < 
Į praktinius mokslus.
metų studijų High School’e jis 
įstojo į Commerce Business 
Course. Tada jam teko dvejis 
metus dirbti krautuvėje. Darbo 
nebijodamas jis ryžosi mokytis 
vakarais ir per tuos dvejis me
tus sėkmingai baigė kursą ir Į 
gavo pažymėjimą. Šių mokslo 'lal^iš Washington Depot, daly- 
metų rudenį atvyko į Mariana- į vaus gegužinėje. Gautas prane- 
polį ir čia ruošiasi tolimesnėms Šimas, 1'~J ;
inžinerijos studijoms.

Tik vienus metus kartu su 
mumis gyvenęs Juozas pasiliksi

* *

mokykloje. Po to vienus metus į lonijų, kad

didelį palinkimą į ■ tikisi skaitlingai dalyvauti, ypa-į
_ _ _ - i a?______z ±____r—    JX '

II
I

Po vienų I tingai jaunimas yra susidomė
jęs būsima gegužine, nes teko 
girdėti, kad visų kolonijų para
pijų chorai prisižadėjo dalyvau
ti programoje. Conn. Valstybės 
didis veikėjas p. A. P. Krikš
čiūnas, ir vėl šį metą puikiai 
pasidarbavo skelbimų rinkime, 

j taipgi pareiškė, kad visi lietu-' 
i_ •* ii r_____ i_r__ l__ __a.
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41 Jefferson St., Telephone 128 Westfield, Mass.

VVESTFIELD LAUNDRY AND GENERAL 
CLEANING COMPANY

WAMSUTTA MILLS

New Bedford, Mass.

Tel. 554
M Y PACKAGE STORE

New Bedford’s Leading Retail Liquor Store 
410 North Front Street New Bedford, Mass.

kad skaitlingai rengiasi 
pribūti svečių į gegužinę iš 
Brooklyn, N. Y. ir Worcester, 
Mass.

[ Gegužine bus paįvairinta’ turi- 
mūsų atmintyje ilgai. Nekartą ■ ninga programa, kurią išpildys 
jis mus linksmindavo savo špo-| parapijų chorai, kalbą pasakys 
sais, duodavo pavyzdį mėgti i gegužinės garbės svečias, pralo- i 

, , . t * ..i tas kun. Jonas Ambotas, išmokslo vadovėlius. Juozas taip; Hartford Conn Dr M j Auk.l

KIDDER & DAVIS

692 M Al N STREET

Juozas Brazauskas,
“Brovvn” •

High School pirmininkas ’39, 
’40. Plenumo vice-pirmininkas 
’39, ’40. Futbolas ’39. Krepšinis
39. Svaidinys ’40. Sporto sekei- pat yra ir geras sportininkas., štakalnis, iš Waterbury, Conn. 
ja ’39, ’40. Meno sekcija ’39, ’40. ‘ Jei lavintųsi,

Juozas yra vienais metais jau
nesnis už atgautąją Lietuvos 
Nepriklausomybę. Gimė 1919 
m. vasario mėn. 16 d. Worces- 
ter, Mass. Jo tėveliai abu su-, 
valkiečiai: mamytė kilusi iš fesijos aukštybių.

Compliments of

FOR SAVINGS

Avon, Mass.

AVON SOLE CO.

Comp/imenb of

ILGIAUSIŲ METŲ!

Compliments of

LAMBSON FURNITURE COMPANY

MMSSBSW»«WSMSXXMXSX««<36<WC«*

WOONSOCKET INSTITUTION

Woonsocket, R. I.

Compliments of

VITRIFIED WHEEL COMPANY į
Westfield, Mass. a

WESTFIELD, MASS.

'X

Jt

House Furnishers And Decorators

Fitchburg’s Oldest Furniture Store

PHONE 1107

THE BLUE STONE QUARRY
CRUSHED STONE

South Main Street Acushnet, Mass.

Telephone 2775

jį _ _

gal galėtų būti; 
sunkaus svorio bokslininku, nes 
sveria 235 svarus.

Linkime draugui Juozui su 
tokiu pat darbštumu ir užsispy
rimu pasiekti pasirinktos pro-

Fitchburg, Mass. sir apskričių pirmininkai, taipgi 
vietinis klebonas, kun. J. Jan
kauskas. Bus įvairių lenktynių 
už kurias laimėjusiems bus į- 
teiktos dovanos. Šokiams gros 
pagarsėjęs Edvardo Digimo or
chestras iš Waterbury, Conn. 
Jauni ir seni gerai žino, kur tik 
groja minėtas orchestras ten 
visada galima smagiai pasišok
ti. Jei oras bus šiltas patariu 
neužmiršti atsivešti Bathing 
Suit’s, nes yra persirengimui 
kambariai ir patogi vieta pasi
maudyti.

Taigi mamytės, tėveliai, se
sytės ir broleliai, neužmirškit, 
kad liepos 21 d., yra mūsų val
stybės Lietuvių Diena, suvažiuo- 
kit visi skaitlingai, kad bendrai 
pasilinksminus, pasiklausius 
gražių dainelių ir praleidus die
ną prie vandens tyrame ore.

Rengimo komisija nuoširdžiai 
užkviečia apylinkių kolonijų 
dvasiškiją ir profesijonalus 
dalyvauti šioje gegužinėj. Vieta į 
jau yra visiems gerai žinoma 
Sea Cliff Pavillion Morris Cove, 
Conn. Reikia važiuoti keliu, ku
ris eina į Ligthhouse Ęoint. M.

Compliments of

VVEBBER LUMBER & SUPPLY COMPANY 

Fitchburg, Mass.

FITCHBURG,

FITCHBURG SAVINGS BANK

745 MAIN STREET

MASS.

NAUJI PILIEČIAI

Net keturios mūsų parapijos 
žymios veikėjos susilaukė Dievo 
dovanų pereitose dvejose savai
tėse: Marijona Radzevičiūtė—
Matelienė, Valento Matelio 
žmona, susilaukė sūnaus, o 
taipgi ir jos sesutė Ona Radze
vičiūtė Day džiaugiasi sūnumi. 
Ona Česniūtė Juknelienė, Juozo 
Juknelio žmona, ir turi sūnų, o 
Rožė Beinoraitė Galinienė, Vin
co Galinio žmona, jaučiasi lai
minga apdovanota dukterimi. 
Sveikiname visas naujas ma
mytes, mūsų bažnytinio choro 

, buvusias ištikimąsias giesmi
ninkes. Lai gerasis Dievulis su

keikia joms visoms daug džiau
gsmo iš jų kūdikių. Nėra abejo
nės. kad šie visi nauji Amerikos 

užaugs pavyzdingais 
ir didžiuosis lietu

viais. Sveikiname naujagimių 
Karolių

Dar dvi lietuvaitės priėmė mo
terystės sakramentus, p-lė Vio
la Statkevičiūtė, Šv. Petro ir 
Povilo iškilmėje, šeštadienį, bir
želio 29 d., o p-lė Pranciška Ma- 
ziliauskaitė sekmadienį, birže
lio 30 d. Abu šliūbai buvo su šv. 
mišiomis. Statkevičiūtė paėmė 
sau už vyrą Jurgį Granofsky, 
P-lės Švč. Gerosios Patarties 
parapijos, o Maziliauskaitė su
situokė su jaunuoliu Robertu 
Piccirilli šv. Leono parapijos. 
Statkečiūtei atnašavo mišias

I

kun. Antanas Dubinskas. o Ma- 
ziliauskaitei, kun. dr. Mendelis. 

I Abi porelės paeina iš pavyzdin
gų katalikų tėvų, todėl ir vestu
vių puotos buvo rimtos. Kaip ' piliečiai 
ponus Granofskius taip ponus' katalikais 

i Piccirillius nuoširdžiai sveiki
name. Linkime jiems ilgiausių tėvuSi Valentą Matelį, 

metų ir daug Dievo malonių jų Day. Juozą Juknelį ir Vincą Ga- 
naujam gyvenime. linį. Dieve jiems padėk tinkamai

> • I "

I

X»!

atlikti naujai įgytą tėvų atsa
komybę.

Kun. A. Dubinskas Atostogose
Per visą liepos mėn. kun. An

tanas Dubinskas ilsisi po sun
kių metų darbų. Išvažiavo lie
pos 3 d. ir grįš į Baltimore rug
pjūčio 3 d. Atostogų metu at
lankys pasaulinę parodą New 
Yorke, Atlantic City ir kitas 
poilsio vietas. Pirmadieniais ir 
antradieniais kun. dr. Mende- 
liui pagelbsti jo seminarijos 
mokslo draugas kun. dr. Swee- 
ney. Sekmadieniais kun. klebo
nas Lietuvnikas užpildo neesan
čio kun. Dubinsko vietą, klausy
damas išpažinčių ir atnašauda
mas šv. mišias.

• • • * * 2^ *

F. M. & T. E. ANDREW

Insurance — Investments — Real Estate

Lawrence, Mass.

NATIONAL BANK

OF LAVVRENCE

Member Federal Deposit Insurance Corporation

BAY STATĖ MERCHANTS

BOUCHER’S *

CLOTHIER TO MEN and BOYS
1209 Acushnet Averuie Phone 4444 New Bedford j

•'S .. . I l
* *■■
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Antradienis, Liepos 16, 1JH8
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{vietines žinios
LDS 1-mos KUOPOS

SUSIRINKIMAS
sitraukė. Tad prašomi visi na
riai būtinai atsilankyti. Valdyba
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Antradienį, liepos 23 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je įvyks LDS 1-mos kuipos mė
nesinis susirinkimas. Susirinki
mas svarbus, nes bus kalbama 
apie kuopos istoriją ir bus pa
tiekta paveikslai pasirinkimui ir 
užsisakymui, kuriuos kuopa nu-

Pasmerkė LietuvosK

DAKTARAI

Iš Lietuvos atvykusio Jauni
mo Ratelio iniciatyva sudaryta 

į komiteto patangomis, buvo su- 
: šauktas Lietuvių salėje, liepos 
9 d. masinis mitingas. Tvankia
me ir karštame ore salė prisi
kimšo kiek tik tilpo prakaituo
jančių lietuvių. Visi matyt no
rėjo išgirsti apie nelaimės ištik
tą mūsų tėvų žemę Lietuvą.

Susirinkimą atidarė jautria 
kalba prieš kelis metus iš Vil-

i (Jonas Krukonis, nepersenai vei
kęs bendrai su komunistais 
“bendrame fronte”. Bandė įti
kinti savo buvusius draugučius, 
kad užleidimas ant Lietuvos pu
sę milijono kacapų su tankais ir 
kitokiais karo pabūklais nieko 
gero Lietuvai nežada; kaikurie 
dabartinėj valdžioj esą jam pa
žįstami lietuviai, greičiausiai e- 
są ten iš prievartos, arba kad 
nors kiek sušvelninus rusų žiau
rumą, bet jie nieko savarankiš
kai negalį daryti, bet turį vyk
dyti Maskvos komisarų įsaky
mus. Rodė Sovietų Rusijoj iš
leistą lietuvių vaikams vadovė
lį, kuris nors lietuvių kalboje 
išleistas, bet apie Lietuvą ar 
lietuvius nėra nei žodžio. Gar
binama tik Rusų raudonoji ar
mija, cholkozai, ir bolševikų 
didvyriai. Atskleidus puslapį su 
Stalino atvaizdu, keli komunis-

niaus atvykęs ir lenkų priespau- į kėliai pradėjo smarkiai ploti.

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapo8us

517 E. Broadway,
So. Boston, Masa.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12,
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Suimtomis nuo 9 iki 6 v*L vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tol. TROwbridge 6330.

JohnRepdfc,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
27S HARVARD STREET,

Kampas Imnan arti Centrai Sq., 
Camorldge, Masa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

(VAIRŪS SKELBIMAI
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,jMaas^ (9-18)

dą ant savo pečių nešęs, jaunuo-
! lis Ant. Mat joška.

Pirmas kalbėjo p. S. Michel- 
sonas. Jis be kitko pasmerkė 
Sovietų Rusijos įsibriovimą į 
Lietuvą ir pareiškė, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia nėra Lie
tuvos žmonių rinkta valdžia, 
bet Rusijos komisarų pastatyta, 
ir todėl ji turi dirbti ne Lietu
vos žmonių gerovei, bet Mas
kvos komisarų naudai. Laike jo 
kalbos kaikurie komunistėliai 
labai nervavosi, ypatingai vie
nas barzdaskutys nuo Broad- 
way, ji prisiėjo net malšinti.

Antras kalbėjo inž. B. F. Si- 
mukaitis iš Fitchburg, Mase. 
Savo energingoj kalboje nurodė 
komunistų paikystę jei jie ma
no, kad rusai įsibriovė Lietuvon 
su tikslu Lietuvos žmonių būvį 
pagerinti. Girdi, kaip jie galį 
Lietuvos žmonių būvį pagerinti, 
^tad patys badaują ir kasmet iš

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

J. K-pa. (VAIRŪS SKELBIMAI

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GREYH L DUNDI
vm s, ?

imi
t f
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Lietuvos' pirkdavosi tūkstančius 
galvijų ir kitokių maisto pro
duktų. Girdi, tai esąs senas ru
sų imperializmas — grobti silp
nesnius kraštus.

Vietoje caro Rusijoj sėdįs da
bar Stalinas, kurs einąs carų 
pėdomis. Aštriai pajuokė ko
munistus už tikėjimą Maskvos 
melams, būk lietuviai vogę bol
ševikų kareivius. Tai girdi grei
čiausiai, kaip koks kacapėlis 
bandė lįsti pas lietuves mergi
nas, tai kaimo bernai pasigavę 
gerai įkrėtė... Latvijoj, Estijoj, 
Suomijoj ir Rumunijoj nieks 
bolševikų kareivių “nevogė”, o 
vistiek tuos kraštus Stalinas 
užpuolė... Kvietė grįžti lietuviš
kus bolševikus prie sveiko lietu
viško proto, o nestatyti savęs 
pajuokai, taip kvailai teisinant 
Rusijos grobonišką imperializ
mą.

Baigiant programą kalbėjo p.

Visi nustebo pamatę, kad tų, už 
Staliną piojėjų tarpe buvo ir A- 
merikos Legijono Dariaus Pos
to buvęs komandierius Rimkus? 
Man kilo klausimas: jei Stalinas 
p. Rimkui yi*a idealas, tai keno 
naudai jis veikia Amerikos Le
gionierių tarpe? Vėliau p. Rim
kus reikalavo balso...

Po p. Krukonio kalbos vakaro 
vedėjas perskaitė rezoliuciją 
pasmerkiančią Sovietų Rusijos 
žygį sulaužant padarytas su 
Lietuva sutartis ją okupuojant.

Už rezoliuciją beveik visi pa
kėlė rankas, o priešingiesiems 
liepiant atsistoti atsistojo pus
tuzinis tamsių komunistėlių, ku
rie pasirodė, kad jie didžiuojasi 
esą Maskvos dvasios vergai.

Padengimui lėšų aukų surink
ta virš $17.00.

Susirinkimas baigtas visiems 
bendrai sugiedant Lietuvos 
himną. Buvęs.

REZOLIUCIJA

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Mass. TcL Dedham 1304-W

PRANAS'GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
Grafitu Avė.,

A \
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(vesk Vienodų Šilumą | Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite j boilerį fdSti Oil burnerj su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guzlką ir turėsi tokią Bliumą, kokią norėsi. Nėra : 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metamo Maimokitl Ir nereikės pradėti j 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVISPLUMBERIS fR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

!
siauskas, M. Kilmonytė; gi Svarstytas sumanymas; 
—p Virakas, J. Jo- dėl LDS N. A. Apskričio

•.............................  diena!
. So.l 

Išrinkta delega-! 
duoda LDS ir LSS? — (tai: J. E. Karosas, A. F.

Vasario 25,1917, tarp ki-1 Kneižys, J. L. Petrauskas, 
tų reikalų išrinkta komisi- M. Žoba, P. Gedraičiūtė, J.

Drieš — F. V
kubauskas ir Varžinskai- steigimo. Nustatyta < 
tė. Kun. F. Kemėšis, vedė- birželio 24, 1917 m.
jas ir Teisėjas. Tema: Ką Bostone.

(Šiais metais Lietuvių
Darbininkų Sąjunga mini 
savo 25 metų gyvavimo su
kaktį. Organizacijos istori-

. ja rišasi labai artimai su
kuopų gyvavimu ir veiki- kad prižiūrėtų darbi- Merkelionis, P. Špokas, M. 
mu. Taigi LDS organizaci- ninkus, kad jie priklausy- Sundukienė, Ona, Meškau- 
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston,
Mass., istorija. Red.).

tų prie gerų unijų: — A. F. skaitė, J. Mickevičius, P. 
Kneižys, J. Jokubauskas, Miliauskas, A. B. Muraška. 
M. Zoba, F. Strakauskas, ĮLDS Seimą atstovai: — 
J. Ramanauskas, V. Var- 
žinskaitė.

Balandžio 9, 1917, įvyks
ta nepaprastas susirinki- 

išrinkta nauja valdyba:— mas> tikslu aptarti, kaip 
pirm. • ’ '
ce-pirm. .. ------------
tė; prot. rast. Aleksan-: Darbuotis į komisijas įė- 
dras Muraška; fin. rašt. — a. p. Kneižys, K. Jone- 
A. Dagis, ižd. — S. Norei- - vičius, A. Muraška, J. Pet
ka; maršalka — A. Bendo- rauskas, O. Meškauskaitė. 
raitis; knygų peržiūrėtojai i Bal. 22,1917, —Per spau- 
— J. Šaparnis, J. Glinec-^dos savaitę nutarta eiti 
kis, P. Petrauskas; kasos 
glob. — O. Meškauskaitė, 
P. Miliauskas.

Aukota į kalėdinį fondą 
iš kp. iždo $10.00 ir iš na
rių sukolektuota 34 dol. 
Viso pasiųsta $44.00. Na
rių kuopoj — 103.

Sausio 25, 1917, rapor
tuota, kad LDS kp. fėruose 
uždirbo parapijai $280.50.

Kuopos Ižde — $48.62.
Rengiama debatai. De- 

batoriai: M. Venys, A. Vai-

(Tęsinys)
Sekantiems 1917 metams

— J. Petrauskas; vi- ‘ geriau prisirengti 
m. — V. Varžinskai-1 LDS Savaitės.

prie

J. E. Karosas, J. L. Petrau
skas, M. Zoba, A. F. Knei
žys, kun. F. Kemėšis, O. 
Meškauskaitė, J. Cervo- 
kas.

Liepos 5, 1917, — Į LDS 
seimą išrinktas dar vienas 
delegatas — F. Virakas. Į- 
nešimas seimui, kad turėti 
priverstiną streikierių fon
dą.

( Bus daugiau)
1 per stubas ir pardavinėti 
knygas, laikraščius ir pri-
rašinėti prie LDS.

J. Glineckis siūlo sutver
ti N. A. Apskritį. Sumany
mas priimtas.

Geg. 27, 1917, — Nauji 
nariai: Morta Andriulaitė, 
Julijona Kazlauskienė, 
Juozapas Mickevičius, O- 
na Bagočaitė, Marijona 
Sundukienė, Julijona Ri- 
žinskiūtė, Vaclovas Iva
nauskas, Juozapas N. Di- 

Lm, ir Jonas Skudris.
klausoma — pačių lietuvių val
doma.

5) Šią rezoliuciją nutariam 
pasiųsti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentui, Lietu
vos, Rusijos ir kitų valstybių 
atstovybėms Washingtone ir 
paskelbti spaudoje.

Ant. Matjoska 
Jonas Krukonis 
Antanas Kučas

ro par. bažnyčioje, norintieji 
bus įrašomi į Škaplierių Broliją.

Liepos 18 d., 11 vai. ryte, baž-

Jutz«M.DBs
Laikrodininkas

Taipgi ir pataiaau.

3M WMT SROADWAY 
•a. Boatan, Masa.

L----..—......

South Boston Gange
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 Se. Boston, Mass.

John Tuttle turėtų gauti para
mą visų lietuvių šiuose rinki
muose, net svetimtaučiai turė
tų jį remti, atsižvelgiant į jo 
kvalifikacijas.

Jonas, sūnus Kazimiero ir Jus
tinos Tetulių, gimė ir augo So. 
Bostone. Nuo mažens jis pasi
žymėjo savo gabumais ir darbš
tumu lietuvių tarpe. Jis baigė 
Boston aukštesnę English 
(high) mokyklą 1934 metais. 
Įstojęs į Bostono Universiteto 
komercijinį fakultetą, jį baigė 

į 1937 metais B. S. laipsniu. Po 
to jis ėjo Bostono Universiteto 
Teisių Fakulteto mokslus ir 
baigė 1940 metais su LL. B.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7-9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabūžlal 
bOtų tvariai Hpiautl.

paveskite t( darbą mums.

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at-nytinėje salėje, W. 5-th St. bus laiP®niu- Per ištisus mokslo me- 

rodomi Vasarinės Mokyklos vai
kams- judami paveikslai. Jiems 
ir mažojo choro nariams įžanga 
5c., kitiems vaikams, 10c., 
augusiems žmonėms 15c.

su-

tus Jonas dirbo su lietuviais, 
dėl lietuvių ir dėl Lietuvos la
bo, kur tik buvo reikalinga. To
kia tikra lietuviška dvasia tu
rėtų būti inspiracija visiems 
čia gimusiems. Turėdamas lie
tuvišką nusistatymą, Jonas už
sitarnavo visų Amerikos pilie
čių paramą. Turėdami omenyje 
jo aukštą mokslą ir gausius pa
tyrimus, mes visi balstuotojai 
galim būti tikri, kad nedarysim 
klaidos, duodami jam pilną pa
ramą. Pilietis.

GRABORIAI

S. Barasevičkis h* Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbla 2537.

South Bostono ir apy
linkės lietuviai, susirinkę į ma
sinį mitingą, liepos 9 d., 1940 
metais, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje, kampas 
E ir Silver gatvių, So. Boston, 
Mass., ir išklausę pranešimų a- 
pie dabartinę Lietuvos padėtį, 
KONSTATAVOME. KAD:

Nežiūrint į tai, kad Sovietų 
Rusija buvo padariusi su Lietu
va sutartį 1920 metais, pripa
žindama jai pilnai etnografines 
sienas, su sostine Vilnium,

Nežiūrint į tai, kad spalių 10 
d., 1939 m., Sovietų Rusija pasi
rašė su Lietuva savytarpio ap
sigynimo sutartį ir užtikrino 
nesikišimą į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Nežiūrint to, kad Lietuva pa
sitikėdama Sovietų Rusijos duo
tomis sutarty garantijomis, lei
do jai laikyti Lietuvoje savo ka
rines bazes; Sovietų Rusija 
remdamosi nepamatuotomis 
priekabėmis Lietuvą okupavo ir 
tuo būdu sulaužė padarytas su 
Lietuva sutartis ir duotas ga
rantijas, o taip pat pažeidė Lie
tuvos suverenitetą.

Atsižvelgiant į visą tai, tebū
nie NUTARTA:

1) Protestuojame ir smerkia
me imperialistinį Sovietų Rusi
jos žygį prieš menkutę ir niekuo 
nekaltą Lietuvą.

2) Nepripažįstame ir smerkia
me Sovietų Rusijos kišimąsi į 
Lietuvos vidujinius reikalus;

' tai yra diktavimą kas ir kaip 
turi valdyti Lietuvą.

3) Kviečiame visus geros va- 
' lios lietuvius, nežiūrint kur jie
bebūtų, prie vieningumo, kant- 

j rybės, ištvermės ir ryžtingai 
stovėti Lietuvos nepriklausomy
bės sargyboje.

4) Mes, Amerikos lietuviai 
pasižadam Jums, broliai Lietu
voje, visomis galimomis prie
monėmis padėti, kad Lietuva 
ant visados liktų laisva, nepri- į liepos 16 d., 8 vai. ryte. Šv. Pet-

ŽINUTES
Ruošia Pagerbimą

I

i

Liepos 13 d., apsivedė Juoza
pas Lazickas su Joana Rakaus
kaite, gyv. 742 E. 7th St. Liudi
jo Albertas Lazickaa ir Alena 
Rakauskaitė.

Liepos 14 d., tapo pakrikšty
ta duktė Kazimiero - Katrės 
Gerbutavičių vardais Karolina- 
Katrė. Kūmai buvo Tarnas Ger
butavičius ir Alena Griffin.

Artinasi prie altoriaus vytis 
Albertas Paliulionis, tarnaująs 
Jung. Valstybių laivyne, liepos 
21 d., 12 vai. dieną, ves, buvusią 
choristę, Adolfiną Velvekytę, 
gyv. 258 Bolton St.

Liepos 14 d., kun. K. Jenkus 
su kun. čebatoriu, iš Waterbu- 
ry, Conn., išvažiavo automobi
liu atostogų.

Liepos 14 d., tapo pakrikšty
tas sūnus Andriaus ir Onos 
(Pociūtės) Solari vardais Do
na 1d - Andrius. Kūmais buvo 
Liudvikas Bodio ir Estela Bo- 
dio.

Pasisakė ui Lietuvos laisvę. 
Liepos 9 d., vakare, piliečių klu
be, susirinko apie 300 south bos
toniečių ir išnešė rezoliuciją už 
nepriklausomą Lietuvą, t. y. 
prieš sovietų komunistų okupa
ciją ir priespaudą.

Liepos 15 d., Randige Trust 
fondas išvežė busais dienai šv. 
Petro parapijos vaikus. Eks
kursijoje dalyvavo kai kurių 
vaikučių motinėlės, seserys mo
kytojos, kun. Virmauskis 
kun. A. Abračinskas.

ir

Panos Marijos Škapliernos.

Kaip Pranas Galinis gavo 
Harvardo Universiteto Filosofi
jos Daktaratą už parašytą mok- , 
slinį veikalą, liečiantį lietuvių 
tautą, jos kalbą ir istoriją, tai 
pajusta būtinas reikalas šį kuk
lųjį mokslininką ir lietuvį patri- 
jotą kokiu nors būdu pagerbti.

Tuo tikslu susirinko būrelis 
darbuotojų ir nutarė suruošti 
viešą pagerbimo bankietą nau
jajam Filosofijos Daktarui. 
Bankietas įvyks Liepos 24 d. 
1940, Hotel Minerva, 214 Hun- 
tington avė. Boston, Mass.

Į ruošimo komitetą įeina šie: 
Bostono miesto Teisių Departa
mento narys, adv. Jonas Griga
lius pirm., Dr. Paulina Lužac- 
kas ir stud. Jonas Bernatonis— 
vice-pirm., O. Ivaškienė — raš
tininkė, Jonas L. Petrauskas — 
ižd., ir nariai: F. Grendelytė, S. 
K. Griganavičius, A. Ivaška, J. 
Kumpa, P. Kupraitis, A. P. Ne
viera. Pr. Razvadauskas ir adv. 
A. Jankauskas — Young.

Norintieji pagerbimo bankie-Į 
te dalyvauti, vietas sau galite! 
rezervuoti pas komiteto narius.! 
Rap.

—
LIETUVIS KANDIDATAS, 
| Massachusetts House of į 

REPRESENTATIVES

iš

1

PRISIDĖJO PRIE LIETU
VIŲ DIENOS

Pereitame "Darbininko” nu
meryje tilpo eilė Lietuvių Die
nos rėmėjų, kurie prisidėjo su 
aukomis. Dabar dar pribuvo se
kantieji rėmėjai: pp. Barasevi- 
čius, Pašakarnis, Masulienė, 
Smigelskienė, Raudonienė, Aš- 
menskas, J. Svagdys.

Nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą.

I

losephV.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Vyčių, 17 Algirdo 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 17 d., Vyčių 
kambariuose, 7:30 vai. vak.

Valdyba.

i

Atsiliepdamas teigiamai į ra-i 
ginimus jo draugų, bei gerų pa-! 
žįstamų, John C. Tuttle (Tetų-į 
lis), gyvenantis Nr, 123 P St., 
South Boston, Massachusetts, 
kandidatuoja į House of Repre- 
sentatives nuo 6-to Suffolk dis- 
trikto, kuris apima gerą dalį 
South Bostono.
rinkimai 
tember) 
rinkimai 
vember)

įvyks
17 d., 
įvyks
12 d..

Nominacijos 
rugsėjo (Sep- 

1940, o galutini 
lapkričio (No- 

1940.
I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Orab«r*ai ir Baleamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nokti 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 081S 
Tel. ŠOU Boston 2809

Peter J. AKUNEVICH
(Akunevičius)

FUNERAL SERVICE
258 W.Broadway So. Boston, 

Massachusetts
Tel. Šou 4486

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

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

1
f



DARBININKAS 8Ancrad.en.o, L.epos 16 1940

Puikus pavasaris, mokąs gė
lių glėbiais nusagstyti mūsų gy
venimo takus, taip pat savo 
grožyje nešioja įpintus erškė
čius. Žmogaus gyvenime dažnai 
džiaugsmas kartu buvoja su liū
desiu. Artimu laiku 30 šv. 
Pranciškaus Akademikių pergy
veno savo džiaugsmo ir liūdesio 
valandą. Džiaugsmo, nes paga
liau sulaukė tos reikšmingos ir 
seniai laukiamos dienos. Jų ke
turių metų darbas Šv/ Pranciš
kaus Akademijoj pagaliau ap
vainikuotas atestatu. Liūdesio, 
nes turi skirtis su savo brangią
ja Alma Mater, su brangiomis 
auklėtojomis, mokyklos draugė-

mis, ir žengti į naują nežinomą 
gyvenimą.

Užbaigtuvių iškilmės prasidė
jo su abiturienčių puošniu ba
lių Pittsburgo prašmatniausia
me viešbutyje, Schenley Park 
Hotel. Viena iš mokytojų, p-lė 
K. Mileriūtė buvo vakaro pri
žiūrėtoja bei vedėja. Birželio 12 
d. paskutinį kartą bendrai susi
rinkusios akademijos salėje, a- 
biturientės šventė savo klasės 
šventę, prisiminę savo klasės is
toriją. patiekę 1940 m. 
paskutinį testamentą, 
kiekvienos abiturientės 
Po to trečiokės vaišino
rientes išleistuvių arbatėle.

Galutinės išleistuvės įvyko 
birželio 14 d. ryte su iškilmin
gom pamaldom akademijos ko
plytėlėje, o vakare puošnioj sa
lėj. daugybėje tėvų, ir svečių a- 
kivaizdoje buvo įteikiami moks
lo atestatai. Programos žymiau
sią dali išpildė akademijos cho
ras ir orchestras, kurie paruošė 
publikai klasikinės muzikos 
koncertą. Dvi akademijos žy
mios solistės pamargino kon
certą savo gražiais balseliais.

klasės 
nulėmė 
ateitį, 
abitu-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernas 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.

Akademikių prisirišimas bei 
mokyklos įvertinimas yra per
duodamas šiame jų atsisveiki
nimo akte:

“Skaudu... liūdna... be galo 
I skaudu šiandien tarti paskutinį 

atsisveikinimo žodį... Gyvenant 
taip saugiai ir linksmai tuos 4 
metus Seselių auklėtojų globo
jamos. atrodė, kad šios gražios 
Šv. Pranciškaus dukrų šeimos, 
nieks nedrįs ardyti... Tačiau tą 
padarė laikas...

Rods neseniai, lydimos saulė5

*

tų troškimų susirinkom čia a- 
teities rūmams kurti pamatus, 
kuriems medžiagos mums davė 
Seselių pasiš kentusios širdys... 
Nesenai, paspausdamos viena 
kitai ranką, pasidalinom nepa
žįstamais žvilgsniais... o šian
dien turim skirtis, būdamos sie
lai taip artimos... Nesenai pa
linkusios ant suolų sprendėm 
painius uždavinius, nuo ryto lyg 
vakaro mokslo išraustoj vagoj 
sėjom savo jėgas, savo troški
mus, šiandien štai po piūtks su 
darbo vaisiais... Mūsų klasėj, 
raizgės tūkstančiai svajų apie 
ateitį ir gražiausiomis lyg auk
so gijomis, mes iš jaunatvės pa
vasario raštų, audėm laimės 
kilniuosius audinius... Taip pat 
neseniai pro akademijos vartus, 
įžengėm į naują gyvenimą, bet 
laikas pasukęs savo metų ratą, 
mus pastatė vėl prie jų, už kurių 
jau laukia pasaulis, jo gyveni
mas ir uždaviniai...

Ar ne tiesa, sesut, kad šie ke
turi metai mums buvo gražūs, 
brangūs ? Čia visuomet savo 
jausmams rasdavom kilnų pri
tarimą. Mūsų pažiūras, mūsų 
siela švelniai auklėjo pasišven- 
tusios širdys... Tat tai kas, kad 
Laikas pavogė tuos keturis me
tus, tačiau mes iš jų pavogsim 
tų keturių metų gyvenimą, gi
liai į širdis įsodinsim, iš kurių 
neįstengs išraut pasaulis nė jo 
pažiūros...

Brangūs, Mylimi Globėjai, Se
selės Mokytojos! Šiandien, kada 
širdyj tiek daug liūdnaus skaus
mo, mums trūksta žodžių, ku
riais galėtume išreikšti savo be
galį dėkingumą... Jūsų rūpes
tingoj globoj mes buvom toli 
nuo žemės skriaudų ir neteisy
bių, ir į naują gyvenimą mes 
žiūrim su neramiai plakančia 
širdimi. Ar mes ištversim be jū
sų vadovavimo visas pasaulio 
kovų sunkenybes? — O, gal ten 
mūsų laukia baisi praraja su 
nevilties tamsa?... Tačiau Jūsų 
karžygiškas pasišventimas ir 
auka mūsų labui, mūsų sielose 
išaugino tvirtą tikėjimą, viltį ir 
meilę. Jūsų nuoširdūs pamoky
mai, Jūsų parodyta mums mei
lė, saugos mūsų kelią nuo iškry
pimų ir stiprins. Mylėdamos Jė
zų, ir su Jo vardu mūsų lūpose, 
mes nepaklysim pasaulyje, ne
pamiršim likti dėkingos ir amži
nai maldauti, kad Jo Širdyj Jūs 
rastumėt gausų atlyginimą, už 
suteiktą mums šių keturių me
tų gyvenimą... Lakštingala.

Detroito Žinios
School. 

(sewing 
tėveliai, 
paruošė

S »< 
į

Birželio 20 d. Alice Kiuberiū- . žmona iš Newark, N. J., atosto- 
tė pabaigė Cass High 
pasižymėjus siuvimu 
and designing). Jos 
biznieriai Kiubcriai,
skanius pietus ir suprašė links
mų svečių būrį, kurie gėrėjos 
graduantės darbais ir įteikė 
daug gražių naudingų dovanų ir 
palinkėjo laimingai 
siekti mokslo.

ir toliau

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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gavo pas mokyklos dienų drau
gą Jurgį ir Mariją Kasevičius, 
švęsdami savo vienų metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jie 
praleido daug linksmų valandė
lių su giminėmis, pažįstamais ir 
draugais.

Birželio 28 d. Agota Aušrienė 
iš Chicagos ir Hollywood, Flori
doje viešėjo kelias dienas pas 
pusbrolį Praną ir Oną Jurgu- 
čius. Aplankė sunkiai sergančią

čiai vedė grupes visokių tautiš
kų ratelių, žaidimų. M. Stankie- 
nė, M. Svabonienė, J. Simulie- 
nė ir kitos komisijoj tvarkingai 
vaišino visus alučiu ir “pop”.

Girdėti visi turėjo “good 
time”, ir jau keletas patarė a- 
teityje liepos 4 d. ruošti visuo
met sąjungiečių 54 kp. metinį 
šeimynišką išvažiavimą. Kodėl 
ne?

Šv. Pranciškaus Seserų Vedamos Aka
demijos, Pittsburgh, Pa., 1940 Abitu
rienčių Laida.
Viršuj Šv. Pranciškaus Akadem i j o s 
Rūmai.

Hollywood’e, Floridoje, apie 
septyniolika mylių nuo Miami, 
Florida, taipgi yra nemažai lie
tuvių ir Miami. O. Y;

M. Gustaitienė iškėlė linksmą 
“baby shower” savo dukrelei 
Agnei. Gražus būrys viešnių pa
silinksmino. Daug naudingų do
vanų paaukota jaunai panelei.

Bronė ir Stasys Druškauskai 
grįžo iš atostogų. Linksmai pa
sakoja laimingą kelionę turėjo 
savo naujam “forduke". Apva
žiavo nemažą dalį Pennsylvani- 
jos, West Virginijos ir Ohio 
valstybės. Dalyvavo liepos 4 d. 
Pittsburgo lietuvių suvažiavi
me, reiškia daug linkėjimų vi
siems nuo seserų pranciškiečių. 
Aplankė gimines Sharron, 

'Youngstown ir Cleveland ir lie
tuvių darželį. Druškauskai bū- 
iami dideli lietuviškos literatū
ros mylėtojai šiomis dienomis 
oadovanojo miesto knygynan 
‘foreign dept.” sekančias lietu
viškas knygas: “Jono Biliūno 
Raštai”, “Huckleberry Finnas”, 

“Kraujo Lašai“, du tomus Dr. 
Vinco Pietario Raštų, “Auksi
no Obuolio Istorija” ir “Trys 
Keleiviai”. Atostogas leisdami 
>asiskaitykite šias naujas lietu
viškas knygas. Ačiū Druškaus- 
':ams už tokį sumanymą ir ges
tą. O. Y.

niko rugp.-August 24 d., Biru
tės Darže. Bus leidžiama gražių 
dovanų. Patartina įsigyti nors 
po vieną.

Liepos 4, M. S. 54 kuopos šei
myniškas išvažiavimas linksmai 
praleista River Rouge parke. 
Vieta komisijos surasta buvo 
tikrai patogi, apsupta dideliais 
žaliais medžiais, išklota žalia 
žole ir buvo paruošta stalų, sė
dynių ir dar kelios krosnys pa
sišildyti valgiams. Diena buvo 
graži saulėta (kurių lik šio lai
ko Detroite trūko). Narės su 
savo vyrais ir šeimos linksminos 
lig vėlumos. Buvo kelios vieš
nios — Baniskevičienė iš Green- 
field, Mass., Gertrūda Krem- 
bliūtė iš East Vandergrift, Pa. 
ir kitų. Vakarienei artinantis, 

Antanas Kratavi-

ls Mano Patyrimo
Atidarius duris, išsigandau 

pamačius kambarį įvairaus am
žiaus žmonių. Nejaugi jie ligo
niai, maniau, kad aš tik viena 
’.igonė. Kelios slaugės sušilę 
darbavos, mainydamos ligonius. 
Pamačius daktarą, laukiau iš
dėstymo ligos. Jis kalba ir už
duoda nelengvą uždavin, bet su 
linksma šypsena ir lengvu ges
tu. Žengiant per slenkstį pasi
darė šviesiau, lengviau, nes dak
taras steiiges palengvinti skaus
mus. Parvežė mane vyras namo, 
puoliau ant kelių pasimelsti 
prie didžiojo gydytojo, — Die
vo, kad palengvintų dvasiškai. 
Vėliau daviau žinutę draugijai, 
už kelių dienų atvyko lankyto
jos su linksma šypsena, geroj 
nuotaikoj — tai sesuo sąjungie- 
tė arba draugė, Lietuvos duktė, 
— vėl, rodos, lengviau daros. 
Kaip esu laiminga ir dėkinga, 
kad prisirašiau prie tokių nau
dingų lietuviškų organizacijų! 
Artimiausias kaimynas visados 
negali atlankyt taip kaip orga
nizacijų narės, nes jos skirtos 
lankyti. Dažnai mes manom, 
kad visados būsim jaunos ir 
sveikos, bet “laikas bėga ir ne
laukia nieko”. Nėra tos ligonės, 
kad neįvertintų lankytojas. 
Taigi tik viena iš kelių tūks
tančių buvusi ligonė, patarčiau, 
kad kiekviena mergaitė, moteris 
prisirašytų prie gerų lietuviškų 
katalikiškų organizacijų dėl 
laimingesnės ateities gyvenime. 

Ona Jurgutiene.

Kadangi dauguma geradarių 
gyvena įvairiose miesto dalyse, 
ir žinodama, kad skaito lietu
viškus laikraščius, šia proga 
noriu padėkoti sesėms sąjungie- 
tėms už puikias gėles, lankyto
joms sąįungietėms: M. Šeirie- 
nei, M. Simmons. M. Jarušienei, 
ir M. Kasevičienei už suteiktą 
ramumą; O. Kratavičienei už 
atvežimą lietuviškų knygų, pa
siskaitymui ir prielankumą; R. 
Valetkevičienei, M. Stankienei, 
E. Paurazienei, M. Valetkevičie
nei, O. Jakubienei, A. Laurinai
tienei, 
kams, 
čiams, 
kams.
užuojautą. Taipgi ačiū drau
gėms Lietuvos Dukterų draugi
jos lankytojoms: M. Brinzienei 
ir M. Bartnikienei už nenuils
tantį lankymą ir visiems ki
tiems, kurie kokiu būdu lengvi
na mano skausmus. Ačiū!

Ona Jurgutiene.

Reiškiama didelė užuojauta 
Marijonai Jurienei ir jos šeimai, biznierius, 
netekus savo brangios motinė-. čius, vaišino visus skaniu kilba- 
lės, kuri sulaukus senatvės, ke- ,su, kurio galima pirkti jo mė- 
lios savaitės atgal, mirė ir palai- J sinyčioj. Ona Kudžienė pavaiši- 
dota tarp giminių Pennsylvani- i no skaniu lietuvišku bulviniu 
joj. ; kugeliu. Ona Banionienė šviežiu

-------------- sūriu. Būrys klausės Mikalsevi-
M. S. 54 kp. narės J. Šimu- gįaus “portable radio”. Vera 

lienė ir O. Jakubienė skubi- Tulauskienė ir A. Balkienė lai- 
kad jau,nas išdalyt kuo daugiausia lote- mėjo žaidimų dovanas.- Centro 
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Petro ir Petronėlės
sūnus Vincas pabaigė
Centrai High School
žiais pasižymėjimais.

X. Vincas mėgins studijuoti medi-• giminaičiais bei pažįstamais pa- 
l.cįnos mokslą. Good Luck, Vinc!įsimatyti. Ji pasakoja, I * J 
r ‘ Birželio 24 d. Juozas Belža su kelios šeimos lietuvių gyvena'rijos knygučių dėl sąjungos pik- pirm. E. Paurazienė nenuilstan-

Medonių
Catholic 
su gra- puseserę Joaną Astrauskienę.

Girdėti Turėjo progos ir su kitais savo

Medoniams, Druškaus- 
Krembliams, Miklsevi- 
Astrauskams, Matani- 

Rakauskams už linksmą


