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New Yorko lietuvių SLA 
organas “T-nė” paduoda 
žinias iš Kauno, kurias pa
pasakojo tūlas p. V-s ką 
tik atvykęs iš Lietuvos. 
Štai ką jis sako:

“Kada rusų kariuomenė atėjo, 
į Kauną, ji pirmiausia užėmė 
bankas ir valdžios įstaigas. 
Bankai buvo apstatyti raudono
sios armijos kareiviais ir nie
kas į jokį banką nebuvo įlei
džiamas. Rusai Lietuvoj pir
miausia puolė prie pinigų, kaip 
Hitleris Austrijoj ir Čekoslova
kijoj. Finansų ministeris E. Gal
vanauskas veikiausia rezignavo 
todėl, kad Lietuvoj nebeliko fi
nansų.

“Rusų kariuomenė ėjo per 
Kauną keturias dienas ir ketu
rias naktis. Ėjo visokios kariuo
menės dalys ir skrido šimtai 
milžiniškų lėktuvų, skrido že
mai, taip kad nuo jų ūžimo Kau
ne negalima buvo apsiklausyti. 
Didelės eilės žmonių per išti
sas dienas buvo apstoję Maisto, 
Pieno Centro ir kitas valgių san
krovas. Daugelis liko be mais
to. Ūkininkai sustojo vežti mai-j 
stą į Kauną ir į kitus miestus, \ 
nes pradėjo abejoti apie lito: 
vertę.

“Rusų kariuomenė veržėsi 
Lietuvon visais keliais ir šunta
kiais, kokie tik yra Lietuvoj. 
Visur važiavo tankos ir sunk
vežimiai ir jojo kazokai. Per 
keturias dienas Lietuva buvo 
paskendusi dulkėse. Visi javai 
pasidarė nebe žali, bet palši 
nuo dulkių. Lietuvoj nebuvo lie
taus. Jeigu greit nepalis, Lietu
vos javai sunyks dulkėse. Lie
tuvoj nėra sukrautų maisto re
zervų. Elevatoriuose yra tik 
tiek grūdų, kiek reikia sėklai. 
Lietuvai gręsia badas.

“Buvo sakyta, kad rusai pas
tatys savo kariuomenę tik ke
liuose Lietuvos punktuose. Bet 
rusų kariuomenė užplūdo visą 
Lietuvą. Visi miestai ir mieste
liai ir net kaimai yra pilni rusų 
kariuomenės. Nors rusų kariuo
menė vežėsi su savim maisto, 
bent tiek kiek reikia maršui, 
bet ji turės būti maitinama Lie
tuvos maistu, nes dėl transpor- 
tacijos netobulumo pristatymas 
maisto iš Rusijos tokiai didelei 
armijai yra neįmanomas.

“Lietuvoj rusų kariuomenės 
• dabar gali būti apie vienas mi

lijonas kareivių. Tankų suva
žiavo daugiau kaip du tūkstan
čiai. Labai daug tankų yra mil
žiniško didumo, daug didesnės 
ir stipresnės už vokiškas. Viso
kiausių orlaivių suskrido Lie
tuvon gal daugiau kaip trys 
tūkstančiai. Labai daug skrido
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Katalikas, kurs neramia 

kataliklikos spaudos, neturi 
teist* vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Tautos Garbei Jie Paaukojo Rooseveltas "Įšaldė" Lietuvos

A. a. Stepas Darius

ja Stalinas, pasaulio dar
bininkų vadas”.

Reiškia laisvos ir neuri- 
klausomos Lietuvos nėra. 
Sovietų sudaryta Lietuvai 
vyriausybė su pagalba 
raudonarmiečių privertė 
visus Lietuvos gyventojus 
balsuoti už komunistų 
kandidatus, kurių progra
moje yra reikalavimas pri
jungti Lietuvą prie Rusi
jos. Tai buvo kartu ir re
ferendumas. Susirinkęs 
seimas tik patvirtins bal- 

________ r_______ savimus ir formaliai pa- 
šingai, būtent, “Lietuvoje skelbs Lietuvą prijungtą 
santykiai su Raudonąja prie sovietų... Lygiai tas 
armija kuonenuoširdžiau- 
si”. Ar taip?

Štai liepos 15 d. žiniose 
ta pati dainelė:

Dabartinė Lietuvai skir
ta vyriausybė, kaip vienas 
laikraštis pastebėjo, susi
dedanti iš žurnalistų, mo
kės reklamuotis. Tiesa, 
reklamuojasi, bet labai 
naiviai iki nuobodumo.
Kasdien gauname iš Kau

no per Konsulatą žinias ir 
veik visos baigiasi žo
džiais: “Lietuvoje santy
kiai su Raudonąja armija 
kuo nuoširdžiausi”. Kam 
to reikia ? Gal Paleckio val
džia nori, kad mes tuos 

įžodžius suprastume prie-
i
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“Kaunas, liepos 15 d. — 
Liaudies Seimo rinkimai 
visoje Lietuvoje vyksta 
nepaprastai gyvai, tvar- 

I kingai. Sekmadienį vieto
mis balsavo visas šimtas 
nuošimčių. Dėl lietaus rin
kimai pratęsti pirmadie- 

' niui. Tvirtėja Lietuvos 
SSSR bičiuliški santykiai. 
Maskvos sutarties 20 me
tų proga Paleckis pasiuntė 
telegramą Kalininui; Nat- 

i kevičius vizitavo komisa
rą užsienių reikalams. Lie
tuvoje santykiai su Rau
donąja armija kuo nuošir
džiausi”.I
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pat įvyko Estijoje, kaip 
pranešama iš Talino; tas 
pat buvo Latvijoje. Komu
nistai pardavė Lietuvą Ru
sijai; pardavė už pelningas. 
sau vietas valdžioje. Bet 
istorija liudija, kad visi iš
davikai nelaimingai už
baigia savo dienas.
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Berlynas, liepos 18 —! 
Lietuvos rinkimai į “liau-Į 
dies seimą” įvyko praeitą 
sekmadienį ir pirmadienį. 
Prieš rinkimus Lietuvos 

j žmonėms buvo paskelbta, 
kad kurie nebalsuos, tie 

Į bus skaitomi Maskvos 
Į priešais. Nors sekmadienį 
lietus lijo, bet 90 nuošim
tis, o kitur 100 nuošimtis 
balsuotojų balsavo kaip 
vienas žmogus. Už komu
nistų parinktus kandida
tus visi balsavę. “Liaudies 
seimo” atstovai jau išrink
ti ir greitu laiku susirink
sią paskelbti naujus įsta
tymus, pritaikant juos so
vietų Rusijos režimui. Bal
suotojai taip pat turėję 
tarti “taip”, kad Lietuva
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keturmotorinių bonrbnešių. Lai- būtų prijungta prie Rusi- 
svės Alėją sunkiosios tankos . ................
pavertė į purvą.

“Iš patikimų šaltinių p. V-s 
sužinojęs, kad Rusija dabar tu
ri 40,000 tankų ir arti tiek 
rinių orlaivių.”

ka-

I

Raudonarmiečiai jodinė
jo gatvėmis. Visur buvo iš
kelti parašai: “Lai gyvuo-

1

Aleksandrija, liepos 18, 
— Mūšiuose su Anglijos 
kariuomene Italija neteko 
20 lėktuvų. Italijos vyriau
sybė skelbia, kad jų laivy
nas apšaudė.'Anglijos laivą 
Ark Royal. kiek laiko at
gal, Hitleris sakė nuskan
dinus Ark Royal. Turėtų 
susitarti.

"Balsavo 95-100
Nuošimčių" Lietuvoje

iš

A. a. Stasys Girėnas# . —
A. a. Stepas, Darius ir 

Stasys Girėnas septyni 
metai atgal mūsų tautos 
jaunuoliai pasiaukojo Tė
vynės Lietuvos garbei.(Žemiau paduotas žinias

Lietuvos prisiuntė “Darbinin-, Taip, Darius ir Girėnas 
kui” Lietuvos Generalinis pasiaukojo laisvos ir ne- 
Konsulata*. Jos yra ofieialės priklausomos Lietuvos 
Paleckio valdžios žinios. Ga- garbei. Šiandien Lietuva 
Įima drąsiai sakyti, kad tos jau nebeturi nei laisvės, 
žinios yra pagamintos ant nei nepriklausomybės. Ją 
Maskvos kurpaliaus. Lietu-' pavergė rytų meška su 
vis, kuris trokšta, kad Lietu-: 
va būtų laisva ir nepriklau
soma, netiki, kad tėvynėje 
viskas būtų taip, kaip Palec
kio vyriausybė skelbia. Apie 
lietų Lietuvoje negalima abe
joti, bet kad Lietuvoje būtų 
visko apsčiai, tai abejojame. 
Jeigu raudonarmiečiai dar 
visko nesudorojo, tai sudoros, 
ir Lietuvai gresia badas.

Red.).

I

pagalba mūsų tautos iš
gamų. Mūsų tauta turi ne
mažai Darių ir Girėnų, ku-

rie šiandien lūpas sukandę 
laukia progos nusikratyti 
svetimą jungą. Ateis va
landa, kada jie bus pa
šaukti aukotis Tėvynės 
Lietuvos garbei, kaip au
kojosi Darius ir Girėnas. 
Tik kantrybės ir ryžtingu
mo! Lai a. a. Dariaus ir Gi
rėno pavyzdys sustiprina 
mūsų tautos jaunuolių šir
dyse tėvynės meilę ir pasi
ryžimą aukotis dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės!

Washington, liepos 18 —I Amerikos vyriausybė pa- 
Jungtinių Amerikos vals- darydama šį žygį, aiškiai 
tybių prezidentas Roose- įrodo, kad dabartinė Lie- 
veltas “įšaldė” (uždėjo tuvai vyriausybė nėra tei- 
draudimą) Lietuvos, Lat- sėta, kad kraštas yra prie- 
vijos ir Estijos turtą Ame- varta užgrobtas Rusijos,

. rikoje, kad Rusija jo ne- kaip Prancūzija, Norvegi- 
užgrobtų, kaip užgrobė ja ir kt. yra užgrobtos Hit- 

; Pabaltijo kraštus. Pre- lerio. Kada Lietuvoje bus 
zidentas pareiškė, kad Lie- pačių piliečių išrinkta vy- 

i tuvos, Estijos ir Latvijos riausybė ir Rusija ištrauks 
turtai Amerikoje yra “į-* savo komisarus ir Raudo- 
šaldyti”, ir nebus leista nąją armiją, kada Liėtu- 
svetimai valstybei jų pasi- va vėl bus nepriklausoma, 
savinti. Valstybės komer- tada Junginių Amerikos 

:------- 1-_valstybių v Sausybė su
tiks atiduoti' /Imtuvai jos 
turtą. Šis Amerikos vy
riausybės padarytas žygis 
yra sveikinamas visų tė
vynės Lietuvos mylėtojų. 
Amerikos vyriausybė, kaip 
ir visi laisvi lietuviai Pa
leckio valdžios nepripažįs
ta.

cijos skyrius apskaičiuoja 
turtus sekančiai: Latvijos 
$400,000; Estijos $320,000; 
Lietuvos $270,000. Kaip ži
noma, Amerikos vyriausy
bė yra uždėjusi draudimą 
— “įšaldė” ir Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Luk- 
sembourgo, Danijos ir 
Norvegijos turtų Ameri
koje.

Rooseveltas Išrinktas Kandidatu

rinktas Wallace, Žemės C-
Chicago, III., liepos 18 d. į vice-prezidentus bus iš- 
- Šį rytą Demokratų Par-

tijos seimas išrinko kandi- kio Departmento sekreto- 
datu į Jung. Valstybių pre
zidentus trečiam terminui 
perz. Franklin Delano Roo-

rius.
Kai kurie demokratai ne- 

i patenkinti, kad prez. Roo-

Kitą Savaitę Paskelbs Lietuvos 
Prijungimų Prie Rusijos

Berlyno ir Stockholmo 
spauda praneša, kad kitą

“Kaunas, liepos 16 d. savaitę Lietuva, Latvija ir
Rinkimai visoje Lietuvoje. Esti ja 'paskelbs, kad jos o- 

' praėjo nepaprastu • ........---- . _ •
' ziazmu. Balsavo 95—100 
nuošimčių. Kraštas dideliu 
susidomėjimu laukia sei
mo susirinkimo. Spaudai 
pilna įvairiausių sumany
mų krašto gerovei atsta
tyti. Kauno įmonių darbi
ninkai renkasi tarybas. 
Gyvenimas Lietuvoje eina 
normaliausiai. Visko aps
tu. Kelinta diena gražiai 
palyja, derlius pagerėjo. 
Gausiai plaukia aukos 
liaudies kultūros fondui. 
Lietuvon atvyko koncer
tuoti žymiausios Sovietų 
artistų pajėgos”.

KASYKLOJE ŽUVO 63 
DARBININKAI

Portage, Pa. liepos 18 — 
Sonman kasykloje ištiko 
sprogimas ir iš 82 darbi
ninkų 63 žuvo.

Anglija Reikalauja Laivų

en^]ficialiai prisijungia prie 
" sovietų Rusijos. Tuo pačiu' 

laiku Estijos valdžia išlei-’ 
do dekretą, kuriuo įsako 
kiekvienam gyventojui, 
kad įsigytų Sovietų rau-

I

doną vėliavą.
Lietuviai, išeiviai gerai 

žino, kad Lietuvos nepri
klausomybės panaikini
mas ir Lietuvos prijungi
mas neišeina iš Lietuvos 
gyventojų valios. Lietuvos 
gyventojai buvo priversti 
balsuoti už komunistų or
ganizacijos, kuri buvo į-

seveltJ- *Xez ^°°TVelta3!seveltas išrinktas kandida- 
gavo 946 13 30 balsų pir-.^u Įre^įam terminui, nes 
muoju balsavimu, kuomet . laužo Amerikos tradiciją. 
VI,slkl‘l, k^didttal Ligšiol dar nebuvo prezi-
tik 149 1—15 balsų sude-! 6 F
jus į krūvą. Kas tie kiti, 
kurie gavo mažumą: Far- 
ley gavo 72 27—30; Garner 
— 61; Tydings — 9 ir pu
sė; Hull — 5 2—3.

Spėjama, kad kandidatu nų kandidatą Willkie.

dento, kuris kandidatuotų 
ar būtų išrinktas trečiam 
terminui. ,

Nepatenkinti demokra
tai pasisakė už respubliko-

POPIEŽIUS TEIKIA PAGALBĄ 
RUMUNAMS

Vatikanas, liepos 18 — 
Popiežius Pijus XII pa-

Maskva Džiaugiasi "Rinki
mais" Pabaltijį

steigta sovietams okupa-!siuntė sumą pinigų gven.
vus Lietuvą, kandidatus į 
seimą. Lietuvoje legalizuo
ta tik komunistų partija, 
kurios nariais yra iš pože-iI

Maskva, liepos 18 — So- mių paleisti ir iš Maskvos1 
vietų spauda džiaugiasi, importuoti. Kitos partijos 
kad Lietuvoje, Latvijoje ir uždarytos; spauda, žodžio 
Estijoje be opozicijos ‘Dar- ir sąžinės laisvė atimta, 
bininkų Žmonių partija’ Laikraščius redaguoja iš 
pravedė “rinkimus” taip Maskvos importuoti cen- 
sekmingai. zonai ir mūsų tautos Ju-

Lietuvoje esą balsavo ^os' 
1,386,569 balsuotojų. Sep- 
tyniosdešimts devyni ats
tovai “išrinkti” į ‘Liaudies 
Seimą’.

tojo Sosto atstovui Rumu
nijai, kad būtų suteikta 
pagalba žmonėms pabėgu
siems iš Besarabijos ir Bu
kovinos, kurias Rusija už
grobė.

CIO Išbraukia Nacius— 
Komunistus

Pittsburgh, Pa. liepos 18

— Plieno kompanijos dar
bininkų CIO unija pareiš
kė, kad visi komunistai, 
naciai ir fašistai išvaromi 
iš unijos.

Naciai Ištremia Vatikano 
Atstovus

Vatikanas, liepos 18 — 
Vokietijos nacių vyriausy
bė ištrėmė iš Belgijos ir 
Olandijos Šventojo Sosto 
atstovus.

100 laivų, jie esą reikalin
gi karui prieš Vokietiją. 
Anglija taip pat sako, kad 
reikalinga nors keli tūks
tančiai lakūnų, kurie nors 
kiek moka valdyti lėktu
vus. Anglijos atstovai A- 
merikoje ieško lakūnų, 

• kad jie laisva valia sutiktų 
į įstoti į didžiosios Britani-

Sovietu - Anglijos 
Pasitarimai

Londonas, liepos 18 —į
Anglija reikalauja, kad
Jungtifniį Amerikos vals
tybių vyriausybė parduotų; jos kariuomenės eiles.

Šiomis dienomis tarp so
vietų diktatoriaus Stalino 
ir Anglijos ambasado
riaus Cripps vyksta pasi
tarimai, bet kol kas nėra 
žinių apie ką jie tariasi.

I Lietuviai, kuriems bran
gi laisvė ir nepriklauso
mybė ne tik Lietuvos, bet 
ir šios šalies, privalo griež
tai protestuoti prieš Sovie
tų Sąjungą (Rusiją) ir 
prašyti Jung. Valstybių 
vyriausybės nepripažinti kitą dalį išpildysime įrekorduotais muzikos kūriniais. 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užgrobimą; prašyti pri- locycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų ir lietu- 
pažinti Pabaltijo valsty- viškos muzikos. Remkite tuos biznierius, kurie skel
biu atstovus, kurie atsto-jbiasi laikraštyj “Darbininke” ir Darbininkų Radio 
vauja tas valstybes šioje programoje, 
šalyje, kaipo nepriklauso-

Imų valstybių atstovai.

Darbininky Radio Programa
šeštadienį, liepos 20 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys jaunas daini
ninkas ir muzikas p. Antanas Pažasis iš Dorchester, o

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki-

Skelbimus siųskite adresu: Darbininkų Radio, 366 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680.

/



Penktadienis, Liepos 19, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidentas "Įšaldė" Trijų 
Pabaltijo Valstybių Turtą

Šiomis dienomis prez. 
Rooseveltas uždėjo drau
dimą ant visų trijų Pabal
tijo valstybių: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos turto 
Amerikoje.

Lietuva, Latvija ir Esti
ja Komercijos Departmen- 
te turėjo indėlių, kaip aps
kaičiuojama apie milijoną 
dolerių,

Komercijos Departmen 
tas paduoda, kad šioje ša
lyje Pabaltijo valstybės 
turėjo indėlių šiaip: Lietu
va $270,000; Estija $320, 
000; Latvija $400,000. Čia 
neįskaitoma Pabaltijo val
stybių sumos pinigų, ku
rios yra sudėtos Jung. 
Valstybių bankose. Kiek 
Pabaltijo valstybės čia tu
ri pinigų, dar nėra pa
skelbta.

Neabejojame, kad Lietu
va, Latvija ir Estija prez. 
Roosevelto žygiui yra pa
tenkintos, kaip patenkinti 
tų trijų valstybių išeiviai. 
Tik komunistai pyksta ir 
nervuojasi, kad jų “matuš- 
kos” komisarų smurtas 
Pabaltijo valstybėse ne
pripažįstamas.

99 Nuošimtis Balsavęs 
Lietuvoje

Iš Stockholmo rašo Otto 
D. Toliušius, New York 
Times koresponde n t a s, 
kad oficialės balsavimo 
skaitlinės paskelbtos Kau
ne parodo, kad “Darbinin
kų Žmonių Blokas”, -domi
nuojamas komunistų, ku
rio tikslas prijungti Lietu
vą prie Sovietų Rusijos 
gavo daugiau balsų, kaip 
Latvijoj ir Estijoj.

Balsavimų skaitlinės esą 
šiokios: rinkimuose daly
vavo iš visų užsiregistra
vusių balsuotojų 95.51 
nuoš.; už vienos partijos, 
būtent: “Darbininkų Žmo
nių Bloką” balsavo 99.19 
nuošimtis.

Tačiau, Latvijoj kai ku
riuose distriktuose baisa- e

Hitlerio Taikos Pasiūlymas 
Anglijai

Roma, Italija, liepos 18— 
Italijos vyriausybė kalba, 
kad Hitleris rengiasi pa
siūlyti Anglijai taikos są
lygas. Iš Berlyno praneša
ma, kad taikos paskutinį 
pasiūlymą Hitleris pada
rysiąs trumpu laiku. Jei 
Anglija atsisakys tartis 
apie-taiką, tada Hitleris 
duosiąs ženklą ją sunai
kinti.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Hitleris pasiūlysiąs 
Anglijai sekančius tris 
punktus: 1. Kad Europos 
sausumos reikalai būtų iš
spręsti Europos vyriausy
bių be Anglijos įsikišimo. 
2. Kad Anglija sugrąžintų 
Vokietijos kolonijas, ku
rias ji po didžiojo karo už
ėmė. 3. Kad sutvarkyti 
ekonominį Europos gyve
nimą.

Kaikurie diplomatai sa
ko, kad toks Hitlerio tai
kos pasiūlymas yra nie
kas kitas, kaip tik propa
ganda, kad paveikti į An

vo tik tarp 60 ir 80 nuoš.
Pasibaigus balsavimui, 

Kaune komunistai suruo
šė “džiaugsmo” manifes
tacijas. Tokios pat mani
festacijos įvyko Taline ir 
Rygoje. Estijoje įvyko so
vietų raudonarmiečių su
sirinkimas kur Estijos ar
mijos vadas, gen. Jonson 
pasakė kalbą, kurioj ragi- 

; no Estijos darbininkus ir 
; kareivius kooperuoti su 
raudonąja armija.

Suprantama ką reiškia 
tas kooperavimas. Jau yra 
padarytas planas, kad Pa
baltijo valstybių kareiviai 
nešiotų tokias pat unifor- 

■ mas, kaip ir raudonosios 
į armijos kareiviai. Pabalti
jo valstybių kariuomenė 
bus įkorporuota į raudoną
ją armiją. Tokiu būdu rau
donoji armija padidės 600, 
000 kareivių.

Visi karininkai, kuriuos 
sovietų komisarai ir ko
munistai įtaria, kaipo re- 
akcijonierius, prašalinti iš 
kariuomenės.

Latvijoje visos studentų 
organizacijos panaikintos.

Lietuvoje ir prezidentas 
Smetona kaltinamas, kad 
jis būk išvežęs pinigus iš 
Lietuvos valstybės ban- 
kos.

Lietuvai skirtas finansų 
ministras įsakė visoms 
įmonėms kasdien padėti į 
banką nuo 90 iki 95 nuoš. 
visų pajamų, ir kad išmo
kėjimai turi būti daromi 
tik per banką.

Taipgi visa žalia medžia
ga ir išdirbiniai turi būti 
atiduota nuo liepos 27 d. 
valdžios ir “darbininkų“ 
komiteto kontrolei.

Raudonieji Išrinkti Latvijoj

Stockholm, Švedija, lie
pos 18 — Iš Rygos, Latvi
jos praneša, kad naują sei
mą sudaro asmenys, kurie 
yra studijavę sovietų Rusi
jos propagandos mokyklo
se, kurie pripažinti akty
viais komunistiniame vei
kime arba sėdėjo po kelius 
metus kalėjimuose už poli
tinį veikimą.

glijos gyventojus. Jei An
glijos vyriausybė nepriims 
Hitlerio taikos pasiūlymų J 
tada kaikurie gyventojai 
apkaltins vyriausybę už 
karą. Hitleris tada taip 
pat galės sakyti, kad An
glija norėjo karo.

Vedusieji Skaitomi 
Pavieniais

Toronto, Canada — Fe-i 
deralė valdžia paskelbė į- 
statymą, kad visi tie, kurie 
apsiveda po liepos 15 d., š. 
m. skaitomi pavieniais ir 
nebus paliuosuojami nuo ■ 
militarės tarnybos.

Prancūzija Reikalauja 
Anglijos Atlyginimo

Vichy, Prancūzija, liepos 
18 — Prancūzijos vyriau
sybė reikalauja, kad An
glija pilnai atlygintų už 
nuskandinimą laivyno, ki
taip diplomatiniai santy
kiai-nebus atnaujinti.

Anglijos “Tomies” pasprukę iš vokiečių - nacių blitzkriego, Pran
cūzijoje, dabar labai reikalingi patiems anglams namuose, kuomet naciai 
pradėjo smarkiai bombarduoti pačią Angliją.

Tokio, Japonija, liepos 
18 — Japonija griežtai pa
reikalavo, kad Anglijos 
vyriausybė uždarytų Bur- 
ma kelią per kurį Kinija 
gauna karinių ginklų. Ki
nijai tebuvo likęs tas vie
nas kelias, kuriuo buvo į- 
vežama iš Amerikos ir 
Europos valstybių karo 
ginklai ir prekyba. Angli
ja sutiko su Japonijos rei
kalavimais ir tą kelią da
bar uždarė.

Reiškia, Kinijai, neturint 
ginklų, nebus ilgai galima 
atsilaikyti prieš Japonus. 
Ir šis Anglijos žygis yra 
taip baisus Kinijai, kad 
jos vyriausybė pareiškė,

HITLERIS NEPASITENKINĘS
MUSSOLINIU

Berlynas, liepos 18 — 
Hitleris supranta, kad jo 
sąjungininkas Mussolini 
neturi užtektinai pajėgų 
ilgai tęsti karą. Mussolini 
prašė Hitlerio duoti jam 
šešias divizijas ginkluotos 
kariuomenės kovai prieš 
Angliją prie Suezo kana
lo. Kada Hitleris atsisakė 
tokią pagalbą duoti, tai II 
duče reikalavo, kad Pran
cūzijos kolonijos kariuo
menė prisidėtų prie italų 
ir kovotu prieš Angliją, už 
tai Mussolini net atsižadė
jęs kažkurių reikalavimų 
iš Prancūzijos. Jei Mus
solini tai daro, tai aišku, 
kad jo karinės pajėgos ir 
krašto išteklius yra men
kos. Hitleris supranta, 
Mussolinio kariuomenė 
gali karą pralaimėti ir tuo 
pačiu įstatyti Vokietiją į 
pralaimėjimo pavojų. Hit
leris pareiškė Mussoliniui, 
kad Prancūzijos kareivių 
neįeisiąs prie jo prisidėti. 
Kodėl? Hitleris pasakė 
vieną žodį — badas. Pran
cūzijos kareiviai turi grįž
ti į laukus ir dirbti. Šiomis 
dienomis Italijos užsienių 
reikalų ministras Ciano 
važiuoja į Berlyną tartis 
su Hitleriu.

O'Ryan Užsiregistravo 
Japonijos Agentu

VVashington, D. C. — 
Maj. Gen. John F. O’Ryan, 
atsarginis, iš New Yorko, 
Rainbow divizijos vadas 
karo metu, užsiregistravo 
valstybės departmente, 

jog bus priversta pasiduo
ti Japonijai. Toliau, Kini
jos vyriausybė, dar pa
reiškė, kad Kinija gal bus 
priversta susidėti su Japo
nija ir visus Europiečius 
išvyti iš Tolimųjų rytų.

Jungtinių Amerikos val
stybių sekretorius HulĮ 
pareiškė protestą Angli
jai, sakydamas, kad Ame
rika turi teisę savo preky
bai turėti atvirą kelią. Vo
kietijos vyriausybė pasa
kė: “Jei Amerikos sekreto
rius tiki, ką jis sako, tai 
teisėtai turėtų pasmerkti 
Anglijos blokadą prieš Vo
kietiją ir Italiją, kurioms 
neleidžia su Amerika vesti 
prekybos”.

kaipo Japonijos agentas.
Jis savo pareiškime pasi

sako, kad Japonijos eko
nominė federacija, kuri y- 
ra “subsidijuojama ir re
miama Japonijos val
džios”, pasamdė jį studi
juoti, kad būtų galima su
daryti tarp Jung. Valsty
bių ir Japonijos glaudes
nius prekybos santykius.

Generolas, kuris dabar 
yra kelyje į Japoniją, pa
reiškė, kad Japonija yra 
jam užmokėjusi $15,000 
už jo darbą.

Vokietija Pasirengus Pulti 
Angtiję

Grenoble, Prancūzija,— 
Liepos 18 — Laikraštis Le 
Petit Dauphinois rašo, kad 
Hitleris turi prirengęs 
600,000 kareivių ir šimtus 
karinių laivų pulti Angli
ją. Laivai esą sustatyti 
Prancūzijos, Norvegijos ir 
Olandijos pakraščiuose.

Sūnus Nužudė Tėvą

Brockton, Mass. — Pe
reitą šeštadienį Carlson 
Burr, 27 m. amžiaus, nu
dūrė savo tėvą Roy O. 
Burr, 58 m. amžiaus, WPA 
darbininką ir tėvą 11 vai
kų.

Sūnus buvo areštuotas. 
Jis policijai pareiškęs, kad 
jis savo tėvą nužudęs to
dėl, kad “tėvas buvo pik
tas ir žiaurus motinai ir 
mano seserims ir bro
liams”.

Baisus įvykis.
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Sveikiname Gerb. Jubiliejatą

Naujas Tėvu Marijonų 
Įsipareigojimas

MISIJOS
Kun. Juozas Dambrauskas, 

kun. Juozas Kuprevičius.
SPAUDA

Kun. Petras Cinikas — “Drau
go” administratorius.

ŠVIETIMAS
Marianapolio Kolegijoje: — 

Kun. Jonas Jančius — kolegijos 
rektoriaus pavaduotojas ir ti- 

: kybos profesorius.
Kun. Antanas Ignotas — ang

lų kalba.
TT. Marijonų Seminarijoje:— 

Kun. dr. J. Vaškas — Bažnyčios 
istorija: kun. Petras Barauskas 

j — Liturgika.
Atleisti aukštesnioms studi

joms: —
Kun. Adomas Morkūnas (isto

rija) — Washington, D. C.; 
kun. Vincas Andriuška (teolo
gija) — Lavai; kun. Andrius 
Naudžiūnas (filosofija) — La
vai: kun. Mikas Šmigelskis (fi
lologija) — Lavai; kun. Pranas 
Aukštakalnis (matematika) — 
Marąuette; kun. Vincas Černis 
(gamtos mokslai) — De Paul.

Meksikos Rinkiniai Yra.
Viltis Bažnyčiai

Mexico City, liepos 18 — 
Nežiūrint kuris iš kandi
datų bus oficialiai paskelb
tas išrinktu, yra viltis, kad 
Katalikų Bažnyčia turės 
didesnę laisvę. Daugiausia 
yra viltis, kad gen. Juan 
Andreu Almazan, opozici
jos kandidatas, pripažins 
pilną religijai laisvę. Bet 
ir jo oponentas Manuel A- 
vila Camacho yra pažadė
jęs sąžinės, žodžio, spau
dos laisvę, ir visiškai už
drausti religijos persekio
jimą.

Meksikos revoliucijos 
partija sako, kad jos kan
didatas Camacho gavo 
daugumą balsų ir yra iš
rinktas prezidentu, bet ir 
Almazan sako tą patį.

Pažymėtina, kad Meksi
kos rinkimuose .vyko kru
vinos riaušės ir keliolika 
užmušta ir šimtai sužeista.

Rinkimų rezultatai ne
bus paskelbti prieš rugsė
jo mėnesį. Ten iki to laiko 
gali būti daug neramumo.

Molotovas Važiuoja 
Į Beriynę

Roma, Italija, liepos 18, 
— Iš vyriausybės praneša
ma, kad sovietų Rusijos 
užsienių reikalų ministras 

i Molotovas važiuoja į Ber- 
| lyną tartis su Hitleriu.

Pereitą sekmadienį, lie
pos 14 d. š. m., iškilmingai 
minėjo savo 25 metų kuni
gavimo sukaktį Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos, 
Wilkes Barre, Pa. klebo
nas kun. Juozas Miliaus
kas.

Iškilmingame minėjime į 
dalyvavo daug mūsų išei
vijos dvasininkų - kunigų, 
visuomenės vadų ir šimtai 
parapijiečių. Dalyvavo ir 
Jo Ekscelencija vyskupas 
Petras P. Bučys, MIC., 
kun. dr. Jonas Navickas, 
Marijonų provincijolas ir 
kiti. *

BROCKTONO LIETUVIŲ 
PAREIŠKIMAS

Brockton, Mass. — Lie
pos 14 d., 8 vai. vakare, Šv. 
Roko’ lietuvių parapijos 
naujoje svetainėje įvyko 
lietuvių masinis susirinki
mas Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo reikalu. Tu
riningas kalbas apie Lietu
vos dabartinę būklę, sovie
tų komisarų šeimininka
vimą Lietuvoje ir lietuvių 
kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės pa
sakė kun. Jonas švagždys, 
parapijos klebonas ir LDS 
Centro Pirmininkas, ir p.l 
A. F. Kneižys, “Darbinin-' 
ko” redaktorius.

Prakalbose dalyvavo 
daug žmonių ir visi, išsky-
rus kelius suklaidintus ko- tybėse.

KAS PASAKYS?

Kas pasakys tuos širdies 
jausmus, kuomet reikėjo 
atsisveikinti su savo nu
mylėta asmenybe?

Niekas kitas, kaip tik 
tas, kurs turėjo tą laimę 
ar nelaimę atlikti savo gy
venime.

Kas atjaus vienatvės šir
dies liūdesius ir troškimus 
išreikšti savo glūdinčias 
mintis?

Tik tas, kas tokioj vie
natvėj pergyvenęs tuos 
momentus.

Kas jaučia savo širdy 
savo tėvynės vargus bei 
nelaimes?

Tik tas, kurs dėl jos pasi
aukavęs, visa siela jai at
sidavęs ir kas atsimena 
šios žemės kelionės pasku
tinę valandėlę, kada rei
kės atsisveikinti ir su šia 
kelione?

Tas, prie jos prisirengia 
taip, kaip jo Sutvėrėjas jo 
laukia pasitikti.

Kas pasakys tą džiaugs
mą naujojo gyvenimo ir 
amžinosios laimės per am
žius, ir kas pasakys tos 
sielos liūdesius ir sielvar
tą, kuri neprisirengia prie 
tos amžinos laimės, o pa
teko į amžinąją verksmų 
ir ašarų bedugnes, kur 
vien skaudūs vaitojimai 
kartojasi be atmainos?

Tik tas, kurs ten nuke
liavo, per savo neapdairu
mą ir savęs nesuvaldymą.

J. K. M.

Nuo gegužės 15 d. viso
je Lietuvoje prasidėjo me
talo rinkimas. Naujoji Lie
tuvai vyriausybė prisidėjo 
prie metalo rinkimo. Ji 
“surinko” visus buvusio 
prez. Smetonos metalinius 
biustus ir juos paaukojo 
Ginklų Fondui.

Kun. Juozas Miliauskas 
yra žinomas ne tik kaipo 
gabus ir sumanus parapi
jos administratorius, bet 
ir kaipo visuomenės veikė
jas ir literatas. Jis yra pa
rašęs labai daug įvairio
mis temomis straipsnių, 
parašė ir išleido keliatą 
brošiūrų ir knygų. 1921 m. 
redagavo pradėjusį eiti 
laikraštį “Amerika”, Wil- 
kes Barre, Pa. Jis yra bu
vęs kaikurių mūsų centra- 
linių organizacijų valdybo
se, daug veikė organizaci
jose.

munistėlių darbininkus, 
parodė didelį pasiryžimą 
kovoti dėl savo brolių ir 
sesučių tėvynėje laisvės ir 
Lietuvos nepriklausomy
bės.

Vienbalsiai priimta rezo
liucija, pareiškiant griežtą 
protestą Sovietų Sąjungai 
(Rusijai), kuri smurtu už
grobė ne tik Lietuvą, bet ir 
visas Pabaltijo valstybes.

“Brockton Daily Enter- 
prise”, anglų kalba leidžia
mas laikraštis, labai pla
čiai tas prakalbas aprašė 
ir įtalpino lietuvių protes
tą prieš sovietų Rusiją dėl 
jos smurto Pabaltijo vals-

Japoniją Valdys Keturių 
Vyrų Kabinetas

Tokio, Japonija, liepos 18 
— Šiomis dienomis atsi
statydino Japonijos minis
trų kabinetas. Naujas pre
mieras Fumimaro Konoye 
pareiškė, kad jis sudarė iš 
keturių vyrų ministrų ka
binetą, kurie valdys šalį.

Ispanai Ryžtasi Atgauti 
Gibraltarą

Ispanijos vadas gen. 
Franco yra pasiryžęs at
gauti Gibraltarą. Ispani
jos karas dėl Gibraltaro 
pirmą kartą įvyko 1726 m. 
Karas buvo trumpas. Ant
rą kartą karas tęsėsi nuo 
liepos 6,1779 iki 1783 m.

NEATSIŽVELGIA | KAINĄ
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Amerikos Jaunimo Kongresas
Įvykęs Kolegijos Stovykloj (College Camp), Wis., 

Amerikos Jaunimo Kongresas nuėjo komunistine 
kryptimi. Išoriniu atžvilgiu jis gal buvo kiek tvarkes
nis negu laikytasai pereitais metais Vassar Kolegijoj. 
Gal buvo mažiau mitinginio triukšmo, kiek daugiau at
sargumo bei prisidengimo demokratine skraiste, bet 
esmėje buvo toks pat komunistų kontroliuojamas su
sivažiavimas. Būta ten ir nemaža nekomunistinių gru
pių, bet kai Kongreso vadovybė suuodė, kad tos grupės 
yra paruošusios nepriimtinų komunistams rezoliucijų, 
tai surado priemonių neduoti joms balso.

Dievo oficijaliai nepaneigta (kol kas čia dar ne 
Rusija), bet Kongresas pradėta be maldos ir kai pa
laipsniui įsisiūbuota, tai sudainuota įvairių komunisti
nių dainuškų, kaip antai: “Mes norim rojaus šičia, tik
tai šičia” ir tam panašių. Puse burnos dėl visa ko prisi
minta, kad reikia būti ištikimiems Amerikos idealams, 
bet ko griežčiausiai protestuota prieš apsiginklavimą, 
kad tai ir būtų daroma vien apsigynimo tikslu. Kuomet 
buvo kalbama apie Dies Komisiją, kuri daro tardymus 
prieš “penktąją koliumną”, vadinasi, prieš viduje vei
kiančius Jungt. Valstybių neprietelius ir išdavikus, tai 
publikoj pasigirdo pašiepiančių juokų, protestų, švil
pavimų, kačių muzikos ir tt. Kada nekomunistinės 
grupės pareikalavo progos tarti savo žodį, ir buvo nu
manu, kad jos išneš protestų prieš nacizmą, fašizmą ir 
komunizmą, tai Kongreso prezidiumas pradėjo žymiai 
nerymastauti ir ieškoti priemonių, kaip čia išsisukus. 
Priemonių pagaliau surasta. Delegatų registravimo 
komisija buvo tiek apdairi, kad nekomunistinėms gru
pėms nenurodė visų reikiamų formalumų, ir dėl tų 
formalumų neatlikimo dabar pareikšta, kad kalbamos 
grupės negali gauti balso, nes, techniškai imant, į de
legatų skaičių jos neįeina. Čia kaip tiktai ir paaiškėjo, 
kad Kongresą kontroliuoja komunistai. Tuo būdu, ne
buvo leista protestuoti ne tik prieš komunizmą, bet ir 
prieš nacizmą. Mat, Stalinui su Hitleriu susibroliavus, 
neparanku ir prieš nacizmą rezoliuciją pravesti. Iš vi
so, atrodė, kad tai ne Amerikos Jaunimo Kongresas, 
bet “penktosios koliumnos” vadų mitingas. Ir tokiam 
“Kongresui” Prezidentienė iš anksto davė “motinišką” 
palaiminimą. (Reikia lojaliai mintyti, kad ponia Pre
zidentienė nežinojo, kuria kryptimi Kongresas pa
suks).

Iš čia išvada, kaip rūpestingai reikia dabot mūsų 
jaunimas, kad nebendrautų su bet kokiais apsimetė
liais, kurie gali jaunuolius įvelti į labai pavojingas vi
sokiais atžvilgiais politines organizacijas. K.

Komunizmas Ir Demokratija
“Darbininke” jau buvo 

įrodyta, kad komunizmas 
paneigia tautybę. Komu
nizmo tikslas, reikia pasa
kyti, nėra, kad įsteigti Ru
sijos imperiją, bet tarp
tautinę sąjungą, kuri a- 
pimtų visą pasaulį. Kad 
dabar komunizmo centras 
yra Rusijoje, tai atsitiko 
tik susidarius šioms aplin
kybėms. Jei bolševikų va
dai būtų turėję progos, jie 
būtų turėję centrą Londo
ne, Berlyne ar Paryžiuje. 
Komunistai tautinių skir
tumų nepripažįsta. Tau
tos ir tautiniai skirtumai 
turi išnykti, užleisdami 
vietą proletariato valsty
bei. Už tai sovietų respub
likos kariuomenė nevadi
nama Rusijos armija, bet 
Raudonoji armija. Jų vė
liava nėra Rusijos vėliava, 
bet Raudonoji vėliava “u- 
niversalės brolybės”. Ant 
sovietų unijos pinigų nėra 
atspaustas Rusijos tauti
nis ženklas, bet piautuvas 
ir plaktukas, su parašu:— 
“Pasaulio darbininkai vie
nykitės”.
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Viena kart savaitėje metams $2.00 
UiBieny metams  ________  $5.00
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kai”, Z. Angarietis, V. 
Kapsukas ir kt. pusi. 29— 
30).

Taigi lietuviškiems ko
munistams, kurie mėgsta 
kalbėti apie patriotizmą, 
tautos ir tėvynės meilę, 
mes sakome: “Jūsų pačių 
žodžiai jus pasmerkia ir 
apšaukia savo tautos išda
vikais”.

Komunistai, sekdami 
Markso ir Lenino mokslą, 
kitaip ir negali pasielgti. 
Markso: Komunistų Ma
nifestas, pusi. 39 ir 50, 
skaitome: “Proletariato
kova prieš buržuaziją nėra 
tikrenybėje, bet tik išori
niai, kova už tautybę. 
Kiekvieno krašto proleta
riatas visų pirma turi nu
galėti buržuaziją... Komu
nistai yra apkaltinami, 
būk jie paneigia tautą ir 
tėvynę. Darbininkai neturi 
tėvynės. Ko jie neturi, to 
iš jų negalima reikalauti. 
Žinoma, proletariatas visų 
pirma turi paimti politinę 
valdžią, būti tautoje val
dančioji partija ir įsigalėti 
tautoje. Ir tik toje prasmė
je komunistai prisilaiko 
tautybės. Bet komunistai! 
tautos nepalaiko, kaip ją 
palakio buržuazija. Prole
tariato valdžia panaikinsj 
visus tautinius skirtu
mus”.

Taigi, jei komunizmas į-Į 
si galėtų Lietuvoje tauty
bė būtų paminta po kojų.! 
Nebeplevėsuotų trispalvė j 
tautinė vėliava, bet raudo-i 
noji vėliava. Iš paties Mar
kso žodžių aišku, kad ko-j 
munizmas yra tautiškas' 
nebent ta prasme, kad jis j 
nori užimti tautos valdžią, 
ją panaudoti savo tiks
lams, būtent, steigimui 
proletariato diktatūros. 
Leninas tautybę laiko blo
gu dalyku ir kas tautą ir 
tėvynę gina, tas anot, Le
nino “vra mūsų partijos 
priešas”. Komunistai tau
tų, kaip tokių nepripažįs
ta; jie težino ir tesirūpina 
proletariato sąjungos į- 
steigimu. Leninas savo 
raštuose tekalba tik apie 
proletariato diktatūrą, ku
ri tikrenybėje yra komu
nistų partijos diktatūra, 
kuriai įsigalėjus visos tau-

Kada lietuviškieji komu
nistai kalba apie tautybę 
ir jos išlaikymą, jie kalba 
veidmainiškai ir apgaulin
gai, nes patys savo tautos 
yra išsižadėję, štai jų žo
džiai: “Lietuviai darbinin
kai į Lietuvos nepriklau
somybės klausimą turi [ 
žiūrėti ne iš tautinio at
žvilgio, kuris paprastai bū
na buržuazinis, bet iš kla
sinio. Jei darbininkų kla
sei Lietuvos nepriklauso
mybė būtų naudinga, ji 
remtų ją. Bet ligi šiol mes 
nematėme jokių įrodymų, 
kad net lietuviams darbi
ninkams Lietuvos nepri
klausomybė būtų naudin
ga... Mes žiūrime į šitą 
tautos apsisprendimo tie
są, kaip laisvą Lietuvos 
darbininkų ir mažažemių 
susirišimą su kitų tautų 
darbininkais ir mažaže
miais, kad paėmus valdžią 
į darbininkų ir mažažemių 
rankas eiti ne prie naujų 
valstybių tvėrimo, bet prie 
viso pasaulio proletariato 
valstybės”. (Tautų klausi
mas ir lietuviai bolševi-

Kada Mussolini’s ilgoje savo kalboje pareiškė, kad paskelbė karą An
glijai ir Prancūzijai, tuomet Londone italų distrikte, britai sudaužė italų 
krautuvių, restoranų ir gyvenamų namų langus. Įtūžimas prieš italus 
buvo didelis. Ir šis vaizdas parodo tų įtūžusių būrių dalelę.

komunizmas griežtai prie
šingas tautybei.

DEMOKRATIJOS 
PRIEŠAI

Komunistai kalba apie 
demokratiją. Faktas yra, 
kad komunizmas jokios 
demokratijos nepripažįsta, 
tik “proletariato diktatū
rą”. Jei komunistai norėtų 
būti demokratais, jie tu
rėtų atsižadėti komuniz
mo. Čia vėl pasakysiu, kad 
jų pačių žodžiai juos pa
smerkia.

Marksas savo raštuose 
aiškiai pasako, kad priva
tinė nuosavybė ir demo
kratija turi būti sunaikin
tos ir proletariato dikta
tūra įsteigta. Komunizmo 
valdžioje demokratijai vie
tos nėra. Leninas pasakė: 
“Kad įsteigti komunizmą, 
mes turime žiauriai kovoti 
prieš visą buržuaziją ir vi
sas valdžias ir jų formas” 
(Leninas vol. VI, pusi. 
458).

“Nuo kovo 1917 m. pa
saulio demokratija yra tik 
grandiniai uždėti kiekvie
nai tautai, kurie jai kliudo 
drąsiai, laisvai ir, neatsi
žvelgiant į visas kliūtis, į- 
steigti naują valdžios for
mą, darbininkų, kareivių 
ir kaimiečių atstovų tary
bą, kuri yra visokios pir
miau buvusios valdžios 
formos panaikin ima s”. 
(Leninas).
Leninas yra griežtai prie

šingas demokratijai, nes 
ji esanti tik maskuota bur
žuazijos diktatūra. Jam 
nepatinka daugumos val
dymas. Jis sakosi pats ge
rai žinąs, ko reikia žmoni
jai ir nereikalaująs atsi
klausti liaudies. Jis sako, 
kad liaudis yra per daug 
žemai nupuolusi, kad ži
notų, kas jai naudinga. 
Demokratija Leninui yra 
tuščias žodis, su kurio ka
pitalistai apgaudinėja 
liaudį. Jis klausia: “Ką de
mokratija padarė Prancū
zijoje, Anglijoje, Ameri
koje?” Kiekviena demo
kratija esanti luominė, 
Rusijos revoliucijos nepri
pažįsta kito luomo, kaip 
tik proletariato. (Skaityk: 
“Selected Works of Lenin,

f

I

į
I

tos ir valstybės turi išnyk- published in London in 12
ti. Jis sako: “Iki yra tauta vol.).
ir valstybė nėra laisvės. L. Trockis sako: “Kaip 
Kada yra laisvė, tada ne- Markso pasekėjai, mes 
bus tautos nei valstybės”, niekuomet nebuvome de- 

Taigi iš pačių komunis- mokratijos garbintojais”.
tų žodžių susidaro išvada:} Panaikinę Rusijos stei- 
jei komunistai norėtų būti giamąjį susirinkimą, ko- 
patriotais tautos ir tėvy- munistai viešai pasirodė 
nes mylėtojai, jie turėtų ir pasisakė esą demokrati- 
atsižadėti komunizmo, nes jos priešai. “Proletariato

Testamentas, sausio 4 d. 
1923 m.)

Kadangi komunizmo 
mokslas demokratijos ne
pripažįsta, komunizmo va
dai reikalauja, kad valsty
bių valdžios, nežiūrint ko
kios jos būtų, būtų sunai
kintos, tai kodėl komunis
tai kalba apie demokrati
ją?

Tikrai Rusijoje nėra de
mokratijos, nes tik vienas 
nuošimtis ir pusė gyvento
jų tepriklauso prie komu
nistų partijos ir ta partija 
valdo 98 ir pusė nuošimčio 
gyventojų. Tiesa, žmo
nėms leista balsuoti, bet 
balsuoti tik už komunistų 
partijos kandidatus, o ne 
už savo parinktus žmones. 
Rusijos gyventojai negali 
pareikšti jokių protestų 
vyriausybei, jei kas išdrįs
ta, tas paskaitomas “vals
tybės priešu” ir likviduoja
mas. Ar komunistai kalba 
apie demokratiją ne dėl to, 
kad demokratinės valsty
bės užgirtų Rusijos dikta
tūrą? Kad tai atsiekti, ži
noma, reikia šaukti, kad 
komunizmas yra demokra
tija? Kada komunistai kal
ba apie demokratiją, jie 
turi galvoje sovietų Rusi
jos diktatūrą, kuri žmo
nėms jokios laisvės, jokių 
teisių nepripažįsta. Demo
kratija suteikia žmonėms 
teises ir prižiūri, kad jos 
nebūtų varžomos. Kokios 
yra demokratinės teisės? 
1. Turėti nuosavybę ir ja 
naudotis; 2. Ne tik sutikti 
su vyriausybės tvarka ir 
reikalavimu, bet teisė ne
sutikti, pareikšti pasiprie
šinimą viešai, arba slaptu 
balsavimu; 3. Teisė darbi
ninkams dėtis į unijas, kad 
pagerinti savo gyvenimo 
būklę, jei yra reikalas, 
streikuoti išgavimui tei
singo atlyginimo ar pato
gių darbo sąlygų; 4. Teisė 
praktikuoti religiją ir ki
tus mokyti; 5. Spaudos ir 
kalbos laisvės teisė. Tos 
tai yra demokratinės tei
sės, kurios prie komuniz
mo režimo yra nepripažįs
tamos. Žinau, kad komu
nistai sakys paskaityti 
Stalino naują konstituciją. 
Konstituciją turiu, ir kitą 
kartą, pačios Stalino kon
stitucijos žodžiais įrody
siu, kad demokratinių tei
sių komunizmas nepripa
žįsta. Jei komunizmas ne
pripažįsta demokratinių 
teisių žmonėms, kaip gali
ma sakyti, kad komuniz
mas reiškia demokratija?
KLAUSIMAI 
KOMUNISTAMS

Jei komunizmas įsteigs 
Lietuvoje demokratiją, tai 
kodėl jos neįsteigė Rusijo
je per dvidešimts tris me
tus?

Jei komunizmas reiškia 
demokratiją, kodėl sovie
tų septintas kongresas 
Maskvoje įspėjo komunis
tus “neužmiršti pagrindi
nio skirtumo tarp komu
nizmo ir demokratijos, bū
tent, kad komunizmas rei
škia revoliucija, proleta
riato diktatūra? (Manuils
ky: The Work of the Se
venth Congress, pusi. 65).

Jei komunizmas yra de
mokratija, tai kodėl Rusi
joje ir kur tik komuniz
mas įsigali, jokiai kitai 
partijai neleidžiama veik
ti? “Viena partija turi val
džią, o visos kitos yra ka
lėjime”. (Troud, lapkr. 13, 
1937 m.). Ar gali būti de
mokratija kur tik vienai

diktatūra viešai ir nuga
linčiai panaikinus Rusijos 
steigiamąjį susirinkimą 
uždavė demokratijai galu
tinį smūgį, nuo kurios ji 
daugiau neatsipeikėjo”. 
(Problems of Leninism, 
pusi. 25).

Komunistų vadai nepri
pažįsta valstybei jokios ki
tos valdžios, kaip tik pro
letariato diktatūrą. “Ka
dangi valstybė yra tik lai
kinė įstaiga, kuria galima 
pasinaudoti revoliucijoje 
prieš komunizmo priešus, 
tai yra nesąmonė kalbėti 
apie laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Ar valstybėj 
būtų demokratija, respu
blika ar monarkija, ji vis- 
tiek sukelia klasių kovas. 
Proletariato revoliucija 
turi sunaikinti visą buržu
azijos tvarką”. (Leninas, 
“La Revolution Proleta- 
rienne”).

Taigi neatsižvelgiant ko
kia būtų valdžios forma 
šalyje, komunizmo vyriau
sieji vadai reikalauja, kad 
ji būtų sunaikinta.

“Darbininkų klasė negali 
tik perimti valdžios formą, 
kokia ji yra ir ją pakeisti 
savo naudai ar tikslui, bet 
turi visai ją sunaikinti”. 
(Stalinas: “Principes de 
Leninisme”).

“Komunistų partija nie
kada neatsižadėjo savo 
diktatūros ir revoliucionie- 
riškų tikslų”. (La Corres- 
pondence Internationale, 
rugp. 5,1935).

“Tiktai niekšai, pusgal
viai ir idiotai gali manyti, 
kad komunizmas pripažįs
ta social-demokratiją”. 
(D. Z. Manuilsky, The 
Works of the Seventh Con- 
gress, pusi. 59).

“Tikras skirtumas tarp 
kitų kraštų ir Rusijos yra 
tas, kad pas mus viena 
partija valdo, o visos ki
tos partijos yra kalėjime”. 
(Rusijos laikraš. “Troud”, 
lapkr. 13, 1927 m.).

Ar šitie komunistų žo
džiai nepasmerkia demo
kratijos? Tik žlibas ir pus
galvis komunistas galėtų 
sakyti, kad prie komuniz
mo režimo bus demokrati
ja. Rusija dar ir šiandien 
tebėra diktatoriaus Stali
no valdoma, kas jam iš
drįsta pasipriešinti, tas 
“likviduojamas”. Teisin
gai Leninas apie Staliną 
sakė: “Stalinas nori visą 
valdžią turėti savo ranko
se ir aš netikras esu, kad 
jis žinotų, kaip ją panau
doti. Taigi aš patariu ko
munistams surasti būdą 
Staliną pašalinti”. (Lenino 

partijai teleidžiama lais
vai veikti ir visą valdyti?

Jei komunizmas įsteigs 
demokratiją Lietuvoje, ko
dėl Maskvos komisarai pa
skyrė dabartinę Lietuvos 
vyriausybę?

Jei komunizmas įsteigs 
demokratiją Lietuvoje, ko
dėl panaikino visas kitas 
partijas ir į seimo rinki
mus testatė tik komunistų 
partijos kandidatus?

Jei komunizmas reiškia 
demokratiją, kodėl Lietu
vos piliečiams nedavė tei
sės balsavimais statyti 
kandidatus į seimą?

Jei komunizmas reiškia 
demokratiją, kodėl dabar
tinė Lietuvai vyriausybė 
užgrobė bažnytines nuosa
vybes, ūkininkų žemes? 
Ar tai nėra žmonių teisių 
laužymas ir laisvės atėmi
mas?

Jei komunizmas reiškia 
demokratiją, kodėl septin
tas sovietų kongresas pa
sakė: “Tie, kurie mano, 
kad komunizmas kalbėda
mas apie demokratiją už
miršo komunizmo revoliu- 
cionierišką būdą, yra niek
šai ir pusgalviai”? Kodėl 
tas pats kongresas pasakė 
komunistams, “kad jeigu 
jie-mano, kad komuniz
mas pripažįsta sočiai - de
mokratiją jie yra bevilčiai 
idiotai”? (Manuilsky, The 
Work of the Seventh Con
gress, pusi. 59).

Komunizmas iš esmės y- 
ra priešingas demokrati
jai ir kur komunizmas įsi
gali, ten demokratija pa
laidojama. Marksas, Leni
nas, Trockis, Stalinas jo
kios demokratijos nepri
pažįsta, o kur ji yra, jie 
reikalauja, kad ji būtų su
naikinta. Leninas sako, 
kad demokratija yra kru
vinas pasityčiojimas iš 
liaudies skurdo. “Pasaulio 
demokratija yra tik gran
diniai”, jis sako. Ar mūsų 
lietuviškieji komunistai y- 
ra išsižadėję Markso, Le
nino ir Stalino, kad kalba 
apie demokratiją? Visuose 
Markso, Lenino ir Stalino 
raštuose niekur nerasi pa
sakyta, kad komunizmas 
reiškia demokratiją. Ko
munizmas yra griežtai 
priešingas demokratijai. 
Demokratijoje liaudis yra 
valdžia, bet kadangi visi 
žmonės negali valdyti, jie 
išrenka atstovus į valdžios 
vietas. Proletariato dikta
tūroje valdžia yra proleta
riato luomas, tai yra, ko
munistų partija. Čia yra 
ne liaudies valdžia, bet tik 
komunistų partijos. Rusi
joje komunistų įvestoji 
diktatūra yra vienos parti
jos valdžia visai visuome
nei.

Taigi, kada komunistai 
kalba apie demokratiją, 
j.e įeiškia komunistų par
tijos valdžią; kada jie kal
ba apie laisvę, jie reiškia 
vergiją ir priespaudą. Iš 
visų komunistų apgaulin
gų žodžių ir raštų nieko 
nėra taip veidmainiško, 
taip neteisingo, kaip jų 
kalbos apie demokratiją. 
Jei komunistai gerbia de
mokratiją, tai Judošiaus 
pabučiavimas buvo nuo
širdus. T.

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

O. S. Marden.
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' DARBININKAS

KIBIRKŠTYS
PHILADELPHIA. PA.
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Pabalti jo Valstybių Gyven- | nistas yra mūsų demokra- į 
tojai Hebeturi Laisvės

Lai žmonės sugrįžta prie bendro susitarimo! Lai I 
jie pradeda tartis savo tarpe. Esant gerai valiai ir ger- . 
biant tarpusavio teises, bus pastebėta, kad taikingos 
derybos niekuomet netrukdė pasiekti garbingų rezul
tatų. Jie pajus garbingumo jausmą tikrąja to žodžio 
prasme, jei užslopinę aistras ir protingai galvodami, 
jie išvengs savo žmonių kraujo praliejimo ir išgelbės 
savo kraštus nuo sunaikinimo.

Tepadaro Visagalis Dievas, kad balsas Krikščio
nių šeimos Tėvo, to Tarnų Tarno, kurį, nors nevertą 
Kristus pastatė žmnoių priešakyje, būtų palankiai iš
klausytas. Teišgirsta Mus stipriausieji, kad per netei
singumą jie nepasidarytų silpni. Teišgirsta Mus galin
gieji ir tepasinaudoja savo galia ne griaunamam dar
bui, bet gerovei tautų, jų apsaugojimui ir jų ramybei 
tvarkoje ir darbe.

Mes maldaujame jus per Kristaus Kraują, kurio 
jėga mus palaiko, jausdami ir žinodami, kad su mu
mis yra visi geros širdies žmonės, visi, kurie alksta ir 
trokšta teisybės, visi, kurie kenčia ir neša gyvenimo 
skausmus. Mes žinome, kad su Mumis yra motinų šir
dys, kurios vieningai plaka su Mūsų širdimi; tėvų, ku
rie turėtų apleisti savo kuklias šeimas; darbininkų, 
kurie dirba nieko nežinodami, kad jiems gręsia pavo
jus; nekaltųjų, kuriems gręsia baisios nelaimės; jau
nuolių, tų kilniųjų riterių, kurie yra persiėmę skais
čiausiais ir kilniausiais idealais. Su Mumis yra ir dva
sia tos senosios Europos, kuri išlaiko savo tikėjimą, ir 
kuri vadovaujasi Krikščionybės dvasia.

Su Mumis yra visa žmonija, kuri laukia teisingu
mo, duonos ir laisvės, o ne geležies, kuri užmuša ir su
naikina. Su Mumis, pagaliau, yra Kristus, kuris laikė 
brolišką meilę Savo pagrindiniu principu ir Kuris ją 
įvedė į Savo Tikybą, kaip išganymo pažadą atskiriems 
žmonėms ir tautoms.

Turime, pagaliau, priminti, kad be Dievo pagal
bos visos žmonių pastangos yra veltui. Taigi Mes 
kviečiame visą žmoniją nukreipti savo akis į Dangų ir 
karšta malda prašyti Viešpatį, kad Jo Dieviškasis gai
lestingumas nužengtų į šį sudrumstą pasaulį, nura
mintų piktumą, sutaikintų žmonių širdis ir atgaivintų 
skaistesnės ateities aušrą. Laukdami ir tikėdamiesi 
to, Mes suteikiame iš savo širdies gilumos Mūsų tėviš
ką laiminimą visiems.

Tautų Vyriausybėms Per Jų 
Atstovus Vatikane

Sovietų Rusijos komisa
rų sudaryta vyriausybė 
Lietuvai skelbia, kad sei
mo “rinkimo” balsavimuo
se dalyvavo 90% piliečių. 
Toks nuošimtis balsuotojų 
visuomet balsavo visose 
sovietų Rusijos pavergto
se respublikose.

Nesistebėkime, 
toks nuošimtis balsuotojų 
būtų tikras, nes sovietų 
raudonarmiečiai stovėjo 
prie balsavimo vietų, o kiti 
iš kaimų, miestų ir mieste
lių suvarė gyventojus bal
suoti. Dešimtas nuošimtis 
nebalsavusių piliečių gal 
būti jau pasmerktas su
šaudymui.

Vienas “Darbininko” 
skaitytojas praneša, kad 
jis girdėjęs žinią per radio, 
kad Lietuvoje jau yra a- 
reštuota 17,000 žmonių.

Kaip žinoma, Paleckio 
vyriausybė paleido iš kalė
jimo 600 politinių kalinių. 
Dabar, jeigu žinios apie a- 
reštus teisingos, tai poli
tinių kalinių skaičių padi
dino keliolika tūkstančių.

jeigu

Bijo Pasirodyti Gatvėse

Šventasis Tėvas tiki, kad pasitarimais, kurie da
bar vedami Europos vyriausybių, taikingu būdu bus 
teisingai išspręsti visi ginčai, ko visas pasaulis didžiai 
laukia.

Taigi Popiežius Pijus XII, Dievo vardu, prašo Vo
kietijos ir Lenkijos vyriausybių visą daryti, kas tik 
yra galima, kad išvengus nemalonių įvykių, ir nesiim
ti jokių priemonių, kurios paaštrintų dabartinį įtem
pimą. Šventasis Tėvas prašo Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos vyriausybių paremti tą jo prašymą.

Kalba Arkivyskupui Cicognani 
Rugsėjo 1 d. 1939 m.

tijos priešas. Bet mes 
traktuojame Sovietų Ru
siją su tokiu pat malonu
mu ir pagarba, kuri prive
dė Prancūziją prie tokios 
apverktinos padėties.

“Mes, faktinai, žaidžia
me su RAUDONA ugni
mi”.

Komunistų partija buvo 
ir yra Maskvos diriguoja
ma organizacija. Ji tokia 
buvo prieš sutarties pasi
rašymą ir tokia buvo ir y- 
ra dabar. Sovietų Rusija 
nesilaiko sutarties ne tik 
su J. Valstybėmis, bet ji 
nesilaiko nė su kitomis 
Europos valstybėmis, kaip 

Į pavyzdžiui, su Pabaltijo 
valstybėmis, kurias birže
lio 15 d. smurtu užgrobė.

Jung. Valstybių piliečiai 
turėtų rašyti laiškus savo 
Kongreso atstovams, rei
kalaudami, kad šios šalies 
vyriausybė nutrauktų di
plomatinius santykius su 

’ Sovietų Rusija.

Vieša Padėka Kazimierui 
Vidikauskui

I
Negaliu pamiršti viengenčio 

Philadelphijos lietuvių tarpe 
Į spaudos darbuotojo ir todėl 
prašau gerbiamo Spaudos Re- 

| daktoriaus nepasigailėti savo 
laikrašty vietos. — Aš, K. Dry
ža, reiškiu širdingiausią padėką, 
ponui Kazimierui Vidikauskui, 
gyv. 2833 Livingston St., Phila
delphia, Pa. Netikėtu būdu, 
man pateko į rankas lietuvių 
dienraštis ‘Draugas’, kuriame 
patalpinta mano “Didikacija” I 
pagerbimui mano darbuotės. 
Perskaitės. nustebau ir susijau
dinau ir sakau sau: kaip aš ga
liu atsidėkoti p. Kazimierui Vi
dikauskui už jo teisingą, vieną 

Į iš visų mano pasidarbavimų 
Lietuvos ir lietuvybės labui. 
“Didikacija” p. Vidikauskas 
viešai pasakė per laikraštį 
‘Draugą’. Nieks nelieka, tik sa
vo dėkingumą Tamstai, p. K. 
Vidikauskai, reiškiu ir sakau 
•nuoširdų paprastą lietuvišką 
AČIŪ. K. Dryža.

Iš užsienio praneša ži
nias iš Pabaltijo valstybių: 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, kad dabar sovietų rau
donarmiečiai maišosi su 
visais gyventojais ir sklei
džia sovietų politinę pro
pagandą. Raudonarmie
čiai važinėja automobi
liais ir vežioja gyventojus, 
o daugiausia vaikus, rody
dami, kaip malonus sovie
tų Rusijos gyvenimas.

Pabaltijo valstybėse ru
sų kalba užima pirmą vie
tą. Iš sovietų Rusijos atga
beno laikraščių ir knygų ir 
jomis užvertė kioskas. Jau 
veža iš Maskvos rusus mo
kytojus.

Gyventojai bijo pasiro
dyti gatvėse švariau ir 
gražiau apsirengę. Taigi 
visi taikosi apsirėdyti pro- 
letariškais drabužiais.

(SUTRAUKA)
Šventasis Tėvas pareiškė didžiausį savo širdies 

skausmą, kad visos jo pastangos ir atsišaukimai į tau
tų vyriausybes nesulaikė baisaus karo. Jis išreiškė dė
kingumą visiems, kurie sykiu su juo darbavosi ir dėjo 
visas pastangas pašalinti gręsiantį karą. Jo Šventeny
bė nuolatiniai meldžiasi ir prašo Dievą, kad žmonių 
kančios ir vargai būtų sumažinti, kad karas greitu 
metu būtų užbaigtas ir sudaryta tarp tautų garbinga 
taika.

Kalba Kardinolams 
Rugsėjo 17, 1939 m.

1933 m. Jung. Valstybės 
valdžia pripažino sovietų 
Rusiją, gavusi Litvinovo 
pažadėjimus, kad Maskva 
neruoš sąmokslų ir ne- 
skleis propagandos Ameri
koje. Bet ir komunistų są
mokslai ir propaganda y- 
ra inspiruojami iš Mas
kvos. Litvinovas tik juo
kiasi, kad jam pavyko me
lagingai išgauti Jung. Val
stybių pripažinimą.

Komunistų partija Ame
rikoje yra Maskvos vado
vaujama politinė partija. 
Kongrese yra įneštas bi- 
lius, kad toji “partija” tu
rėtų užsiregistruoti kaipo 
svetimųjų kontroliuojama 
organizacija, “vedanti biz
nį” mūsų šalyje.

“Boston American” sa
ko, “tas ‘biznis’ yra revo
liucija”.

“Raudonoji Rusija są- 
moksliavo atvirai per 20 
metų. Kiekvienas komu-

Chicagos lietuvių komu- ' 
nistų laikraštis “V.”, pači- , 
tavęs vieną sakinį iš “Dar- ‘ 
bininko”, būtent: “Tik ko- j 
munistai turi laisvę Lietu- ■ 
voje”, rašo: I I

“Per 20 metų komunistai 
ten laisvės neturėjo, tai 
būtų kaip tik vietoj ir 
jiems pasikeisti pozicijo
mis su tautininkais ir kle
rikalais”.

Lietuvoje yra apie du 
milijonai ir pusė gyvento
jų ir iš jų yra tik saujalė 
komunistų, kurie nesuda
ro nė vieno nuošimčio gy
ventojų. Jeigu šiandien 
nebūtų šimtų tūkstančių 
raudonarmiečių, jeigu ne
būtų iš sovietijos privežtų 
komunistų, tai Lietuvos 
komunistai negalėtų su
daryti vyriausybės. Sovie
tų sudarytoje Lietuvai vy
riausybėje komunistai ir 
dabar, rodos, turi tik du 
komunistus, kurie sėdėjo 
kalėjime už svetimos vals
tybės komunistinį veiki
mą.

Taigi Lietuvoje komu
nistai turi laisvę tik dėl to, 
kad Lietuvą okupavo sve
timos valstybės karinė jė
ga, kuri panaudoja komu
nistus, kaip penktąją kolo
ną.

Mes neabejojame, kad ir 
tie, kurie šiandien džiau
giasi, kad Lietuvą valdo 
svetimos valstybės jėga, 
po kiek laiko, kada jie at
liks išdavikišką darbą, bus 
likviduoti.

Lietuva buvo nepriklau
soma ir laisva ne per 20 
metų, bet 22 metus. Per tą 
laiką ir tai tik Smetonos 
režimo metu, buvo likvi
duota keturi komunistai. 
Kiek dabar bus likviduota 
tų, kurie gynė ir gina Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
laisvę, kurie gynė ir gina 
lietuvybę ir tautybę, kurie 
nenori būti svetimos vals
tybės pavaldiniais, kurie 
nori patys apsispręsti, be 

• svetimos valstybės įsikiši
mo?

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

AMERIKOS NEPRIKLAUSO
MYBES ŠVENTE 4 LIEPOS | 

Amerikos Nepriklausomybės' 
šventė šiais 1940 metais buvo i 
visai skirtingai apvaikščiojama 
nuo pereitų kelioliką metų at
gal. Šį metą Nepriklausomybės 
šventė Amerikoje praėjo visai 

' ramiu būdu, niekas nedarė jo- 
I kio trukšmo, visas džiuginantis 

Laisvės minėjimas Amerikoje 
buvo militarinis pasirodymas. 

, bet, jokio trenksmo - šaudymo 
■ nebuvo. Tuomi stebina visus, 
. manoma, kad visai mažas skai

čius įvyko nelaimių šaudymuo-; 
se. Nežinia kodėl taip tykiai 
liepos 4, praėjo. K. D.

Visų Philadelphijos Lietuvių į 
Ekskursija į Pamarį — 

Wildwood, N. J.
Visos Philadelphijos lietuvių 

klubų ir draugijų susitarimu, 
vieningai rengiamas didelis ir 
nepaprastas išvažiavimas — 
ekskursija į pamarį, Wildwood, 
N. J. Išvažiavimas įvyks liepos- 
July 28 dieną. Ekskursijos trau
kinys išeis nuo Philadelphijos 
Market St., Orpas (Wharf), iš 
ryto 8:25 A.M. (daylight saving 
time), o iš pamario — Wild- 
wood, grįš į Philadelphia vaka
re 9:10 P.M. Ekskursijos trau
kinio bilietas, ten ir atgal, tik 
$1.35c. Vaikams, nuo 5 metų li
gi 12, tik 70c. Tikietus prašome 
įsigyti iš anksto, kuriuos gali-

ma gauti pas kiekvienos draugi
jos valdybos narius. Prie eks
kursijos prisidėti kviečiami ir iš 
apylinkės lietuviai. Lietuviai, iš 
toliau atvykusieji, tikietus ga- 

' lės gauti prie Philadelphia Mar- 
iket St.. Orfas (Warf).

Pereitą metą ši ekskursija už
ėmė net 18 vagonų, šį metą pa
sistenkime sudaryti dar ilgesnį 
traukinį. Važiuokime visi.

Pastaba. Kaikurie įsismaginę 
! pasidaro per daug drąsūs ir pa
daro traukinyje nuostolių, to- 

1 dėl prašoma susilaikyti, būki
me lietuviai susipratę. Iki pasi
matymo ekskursijoje.

Pamaldos už Lietuvą

Philadelphijos šv. Kazimiero 
parapijos vietos klebonas, kun. 
Ignas Valančiūnas, jau ketvirtą 

i kartą iš eilės šiuos metus atna
šauja šv. mišias Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje, už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, kuri 
sovietų Rusijos naikinama. Ka- 

■ zimieriečių parapijos dvasiški- 
! ja retai kada savo pamoksluose 

iš sakyklos nepamini Lietuvos 
i tragedijos. Daug pastangų, 

daug aukų ir daug darbo įdėta, 
> atstatant Lietuvą. Visi žino, kad 

Lietuva prasidėjo gyventi nie
ko neturėdama, o šiandien jau 
buvo visko pilna, tačiau rylų 
vandalai netikėtai vėl Lietuvą 
užplūdo ir ją naikina. Todėl 
melskimės ir dirbkime visi vėl 
dėl Lietuvos laisvės ir gerovės. 
Lietuva vėl turi būti laisva!

K. Dryža.

,SSTE PHILCO
CONSERVADOR

ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

6.2 pėdų įtalpos C11Q
' SPECIALIS MODELIS KC6 <PllvD</U

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.

Specialis Modelis KC6

sudėti
Viduje

Šis Conservador tu
ri sekančius patobuli
nimus: (Patentuotas 
sandėlis duryse) extra 
didelis... Porcelininis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dįdeliems 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 Hermctically Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.(SUTRAUKA)

Mes pergyvename karčias valandas, nes siaučia 
pasauly baisus karas, kurio Mūsų nuolatiniai atsišau
kimai ir prašymai nepašalino. Mes esame didžiai dė
kingi Garbingiems Kardinolams, kurie tikrai atjaučia 
Mūsų širdies liūdesį dėl šių dienų įvykių ir drauge su 
Mumis siunčia savo karštas maldas į Dieviškąją Jė
zaus Širdį, visos paguodos Šaltinį. Mes prašome jūsų, 
Garbingieji Broliai, ir toliau nuolat melstis už taiką.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas reikalinga bendram susitarimui?
2. Ar ginklo galybė gali suteikti taiką?
3. Ko Popiežius prašė tautų vyriausybių daryti?
4. Kas gali nuraminti žmonių piktumą?
5. Ar Dievo pagalba reikalinga žmonėms?

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

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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,*nLIETUVIŲ DIENA NUKELTA l

Rugpiučio-August 11 Dieną
Kadangi smarkus lietus pakenkė Lietuvių Dienai, kuri turėjo įvykti Liepos 4 d., Marianapolio Ko 

legijos parke, Thompson, Conn., Rengimo Komisija nutarė Lietuvių Dienų laikyti Rugpiūčio 11 d., ta 
me pačiame parke - Thompson, Conn. Įžanga 25c. Kviečiame Visus Dalyvauti

š ===

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOVELL, MASS
Gavo Valdžios Darbą

Birutė Žebriūtė, pavyzdinga 
parapijos sodalietė išvyko į 
Washington, D. C. Gavo val
džios darbą.

Sveiksta
Senas mūsų kolonijos gyven

tojas Stanislovas Kašėta, išgu
lėjęs kelias savaites Šv. Jono li- 
ganinėje, sugrįžo į namus. Ke
lios savaitės atgal, ___
savo ūkės tvarte, nematant sun
ki geležis krito jam ant galvos 
ir skaudžiai sužeidė galvą ir 
pečius.

- ll "I IIIIĮįįįį^ Į 

nomis atidarė savo skaitymo 
knygyną. Kiek teko girdėti kle
bonas padovanojo daug gražių i 
lietuviškų knygų pasiskaityti. 
Šv. Vardo draugijos nariai tu
rėtų pasinaudoti šia gražia pro- 

įga. Knygas galima gauti pas 
raštininką Tarną Versiacką.

i Tėvų Marijonų namų viršinin- suvadinusius 
į kas. —

Seserų labui Piknikas
Liepos 21, Gracemere parke, 

I Bedford, Mass. Kviečiami visi 
iš visur tame piknike dalyvauti. 
Lauksime. Rengėjai.i

HORIOOD, MASS.

Minstrel Shotc

Nežiūrint vasaros karščių pa
rapijos didysis choras pradeda!

Linus. i\.e- . . ... . . |, , , rengtis prie Mmstrei Show, ku- 
bedirbant . . , ,ris įvyks rudens metą.

i

Skaudi nelaimė
Petras Zemis, kiek-laiko atgal 

sužeidė savo koją. Gydytojai vi
sokiais būdais bandė sužeistą 
vietą išgydyti. Galutinai turėjo 
pasiduoti operacijai ir netekti

komunistus, ruo- Į Tarp atsilankusių buvo ir vie- 
šiasi masiniam susirinkimui (tinis Slavų kleb. kun. Juozas 
ALK Federacijos skyriaus va- Novorolsky. Du iš jo parapijie- 
dovybėje, kad pareikšti protes- čių turėjo pasisekimo laimėji- 
tą prieš sovietų Rusijos impe-, muose. Buvo atsilankęs su šei- 
rialistinius žygius, Pabaltijo 
valstybių užgrobimą.

ma Mass Valst. policijos ins
pektorius Šimkus.

Visiems darbininkams ir atsi- 
lankusiems kun. Vincas Puido
kas taria širdingą ačiū.

giją. Neseniai atgal mirė narė 
Ona Kasevičienė. Narės užpra
šė mišias mūsų bažnyčioje ir vi
sos atvažiavo, priėjo išpažinties 
ir priėmė šv. Komuniją.
p. Sadauskienė.

Moterų Sąjungos Mass. Ir 
N. H. Kuopoms

Pirm. Pranešam, kad rengiamas Ap
skričio išvažiavimas, kuris buvo 
skelbtas, kad įvyks rugpiūčio 
mėn. 11 d., 1940 Maironio par
ke Worcester, dabar įvyks ben
drai su Lietuvių Diena Mariana
poly Kolegijos ribose tą pačią 
dieną, kaip garsinta, nepamirš
kite Aug. 11. Visos kuopos yra 
kviečiamos prisidėti. Kuopoms 
yra išsiųsta paaiškinimas pla
čiau, bet kai kurių susirinkimai 
jau praėję. Visos Sąjungietės 
kviečiamos atvykti į Mariana
polį. Taip-gi būtų malonu pasi
matyti su Conn. Valstybės Są- 
jungietėmis. Lauksim skaitlin
gos grupės. Kadangi programa 
bus žaidimų ir virvės traukimas 
tarpe Worcesterio kuopų, būtų 
malonu, kad iš Conn. Moterų 
Sąjungos susidarytų rungtynės 
virvę traukti su Mass. kuopų 
moterims. Pasimatysim Thomp- 
sone. T: B: Mažeikienė,

Apskr. Pirm.

PRANEŠIMAS
Liepos 26 d. “Darbininko“ nu

meryje tilps įdomus aprašymas 
apie mūsų parapijos vienuolę, 
Seserį Mariją Oną, kuri darbuo
jasi tarp raupsuotų.

Šios kolonijos lietuviai ko- 
i munistėliai, kurstomi Brookly- 
no centrabiurių, vaikščioja no- 

i sis nuleidę po nevykusių “džiau
gsmo” prakalbų. Jiems dabar; 
sarmata ir pikta, kad lietuviai j Pereitą savaitę, Vyčių ratelis 

supliekė iš kun. Konstantino Vasio para- 
j pijos žaidė “softball“ su mūsų 
Vyčiais, Municipal Field. Pirmą 
žaidimą laimėjo Worcesterie- 
čiai, o kitą mūsiškiai. Svečių 
kuopos pirm, yra Antanas 
Trumpaitis, o vietinių Benedik
tas Atkočaitis. Mūsų ratelio ve
dėjas yra Juozas Jutkevičius. 
Linksmi esame, kad Worceste- 
riočici čia atsilanko ir palaiko

“Softball žaidimas su ~Worces- 
terio rateliuAntradienį, liepos 16 d. 

Jasionių namuose įvyko L. Vy- 
, čių 27 kp. ritualo komisijos ir 
; valdybos susirinkimas. Dalyva
vo valdybos nariai: pirm. P. 
Razvadauskas; prot. rašt. p. A- 
lena Jasionytė; fin. rašt, Mari
jona Avižinytė, ir komisijos na
riai: pp. Bronius Kudirka, A. 
Masevičius (Mace) ir A. F. 
Kneižys.

Valdybos ir komisijos nariai 
patikrino narių stovį ir paskir
stė į laipsnius.

Apsilankė

Dzedulionių šeima iš Cleve
land, Ohio apsilankė Lowellyje 
pas savo 
gimines.

senus pažįstamus ir

Sveiksta
Jedvyga Bujaitė, suSlaugė

grįžus iš ligoninės po sunkios o-

p. Vincas J. Kudirka, gyv. 37 
Franklin St., liepos 19 d. mini 

\ savo gimtadienį ir vardines, p. 
Kudirka yra LDS organizacijos 
Garbės Narys ir kitų organiza-

katalikai darbininkai
argumentais jų vadą Bimbą.

Be to, kai kurie komunistams 
simpatizuojanti lietuviai prade
da atsipeikėti ir rimčiau galvo
ti, kad Lietuvoje jų tėvus, bro- 
liūs lietuvius valdo aziatai iš to

limųjų Rusijos kraštų atgaben- 
Jti.

i
Lietuviai bendromis pajėgo

mis stovi už Lietuvos nepri- riečiai
klausomybės atgavimą. Nuošir- draugiškumo ryšius su mumis, 
džiai užjaučia savo broliams 
tėvynėje ir pažada jiems mora
lę ir materialę pagalbą.

PADĖKA

Rap.

kairės kojos. Petrui reiškiame peracijos, sveiksta ir stiprėja. \ ciJu valdybų narys. Ta proga 
r» Vinnsi TCndiylra ir*gilią užuojautą.

Federacijos Veikla
Sustiprėjo

Juozapina Rusienė,

sveikiname p. Vincą Kudirką ir i 
linkime geriausių sėkmių. Beje,' 

vietos PP- Kudirkų vienas sūnus taip j

Pirmadienį,’ kun. Vincas Pui
dokas suteikė moterystės Sa
kramentą Onai Adamavičiūtei ir 
Jonui Valente. Pamergė buvo 
Angelą Valente ir pabrolis Ta
rnas Adamavičius, brolis iš 

i — .. . ~ . ...

Vietos Federacijos skyrius Moterų Sąjungos kuopos kasi- Pat Vincas, tai ir jam dalį svei-i
surengė pirmą savo pikniką, ninkė, sugrįžo iš ligoninės, kinimų ir linkėjimų skiriame, 
liepos 7-tą dieną. Žmonių nema- Linksma išgirsti, kad sveikato- TaiP pat sveikiname ir visus 
ža atsilankė. Pelno kiek teko je stiprėja. Žaslietis. j kitus Vincus.
girdėti liko suvirš $30.00, kurie
bus skiriamas įvairiems Lietu
vos reikalams.

CAMBRIDGE, MASS.
MIRĖ

Liepos 14, po sunkios ligos ir 
operacijos Somerville miesto Ii- -- - — - .

I

Pereitą sekmadienį Šv. Jurgio 
par. Altoriaus berniukų base- 
ball ratelis žaidė Brocktone su 
Šv. Jurgio par. rateliu. Brock- 
toniečiai laimėjo.

Mamertas Jutkus ir Julė Jut- 
kienė su sūnumi ir dukterimi 
Patriku ir Jule ir Jankauskienė 
su dukterimi automobiliu iške
liavo į Detroit, Michigan. Ten 
lankys p. Jutkienės ir Jankaus
kienės tris brolius — Antaną, 
Vincą ir Juozą Baliukonius. Vi
si dirba Fordo dirbtuvėje.

Kun. Jonas C. Jutkevičius, vi
karas iš Aušros Vartų parap. 
Worcesteryje, lankėsi pas savo 
tėvelius.

Jonas Palažiejus nesveikauja, 
jis yra Westfield Statė Sanito- 
rium. Ten yra lietuvaitė slaugė, 
Marijona Orintaitė iš Statė gat
vės. Linkime sveikatos.

Juozas Kastetas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Norim išreikšti širdingą pa
dėką visiems, kurie dalyvavo Northampton. Solo giedojo per 
mūsų 35 metų vedybinio gyveni- mišias Rožė Parisi, 
mo sukakties bankiete, kuris į- 
vyko liepos 2. 1940.

Ypatingai norime išreikšti a- 
čiū šeimininkėms, poniai Ado
maitienei ir poniai Kamilienei mėnesį, 
už suruošimą tokio šaunaus ---------------
bankieto; ačiū programos vedė-' PASISAUGOKITE
jui p. V. Kudirkai; taip pat a- Po namus vaikštinėja “Jeho- 
čių mūsų giminėms ir drau- vah witnesses”, vyrai ir mote- 
gams už sveikinimus ir dova- rys, jauni ir seni, platindami 
nas, kurių mes niekad neužmir- knygutes prieš katalikišką ti- 
šim. i kėjimą. Juos greitai galima pa-

Dar kartą tariame širdingiau- žinti, nes kalba apie Šv. Raštą ir 
šią padėką visiems. sako, kad jie dirba Dievo darbą.

Jonas ir Juozafina Avižiniai. Per įvairias kalbas stengiasi su
klaidinti žmones. Dabar vaikšti- 

, nėjo su angliškomis knygutė
mis. Nepriimkite iš tokių blogos 
dvasios agentų raštų. Pasakyki-

I •

Jaunavedžių priėmimas buvo 
jaunosios namuose. Po bankie
to jaunavedžiai išvyko į New 
Hampshire praleisti medaus

Simonas Baliukonis iš Phelpo 
avė. išvažiavo į Wesson Memo- 
rial ligoninę, Springfield dėl o- 
peracijos. Linkime sveikatos.

Mišių tarnautojai turėjo išva
žiavimą pas Lambert’s Beach, 
Hampton Ponds.

Moterų Draugijos Išvažiavimas
Aušros Vartų Moterų draugi

jos piknikas įvyko liepos 14-tą goninėje, Šv. Sakramentais ap- 
dieną. Diena pasitaikė begalo rūpintas mirė Leonardas Dva- 
graži. Pikniko vieta irgi gražiai reskis. Jis buvo senas Cambrid- 
sutvarkyta. Tik tame nelaimė, ge’io lietuvių parapijos narys, 
kad maža žmonių atsilankė. Bu- Laidotas iš Nekalto Prasidėji- 
vo galima pastebėti, kad nei pu- mo bažnyčios liepos 17, 9 vai. 
se narių draugijos nedalyvavo ryte Šv. Mikolo kapuose, 
išvažiavime. Jei ne svetimų 
žmonių atsilankymas tai drau
gija būtų turėjus pridėti, vieto
je uždirbti. Iš tikrųjų gaila, kad mo bažnyčioj lankėsi J. E. Vys- ^^vwde. Mok. Feliksas Babf- ‘<Lawn Party _________ t
narės nemoka savo draugijos Į kūpąs Petras Bučys. MIC. Tėvų pakvjegtas j Wethers- rengimo pasisekimą. Svečiai bu- Į __________

į Marijonų Generolas. 10 vai. ry- Qonn aukštesnės mokyk- vo Hartford, Thompsonville, Serga pirmutinis miesto lietuvis
i te atnašavo šv. mišias ir pasakė viršininku Todėl mokytojas Springfield, Holyoke ir North-: Kazys Mereškevičius sunkiai
Į pamokslą. Kartu dalyvavo ir p gu gav0 jauna 1 ampton. Thompsonville labai serga namie, Miller gatvėje Šv.

reikalus įvertinti.

!

PAPER HANGING PAINTING

R. I. P.

Pereitą
Kneižius 
chell’ienė

Ii , i
pirmadienį pas pp.

lankėsi p. Teklė Mit- 
iš Nashua, N. H.

Liepos 20 d. mūsų Šv. Cecili
jos choras, vadovaujant muz. 
Vincui Burduliui, išvažiuoja į 
Maironio parką, Worcestery, 
dalyvauti Lietuvos Katalikų 
Naujos Anglijos Sąjungos meti
niame piknike. Jurgis Jonas.

Bronis Kuprunas
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

pp. Feliksas ir Emilija (But- 
kevičiūtė) Babilai, kurie apsi
vedė birželio 29 d., Šv. Pranciš- 

, kaus lietuvių par. (Lawrence, 
Mass.) sugrįžo iš vedybinių a-

i

Liepos 6, Nekalto Prasidėji-i H .. . v tostogų ir laikinai apsigyveno

Knygynas
Šv. Vardo draugija šiomis die-1 kun. Rėklaitis MIC iš Romos

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston. Maaa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Plrm. — F. Zaletsklenė,
564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

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

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutė, 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūt*.

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlen*,

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

antrų utamlnką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkų.

I
Į

WESTFIELD, MASS.
Pavyko “Lawn Party”

Džiaugiamės, 'kad parapijos te kuogreičiausiai palikti jūsų 
rėmėjai skaitlingai atsilankė į namus arba kreiptis prie polici- 

” ir užtikrino pa- jos.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti paa biznierius m8«4» vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

•kelbiasl “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma* 
onlal patarnauja. Nu«ję j bilf kurių krautuvų pasakykite, kad Jų skelbimų 
-natftte “Darbininke”.

•V. JONO EV. B L. PA6ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 8702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pėdins Market
P. Baltruilūnat Ir p. Klinga, Sav.
783 Broatfway, Tai. ŠOU 8120 

SO. BOSTON. MASE.p. F. Babilas su savo jauna amPton- i nompsonvnie iaoai serga namie, Miiier gatvėje sv. 
žmonele prieš mokyklų atsida-! «ražiai pasirodė ir išplatino Kaz. Draugijos nariai jį lanko 

- - - — . daug knygučių, ypač ponai Mi- kasdien. Jisai yra pirmutinis
lietuvis, atvykęs į Westfieldą ir 
Šv. Kaz. Draugijos didelis rėmė
jas. Jisai čia atvyko 1888 me
tais. Kada lietuviai ieškojo čia 
apsigyvenimo, jis gelbėjo kiek 
galėjo. Sako, kad sykį pas jį 
apsistojo 20 asmenų. Kada šv. 
Kaz. Dr. pradžioje turėjo sun-

| rymo persikelia gyventi į Hart
ford, Conn,

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

Vice-Plrm. Albinas P. Nevlera.
16 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rait. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth St, So. Boeton, Mase 

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfleld SL, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
E 7th St.. So. Boston, Mase,

Ketvirtadienį, liepos 18 d. va
kare įvyko specialus Federaci
jos skyriaus susirinkimas Lie
tuvos reikalu.

Tą patį vakarą įvyko Susivie- 
nymo kuopos susirinkimas. Iš
duota raportai iš įvykusio sei
mo Worcestery.

Šiomis dienomis susirgo p. 
Alena Stadelninkienė. Linkime >
pasveikti.

Teko sužinoti, kad šios kolo
nijos visi lietuviai, išskyrus pa-

glinas ir Makarevičius su šei
momis ir kiti.

Išparduotų knygučių “raffle” 
buvo vedama su pagelba Holy- 
oke Šv. Kaz. dr. pirm., p. Rau
galo. Laimėjo 
celė Žibutytė, 
$15.00, kurį 
Grigaliūnaitė, 
nė, 
Melešius; Stanislovas Jaškūnas,' pasisekimo. 
— $5.00, jį ištraukė Florencija sveikatos. 
Zalytė. Dovanas dėl “lawn par-Į 
ty” suteikė Antanina Tumšienė,' Northamptono Šv. Rožančiaus 
Vincas Kičas, Barbora Danylie-j Draugija
nė ir iš Slavų parapijos p. E-; Tris metus atgal, kun. Vincas 
vanchak. į Puidokas sutvėrė Šv. Rož. drau-

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

sekantieji: Mar- 
iš Fowler Rd. — 
ištraukė Genefa
Ona Aleškevičie-' kūmų jisai nesibijojo užstatyti 

$10.00, jį ištraukė Vincas savo namo, kaipo užstatą dėl jos 
Linkime greitos

Sekmadienį, liepos 28 d., 1 vai. po pietų, Šv. Roko 
par. salėje, Montello, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurj 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.



Penktadienis, Liepos 19, 1940 DARBININKAS 7

[vietines žinios
^^na88M888M>*>M6r8MMlmnMMMMMMMamnMMaMMM8BMeMMeMHMMMM8«nMMMM898M»M8B8aBN888M988MMMMMH8MBa*«8aMM8888

ŽINUTES PADĖKA

* a

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
SO. BOSTOH. MASS.

J. K-pa.

Liepos 15 d., staiga mirė, sa
vo namuose, 227 D St., Juoza
pas Zapustas, 52 metų. Jis paė
jo Krenčynos parapijos. Ameri
koje pragyveno 30 metų. Pali
ko žmoną Antaniną (Zigman- 
taitę), dukterį Stanislavą, sūnų 
Juozapą - sportininką, dvi sese
ris ir brolį. Pąlaidųtas, Jiepos Į8 
d., iš šv. Petro pąr. bažnyčios, 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Šiuomi nuoširdžiai dėkoju sa
vo -sesutei Kaunelienei, kuri 
man esant ligoninėje, prižiūrėjo 
mano vaikus, ir mane slaugė 
laike ligos. Taip pat reiškiu pa
dėką ir visiems tiems, kurie ma
ne sergančią aplankė.

Karolina Trinkienė.

(Šiais metais Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga mini 
savo 25 metų gyvavimo su-

“Dar- 
Kara-
P-nas

Pp sunkios operącijos p. Pet
ras Marcelionis, LDS narys, 
sveiksta. Kol kas p. Marcelionis 
randasi Hariey ligoninėje, Dor
chester. Linkime, kad p. Marce
lionis pasveiktų ir galėtų dar
buotis su mumis.

LANKĖSI
Pirmadienį, liepos 15 d. 

bininke” lankėsi Zigmas 
liūs iš Waterbury, Conn.
Karalius dabar leidžia atosto
gas. Atsilankymo proga, jis pa
aukojo Intertypos fondui $2.00. 
Labai dėkojame.

LPS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Pereitą savaitę p. Marksaitė 
surengė pagerbtuves pp. P. 
Kudrevičiams, jų 3 mėn. vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga. Draugės ir draugai linkėjo 
jiems viso gero.

DAKTARAI

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
sitraukė. Tad prašomi visi na
riai būtinai atsilankyti. Valdyba

LietuvšDantistas 
£ L Kapočius 

517 E. Br®ąrfway, M- Boston, Masu.
TEL. 8QŲ Bootpp 2M0

Ofiso valandos nuo 8 Ud 12,

IŠVAŽIAVIMAS

, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tol- TROwbridge 6330.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai 8q, 
Camoridg., Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Paute Lundas, MD., 
'(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadvvay, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakamb 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

į , • „m, . s, , 

Visi šv. Petro par. lietuviškos 
vasarinės mokyklos mokiniai ir 
Seselės mokytojos susirinko 
pirmadienio rytą, liepos 15-tą, 
apie 8:15 vai. bažnyčios salėje. 
Beveik visi mokiniai turėjo dė
žutes, o kai kurie turėjo ir savo 
maudymo kostiumus. Kleb. 
kun. Virmauskis kalbėjo į vai
kučius. Netrukus autobusai pri
važiavo prie bažnyčios. Visi mo
kiniai tvarkingai atsisėdo į sa
vo paskirtas vietas autobusuo
se. Dainuodami nuvažiavome į 
“Castle Island”.

Atvykę į išvažiavimo vietą, 
vienas vyras visiems davė ins
trukcijas ką daryti, o ką vengti. 
Paskui galėjome eiti ten, kur 
norėjome. Forte radome sūpy
nių, sviedinių ir kitų žaislų. 
Mergaitės ir 
minkštu sviediniu, kun. Abra- 
činsko vadovybėje.

12 valandą vyras švilpuku 
sušaukė visus į paskirtą pie
tums vietą. Visi dalyviai gavo 
pieno, dvi bulkutes, ledų ir sal
dainių. Pavalgę pietus, kai ku
rios mergaitės nuėjo į akvariu
mą pamatyti žuvių.

Apie 2 valandą įvyko berniu
kų ir mergaičių rungtynės. Ket
virtą valandą įvyko “ąmateur” 
pusvalandis, kuriame dalyvavo 
netik mūsų mokiniai, bet ir sve
timtaučių. Mums buvo džiugu, 
kad mūsų mokiniai lietuviškai 
dainavo ir deklamavo eilėraš
čius.

4:30 vai. visi tvarkingai susi
rikiavo į vietą, kur buvo visi 
autobusai. Grįždami dainavome 
visokias dainas. Taip dainavo
me, kad moterys, kurios važia
vo su mumis, turėjo ausis užsi
kimšti. Visi šoferiai apvežė 
mus aplink Franklin parką, o 
paskuį privežė prie bažnyčios.

Iš tikrųjų, gaila, kad toks 
gražus išvažiavimas turėjo taip 
greitai užsibaigti. Širdingai dė
kojame kun. P. Virmauskiui už 
jo gerumą ir tėvišką pasirūpini
mą mūsų malonumui ne tik šio 
išvažiavimo metu, bet ir visą 
laiką. Išvažiavimo dieną jis at
vyko į Castle Island ir mums 
visiems įteikė saldainių.

Taip pat dėkojame kun. A. 
Abračinskųi, j^ųris visą dieną 
praleido su mumis.

Ilgai, ilgai mano atmintyje 
pasiliks šios dienos įspūdžiai.

Albina Jankūnavičiūtė, 
8-to skyriaus.

Redakcijos pastaba. Apie tą 
patį išvažiavimą parašė Šv. 
Petro lietuvių parapijos vasari
nės mokyklos 8 skyriaus moki
nės Alesė Jurgelaitytė ir Pran
ciška Januškaitė. Parašė gerai, 
bet negalime užleisti perdaug 
vietos aprašymams apie tą patį 
įvykį.

Pažymėtina, kad visos trys 
8-to skyriaus mokinės vartoja 
labai gerai lietuvių kalbą. Kvie
čiame dažniau parašyti žinučių 
iš jaunamečių veiklos.

kaktį. Organizacijos istori
ja risasi labai artimai su 
kuopų gyvavimu ir veiki
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos. So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

Venys, prot. rašt. 
Meškauskas,
D. Dagis, ižd.
vas Noreika; knygų perž. Į 
— M. Versiackas, p. Gied- 
raičiūtė; maršalka — A. 
Bendoraitis; kasos glob. — 
P. Miliauskas, O. Meškaus- 
kaitė; Veikianti kom. —P. 
Petrauskas, O. Jankaus
kienė, K. Janevičius.

Sausio 25, 1918 — Į vei
kimo komisiją darinkta: 
V. Varžinskaitė, Z. Klapa-' 
tauskas, ir P. Miliauskas. 
Kuopos reporterių išrink
tas — F. Virakas.

Į LDS N. A. apskritį ats
tovais išrinkti: — J. Gli
neckis, A. F. Kneižys,, A. 
Zaleckas, S. Noreika, O. 
Adomaitienė, M. Bakūnai- 
tė, M. Račiūnienė, M. Au 
sikaitė.

Vasario 24, 1918 — Nau
ji nariai: Petras Kaspara- 

i vičius, Kazimieras Povilai- 
! tis, Steponas Maneikis, V. 
Grubinskas, K. Kaulins- 
kaitė, V. Grinevičienė, Ig
nas Stygas, Barbora Pau
lauskienė, Petras Rūta.

Raportai — Iš įvykusių

— j. 
fin. rašt. — 
— Stanislo-

berniukai žaidė

ADVOKATAI

A J. YOUNG 
(Jankauskas) ADVOKATĄ® 

OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 827, Tel. CAP 6154 

101 Baxter St., 8o. Boston, Maso.
Tel. ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brlghton 

Tel. STA 8658

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provaa.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Bsoadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy N. Yakim

I
I(Tęsinys)

Liepos 30, 1917, — Ra
portai.

Rugp. 26,1917. Raportai.
Rūgs. 1, 1917 — Ekstra 

susirinkimas tikslu per
kalbėti kun. F. Kemešį, 
kad jis neišvažiuotų iš So. 
Bostono, bet pačiam kun. 
F. K* išaiškinus, kad nega
lįs pasilikti, nariai prižadė
jo jį visuomet atminti ir jo 
pradėtąjį darbą varyti pir
myn...

Rūgs. 30,1917, — Kuo
pos pirm, nėra,— paimtas 
kariuomenėn. Išrinkta ko
misija organizavimui ama- i 
tininkų po karės grįžimui 
į Lietuvą. Ą. Muraška, V. 
Jakštas, P. Miliauskas, P. 
Gedraitaitė, K. Jonevičius, 
A. šapalis.

Spaudos savaitė organi- prakaifoų įr apSkr. atstovų, 
zuoti išrinkta komisija: M.1 
Venys, V. Jakštas, K. Pet- 
raičiūtė ir paskirta $5.00.

Apsigynimui nuo ‘bomų’ 
koisimja: M. Venys, F. Za
leckas, A. Šapalis, S. No- 

■ reika. •

■

Autobusai Į Vyčių
Gegužinę

L.
apskr. metinė gegužinė įvyks 
liepos 28 d., Romuvos parke, 
Montello, Mass.

So. Bostono 17 Vyčių kp. or
ganizuoja važiuoti autobusais ir 
platina bilietus, todėl visų, ku
rie nori važiuoti autobusais į 
gegužinę prašome įsigyti bilie
tus, iš anksto, kad būtų galima 
žinoti kiek autobusų užsakyti. 
Autobusai išeis nuo Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios po su
mos. Kaina te ir atgal 75c.

Vyčių Naujosios Anglijos

Diskusijų komisijon iš
rinkta: J. Glineckas, A. 
Muraška, V. Varžinskaitė.

Spalių 28,1917, Raportai.
Lapkričio 25, 1917, pri

imtas naujas narys — K. 
Prunskas. Į Kalėdinį fondą 
aukota $10.00 ir susirinki
me surinkta $80.45. Viso 
labo — $90.45.

Gruodžio ,23, 1917, — 
Nauji nariai — Martynas 
Knistautas, Antanas Ve- 
neckas, Jokūbas Stakiams, 
Jonas Grubinskas.

Valdybon 1918 m. išrink
ta: Pirm. — Jonas Glinec
kis, vice-pirm. — Mykolas

ĮVAIRŪS 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, Mass. (9-18)

■

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Lucy N. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTE)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St•t
Greenfield, Mass.

Namų: TALbot 2474

Rea. Šou 3729

I.

Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—

Insured and
Bonded

Local A Long
Distance
Movlng

326 ■ 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimaiIšrinktas naujas rašti
ninkas

Federacijos sk. kviečia 
laišku prisidėti prie Fede
racijos.

Nutarta paremti strei- 
Kierių fondą. Komisijon:— 
A. F. Kneižys, P. Špokas, 
S. Noreika, O. Jankauskie
nė, O. Bagočiūtė, V. Jakš-

Gegužės 26, 1918, —Nau
ji nariai: Ignas Tarulis.

Į vasarinės mokyklos ko-' 
misiją išrinkta: O. Jankau
skienė, J. Jakštas. V. Var
žinskaitė.

Į Liepos 4, parodos su
rengimo komisiją — A. 
Šapalis, J. Jakštas ir S. Į 
Noreika.

Birželio 16, 1918, Ekstra 
susirinkimas. Darbininkų 
vėliavos nešimui parodoje 
liepos 4, išrinkta: S. No
reika, A. Šapalis, A. F. I 
Kneižys, J. Glineckis.

Į Apskr. suvažiavimą iš-i 
rinkta: V. Varžinskaitė, O. į 
Adomaitienė, A. Zaleckas,’
J. Jakštas, Ig. Tarutis.

Liepos 28, 1918, Nauja 
narė — Salomija Varžins- 
Kaitė.

Į LDS Seimą išrinktas 
atstovas M, Žoba. Nariai 
nutarė sumesti išlaidoms 
50 dol. Taipgi nutarė rem
ti išlaidas vasarinės mo
kyklos ir liepos 4, parados.

Rugp. 15, 1918, — Kas 
■ link pageidavimo, kad 
|“D-kas” išeitų dienraščiu, 
į kuopos nuomonė, kad reik
tų pirmiaus įsigyti namą, 
o tada tik galvoti apie 
dienraštį.

Rūgs. 25, 1918, — Nauji 
nariai: Marijona Brikaitė, 
Antanas Striukas, Matas 
Šeikis.

Spalių 27, 1918, — Nauji 
nariai: Morta Zajankaus- 

į kienė, Vincentas J. Jan
kauskas, Paulina Kavaliū
naitė.

Kareivių globos komisija; 
praneša, kad nutraukia sa-; 
vo veikimą dėl besiplati
nančių ligų. Nutarta pa-j 
reikšti protestas K. M. L.
K. dėl pareikštų šmeižimų. 

; Kun. T. Žilinsko kvietimu 
nutarta remti par. fėrus. 
Komisijon: J. Meškauskas,! 
K. Povilaitis.
Lapkr. 24, 1918, Raportai. • 
Gruodžio 22, 1918, —Pa-| 

aiškėjo, kad lapkr. mėn.: 
’ susirinkime nariai į Kalė- j 
dinį fondą suaukojo $210.

Statomam teatre dar
buotis išrinkta: J. Merke- 
lionis, J. Pecikoniūtė, M. Į 
Brikaitė, P. Merkelionienė, 
Z. Klaptauskas, J. Vilki
šius, J. Meškauskas.

Į valdybą 1919 metams 
išrinkta: Pirm. — J. Gli-1 
neckis, vice-pirm. - 
drius Naudžiūnas, 
rašt. — Zigmas Klapatau 
skas, fin. rašt. 
Jakštas, ižd. — Stasys No
reika, kasos glob. — A 
Muraška, P. Miliauskas 
knygtvarkiai — J. Merke- 
lionis, M. Brikaitė, maršal
ka — K. Povilaitis.

(Bus daugiau) •

J. Jakštas.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BROADWAY
8o. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

i

j Nutarta rengti debatai: 
| “Kokia Lietuvai valdžia 
būtų naudingesnė — mo
narchija ar respublika”.

Delegatais į Visuotiną 
Liet. Seimą į N. Y. išrink
ta: J. Glineckis, Pr. Vira- 
kas ir O. Jankauskienė.

Kovo 24, 1918, Nauji na
riai: Kazys Niauronis ir 
Juozas Vinkevičius. Ra
portai. Išrinktas Globoji-' 
mo Lietuvių Kareivių ko
mitetas: — A. Zaleckas ir 
J. Šaparnis ir O. Bagočiū- 
tė. Nutarta pardavinėti U. 
S. War Savings Stamps. 
Pavesta — M. Versiackui.

Balandžio 28, 1918, — Į 
Spaudos savaitę darbuotis 
išrinkta: O. Jankauskienė, 
M. Ausikaitė, O. Adomai
tienė, O. Bagočiūtė, A. ša
palis, J. Jakštas.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką Pikni- | 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir ! 

visokiems Parengimams. | 
Kainos prieinamos. | 

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W !

PRANAS'GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R !
X

K.

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

Už 8139.00 galite i boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti

!

įį

mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St.

Telef. ŠOU 0346
So. Boston, Mass.

An- 
nut

Jonas

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjau.
SodewaU, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

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

Apskaitllavlmal Ir patarimai dykai

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

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir 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 2637.

Joseph W. 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.

, I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnąvimaa dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2609

Peter J. AKUNEV1CH
(AKUNEVIČIUS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FUNERAL SERVICE
258 W. Broadvvay So. Boston,

Massachusetts

Tel. ŠOU 4486

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

Patarnavimas dienų ir naktį
Prieinama kairia nuo $125.00 ir aukščiau.Prieinama kaina nuo $125.00 ir aukščiau.
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HARTFORD, CONN.

susirinkimas
antradienio vakare, 8 vai., mo
kyklos mažoje salėje. LDS na
riai nepamirškite atsilankyti.

Rašt.

WATERBURY, CONN.

' gyvenimo dienas apsileidęs ti
kėjime, tik ligos prispaustas 

LDS 6-tos kuopos mėnesinis susiprato, ir bandė pasitaisyti, 
susirinkimas pripuola liepos 21 atlikdamas išpažintį.
d., bet kadangi tą dieną yra tri-l Palaidotas su bažnytinėmis a- 
lypė gegužinė Conn, apskr., tai P^gO^is. Klebonas kun. M. 

bus liepos 23 d.,!Pankus laike laidotuvių atna- 
' šavo šv. mišias ir suteikė pas- 
' kutinį laidojimo patarnavimą. 
[Lai būna gailestingas Dangiš
kas tėvas jo vėlei. Tegu būna 
pamoka jo likusiems bičiuliams, 
tikėjime atšalusiems ir apsilei- 
dusiems, kurių buvo prisirinkę 
bažnyčioj laike laidotuvių. Į

■A.

Trilypės Gegužinės Reikalu

Liepos 11 d. buvo smarkus lie
tus su perkūnija ir užmušė tris 
vyrus, stovėjusius po medžiais. 
Užmuštųjų tarpe lietuvių nėra.

Mes visi lietuviai dabartiniu 
metu be jokių pažiūrų skirtumo

Iš Šv. Jono Evangelisto 
Draugijos Darbuotės

Ši draugija užima pirmą

I

I
!

u
i

(! nyčioje pasirodė be jokio tiky- 
4qq . binio mandagumo. Dieve pasi

gailėk jų, nes ir už juos pralie
tas Tavo šv. Kraujas.

T. M.

NEW BRITAIN, CONN.

,■5

I

i

Ši draugija užima pirmą vie
tą šioj kolonijoj, jos pirmas tik- . juos huvo gaila žiūrėti, nes baž- 
slas tinkamai aprūpinti savo 
narius, kurių yra virš ‘----- .
Draugija visados remia parapi-. 
jos visus parengimus, prisidėda
ma netik darbu, bet ir aukomis. 
Šiame susirinkime perskaitytas 
laiškas nuo Seserų Pranciškie
čių iš Pittsburgho. Laiškas su
vėluotas, kviečiantis liepos 4 d. 
į pašventinimo kertinio akmens 
naujos akademijos rūmų iškil
mes. Laiškas priimtas ir įver
tintas, paskirta iš iždo $10, 
joms jau ir pirmiau keletą kar
tų buvo aukota.

Rudenį draugija yra nutarus 
surengti didelę vakarienę savo 
naudai. Reporteris.

Liepos 12 d., Federacijos 22 
skyrius sušaukė 18 katalikiškų 
draugijų atstovus į Šv. Juozapo 
parap. svetainę pasitarimui. At
stovų dalyvavo apie 300, jie ats
tovavo apie 5000 narių. Pasita
rime dalyvavo kleb. kun. J. Va- 
lantiejus, kun. E. Gradcckis, 
kun. B. Gauronskis ir kun. Lun- 
skas. Į valdybą išrinkta: pirm. 
— A. Aleksis, vice-pirm.— kun. 
E. Gradeckas, raštininkas 
Janušaitienė.

Kalbas pasakė: A. Aleksis, 
kleb. kun. J. Valantiejus, kun. 
E. Gradeckas, kun. Gauronskas, 
kun. Lunskas, J. Raugalis ir k.

Susirinkime priimta 19 rezo
liucijų Lietuvos užgrobimo rei
kalu ir jos pasiųstos į Wasning- 
ton, D. C. telegrama, o į arti
mesnes vietas Special delivery

Paskendęs smėlyje Anglijos tankas Egipte. Manoma, kad ten negalė
tų Romos - Berlyno ašies moderniški karo pabūklai riedėti, dėl tokio 
gilaus smėlyno.

turėtume veikti drauge ir boi
kotuoti bolševikus, kurie fana
tiškai ir pardavikiškai džiaugia
si Lietuvos pavergimu. Kaikurie 
bedieviai tik ir džiaugiasi, kad 
Lietuvoje uždarys visas bažny
čias ir bus skelbiama bedievy
bė. Pas mus pasitaiko ir tokių 
žmonių, kurie eina į bažnyčią, 
o darbe džiaugiasi su bolševi
kais, kad rusai užplūdo Lietu- rium, Al. Vačiulevičius iš Eliza- kur surasti, kad parapija galė- 
vą. Didelė gėda ir negražu veid- beth — iždininku.
mainiauti, pagaliau ir gaila, kad 
jie duodasi už nosies vedžiojami 
bolševikams. Kur jūsų iniciaty
va?

ku, Kazys Basanavičius iš Jer
sey City — perrinktas iždinin
ku, Mary Rusaitė iš Great 
Neck, N. Y. — korespondentė, 
Jonas Gedmanas iš Elizabeth — 
maršąlka.

Sporto reikalų vedimui išrink
ta šie: Vincas Grinevičius iš 
Kearny — pirmininku, Mary 
Zenus iš Bronx, N. Y. sekreto-

8
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siprašė šv. mišias. Labai geras j Gegužinės programa bus labai 
ir gražus paprotys užsiprašyti įvairi. Gegužinę filmuos filmi- 
sau mišias ir pasimeldus papra-1 ninkas J. Januškevičius, todėl 
šyti sau Dievo palaimos, vieto- Į praeity galėsite prisiminti šį 
je, kad daryti visokias “sur- linksmai praleistą laiką. Gegu- 
prise party” ir tenai bereikalin-1 žinėje dalyvaus daug svečių iš 
gai apsunkinti kitus ir savo gi- įvairių kolonijų, nes visi jie ži
rnines bereikalingomis išlaido- • no, kad tik viena tokia proga 
mis. Tie “surprise party” ture- bus per 25 metus. Įžanga Vi
tų visai išnykti iš lietuvių gyve- • siems dykai, išskyrus į šokius, 
nimo. Sveikiname tat solinizan- Tad visi, visi lietuviai į šią 
tus ir linkime jiems kuo ilgiau-' triumfinę gegužinę! Nepamirš- 
šių ir laimingiausių metų. ikite 4 dJ
- Praetų savaitę staiga mirė Visus kviečia-

Mykolas Nirbakas. Paliko nuliu-! Rengimo Komisija,
dusią moterį ir 6 vaikus. Amži
ną atilsį tesuteikia gailestingas 
Dievas.

GEGUŽINE
LRKSA Conn. apskritys ren-

gia nepaprastai didelį pikniką, • VVoodstock Typewriter

bienė, Radvilienė jaunoji, Stru- 
tinskienė, Čeponienė, Pociuvie- 
nė, Galinienė, Šukienė, Lučins- 
kienė, Steponaitienė, Raikštelie- 
nė, Anušauskiūtė, Einoriūtė, 
Šamskiūtė ir Jakščiūtė. Viso 28 
darbininkai. Vakare matėsi sve
tys, kun. J. Kripas iš Hartford, 
Conn. Piknike dalyvavo daug 
svečių iš kitų kolonijų. Sunku

kuris įvyks rugpiūčio - August 
4 d., Rose Land Pavilione, Lake 
Wood parke, Waterbury, Conn. 
Ši gegužinė rengiama paminėji
mui 25 metų LRKSA Conn. aps
kričio įsisteigimo paminėjimui.

Minima diena jau visai arti, 
todėl visi lietuviai turėtų šią 
dieną rezervuoti savo puikiam 
pasilinksminimui ir atsigaivini
mui šiame piknike, kuriam vė
tą parinkta nepaprastai graži ir 
jauki. Visą laiką piknike grieš 
puikus E. Digimo orkestras, to
dėl ypač jauniems bus geriausia 
proga smagiai pasilinksminti.

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

LIBerty 6907-08

Pareiškiame, kad busai išeis 
12 vai. nuo Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčios. Visi manantieji 
vykti busais, nesivėlinkite pri
būti 12 vai. Patartina ir kvie
čiama visiems vykti į šią metinę 
gegužinę, dainų šventę, nes da
lyvauja visi katalikiški Connec-' paštu. Tą patį vakarą gautas 
ticut valstybės chorai su savo 
garbingais vadais. Taip pat 
New Haveniečiai, pilnai prisi- 
ruošę priimti ir pavaišinti tūks- 
taintines minias publikos. Mau
dynių patogumai taip pat už
tikrinti. Tat ligi pasimatymo^ 
trilypėj gegužinėj liepos 21 d.,! 
Sea Cliff Inn, Morris Cove. Rei
škiame gilią padėką klebonui 
kun. M. Pankui, už pagarsini
mą pereitam sekmadienį šios 
gegužinės, bei pasižadėjimą da
lyvauti. Ačiū.

Mirė senas gyventojas
Liepos 10 d. mirė a. a. Motie

jus Neimanas. Jis sirgo vidurių 
liga. Sulaukė 67 metų amžiaus. 
Šioje šaly išgyveno apie 40 me
tų. paliko nuliūdime žmoną, se
serį ir brolį. Velionis praleido

atsakymas, kad rezoliucijos pri
imtos. Susirinkime dalyvavo 
anglų laikraščių reporteriai, ku
rie susirinkimą nufotografavo 
ir laikraščiuose plačiai aprašė. 
Baigiant susirinkimą, sugiedo
ti Lietuvos ir Amerikos tautų 
himnai.

Tą patį vakarą 48 klubas taip 
pat sušaukė susirinkimą ir iš
rinko atstovus, kurie atstovautų 
klubą, sutartinam veikimui 
drauge su Federacija ir gintų 
Lietuvos reikalus.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
krikštynas ar partes, visuomet už- 
s BROCKERTS XXX Ale, kuriuo

VP<i+lJVP<S I

sisakykite BROCKERTS XX 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

PROTEKCIJĄ

ELEKTRIKINIŲ 

WESTINGHOUSE 
REFRIGERATORIŲ

KAINOS
1940 Modelių nuo $30 iki $60 mažesnės 

už 1939 m.
Dabar didžiausias barmenas pasaulyje, tai ELEKTRIKI- 

NIS Šaldytuvas. Šiandien užmokėtas kiekvienas centas 
už naują 1940 m. Westinghouse Elektrikinį Šaldytuvą, 
GAUNA VERTYBĘ — už tą kainą, kurią dabar moka, 

čia yra geriausia proga sutaupyti daug pinigų. Ateikite 
tiandien. Pažiūrėk j 1940 Westinghouse Elektrikinį Šaldy
tuvą. Tegu tas naujos mados Šaldytuvas taupo pinigus.

DABAR VVESTINGHOUSE TEIKIA SAUGESNĘ, 
PATVARESNĘ MAISTUI

tų sutraukti piknikakan apie 
tūkstantį žmonių. Bridgeportas 

T_ a. - t /-i-a. įgali tik pasidžiaugti gražia vie-vikas Ketvirtis iš Jersey City j& &
yra išrinkti apskričio delegatais 
į Vyčių seimą, kuris įvyks šiais 
'metais Hartford, Conn. Jų pa
vaduotojais išrinkta Ona Žemai
tytė iš Bayonne ir Kazys Vaš
kas. Susirinkimas priėmė daug 
rezoliucijų, kuriomis protestuo
jama prieš rusų įsiveržimą į 
Lietuvą ir pasiųstą į Washing- 
ton, D. C., valstybės departa
mentui.

Prano Vaško pasiūlymu lietu
vių lakūnų Dariaus ir Girėno, 
prisiminimui buvo sukalbėta 
malda.

Pertraukos metu vietinė kuo
pa pavaišino visus delegatus ir 
svečius skaniais užkandžiais.

Po užkandžių buvo pakėlimas 
kuopos vyčių į trečią laipsnį. 
Kandidatai buvo iš Linden, 
Maspeth, Kearny, Newark, 
Great Neck, Brooklyn, Jersey 
City ir Paterson kuopų. Trum
pas kalbas pasakė kun. Kemė
žis, kun. G. Motiejūnas, C P., p. 
Bulevičius, p. Kružinskas, p. 
Mažeika iš Pittsburgh, p. Na-? 
krošas iš Kearny ir p. Spranai- 
tis iš Paterson.

Sekantis dvi-mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo mėn., 
Bayonne. • K.V.

Kazys Basanavičius ir Liud*
I

nybe.

Tarpe lietuvių apgyventos vie
tos įlindo keletas italų tautybės 
krautuvininkų (“bučerių”) ir 
iš lietuvių daro gerą biznį. Vie
nas iš jų visai gerai pralobo ir 
nusipirko keletą namų, bet kai 
nueini pas juos kokiais norsl 
draugijų reikalais, tai jie pa
remti griežtai atsisako. Iš lie
tuvių jie susikrovė turtus, o 
paremti lietuvius visuomet at
sisako, todėl visi lietuviai turė
tų juos boikotuoti ir nieko iš jų 
nepirkti. Nesiduokime mes lie
tuviai per daug išnaudojami.

Kas neturite bilietų į trilypę 
gegužinę, tai pasiskubinkite įsi
gyti. Bilietai busais ten ir at
gal tik $1.— Busai išeis 12 vai. 
nuo John gatvės, nuo lietuvių 
bažnyčios ir naujosios mokyk
los. Visi waterburiečiai neap
leiskite šios gražios progos pa
simaudyti pajūry ir pakvėpuoti 
švariu jūros oru. Iki pasimaty
mo pajūryje!

B. P. šilkauskas.

NEWARK,N.J.
šv.Liepos 14 d. Paterson’e, 

Kazimiero parap. svetainėje į- 
vyko L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskričio dvimėne- 
sinis susirinkimas, kuriame bu
vo renkama apskričio valdyba. 
Susirinkimą atidarė dvasios va
das malda ir pasakė trumpą 
kalbą. Be to kalbėjo kun. M. 
Kemėšis iš Jersey City ir p. A. 
Lakavičius, Patersono Vyčių 
kuopos pirmininkas.

I valdybą išrinkta: Vincas 
Kružinskas iš Linden perrink
tas pirmininku, Juozas Augus- 
tauskas iš Maspeth, N. Y. — 
pirmuoju vice-pirmininku, Ka
zys Vaškas iš Newark — ant
ruoju vice-pįrmininku, Mary 
Augustinaitė iš Maspeth — pro- 
takalų raštininku, Jonas Vainis 
iš New York.— „narių raštinin-

BRIDGEPORT, CONN.

Kleb. kun. J. Kazlauskas 
kun. J. Kripas išvyko porai sa
vaičių atostogų. Dabar šeimi
ninkauja kun. Ražaitis, parapi
jos vikaras.

Kun. J. Abramaitis iš Hart
ford, Conn. paaukavo mūsų pa
rapijai RELIKVIJAS Šv. Kry
žiaus, kur klebonas penktą sek
madienį per mišias pranešė. 
Tikrai parapijiečiai jam yra dė
kingi. Kun. Abramaitis yra 
Bridgeportietis, čia gimęs ir au
gęs, dabar dažnai pas kleboną 
atvažiuoja.

Kadangi jau gana šilta tai vi
si Bridgeporto pajūriai sekma
dieniais yra pilni žmonių. O.

Parapijos metinis piknikas 
pereitą sekmadienį, liepos 14, 
labai gerai pavyko. Žmonių bu
vo arti tūkstančio asmenų, pil
nas Montrey’s parkas, nes kur 
tik pažiūri pilna žmonių. Para
pijos choras, vad. A. Stanišaus-I 
kui, išpildė dainų programą. To
kiai žmonių miniai reikėjo ir 
daug darbininkų, kad galėtų ap
tarnauti. Darbuotojai, kurie dir
bo sušilę dėl parapijos, buvo 
šie: kleb. J. V. Kazlauskas; vi
karas V. Ražaitis; varg. A. 
Stanišauskas. p. Lučinskas, p. 
Lukoševičius, Klimaitis, Mikuc
kis, Norkevičius, Minalga ir Mi- 
nalga. Ir., Steponaitis, Ruzgia, 
Radvilas, Jr., Mockevičius, Dul-

BAYONNE, N. J.
— Laivu išvažiavimas įvyksta 

rugpiūčio - August 11 d., sek
madienyje. Laivas išplaukia iš 
miesto prieplaukos, gale Broad- 
way, 9:45 vai. Pakelyje laivas 
sustos Jersey City ir tenai įsės 
vietinė lietuvių šv. Onos parapi
ja. Iš ten plauksime į gražiau
siąją vasarotojų vietą Rye 
Beach, N. Y. Laike kelionės 
grieš orkestras. Kelionėje bus 
užkandžių ir gėrimų. Tikietų 
pardavinėjimas eina sparčiai ir 
visi rengiasi smagion ekskursi- 
jon. Tikietų galima gauti klebo
nijoje ir pas platintojus. Tikie- 
tai suaugusiems $1.25, vaikams 
75c.

Kviečiama visi Bayonne lietu
viai, ir apylinkės kolonijų prie 
to išvažiavimo prisidėti.

— Pereitą šeštadienį pakrikš
tytas Robertas Bagdonas, sū
nus Juozo Bagdonų. Džiaugiasi 
tėveliai susilaukę sūnelio. Linki
me Robertui sveikam augti.

— Liepos 11 d. Mr. ir Mrs. Bal
čiūnai sulaukė 15 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukakties, o 
liepos 14 Mr. ir Mrs. A. Mickevi
čiai 10 metų sukakties. Abi po
ros savo sukakčių, dienomis už-

MODEL LS-MO $114.75

remiantis sekančiais 
pagerinimais:

* Nauju stebėtinu 
TRU-ZONE COLD

* Nauju TRUE-TEMP 
Kontrolium

• Nauju F1BERGLAS 
Insuliatorium

• DRĖGNUMAS 
Atatinkamu kiekiu
Kiekviename Name 

Reikalinga 
Westinghouse

NIEKO NEREIKIA 
ĮMOKĖTI

GEROS SĄLYGOS 

MAŽIAU NEGU >1.00 

(Mokant kas mėnuo)

Edison Shops
IR ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS

BOSTON C&46* COMMNT


