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i DABARTIES 
BILDESIUOS

Rugsėjo 19 ir 20 dd. š. m., 
Šv. Petro lietuvių parapi
joj įvyks LDS Jubiliejinis 
Seimas. Rugsėjo 19 dieną 
yra istorinė. Tą dieną 25 
metai atgal išleistas pir
mas laikraščio “Darbinin
ko” numeris.

Jubiliejines LDS ir “Dar
bininko” sukaktis paminė
ti ruošiamės išleisti padi
dintą “Darbininko” nume
rį. Jau ne kartą atsišaukė
me į LDS apskričius ir 
kuopas, prašydami prisių
sti iš savo veikimo aprašy
mus, kad galėtume įtalpin
ti Jubiliejiniame “Darbi
ninko” numervi. bet iki 
šiol gavome tik LDS Conn. 
apskričio ir kelių kuopų 
veikimo aprašymus.

Nesinori tikėti, kad aps
kričių ir kuopų valdybos 
nepastebėjo atsišaukimo. 
Jeigu nepastebėjo, tai dar 
kartą atsišaukiame ir pra
šome siųsti aprašymus iš 
LDS organizacijos apskri
čių ir kuopų veikimo. Pa
geidaujama, kad apskričių 
valdybos ir kuopų nariai 
nusifotografuotų ir pa
veikslus prisiųstų i Jubi
liejinius leidinius: “Darbi
ninką” ir LDS Sidabrinio 
Jubiliejaus knygą.

Be to, prašome ne tik 
apskričių, kuopų, bet ir vi
sų geros širdies žmonių 
prisidėti prie išleidimo Ju
biliejinių leidinių. Prisidė- 
jusiųjų vardai ir pavardės 
ir kiek aukojo tilps leidi
niuose.

Pažymėtina, kad iš LDS 
apskričių ir kuopų dau
giausia aukojo LDS Nau
jos Anglijos apskritis, bū
tent, $50.00. Iš pavienių 
asmenų daugiausia aukojo 
LDS Centro Pirmininkas, 
kun. Jonas Švagždys, bū
tent, $25.00. Kiti po ma
žiau, bet visi bus paskelbti 
leidiniuose.

Gerb. LDS apskričių ir 
kuopų valdybų prašome 
išpildyti Centro pageidavi
mus, būtent, prisiųsti ap- 
rašvmus. paveikslus ir pri
sidėti prie išleidimo Jubi
liejinių leidinių.

LDS Centro Sekretorius.
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LDS Apskričiu Ir Kuopų 
Valdybų Dėmesiui
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiikoe spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

EINA NUO 1915 METŲ

Grįžta Atstovas Iš Vatikano

Ir "Darbininko" Setą

priešinga visuomenės nu
sistatymui leisti kandida
tuoti partijos nariams, ku
ri siekia panaikniti Ameri
kos demokraitnę valdžią”.

Anglija Bombarduoja 
Vokietijos Tvirtoves
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NEBETURI LAISVES

Anglija Nori Militarinės
Sąjungos Su Amerika

Kaunas, rugp. 22 —(El
ta) — Lietuvos finansų 
ministeris savo kalboje 
pasakė: “Kapitalistiniuose 
kraštuose dirbama po 10— 
12 valandų į dieną ir nebe
turima jokio sekmadienio 
poilsio ar atostogų; socia
listinėje SSSR valstybėje 
darbo savaitė pailginta 
viena diena, o darbo diena 
1—2 valandomis; aš įsa
kau: “Žemės ūkių savinin
kai bei valdytojai įpareigo
jami tvarkingai vesti savo 
ūkius, laikyti tvarkoje
pilną ūkio inventorių ir į- valstybėse darbo žmonės 
tempti visas jėgas, kad jų 
ūkių gamyba būtų padi
dinta; įmonių darbininkai 
bei tarnautojai turi sąži
ningai atlikti jiems pa
vestas pareigas, draudžiu 
daryti bet kokius sauva
lės aktus, turi klausyti į- 
monės administracijos nu
rodymų ir rūpintis darbo

našumo bei gamybos kėli
mu. Nusižengusieji šiam 
įsakymui bus baudžiami 
bauda ligi 50,000 litų arba 
areštu ligi 6 mėnesių arba 
abiem bausmėmis kartu”.

Kaip sovietų Rusijoje 
darbininkas yra prirakin
tas prie ūkio darbų ar 
fabriko ir turi padirbti 
kiek jam įsakyta, taip, 
matomai, Lietuvoje Stali
no agentai pavergia darbi
ninkus. Kaip Rusijoje vi
sada sakoma darbinin
kams, kad kapitalistinėse

turi dirbti ilgas valandas, 
taip dabar daroma Sovie
tų Rusijoje ir įvedama 
Lietuvoje. Amerika yra va
dinama kapitalistine vals
tybe, bet čia darbininkai 
nedirba nei 10 nei 12 va
landų į dieną. Jie gauna 
dvi ar vieną savaitę atos
togų su atlyginimu.

VIENINTELE PARTIJA 
LIETUVOJE —r

Kaunas, rugp. 22 — Lie
tuvoje komunistų laikraš
tis “Tiesa”, rašo: “Komu
nistų partija dabar išlais
vintoje Lietuvoje bus vie
nintelė legali partija. Ki
toms partijoms nėra dau
giau vietos Lietuvoje”... 
Gerai, kad bent atvirai pa
sakė, kas dabar dedasi 
Lietuvoje.

Lietuvos Kariuomenėje 
Malda Uždrausta

Kaunas, rugp. 22 —(El
ta) — Krašto apsaugos 
ministeris Vidaus Tarny
bos Statuto 293 ir 296 str. 
įsakė pakeisti ta prasme, 
kad maldai nebūtų trimi-

LIETUVIU
KATALIKU

DĖMESIUI

Sekmadienį, rugpiučio 
25 d., 1 vai. po pietų, Cam
bridge (Mass.) lietuvių 
parapijos svetainėj. Wind- 
sor St., įvyksta ALRK Fe
deracijos apskričio suva
žiavimas.

Federacijos valdyba kvie
čia ne tik savo skyrių ats
tovus, bet visų katalikiškų 
draugijų valdybas, pavie
nius narius, o ypač katali
kų visuomenės vadus at
vykti į suvažiavimą, kur 
plačiai bus kalbama apie 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą, pabėgėlius 
iš Lietuvos, jų šelpimą ir 
tt. Mūsų Tėvynės tragin- 
gas likimas lai sutraukia 
visas geriausias ir patrio- 
tingiausias pajėgas •’ sek
madienį, rugpiučio 25 d. į 
Cambridge, Federacijos 
apskričio suvažiavimą!
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Londonas, rugp. 22 — Iš 
patikrintų šaltinių sužino
ta, kad Anglijos vyriausy- 

Įbė nori sudaryti militari- 
nę sutartį su Jungtinėmis 
Amerikos valstybėmis. 
Toks susitarimas įpareigo
tų Jungtines Amerikos 
valstybes ginti ne tik Ka- 

i nadą, bet visas Anglijos
■ kolonijas prie pietinės A- laivyno bazes.

; r. ~ r

merikos ir bendrą veikimą 
Tolimuose rytuose.

Iš Anglijos paskelbta, 
kad ‘‘Europoje Anglija ne
teko sąjungininkų, ir jai 
būtinai reikia dėtis su A- 
merika”. Gi Amerikos vy
riausybė jau daro nlanus 
užimti Anglijos pasiūlytas 
salas ir jose įsteigti oro ir

•'KUN. DR^KAZIMIERĄ ŪRBONAVIČIŲ

pa- Šiomis dienomis gavome žinių, kad birželio mėnesį 
ne- šių metų Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaune, į- 

Į vertino kun. Kazimiero Urbonavičiaus literatinį ir vi-

tuojama ir vakarinių 
tikrinimų metu malda 
giedama ir nekalbama.

Vadinasi, kova prieš re- suomeninį darbą mūsų išeivijoje, apdovanojo jį Gar- 
ligiją Lietuvoje paskelbta, bės Daktaro laipsniu.

-------------- ! Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius yra Lietuvių 
Lietuvos Išdavikai Tebesvei- Darbininkų Sąjungos Garbės Narys, organo “Darbi- 

kinatfalina- - - - - - - - - - ninko” vyriausias redaktorius - šefas, Marianapolio
Kiną □Tallilę . Kolegijos profesorius.

Kaunas, rugp. 22 (Elta) 
— Lietuvoje Stalino pas
kirta vyriausybė nuolati
niai siunčia sveikinimus 
Rusijos - carui I 
Kaune dažnai vyksta “dar
bininkų” mitingai, sako
ma kalbos Stalino garbini
mui ir dainuojama “inter
nacionalas”, o Lietuvos 
himnas jau uždraustas 
Lietuvoje giedoti.

i Londonas, rugp. 22 —Įgalėtų visus savo laivus ir 
i Anglijos ministras Wins- 1-t-x----- — •-
ton Churchill atsišaukė į 
“savo draugus anoje pusė
je okeano”, kad atsiųstų 
karo laivų. Už tai Anglija 
siūlo Amerikai savo kolo
nijas oro ir laivyno ba
zėms.

Tos kolonijos yra ne per 
Į toliausia pietinės Ameri
kos, kaip tai Lesser Antil- 
les, Leeward ir Windward 
salos. Didžiausia Anglijos 
kolonija yra Trinidadas, 
netoli pietinės Amerikos 

, sausžemio: tarp Bahamas 
ir Bermuda. Jungtinėms 
Amerikos valstybėms užė
mus tas kolonijas, Anglija

lėktuvus atšaukti iš ten į 
Angliją, kurie reikalingi 
apsigynimui. Pirmiau A- 
merikos vyriausybės val
dininkai kalbėjo, kad pa
imtų Bahamas, Bermudą 
ir vakarų Indies’e Angli
jos kolonijas už nemokėji
mą Amerikai skolų. Ta
čiau nieko tuo klausimu 
tikrai nenutarta. Ameri
kos vyriausybė taip pat 

i dar nieko galutinai nepa- 
į sakė dėl Anglijos pasiūly
mo. Bet Anglijos vyriausy
bė praneša, kad “principe 
sutikimas” jau padarytas, 
ir kad tarp Anglijos ir A- 
merikos sudaryta sąjunga.

LATVIJOS MOKYKLOSE 
RUSŲ KALBA

Ryga, Latvija, rugp. 22, 
— Sovietų Rusija užgro- 

' bus Latviją, griebiasi prie
monių ją surusinti. Stalino 
paskirtas švietimo minis
teris įsakė, kad nuo sekan
čių mokslo metų visose

Stalinui.' Vatikanas, rugp. 22 —ris nuo 1934 m. darbavosi,pradžios mokyklose būtų 
Prezidento Roosevelto pa-i Vatikane, tapo paskirtas. įvesta rusų kalbos pamo- 
siųstas atstovas į Vatika- šv. Augustino, Florida, 
ną, Myron Taylor prieš iš- diecezijos vyskupu, 
vykstant turėjo pasikalbė
jimą su Šventuoju Tėvu, i 
Jis grįžta į Ameriką.

NEŽYMŪS IŠVAŽIAVIMAI 
IŠ LIETUVOS

iš Pabaltijo 
valstybių, apie 900 J. V. 
piliečių, tarp kurių esą ne
mažai ir lietuvių, Ameri
kos piliečių, kurių Stalino 
agentai negalėjo sulaikyti

Kaunas, rugp. 22 — Sta- laivu grįžta 
lino paskirta vyriausybė 
paskelbė, kad šįmet iš Lie
tuvos išvažiavimai nežy
mūs. Per pirmus keturius 
metų mėnesius išvažiavo 
116 asmenų, kurių tarpe nuo išvažiavimo, 
buvo 111 žydų ir tik penki 
lietuviai.

Komunistams užgrobus 
Lietuvą, nuo birželio 15 d. 
niekas nebegali išvažiuoti, 
nes komunistai nieko ne
beišleidžia. Jei būtų nepri
klausoma ir laisva, tai no
rintieji galėtų išvažiuoti. 
Bet dabar yra daug norin
čiu išvažiuoti, tik jų neiš
leidžia, nes bijosi, kad pa
saulis nesužinotų apie Sta
lino darbus mūsų tėvynė
je.

Kaip jau žinoma, Ameri
kos armijos transportiniu

Prelatas Joseoh Hurley 
Paskirtas Vyskupu

I
I

Italai Prie Graikijos 
Rubežiaus

I

Belgrade, Jugoslavija, — 
Rugp. 22 — Mussolini su
traukė ginkluotą kariuo-

kos. Per vasarą Latvijos 
mokytojai yra mokomi ru
sų kalbos, kad žiema galė
tų mokyti vaikus. Nėra a- 
bejonės, kad tai bus pada
ryta ir Lietuvoje.

v •
Londonas, rugp. 22 —An

glijos lakūnai bombardavo 
Vokietijos laivyno bazę — 
prie Kielo kanalo, Norve
gijoje, Olandijoje ir Pran
cūzijoje vokiečių tvirtoves.

I

Vatikanas, rugp. 22
Prelatas Joseph Hurley, menę Albanijoje prie Grai- 
Clevelando diecezijos, ku- kijos rubežiaus.

ITALAI DŽIAUGIASI
LAIMĖJIMAIS

Komunistai Neoali Būti 
Kandidatais Į Valdininkus Vokiečiai Pasiliks Lenkijoje

Atlanta, Georgia, rugp. 
22 — Šios Amerikos vals
tybės vyriausybė nutarė, 
kad komunistai negali būti 
kandidatais lapkričio mė
nesio rinkimuose į valsty
bės vietas. Valstybės se
kretorius pareiškė: “Būtų;

I

Berlynas, rugp. 22 — 
Hans Frank, Vokietijos 
paskirtas valdovas oku
puotos Lenkijos, pareiškė, 
kod Vokiečiai niekad iš 
Lenkijos nepasitrauks. 
Lenkija visados bus Vokie- 

; tijos dalimi.Roma, Italija, rugp. 22— glijos Adene. Pavojus yra, 
Italijos kariuomenės lai- kad Italai gali užimti E- 
mėjimai rytų Afrikoje su
teikė didį džiaugsma ita- 

i lams. Anglijos Somalilan-
Kaunas, rugp. 22 — Kad da Mussolinio kariuomenė 

Lietuvos komunistinė vy-' užėmė ir privertė Britani- 
riausybė jaučia žmonių ne-: jos kariuomenę iš ten pasi- 
pasitenkinimą ir priešin- traukti. Italai dabar valdo 
gumą Stalino paskirtajai rytų Afriką, Eritreą, E- 
vyriausybei aišku iš to, tiopiją. Prancūzijos ir An- 
kad visiems Kauno gyven- i glijos Somalilandą ir grę- 
tojams įsakyta į policijos šia pavojumi Anglijos ko- 
nuovadas per 3 dienas su- lonijai. Kėny a. Italai galės 
nešti visus ginklus. Nusi- panaudoti Berberos uostą, 
žengusieji tam įstatymui kaip oro ir laivyno bazes „ . .
baudžiami 1000 litų baus-j prieš Angli jos kariuomenę tali jos kariuomenė užpul- lietuviškas patriotines dainas. Lai skamba lietuviškos 
me. Egipte ir laivyno bazes An- tų Graikiją. į dainos po šalis plačiausias!

Lietuvos K< istaiBijo 
Sukilimo

gipta ir Suezo kanalą, ku- 
ris iungia Viduržemio jūrą' 
su Raudonąja jūra.

Darbininkų Radio Programa
I

Turkija Ir Graikija Prieš 
Italiją

rugp.

I 
t

me.

Ankara, Turkija,
22 — Diplomatiniuose
sluoksniuose sakoma, kad 
Turkija yra pasižadėjus iš 
vien eiti su Graikija, jei I-

tų Graikiją.

4*r

šeštadienį, rugpiučio 24 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Pasukite savo radio ro- 

| dyklę ant 1120 kilocycles ir klausykite gražių lietuviš
kų dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP, Boston, 
Mass.

Sovietams okupavus Lietuvą, Lietuvoje uždraus
ta dainuoti liteuviškos patriotinės dainos.

Lietuvos radio kasdien transliuoja tik sovietų 
(rusų) dainas lietuviškai.

Taigi šiais Lietuvos okupacijos laikais mes išei
viai dainuokime patys ir klausykimės kitų dainuojant

t

1 dainos po šalis plačiausias!
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ĮVAIRIOS žinios
VtkieBd PaMiMno 

Komunistų Partiją

Stockholm, rugp. 22— 
Vokietijos viršininkai be 
jokio įspėjimo panaikino 
komunistų partiją Norve
gijoje, jos vadus areštavo 
ir jų įstaigose padarė kra
tas. Taip pat uždarė ir so
vietų Rusijos keleivių biu
rą, komunistų laikraštį ir 
jo namą.

Įtikinančiai pranešama, 
kad Vokietija pareikalavo 
iš Norvegijos valdžios, kad 
ji sumokėtų 200,000,000 
kronų Vokietijai, kaip iš
laidas okupuojant Norve
giją. Vokietijos apskaitlia- 
vimu okupacija kainavo 
360,000,000 kronų, iš ku
rių 200,000,000 kronų nor
vegai verčiami sumokėti 
šiais metais.

Norvegai planuoja pakel
ti gyventojams mokesnius, 
kad galėtų sumokėti reika
laujamą sumą Vokietijai.

Mirė Sužeistas Sovietų 
Rusijos Buvęs Komisaras 

Trockis

v •

*

tas patikimas 
asmuo, Jacques 
van Dreschd

Mexico City, rugp. 22 d. 
— Vakar vakare mirė Leon 
Trocky, buvęs sovietų Ru
sijos pirmasis karo komi
saras, kuris per pastaruo
sius kelius metus gyveno 
ištremtas Meksikoje.

Leon Trocky buvo įžy
mus komunistų vadas Le
nino režimo metu. Trockio 
įsakymais sovietų budeliai 
nužudė daug nekaltų žmcn 
nių. Bet su Stalinu jis ne
galėjo sugyventi. Turėjo 
išvykti iš Rusijos ir gyven
ti užsienyj. Meksikoje 
Trockis gyveno apsistatęs 
sargyba, kaip kokioje tvir
tovėje. Niekas be leidimo 
negalėjo prie jo prieiti.

Bet tūla mergina Ageloff 
du metai atgal supažindi
no Jacąues Mornard van 
Dreschd su Leon Trockiu 
Paryžiuje. Supažindintas

van Dreschd gavo Trockio 
pasitikėjimą, dėl to, kad 
tos merginos sesuo Ruth 
buvo Trockio sekretorė 
1937 m.

Ir štai 
Trockiui 
Mornard
smogė kirveliu į pakaušį 
Trockiui ir jį mirtinai su
žeidė Meksikoje.

Trockis mirdamas pa
reiškęs, kad jo užpuolikas 
esąs sovietų Rusijos 
OGPU agentas arba fašis
tas, bet greičiausia OGPU 
agentas.

Meksikos policija žmog
žudį Jacąues Mornard van 
Dteschd areštavo. Pas jį 
rado raštelį, kuriame jis 
pareiškęs turėjęs su Troc
kiu ginčų. Trockis jį kalbi
nęs vykti į Rusiją ir at
likti sabotažą.

Be to, rašėjas išsprendęs 
Trockį nužudyti, nes jis 
daręs jam visas kliūtis, 
kad jis negalėtų apsivesti 
su Sylvia Ageloff iš Brook- 
lyno, kuri jį supažindino 
su Trockiu Paryžiuje.

Sylvia Ageloff taip pat 
sulaikyta, kaipo liudinin
kė.

Bulgarija Atstatė 1912 
MetųRubežių

Londonas, rugp. 22 — 
Britų žinios paduoda, kad 
Rumunija sutiko grąžinti 
Bulgarijai pietinę Dobru- 
ją. Tokiu būdu Bulgarija 
atstato savo rubežių, kuris 
buvo 1912 m.

W00DST0CK
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VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

DĄJfrĘININKAS '

mere parke, Bedford, Mass. O-PIKNIKAS
Rugpiūčio 18, Bedforde įvyko ras * PUbHk°S

lietuvių parapijos piknikas. Die
na buvo ideali. Kadangi toje 
dienoje buvo keletas apylinkėje 
piknikų, tai žmonių nebuvo ga
lima perdaug tikėtis. Publika 
buvo tikrai rinktinė. Pelai nuo 
grūdų buvo atsiskyrę. Gryno 
pelno parapijai liks apie $240. 
Kadangi sąskaitos dar neišmo
kėtos, tai pelną iki centui nega
lima pasakyti.

Piknike dalyvavo kun. P. i Orkestras gražiai grojo. Da- 
Aukštikalnis, S.J., abu vietiniai lyviai šoko, kad net grindys lin- 
kunigai ir nemažai svečių iš a-; gavo. Šoko jauni ir seni, ir tie, 
pylinkės.

Emil Ehlen, dešinėj, ūkininkas, džiaugsmingai rodo savo cukrinių runkelių]Zaveckas 
ūkį, respublikonų kandidatui į ptezidentus Wendell Willkie, Brighton, Colo. Šalę p35, 
jų stovi ponia Ehleh ir dukterys Marčia

susirinko pusėtinai.
Kiekvienas atsilankęs stengė

si padaryti pikniką sėkmingu, 
j Šeimininkės turėjo pagaminu- 
i sios gardžių valgių. Parapijos 
' klebonas kun. Pr. Juškaitis ma
loniai su visais kalbėjosi, mė
gindamas kiekvienam nors link
smą “helio” pasakyti. Kai ku
riems su liūdna veido išraiška 

: aiškino dabartinę Lietuvos pa- 
. dėtį. Ačiū Klebonui!

dalyvavo kun. P. i Orkestras gražiai grojo.

KAS PARDAVĖ 
Lietuvą?

ĮSTEIGTA KOMU
NISTŲ MILICIJA

Piknike vadovavo A. kurie visai nešokdavo, 
ir kun. A. Baltrušiū-!

Buvęs.

PADĖKA

reiškiu nuoširdžiausią

Londonas, rugp. 22 — 
Anglijos lakūnai vėl bom
bardavo Italijos miestus, 
Milaną it Turiną. Kiek 
nuostolių padaryta vyriau
sybės nepraneša.

Lietuvoje sovietinės Pa
leckio valdžios vidaus rei
kalų ininisterio įsakymu, 
nūo birželio 26 d. visame 
krašte įsteigta “darbinin
kų” milicija. Milicininkai 
aprūpinti ginklais, kaip ii* 
viešoji policija. Kaip Žino
ma, dabartinė Paleckio 
valdžia darbininkais vadi
na komunistus arba komu
nistuojančius žmones.

Suprantama, kad komu
nistai milicininkai yra da
bar Paleckio valdžios šni
pai, ir jie seka kiekvieną 
Lietuvos gyventoją. Turė
dami ginklus, jie be abejo 
juos panaudoja ir prieš ra
mius, nekaltus gyvento
jus, kurie tik nepritaria 
Lietuvos užgrobimui ir 
prijungimui prie sovieti- 
jos, o ypač prieš tikinčiuo
sius.

Karosas Paskirtas Paleckio 
Referentu

Lyon — Atsakydamas kai ku
riems priekaištams kas link 
Bažnyčios užduoties, Kardino
las Gerlier parašė ganytojišką 
laišką, kuriame, nupiešęs Baž
nyčios kilnius idealus, jisai pa
reiškė: “Bažnyčia neprašo mo
nopoliais, neieško urivilegiųj, 
bet Ji reikalauja visiems lygaus 
teisingumo ir laisvės: Ji nori 
patarnauti tautai: Jos troški
mas yra prirengti geresnių pi
liečių”.

Kun. Antano Baltrušiūno va
dovybėje įvyko kitokių pramo
gų. Dainavo parapijos choras, 
dainavo ir pikniko dalyviai, jų 
tarpe girdėjau ir kun. Antano 
Baltrušiūno balsą. Žaidė rate
liai, vadovaujant kun. Baltru- 
šiūnui.

Dalyvavo svečių kunigų. Pik
nikas buvo labai linksmas, ir nė 
vienas nesigailėjo dalyvavęs. 
Tik labai gaila, kad daug para
pijiečių nesimatė, rodos, vieni 
namai — vieni vaikai, ir vi
siems reikėtų vieningai ranka į 
ranką dirbti, kad keliems nerei
kėtų nešti naštos, kuri visiems 
priklauso. Juk daug reikia lėšų 
išlaikyti bažnyčią, parapijinę 
mokyklą, kleboniją ir vienuoly
ną.

Visiems dirbantiems dalyvau
jant skaitlingai savuose paren
gimuose, ta našta būtų len
gva. Bet ne! jie pamiršta save 
ir savus, ir remia kitus, tuos, iš 
kurių mums nėra garbės ar nau
dos. Cambridgeiečiai ateityje 
būkime vieningesni. Vieną ar 
dvi dienas metuose skirkime 
savo parengimams.

Antanas Daukantas.

Šiuomi
padėką visiems aukotojams: pi
nigais, daiktais ir darbais para
pijos piknikui, kurs įvyko rug
piūčio 18, Gracemere parke 
Bedford. Jūsų aukas ir darbuo
tę giliai įvertinu. Daugiausiai 
darbo ir vargo padėjo A. Zavec
kas, - gaspadorius ir gaspadi- 
nės. Lai Gerasis Dievas Jums 
visiems duosniausiai atlygina. 
Aš Jūsų reikalus visuomet savo 
maldose atminsiu.

Kun. P. Juškaitis, 
Klebonas.

ATLEISTI TIKYBOS Kaip jau žinoma, Sovietų 
komisarų sudaryta Palec
kio valdžia Lietuvai, birže
lio 25 d. legalizavo Lietu
vos komunistų partiją, o 

i ir uždarė visas 
kitas partijas ir draugijas.

“Lietuvos Aidas”, buvęs 
tautininkų valdžios, o da
bar komunistinės valdžios 
oficiozas, komunistų par
tiją legalizavus, rašo:

“Šis aktas yra didžiau
sios reikšmės įvykis mūsų 
liaudies (komunistų. Red.) 
gyvenime. Jis be abejo at
skleidžia naują lapą (Taip, 
vergijos lapą. Red.) Lietu
vos istorijoj”.

Tas pats laikraštis apie 
kitas buvusias partijas ra
šo:

“Visos partijos visuomet 
vedė pragaištingą kovą 
prieš Lietuvos nepriklau
somybę (O kas gi iškovojo 
Lietuvai nepriklausomy
bę, ar ne tos partijos, ku
rias komunistų valdžios 
organas smerkia! Red.), | 
norėdamas parduot mūsų 
kraštą kruviniesiems im
perialistams”.

Jeigu ir būtų buvę taip, 
kaip tas komunistų val
džios organas rašo, bet

MOKYTOJAI

teitaKaunas, Lietuva
praifeša, kad Paleckio Vai- j panaikino 
džius žemės ūkio miriiste- nart 
Hb įsakymu, nuoš. m. life- 
po8 i d. atleisti valstybi- 
nių, žfemeshiųjų ir privati
nių žemesniųjų žemės ū- 
kio ihokyklų tikybos ihb- 
kytojai.

Vadinasi, Lietuvos mo
kyklos lieka be tikybos pa
mokų.

ŠLIOBAS

Rugp. 24, 9 vai. Antanina Re- 
meikaitė, choristė, per Šv. mi
šias priims Moterystės Sakra
mentą su Alfred Dentremont. 
Sėkmingo gyvenimo jaunai po
relei. Jis.

prane-Lietuvos spauda
J ša, kad nuo liepos 1 d. š.
1 m. prezidento Paleckio 
kanceliarijos referentu 
paskirtas Jonas Karosas.

Manome, kad tai bus tas 
pats Karosas, buvęs ameri- 

į kietis, ir tautininkų reži
mo metu sėdėjęs kalėjime.

Kaunas, 'rugp. 22 — Vi
daus reikalų ihinisterio 
patvarkymu leista be jo
kių suvaržymų visus so
vietų Rusijoje leidžiamus 
periodinius ir neperiodi
nius spausdinius įvežti į 
Lietuvą. Lietuviams bru
kami rusiški laikraščiai ir 
knygos. Per Kauno radio 
stotį yra duodamos žmo
nėms rusų kalbos pamo
kos, rusų dainos mokomos 
dainuoti mūsų tėvynėje. 
Ar tai neišniekinimas mū
sų tautos?

Įspūdžiai Iš Cambridžiaus 
Parapijos Pikniko

Sekmadienį, rugpiūčio 18 d., 
įvyko Cambridge lietuvių para
pijos metinis piknikas, Grace-

Rusiškas Laikraštis
Leidžiamas Kaune

Komunistų Partij 
Lietuvoje Veikia

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

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėją | bllą kuri^ krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininkė".

Povilas Brahmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Tąlephone COLumbia 8702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

M 1 * - M- -■rCrKinS NarKcT
R. ialtrutlOnas Ir p. Klinga, Sav. 
m Broadway, tel. ŠOU 8120 

SO. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVe.
Pirmininkė — Eva Markaienė.

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

Vice-Plrm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 

Prot. Rast — Ona IvaSkienė,
440 E. 8ixth St, So. Boecon, Man. 

Fin. RaSt. — Marijona MarkoniutS,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 Wcat 6th St.. So. Boston, Maaa. 
Tvarkdarį — Ona Mizgirdiėnė,

1512 Columbia Rd., So. Boąton. 
Kanoa GI. Marijona AUkStikalnlenS,

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

antrą utį minką mėnesio. 7?30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

Iv. JONO EV. BL. PAS ALPINO 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 Bth St„ So. Boston, Mass.

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

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

Fin RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winf!eld St.. So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldien) kiekvieno minėsią 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 495 
E 7th 8L. 3o. Boston. Mass.

Kaunas, rugp. 22 — (El
ta) — Vidaus reikalų mi- 
nisteris davė Lietuvos ko
munistų partijos centro 
komitetui leidiihą leisti 
Kaune dienraštį rusų kal
ba: “Krasnoje Zhamia” 
(Raudonoji Vėliava). Lie
tuvių kalba uždaryti laik
raščiai “Darbas”, “Laikas” 
ir “Sekmadienis”.

Kodėl mūsų tėvynėje už
daromi lietuviški laikraš
čiai, o duodamas leidimas 
leisti dienraštį rusų kalba? 
Ar nepasitvirtina mūsų 
pirmiau teigimas, kad ko
munizmas visu griežtumu 
imsis nutautinti Lietuvą? 
Kiekvienas žino, kad Lie
tuvoje rusų gyventojų yra 
visai mažas skaičius. Tie
sa, dabar joje prigrūsta 
raudonosios armijos ir ko
misarų. Bet kodėl lietuviš
kieji komunistai leidžia 
dienraštį rusų kalba, o ne 
patys rusai?

Kaunąs, rugp. 22 (Elta) 
— Vidaus reikalų ministe- 
ris leido legaliai veikti Lie
tuvos komunistų partijai, 
kuri birželio 25 dieną buvo 
įrašyta į draugijų regis
trą. Uždarė ministeris 
Tautininkų lietuvių Moky
tojų sąjungą, nes “rado, 
kad esamomis sąlygomis 
tolesnis sąjungos veikimas 
yra nesudeririamas su val
stybės saugumo reikalais”.

Lietuvoje visos organi
zacijos ir partijos panai
kintos, tik komunistams 
duodama pilna laisvė. Ko
dėl tautininkų lietuvių mo
kytojų sąjunga “nesuderi
nama su valstybės saugu
mo reikalais”, ar mokyto
jai tautininkai neištikimi 
savo kraštui? Ar Stalinas 
įsakė, kad tautiniais rei
kalais nesirūpintų Lietu
voje?

Naujosios Anglijos IRK 
Federacijos Susirinkimas
CAMBRIDGE, MASS. —
Sekmadienį, rugpiūčio 25 

d., 1 vai. po pietų, Nekalto 
Pras. P. Šv. Parapijos sve
tainėje, įvyks Naujosios 
Anglijos LRK Federacijos 
EXTRA Susirinkimas, į 
kurį kviečiami visų katali
kiškų draugijų atstovai ir 
dvasiškiai. Šis susirinki
mas yra šaukiamas Lietu
vos reikalais.

Kun. K. C. Vasys, Dv. Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirm., 

B. Jakutis, rašt.

Respublikos Prezidento 
autoritetu, trumpai, griež
tai tvirtinu; kad LIETU
VOS KARIUOMENĖ PA
SILIEKA IR TOLIAU, 
PRIREIKUS, GINS LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĘ IR LAISVĘ. Tik da- 

nieko panašaus nebuvo, ir Į bar ji gins ne viena,~ bet 
tai buvusios partijos Lie-par^u su draugiškąja 
tuvos nepardavė. Bet Lie- SSSR kariuomene, pagal 
tuvos komunistai su pagal- savitarpio pagalbos sutar- 
ba sovietų Rusijos komisą-] U, nes Lietuvos sienų sau- 
rų ir raudonarmiečių ne imąs gyvai paliečia ir 
tik Lietuvą pardavė, bet ją SSSR saugumą”.
ir sunaikino. Taip kalbėjo buvęs Lie-

Šiandien visa tai, kas per tuvos kariuomenės vadas, 
22 metus buvo _ pastatyta, Paleckio valdžios krašto 
tai komunistihės valdžios apsaugos ministres, kada 
įsakymu griaunama iš pa- Lietuva jau buvo okupuota 
matų. Komunistai vanda- svetimos kariuomenės, ir 
lai išniekino istorinius pa- kada sovietų Rusijos ko- 
minklus, primenančius misarai davė įsakymus ir 
Lietuvos didvyrių kovas tam pačiam gen. Vitkaus- 
dėl Lietuvos nepriklauso- kui.
mybės; pašalino karinin- __ -
kus ir kariuomenę, iškovo- L‘etUVą P, a,Ylr T°’ 
justą nepriklausomybę nę.kas itas, kaip
Lietuvai; nuplėšė ir sude-Flk Paleckio vadovaujama 
gino gatvių pavadinimus komunistų partija, kun y- 
ir į jų vietą prikalė, Lietu- sovietų Rusijos komu- 
vos pavergėjų ir išgamų 
vardais iškabas. Tai skau
dus įžeidimas Lietuvos ka-| griežtas tvirtinimas, 
rininkams ir kariuomenei, 
kuri per 22 metus gynė 
Lietuvos nepriklausomy
bę.

Lietuvos karininkai ir 
kareiviai yra nuginkluoti 
ir nebegali viešai pasirody-jsavo už prijungimą Lietu
ti. vos prie sovietų Rusijos.

Paleckio valdžios parei- Kodėl? Todėl, kad gen. 
gūnas, gen. Vitkauskas, Vitkauskas, Paleckis ir ki- 
birželio 30 d- per radio ti veidmainiavo ir biauriai 
šiaip pareiškė: — augaudinėjo Lietuvos žmo-

“Pasirėmęs Vyriausio nes savo kalbomis ir veiks- 
ginkluotų jėgų viršininko mais.

I

Paleckio kanceliarijos 
viršininku nuo birželio 22 
d. paskirtas Aleksandras 
Bauža, o jo sekretoriumi 
nuo birželio 25 d. paskir
tas Eugenijus Meškaus
kas.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
ile Kuriam 

Batelyje

nistų partijos šaka.
Taigi gen. Vitkausko 

kad 
Lietuvos kariuomenė ‘gins 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę’ nuėjo vėjais. Gen. 
Vitkauskas ir kiti nei bal
so nepakėlė, kada Lietuvos 
duobkasiai susirinkę bal-

s/nce
IS23
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Blitzkriegas Ar Blokada?
Su blitzkriegu Anglijoj Hitleris kiek užtruko. Bu

vo žadėjęs viską užbaigti rugpiūčio 15. Pavėlavo. Tas 
neišlaikymas žodžio gerokai pakirto jo kaipo viršžmo
gio prestižą, nes visuose pirmesniuose žygiuose jo ka
riškoji mašina savo darbą nustatytu laiku atlikdavo, 
o kartais dar greičiau negu būdavo planuota. Dabar 
kažkas kažkur užkliuvo. Gal mašina jau nusidėvėjo, o 
gal pasipainiojo toks kliuvinys, kurio ji nepajėgia nu
galėti. Tas kliuvinys tai, žinoma, okeanas. Ant sausos 
žemės mašinos eigą laikrodžio tikslumu galima nusta
tyti, gi čia vanduo, kuriame vokiečių laivynas neiš
drįsta viešai pasirodyt. Tiesa, ties Calais- Dover jūros 
labai siauros, tik ranka pasiekt. Ties Norvegija kur 
kas platesnės, o vis dėlto vokiečiams pavyko jas perei
ti, nežiūrint Anglijos laivyno pastangų. Sėkmingas į 
Norvegiją žygis labai vokiečius įdrąsino. Ore jie pasi
rodė valdovais, gi pavandeniniai laivai ir orlaivių bom
bos lyg ir užtikrino ir jūrose viršenybę. Tad paimti bri
tų salą atrodė būsiąs tik lengvas militarinis paradas. 
Pamėginta ir ištirta, kad nei orlaiviai, nei submarinai 
Anglijos neįgriebia. Čia kažkas ne taip. Britai stipres
ni, negu Hitleriui atrodė. Jis matomai nervuojasi ir 
gąsdiną skandysiąs neutralius laivus. Rengiasi suda
ryti Anglijos blokadą ir badu ją paimti. Tuo būdu ka
riaujantieji pasikeitė priemonėmis: Hitleris griebiasi 
stipriausio britų ginklo — blokados, gi anglai iš oro 
puola vokiečius jų pačių žemėj. Abu oponentai siekia 
kits kitą nugalėti — jų pačių ginklais.

Tačiau panaši taktika nenatūraliai atrodo. Bloka
da tai ne Hitlerio, bet britų natūraliausias ginklas. Jų 
laivynas nekliudomas skraido po visus pasaulio vande
nynus, jų rankose visos svarbiausios jūrų sąsmaukos, 
išskyrus Dardanelius. Anglai gali užkimšti — faktinai 
jau užkimšo — Viduržemio ir Raudonąsias jūros. Gi 
vokiečiai vien submarinais gali blokadą vesti. Tiesa, ir 
submarinai daug žalos padaro, bet jų veikla vis dėlto 
labai apribota. Ir jų nemaža sunaikinama. Baisiausias 
submarinų likimas tai pakliūti į tinklą. Iš ten jau neiš
trūks. Visa įgula užtrokšta jūrų gelmėse...

Ir Anglija, iš oro puldama, ne savo ginklu kovoja. 
Orlaivių skaičiumi ji kokius keturis sykius už Vokieti
ją silpnesnė. Jei ginkluoti oponentai kaunasi nagais ir 
dantimis, tai reiškia, kad kuriam iš jų tuoj bus galas. 
O gal abudu tiek nusikamavo, kad turės paliauti kovo
ję- K.

mui. Komunistas težino 
tik savo partiją be skirtu
mo tautų ar valstybėj. So
cialistus, kurie stojo u? 
savo tautas, Leninas pas
merkė, sakydamas: “Jie 
sutiko ginti tėvynę, jie 
perėjo į buržujų pusę, jie 
yra buržujais darbininkų 
judėjimo tarpe, jie yra 
mūsų luomo neprieteliai“. 
(Bolševizmas: Dr. A. Ma- 
liauskis, pusi. 41).

Visą tai žinant, nėra ste
bėtina, kad Lietuvos ko
munistai biaurėjosi tais, 
kurie norėjo Lietuvos ne
priklausomybės. “Lietu
vos darbininkai (komunis
tai) griežtai stovi prieš 
Lietuvos nepriklausomy
bę. Iki šiol mes nematėme 
jokių įrodymų, kad net 
lietuviams darbininkams 
Lietuvos nepriklausomybė 
būtų naudinga”. (Tautų, 
klausimas ir lietuviškieji 
bolševikai; Z. Angarietis, 
V. Kapsukas, pusi. 29, 27).

Lietuviškieji komunistai 
įvairiais būdais trukdė, 
kad Lietuva neatsiskirtų 
nuo sovietų Rusijos ir ne
taptų nepriklausoma, jau 
laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą mėgino okupuoti, 
o po dvidešimties dviejų 
metų ją pardavė Rusijai. 
Laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos nėra; ji yra dabar 
tik sovietų Rusijos dalimi; 
svetimų valstybių atsto
vybės Lietuvoje panaikin
tos, norintieji dabar va
žiuoti į Lietuvą turi gauti 
ne Lietuvos atstovybės vi
zas, bet sovietų Rusijos. 
Jei lietuviškieji komunis
tai sako, kad dabar Lietu
va yra laisva, nepriklauso
ma, turi savo vyriausybę, 
tai būtų mums naudinga 
žinoti, kodėl niekas negali 
įvažiuoti į Lietuvą be Rusi
jos leidimo? Ar nemalonė- 
tų tai komunistai paaiš
kinti?

Britų karalius Jurgis daro inspekciją “mosąuito 
fleet” naujame motoriniame torpedų laive. Karalius 
Jurgis yra Pasauliniame Kare dalyvavęs garsioje Jut- 
land kovoje.

kokia yra to, ar kito žmo
gaus išvaizda, tik svarbu, 
koks jis iš tikrųjų yra, ko
kia yra jo širdis. Taip pat 
nesudaro svarbos kaip ap- 
švietos, kultūros ir moky
mo darbas išrodo, bet be 
galo svarbu, koks yra jo 
turinys, jo širdis. Lai mok
slo pavidalas būna vokiš
kas ar rusiškas, bet lai jo 
turinys būna lietuviškas. 
Bet komunistai aiškiai pa
sakė. kad “reikės išvystyti 
lietuvių kultūrą, kurios 
pavidalas bus tautinis“. 
Ar tai nėra žmonių suve
džiojimas? Reiškia komu
nistai veidmainiškai sakys pie komunizmo išplatini- 
žmonėms, kad dabar Lie- mą, apie sovietų Rusijos 
tuvoje vykdoma tautinė veiklą. Pavartęs lietuvių 
kultūra, apšvieta, tautinis 
susipratimas, gi iš tikrųjų 
bus viso to tik pavidalas. 
Jei žmogus, nežiūrint ko
kių jis būtų įsitikinimų, 
teisingai pareiškia savo pasiryžimą sukurti laisvą, 
nusistatymus, mes jį ger- nepriklausomą 
biame. Bet šlykštu ir ne
garbinga yra kitus suve
džioti ir veidmainiškai kal
bėti. Komunistams reikia 
skirti pirmą dovaną už 
veidmainystę.

tautinis“, reiškia komunis
tinis. Komunistai atvirai 
skelbia, kad jų partija yra 
tarptautinė, kad jie turi 
panaikinti visas tautas ir 

Į tautinius skirtumus. Iš tos 
komunistų kablegramos 
atrodo, kad Lietuvių tau
tos sunaikinimas pradėtas. 
Švietimo ministeris pa
reiškė, kad Lietuvoje mok
slas bus tarptautinis - ko
munistiškas. Reiškia apie 
garbingą Lietuvos praeitį, 
jos didvyrių darbus, jos is
toriją, jos apšvietą, jos 
kultūrą nebus kalbama, 
nebus mokoma, bet tik a-

•
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Komunizmas Ir Mokykla
“Darbininke” jau buvo 

įrodyta pačių komunistų 
žodžiais, kad komunizmo 
tikslas yra panaikinti vi
sus tautinius skirtumus ir 
įvesti proletariato dikta
tūrą. Atskirų laisvų tautų 
komunizmas nepripažįsta. 
Jos turi atsižadėti savo 
tautinių reikalų ir pildyti 
Maskvos internacionalo 
nurodymus. Lietuviškieji

komunistai ir nemėgino tų 
įrodymų užginčyti, žino
ma, savo vadų pareiški
mams negali priešintis, 
taigi savo tylėjimu pripa
žino mūsų pasakytą tiesą, 
kad laisvas tautų apsi
sprendimas komunizme y- 
ra tokia pat nesąmonė, 
kaip ir sąžinės laisvė, nors 
komunizmo vadai ir gra
žiais žodžiais kalbėtų.

Apgaulingi Skelbimai
Lietuviškieji komunistai 

skelbia, kad dabar Lietu
voje prasidės tautinių rei
kalų išvystymas. Apgau
lingi žodžiai! Kaip Stalino 
pastatyti komunistų agen
tai rūpinsis tautiniais rei
kalais, kad komunizmas 
atskirų tautų nepripažįs
ta?

“Spalių revoliucija, kaip 
ant delno parodė, kad da
bar jau nebegali būti ma
žiausių reikalavimų, kurie 
eitų visos tautos labui. 
Tauta dabar nėra — ji iš 
tikrųjų faktinai niekados 
nebuvo — koks tai visuo
meninis vienetas. Darbi
ninkams neturi rūpėti vie
nos tautos apsisprendimo

laisvė, bet tik kiekvienos 
tautos, kiekvieno krašto 
proletariato apsisprendi
mo laisvė“. (Tautų Klausi
mas ir Lietuviški bolševi
kai; Z. Angarietis, V. Kap
sukas, pusi. 23).

Taigi jau iš tų komunis
tų žodžių yra visai aišku,' 
kad komunizmas tautoms 
laisvės, nepriklausomybės 
nepripažįsta. Tėvynės idė
ja, sako komunistai, esan
ti glaudžiai susiėjus su 
nuosavybės idėja, o ši juk 
esanti vienas iš pagrindi
nių kapitalizmo principų. 
Tėvynės idėja — tai krimi
nalinė idėja. Tauta turi iš
nykti, užleisdama vietą 
tarptautiniam

Lietuvos Mokyklos
Lietuviškieji komunistai 

nepasitenkina pardavę 
Lietuvą Rusijai, bet griež
tai seka Lenino ir Stalino 
mokslą, imasi kraštą nu
tautinti. Kad tą pragaiš
tingą komunistai darbą 
jau pradeda Lietuvoje vyk
dyti įrodo Stalino Lietu
voje agentų atsiųsta kab- 
legrama. Joje pasakyta, 
kad rugpiūčio 14 d. Sportų 
salėje, Kaune, buvo su
šauktas visos Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidaręs švie
timo ministeris Antanas 
Venclava. “Savo kalboje 
jis pabrėžė naujus šviety- 
bos uždavinius, kuriuos iš
spręsti turės apšvietos 
darbuotojai socialistinėje 
tarybų Lietuvoje. Vencla
va atžymėjo, kad reikės 
išvystyti lietuvių kultūrą, 
kurios pavidalas bus tauti
nis, o turinys tarptauti- 
nis .

“Pavidalas tautinis, o tu
rinys taprtautinis“. 
lietuviškieji 
nebūtų 
pasakę, 
sakinį,
suprasti, kad jie yra nusi
statę tautą sunaikinti. 
“Pavidalas tautinis”. Va
dinasi, Lietuvoje, apšvieta, 
mokslas, kultūra ir visas 
auklėjimo darbas tik išro- 
dys lietuvišku, bet bus ne
lietuviškas. Pavidalas reiš
kia išorinė išvaizda, reiš
kia, kad daiktas taip ar ki
taip atrodo. Išorinė išvaiz- 

Ida nėra svarbi. Nesvarbu Cį ••

“Išvystyti lietuvių kultū
rą, kurios pavidalas bus 
tautinis, o turinys tarp-

komuniz-

Kad 
komunistai 

nieko daugiau 
kaip tik tą vieną 

tai pilnai užtektų

laisvę — daug greičiau ir 
daug sėkmingiau komu
nizmas sunaikina atskiras 
tautas, negu bet kuri kita, 
kad ir šovinistiškiausia 
valstybė“.

Taip jau sovietų Rusija 
yra padarius Ukrainos,; 
Gudų, Kaukazo ir kituose 
kraštuose; taip jau pradė
jo veikti Lietuvoje. Sovie
tų Rusijos mokyklų vado
vėliai yra išverčiami į lie-j 
tuvių kalbą Lietuvos mo
kyklose vartoti. Kitaip, ži
noma, ir nebegalima, nes 
Leninas ir Stalinas yra vi
sų komunistinių mokyklų 
pedagogai. Taigi tikslas, 
arba uždavinys komuniz
mo mokyklų yra ne proto 
lavinimas, ar suprakilnini- 
mas būdo, ar įskiepymas 
tautinės dvasios, nes aukš
ta kultūra gali būti tik ten, 
kur yra dvasios laisvė, o 
ne vergija, bet komuniz
mo, Lenino ir Stalino pa
sakymų, įskiepynimo.

“Komunistams paėmus Į dangi lietuviškieji komu- 
mokyklas, vadovėliai tapo ‘ ‘ 
panaikinti ne dėl to, kad 
komunistai jų nebereika- 
lautų, bet dėl to, kad se
nieji vadovėliai palaikyta 
neištikimais prieš komu
nistiniais. Komunizmo mo
kytojai stengiasi pagamin
ti vadovėlių tinkamų ko
munizmui. Mat komunistų 
svarbiausias tikslas yra 
per mokyklas prirengti at
sidavusių komunizmui ša
lininkų ir užtikrinti jam 
viešpatavimą.

“Didžioji dalis senesnių
jų mokytojų pašalinta ir 
pakeista jaunais vaikinais 
ir mergaitėmis, ištikimais 
komunistams, nors dar ne
sulaukusiais nei dvide
šimties metų. Dažnai ski
riami į mokytojus tikri ig- 
norantai, bet ištikimi ko
munistai. Tuo būdu sovie
tų Rusijoje mokslas daž- 

■ nai pakeičiamas ištkimybe 
; komunizmui. Mokinimui 
programos, galima sakyti,'niu “pavidalu“.

Į

komunistų laikraščius įsi- 
tikrinsi, kaip einama prie 
tautos sunaikinimo. Juose 
nerasi apie Lietuvos praei
tį, jos kultūrą, jos žmonių

Į

valstybę; 
nerasi juose pažymėta ne
priklausomos Lietuvos pi
liečių nuveiktų didžių dar
bų; nerasi juose įrodymų 
apie mūsų tėvynės aukštą 
kultūrą ar pažangą, bet 
visuose komunistų laik
raščiuose rasi atsidėjusį 
sovietų Rusijos aukštini
mą.

kaip ir nėra. Aukštesniųjų 
mokyklos klasių mokiniai 
paprastai patys nutaria, 
ką mokytojai turi juos mo
kyti.

“Komunistai skiepija 
Į vaikams luomų neapykan- 
jtą, kursto vaikus prieš tė
vus, kad įvedus į šeimą 
kovą ir neapykantą. Mo- 

i kykloje tyčiojamasi iš ti
kėjimo, dorovės ir patrio
tizmo“. (Dr. A. Maliaus- 
kis: Bolševizmas, pusi. 50- 
51).

Kad komunistų vedamo
se mokyklose tyčiojamasi 
iš patriotizmo, tai yra, iš 

i tautybės ir tėvynės, nerei
kia stebėtis. Tai yra Leni
no, Stalino ir visų komu
nistų mokslas. “Tautos 
nėra“. Jei tautos nėra, kaip 
galima ją mylėti, aukštin
ti, jos kultūrą kelti, jos 
reikalais rūpintis? Sovietų 
Rusijoje negali būti jokių 

.tautinių organizacijų. Ka- 
I rlnvvz-ri 1* -ii Irnyviii,
nistai pardavė Lietuvą ir 
priskyrė ją prie Rusijos, 
tai aišku, kad ir joje jokių 
tautinių organizacijų, mo
kyklų nebus. Tautines ir 
katalikiškas organizacijas 
jau panaikino, dabar eina 
prie mokyklų nutautini
mo. Tik “pavidalas bus 
tautinis”. Lietuviškieji ko
munistai yra pasakę: “Ne
leistinos bent kokios poli
tinės, profesinės, koopera- 
tyvinės, apšvietos ir kitos 
darbininkų organizacijas, 
norinčios būti grynai tau
tinėmis”. (Tautų Klausi
mas ir lietuviai bolševikai; 
Z. Angarietis, V. Kapsu
kas, pusi. 7). Gal komunis
tai malonėtų mums paaiš
kinti kodėl negalima turėti 

• grynai tautinių organiza
cijų, apšvietos įstaigų, jei 
komunizmas rūpinasi tau
tiniais reikalais? Atsipra
šau, jie yra jau pareiškę, 
kad susirūpinę esą tauti-

Mūsų Uždavinys

Mokykly Uždavinys
ne į savo, bet į svetimos' 
tautybės mokyklas, kad j 
tuo būdu greičiau surusin
ti vaikus. Rusinimui vary
ti vartojamos įvairios prie
monės: siunčiami komu
nistai į vietas, kur išpiauti 
ar išvaryti vietos gyvento
jai; kultūros ir švietimo 
srityje atima kultūros dar
buotojus, siunčia juos į 
rusų gyvenamą šalį arba į 
svetimas jiems tautas, kad 
jas rusintų, nes nemoka 
vietos kalbos. Kitų ne rusų 
kalbų vartojimas trukdo 
didžiosios Rusijos lipdy
mui, dėl to komunistai 
prieš tai visokiais būdais 
kovoja. Sovietų Rusija, 
kad ir neva palaikydama 
atskirų tautų savąją spau
dą, kiek ji, žinoma, reika
linga komunistinei propa-

Toje iš Kauno prisiųsto
je kablegramoje dar pasa
kyta: “Suvažiavimui taip 
pat buvo išdėstyta, ką sa
ko Leninas ir Stalinas apie 
pradinės mokyklos moky
toją ir apie socialistinius 
švietimo pamatus mokyk
lose”.

Kiekvienas tėvynę mylįs 
žmogus visu pirma kalba 
priaugančiai kartai apie 
savo tautos garbingus did
vyrius, nušviečia jų dar
bus ir skatina juos sekti. 
Lietuviškieji komunistai 
dabar Lietuvos jaunuome
nei tekalbės apie Leniną ir 
Staliną. Ir kuo Leninas ir 
Stalinas atsižymėjo? Ne
kaltų žmonių kraujo pra
liejimu. žmogžudžiai sta
tomi didvyriais, o mūsų 
tautos didvyriai išjuokia
mi ir užmirštami. Tikrai gandai tos tautos, ir mo- 
komunistų darbas yra tik kyklas, bet ji naikina tau- 
pavidalu tautinis. tinius pradus sėkmingai,

Viena iš galingųjų prie- būtent, naikindama pačių; 
monių nutautinimui ir su- tautinių tradicijų nešioto-j

Kada komunistai pasisa- ’ Stalinas uždraudė giedoti 
j kė besirūpinsią tik tauti-. Lietuvos himną, bet Lietu- 
niu “pavidalu“, mes kata-;vos katalikai susirinkę į 

j likai su dar didesniu uolu- į bažnyčias, kol dar galima, 
mu ir pasišventimu rūpin-' giedos tautos himną, 
simės savo tautos turiniu, 
jos širdimi; garsinsime ir 
kelsime Lietuvos kultūrą, vos katalikams patriotams 
jos istorija, meną, jos civi- žinoti, kad mes, lietuviai 
lizaciją. Mes aukštinsime katalikai dainuojame lie- 
ir branginsime jos gražią tuviškas dainas, platina- 
kalbą, mokysime jaunuo--me lietuviškus katalikiš- 
menę kalbėti lietuviškai su kus laikraščius, ypač ragi- 
didesniu atsidėjimu; palai- name jaunuomenę neuž- 
kvsime lietuviškas katali- miršti savo tėvų šventos 
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bedievinimui jaunuomenės! jus - šeimas ir bažnyčias,! 
IzAYVMinloUnn mstlrirV-I iŠriildvdaTY19 tllAS skirtll-
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yra komunistinė mokyk- išdildydama tuos skirtu- 
la. Už tai komunistai, vos mus, kuriais remiasi tau 
tik kur įsigalėję, tuojau tinė individualybė, supur 
užima mokyklas ir į jas tydama pačius tautinio at 
paskiria savo ~ 1"~
komunizmo moksle moky-j 
tojus. Prof. Augustinas' 
Janulaitis, knygoje: “Lie
tuva ir dabartinė Rusija“, 
sako: “Atskirų tautybių 
mokytojai skiriami dažnai

• v

Kaip džiugu bus Lietu-
v •

kiškas mokyklas su dides
niu pasiaukojimu, raginsi
me jaunuomenę eiti į lietu
viškas katalikiškas moky
klas. Prie progos reikia ko
munistų paklausti kiek 
lietuviškų mokyklų jie čia 
yra įsteigę Amerikoje?

Mes katalikai pasiliksi
me ištikimi savo tautai ir 
tėvynei. Ar gulsime, ar 
kelsime, savo darbe ir po
ilsyje visados sakysime: 
“Lietuva tėvynė mūsų“. 
Mes niekada neužmiršime, 
kad Dievas mus sutvėrė 
lietuviais, lietuviais ir pa
siliksime.

Kada Rusijos caras buvo 
uždraudęs Lietuvoje spau
da, lietuviai katalikai iš
laikė tautybę. Susirinkę į 
bakūžes jie dainavo lietu
viškas dainas, giedojo 
šventas giesmes; motinos 
išmokė savo vaikučius lie
tuviškai kalbėti, skaityti

šalies — Lietuvos. Lai ko
munistai žaidžia tautiniu 
“pavidalu“, mes katalikai 
rūpinamiesi ir dar labiau 
rūpinsimės tautiniu turi
niu.

išlavintus!sparumo pagrindus — do
rovę, atimdama bet kokias 
galimybes pasireikšti tau
tinio momento palaikyto
jams - vadams, juos griež
tai izuoliuodama nuo ma
sių ir net atimdama jiems ir rašyti. Dabar Lietuvoje

Lakūnas Bronson White, 
Kansas City, Mo., ir su juo 
katė, kuri visuomet skrai
do orlaiviu iš New York in 
TWA stratoliner.
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jų savaičių atostogų Nantasket 
Beach sugrįžo ir vėl eina parda
vėjos pareigas krautuvėj.

P-ne Betty LaBaire (Mičiuly- 
tė) su vyru Ernestu Kelias sa
vaites automobiliu važinėjo pa
sigrožėti Naujos Anglijos gro
žybėmis. Lankėsi Maine, Conn.

Šeštadienį, rugp. 17 d. Jonui 
ir Amilijai Zakarams jų rezi
dencijoj buvo suruošta “Sur- 
prize”, paminėti jų 25 metų ve-

Populiarus choro narys p. Jo
nas Marcinkus, kuris buvo išvy
kęs Hartfordan, kaipo atstovas 
Vyčių Seime, negali atsigerėti 
gražiomis panelėmis, su kurio
mis susipažino laike Vyčių sei
mo.

t

mes nesame vergai, ko
riais yra komunistai, 
dupčioti prieš pavergėjus. 
Sovietai smurtu užgrobė 
Lietuvą ir pastatė Paleckį 
valdyti.

Bet palikime klupčioji- 
mą į šalį ir grįžkime prie 
citatos iš “Darbininko”. 
Reikia tik stebėtis, kad 
komunistų redaktoriai ne
supranta tai ką jie skaito. 
O gal yra jų tokia taktika 
mulkinti savo skaitytojus!

Taip, mes tikime tam 
mokslui, kur sakoma, kad 
“visa valdžia paeina iš 
Dievo”. Žmogus gauna 
valdžią arba teisę iš Dievo,! 
ir jis ta valdžia arba teise 
naudojasi. Kadangi visi 
žmonės negali būti valdo
vais, tai žmogus savo val
džią arba teisę, kurią jis 
gavo iš Dievo, perduoda 
savo parinktam valdovui 
arba vyriausybei. Valsty
bės valdžia arba vyriausy
bė priklauso nuo žmonių, 
o ne žmonės nuo valdžios 
arba vyriausybės.

Jeigu komunistų redak
toriai tos tiesos nesupran
ta, tai ne mes kalti.

LIGONIAI 
DVASIOJE

Chicagos komunistų lai- ' 
kraščio redaktoriai skaito 
“Darbininką” su didžiau
siu uolumu, bet vargšai 
nesupranta nė papraščiau- 
sių žodžių reikšmės.

Kadangi jie negali su- 
gromoliuoti kas rašoma 
“Darbininke” apie Lietuvą 
ir dabartinę komunistinę 
valdžią, tai jie ir rašo:

“Ginčyties su tais fari
ziejais nėra jokio reikalo”.

Ginčytis komunistai la
bai nori, bet tik pradėję 
ginčytis jie suklumpa. 
Štai komunistų redakto
riai, pasisakę, kad nėra jo
kio reikalo .ginčytis su 
“tais fariziejais”, cituoja 
iš “Darbininko” p. T. 
straipsnį, kuriame aiškina
ma apie žmonių valdžią 
(teisę), kuri paeina iš Die
vo.

Komunistai bando įro
dyti saviesiems, kad “Dar
bininkas” nebetiki tam, 
kas buvo parašyta sausio 
mėnesį, nes nepripažįsta 
Sovietų sudarytos Lietu
vai vyriausybės.

Štai toji citata, kurią ko
munistų laikraštis persi
spausdino iš “Darbininko” 
sausio 12 d., š. m.:

“Visa valdžia paeina iš Dievo, 
kuris ją tiesioginiai duoda žmo
nėms, gi žmonės tą valdžią per
duoda valdovui arba vyriausy
bei. Žmonės, kaip pirma ją per
davė valdovams, tą valdžią tie
sioginiai turėjo iš Dievo, kaip _ 
savo prigimties įstatymą. Taigi, kad Paleckio vyriausybę 
visos valdžios šaltinis yra Die- 
vas . ----- '

Komunistų redaktorius, 
pacitavęs tuos žodžius, 
kaip vaikas geležėlę radęs, 
sušunka:

“Jeigu jūs tikite tam sa
vo mokslui, tai klaupkitės 
ant kelių prieš Paleckio 
vyriausybę, klaupkitės ant 
kelių prieš Sovietų Sąjun
gos valdžią!”

Pirmiausia mes pasaky
sime komunistams, kad

Kranuose ■ Buteliuose ir aklinai 
uždarytuose kenuose

ii

STAR BREWING CO., BOSTON
Išdirbėjai ir Murphy’s Ala 

ir Star Prize Lager.

Ar Pileckio Vyriausybė 
Paeina Iš Žmonių?

Dabar gal ir komunistų 
redaktoriai supras tą mok
slą, kur sakoma, kad “vi-i 
sa valdžia (teisė, gale) pa
eina iš Dievo, Kurs ją tie
sioginiai duoda žmonėms”.

Gerai žinome, gal neuž
ginčys nei komunistai,
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donarmiečių pagalba atė
mė visas teises Lietuvos 
piliečiams. Paleckio val
džia neleido Lietuvos žmo
nėms pasirinkti atstovus į 
vyriausybę, į seimą, bet 
privertė juos balsuoti už 

IT ‘
tytus atstovus, 
žmonės neturėjo 
laisvės pasirinkti 
dovą ar valdovus.

Aušros Virti Parapija
Parapijos Moterų Socialio 

klubo narės nekantriai laukia 
sekančio pirmadienio t. y. rugp. 
26 d., kada visos susirinks prie 
Aušros Vartų bažnyčios ir iš 
ten 6:30 vai. vakare autobusais ■ wuu.,
iškeliaus į 91 E. Mountain St. I Rhode Island, ir pietinėje Mass. 
kur gražiame pp. Jankauskų valstybėje. Labai patenkinti sa- 
sode įvyks privatus klūbiečiųl vo atostogomis.

1 piknikas.
Rugp. 15 d. Rengimo Komisi-I 

ja turėjo susirinkimą, pirm. A. 
Zakarienės rezidencijoj. Po su
sirinkimo, gelbstant O. Vaitke
vičienei, šeimininkė pavaišino i 
užkandžiai. Dalyvavo ponios A. j 
Sinkevičienė, V. Shea, V. Vierai- ' 
tienė, E. Kraunelienė, B. LaBai
re, O. Mačionienė, M. Sugždie- 
nė, O. Vieraitė, M. Manasaitė ir 
M. Metrikienė (Krautuvininkė, 
nuo kurios pagal klubo nutari- jdybinio’ gyvenimo’sukaktj. Po- 
mo remti savuosius”, bus per- kylis uip 81aptai buvo sureng- 
kama visi šio pikniko valgiai) kad p p. Zakarai nei sap- 
ir viešnia Marijona Cižauskienė. nuot nesapnavo apie tokį įvykį. 
Pasivaišinus, šeimininkei pade- Jiems išvažiavus (kaip papras- 
kojus, gražioj nuotaikoj visos šeštadienį į Mark etą) duk- 
išsiskirstė. j relė Felicija ir sūnus Vladas su

rengėjais skubiai išdėkoravo 
kambarius, stalus apkrovė ska
niausiais valgiais, gėlėmis ir 
dovanomis. Viena dovana 25 do
leriai sidabro. Už poros valandų 

’|p.p. Zakarai sugrįžo ir tą viską 
pamatę liko labai nustebinti, y- 
pač ponia ilgą laiką nei kalbėti 
negalėjo.

P. J. Zakaras yra tykaus bū
do žmogus, p. Zakarienė yra pa- 

? isižymėjusi parapijos veikime.
. 8ayai I Nors “Darbo dienoj”, rūgs. 2 d. 

vu j pi me Lukanka jų sidabrinis jubilie- 
sustoti . . . ... , . i.................... .jus, bet dėl kai kūnų priežasčių 

virš minėta pramoga buvo ank
sčiau surengta. Linkėtina po
nams Zakarams sveikiems su
laukti ir auksinio jubiliejaus.

Po dviejų savaičių atostogų 
Cape Cod, p-lės Monika Vieraitė| 
ir Florencija Manasaitė taip 
saulės įdegusios sugrįžo, kad 
visai nepanašios į gražuoles, 
jos jaučiasi puikiai.

Šią savaitę Chicagoj vieši 
Stella Rusenaitė, o Brooklyne 
vieši choristė Elarija Džiaugy- 
tė.

Marijona Lukošiūnaitė ir Liu- 
dvisė Totilaitė kelioms 
tems išvažiavo 
dalį Atlantiko. Žada 
Washington, D. C., Baltimore iri 
Virginijoj.

Vincas ir Marijona Laužomai I 
ir mamytė p. Keršienė po atos
togų Hampton Beach, N. H. 
sveiki ir linksmi sugrįžo į na
mus.

Parapijos kolektorius Vincas 
Kraunelis su žmona Elžbieta po 
atostogų Virginijoj irgi sugrį
žo į namus.

Jean Bendoraitė šią savaitę 
išvažiavo New Yorkan, kur ma
no apžiūrėti pasaulinę parodą.

Monika Manasaitė ir Ona Vie- 
raitė sugrįžo iš Hyannis, kur 
praleido linksmas atostogas.

Madalina Lapinskaitė po dvie-

Pasirašo E. Galvanaus
kas, finansų ministeris, 
Kaunas, 1940 m. birželio 
21 d.

Tai buvo griežtas įsaky
mas išsaugoti litą. Bet E. 
Galvanauskas neilgai bu
vo valdžioje. Jis buvo pra- 

| šalintas, greičiausia kaipo 
lio 21 d. š. m. išleido štai) 
kokį įsakymą:

“Draudžiu daryti ir pri
imti Lietuvoje mokėjimus 
už prekes ir patarnavimus 
rubliais bei červoncais ir 
varyti jais bet kokią spe
kuliaciją.

“Nusižengusieji šiam į- 
sakymui baudžiami Nepa
prastuoju metu tautos ū- 
kiui tvarkyti įstatymo 
(Vyr. Žin. Nr. 704, eil. Nr. 
5432) 14 str. areštu ligi še
šių mėnesių arba bauda li
gi 50,000 litų, arba abiem 
bausmėmis kartu.

“Šis įsakymas veikia nuo 
1940 metų birželio 21 d.”

GALVANAUSKO 
ĮSAKYMAS

kurisE. Galvanauskas, 
kokiu tai būdu pateko į 
sovietų Rusijos komisarų

komunistų partijos pasta- sudarytą valdžią Lietuvai
Lietuvos finansų ministeriu, birže- 

jokiosį 
sau val-

valdžia,v •Taigi Paleckio 
kurią sudarė Sovietai, nei 
jos “seimas” neturėjo ir

Sudarė Sovietų Rusijos 
komisarai, birželio 17 d. š.
m. Nei komunistai, nei so- neturi jokios valdžios ar- 
vietų komisarai neatsi- ba teisės atstovauti Lietu- 
klausė žmonių kokios vai- f vos piliečius, ji neturi jo

kios teisės leisti įstaty
mus. Paleckio vyriausybės 
arba Sovietų komisarų į- 
statymai neprivalomi Lie
tuvos žmonėms, nes toji 
vyriausybė negavo val
džiom iš Lietuvos žmonių, 
kuriems valdžią arba teisę 
davė Dievas.

džios jie norėtų, kuriems 
asmenims Lietuvos pilie
čiai sutiktų pervesti savo 
valdžią arba teisę juos ats
tovauti, jų reikalus vesti ir 
ginti Lietuvos nepriklau
somybę.

Lietuvos komunistai su 
Sovietų komisarų ir rau-

neištikimas naujai sovie
tiniai tvarkai.

ATLEISTI KALĖJI
MŲ KAPELIONAI 

LIETUVOJE
Pranešama, kad Lietuvos 

sovietinės Paleckio val
džios teisingumo ministe- 
rio įsakymu, nuo š. m. lie
pos 1 d. atleisti iš einamų
jų pareigų visa eilė įvairių 
tikybų kalėjimų kapelio
nai.

Phil&delphijoje susidarė tauti
ninkų komitetas Lietuvos reika
lu. Nutarė į tą komitetą neįsi
leisti komunistų.

Sekmadienį, rugp. 18 d. para
pijos kieme įvyko Federacijos 
33 skyriaus piknikas. Dėl nepa
stovaus oro mat biskį lijo, ne- 
perdaugiausia atsilankė publi
kos.

Muz. J. ir M. Čižauskai sekma
dienį buvo išvykę Athol, Mass. 
ir dalyvavo puotoj, kuri buvo 
surengta muz. J. Stačioko rezi
dencijoj.

J. Rogosz.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

atsakė jaunas

(Tęsinys)
Takas ėjo tarp aukštų išaugusių javų pa

lei pačias kapines. Priėjęs pačias kapines ir 
atsidūręs arti kapinių tvoros mūro, pradėjo 
niūniuot linksmą dainelę. Tas jam priduoda- 
vo drąsos. Bet staiga jis krūptelėjo ir susto
jo kaip įkastas vietoje.

Keletą žingsnių prieš jį sujudėjo tamsi 
šmėkla.
— O čia kas? — paklausė neskambiu balsu, 

nes jam iš baimės staigus mėšlungis sutrau
kė gerklę.
— Tai aš, ponas Stasy, aš!

skambus balsas ir tą pačią akimirką šmėkla, 
atidengusi veidą, prie jo prisiartino.

Nežiūrint tamsios sutemos, dar buvo gali
ma įžiūrėt pailgą, baltą veidelį, ant džiaugs
mu pravertų lūpų šypsena ir akis — dideles, 
aiškias, liepsnojančias.
— Handzė?... Vardan Tėvo ir Sūnaus! — su

šuko jaunas žmogus, nejučiomis žengnoda- 
masis:
— Greičiau būčiau tikėjęs čia sutiksiąs kokį 

seniai mirusį Izraelio patriarchą, negu tave 
Handžia. Ką tu čia veiki ?
— Paklydo mūsų karvė, tai išbėgau jos ieš

koti.
— Iš tikrųjų? Čia, tarp užsėtų laukų?
— Taigi, čia...

Ir abudu nutilo. Jis nežinojo, ar abejoti ir 
toliau klausti, jinai bijojo, kad jis nepalaiky
tų blogu, jei ji pirma pradės kalbą.

Handzė buvo jauniausia vietinės smuklės

Sulietuvino F. V.

nuomininko Iršos duktė, ir buvo geriausia 
Stasio mokinė. Bet į mokyklą nevaikščiojo, 
nes jau buvo perdidelė, mokėsi namie. Sta
sys ją mokė paskutinius dvejus metus; nors 
Irša buvo paprastas nuomininkas, bet jis 
karštai norėjo, kad jo vaikai kuodaugiausia 
mokytųsi. Tam reikalui pinigų nesigailėjo.

Handzės motina, sena Dveirė, buvo kito
kios nuomonės. Ji tvirtino, kad mokslas, y- 
pač krikščionių teikiamas, kiekvieną jauną 
žydaitę turi pražudyti, todėl reikia jo saugo
tis. Bet Irša nelabai tepaisė jos žodžių, ir 
vaikus toliau mokė.

Stasys tik praeitą žiemą nutraukė su 
Kandžia pamokas.

Dabar valandėlę stovėjo prieš vienas kitą 
nieko nesakydami: ji buvo kaip ir užsimąs
čiusi, jis judėjo nekantriai. Galų gale Han- 
dzė pirmutinė prabilo:
— Ar galiu, ponas Stasy, prašyti kokios 

knygos?
— Juk jau Tamstai daviau jų tiek ir tiek.
— Jau aš visas perskaičiau.
— Jau? Tai tau mano miela, visos bibliote

kos nepakaks. Paieškosiu namie, gal dar ką 
rasiu.

Tyla. O po valandėlės:
— Tamsta einate pas ponus Smalinius? — 

tyliai užklausė.
— Taip.
— Panelė Angelė labai daili, — tyliau pridū

rė Handzė.
— Ne tiek daili, kiek gera, — atsakė jaunas 

žmogus ir greitai pridėjo:
— Jeigu ką surasiu, tau rytoj atsiųsiu, o gal 

ir pats užnešiu.
— Ai! ateikite Tamsta pats! — sušuko stai

giai už rankos jį stverdama. — Tamsta taip 
seniai pas mus bebuvote. Tėvelis mano, kad 
Tamsta ant mūsų supykai, tiktai nežino, 
kuo mes Tamstai prasikaltome. Ir ką, ateisi?

—Gerai, ateisiu... Lik sveika, Handžia, jau 
naktis užeina, o manęs tenai lūkuriuoja.

—Dėkui ponui, dėkoju, — sušuko jausmin
gai ir jauno žmogaus ranką prispaudė prie 
lūpų.
— Handžia, ką darai? — pasipriešino ranką 

atitraukdamas. Tu jau nebe vaikas, o aš dar 
ne senelis. Net nebesu nė tavo mokytojas.
— Tai man blogiau... bet ponas toksai ge

ras... aš esu Tamstai tiek dėkinga!
— Už ką man dėkinga? Mokiau kaip ir dau

gelį kitų, o tavo tėvas man labai gerai atlygi
no. Turi būt dėkinga ne man, bet jam.

—Bet ponas mane išmokei vieno dalyko, su 
kuriuo prieš tai niekas manęs nesupažindino, 
— tarė sumišusi.
— Ko taip išmokiau? — užklausė nustebęs. 

Į akis jam pažvelgė:
— Argi Tamsta neprisimeni mūsų pasikal

bėjimų apie krikščionių Dievą, apie Jo Skais- 
čiausiąją Motiną, apie tą amžinąją meilę, ku
ri viską apima, viską tveria, viskam duoda 
gyvybę, viską atnaujina ir pašvenčia?

Stasys žengė žingsnį atgal:
— Mane ima baimė, kad tau tai į blogą ne

išeitų; pradedu savo mokymo gailėtis.
— Kodėl?
— Nes kuomet prašei, kad tau paaiškinčiau 

mūsų tikėjimo pagrindus, maniau, kad tai 
darai vien iš moteriško smalsumo, o dabar, 
šiandien matau, kad grūdas krito į derlingą 
dirvą.
— Ir ponas to gailiesi ?
— Nesakysiu, kad gailiuosi, bet bijau, kad 

iš to neturėtumei didelių nemalonumų, nuo
skaudų... Juk tu žydaitė.
— Teisybė, aš žydaitė! — karčiai pakartojo.

— Bet Tamsta nenugąstauk, nes aš pati nie
ko nesibijau. Mano tėvas geras, myli mane 
kaip galėdamas, jei mane ir prispirtų aplin
kybės, teisybės, kuria slepiu savo sielos gi
lumoje, tikrai neišsiginčiau. O! pone Stasy! 
jau aš visai ne ta Handzė, kurią kit kart mo
kei... Mano galvoje šiandien aišku, mano šir
dis sustiprėjo. Kiek kartų galiu nepastebėta 
įsmukti į bažnyčią, jaučiuosi laimingiausia! 
Šiandien išklausiau veik visų pamaldų, nie
kas manęs nepažino; rytoj vėl eisiu. Kaip 
mūsų klebonas puikiai kalba! Į jį pažvelgus, 
rodos, kad dangaus angelas nužengė mūsų 
paguosti. Per tave, pone Stasy, aš priėjau to 
seniau nežinomo malonumo ir kaipgi aš tau 
už tai neturėčiau būt dėkinga?
— Tikrai?
— Ar gi kuomet žodžio neišlaikiau?
— Ačiū Tamstai.

Nuėjo ten, kur prieblaudose baltomis sie
nomis baltuodamas švietė mūras. Jinai stovė
dama vietoje, akimis jį lydėjo, kol dingo iš a- 
kių. Neatsigrįžo...

Tai tarusi ji tvėrė už rankos, ir kol jisai 
apsižiūrėjo ir suprato ką mano daryti, vėl ją 
apipylė karštais bučiavimais.
— Žiūrėk, Handžia, saugokis, nes aš nenorė

čiau būti tavo nelaimės priežastimi, — tarė 
sujaudintu balsu.
— Dabar lik sveika! Sudievu! Grįžk namo, 

nes jeigu tave čia kas pamatytų, galėtum tu
rėti didelius nemalonumus.

Jau tolinosi, bet jinai jį dar sulaikė.
— Ateisi ponas rytoj?
— Ateisiu.

(Bus Daugiau)

•*
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Į

Didžiai Gerbiamieji Dvasiškiai, Lietuvių Darbi
ninkų R. K. Sąjungos Nariai, Prieteliai ir Rėmėjai, 
reikšdami šiandieną dideliausio džiaugsmo, kad gali
me atžymėti Lietuvių Darbininkų R. K. Sąjungos 25 
metų sukaktį, kurią vadiname SIDABRINIU JUBILIE
JUMI, ir kad tas atžymėjimas įvyksta ten, kur buvo 
lopšys LDS organizacijos ir yra jos Centras ligi šių 
dienų. Turėdami tai už garbingą pareigą tą džiaugsmą

BViciinmpnėc Atnaujinimas I !>“*<>»>“>« “•su visais LDS organizacijos Nariais, prie- j
• V lSUOmcneb ZAlIlclUjiniIImb teliais ir rėmėjais šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus

Šioje žmonių visuomenėje, kuri dabartiniu laiku į Jubiliejinį Seimą, kuris įvyks rugsėjo 19 ir 20 d.d., 
taip nesudera su Kristaus taika Kristaus karalystėje, šv. Petro lietuvių parapijos rezidencijoje, So. Boston,; 
motina Bažnyčia su savo tikinčiaisiais yra mėginama Mass., kur klebonauja didelis LDS organizacijos prie-, 
tokiais vargais, kokių jos istorija, mačiusi nemažą ko- telis, rėmėjas Kun. Pranciškus Virmauskis. 
vų ir nelaimių, nedaug težino. Bet kaip tik tuo metu Jubiliejinio Seimo ir vakarinių pramogų Rengimo i 
tas, kuris turi tvirtą tikėjimą ir užgrūdintą širdį, gerai Komisija su Gerb. Klebonu Kun. P. Virmauskiu nuo- 
žino, kad Kristus Karalius niekada nėra taip arti sa- širdžiai bus dėkingi visiems, kurie tik teiksis viršmi-i 
vųjų, kaip kad aplankymo valandą, kurioje krikščio- nėtose Jubiliejnio Seimo dienose dalyvauti ir kartu pa
mes ištikimumas yra nelyginant ugnimi bandomas.

Skaudžiai liūdėdama dėl daugybės savo sūnų ir 
dukterų skurdo ir nelaimių, bet būdama stipri ir tvir-i 
ta dėl Viešpaties žadėjimų, Kristaus Bažnyčia, nors į 
baisaus vargo spaudžiama, drąsiai stoja prieš atūžian
čias audras. Ji neabejoja, kad tiesa, kurią ji skelbia, 
kad meilė, kurios ji moko ir kurią darbais vykdo, galų 
gale paskatins geros valios žmones ir jiems padės su
daryti tautose naują tvarką teisingumo ir meilės dės
niais, kada žmonijai bus įkyrėję klaidūs keliai ir kada 
bus jai įgrįsę kartūs neapykantos ir smurto vaisiai.

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS
Įvyks Rugsėjo 19 ir 20 dd., 1940

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai raginamos išrinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali siųsti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos dešimties narių gali siųsti po vieną 
atstovą.

Kun. Jonas Švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius.

!

sidalinti 25 metų nuveiktų darbų laimėjimais.
Tikimės, kad mūsų kvietimas bus įvertintas ir 

kam tik leis aplinkybės, teiksis atvykti į Jubiliejinio 
Seimo posėdžius ir vakarais į pramogų parengimus.

LDS Seimo Pradžia Ir Eiga
SVEČIAMS ŽINOTINA 

LDS SEIMO DELEGATAMS IR
MoiUc VuLrlvmac I Lietuvių Darbininkų Sąjungos (L.D.S.), Jubi-
X lCllCd v yKviy ii irta liejinis 25 metų sukakties Seimas įvyks rugsėjo 19 ir

Tuo tarpu visas pasaulis, visi karo ištiktieji turi 20 d. d., Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, Mass. 
patirti, kad pagrindinis Kristaus karalystės įsakymas, Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis, (ce- 
broliška katalikų meilė, nėra tuščias žodis, bet gyva lebrantus ir pamokslininką paskelbsime vėliau), 9 va- 
tikrenybė. Plačiausia dirva stovi atvira krikščioniškai landą ryte, Šv. Petro liet. par. bažnyčioj, 
meilei visokiais būdais reikštis. Mes visiškai pasitiki- Tuojau po pamaldų prasidės PIRMOJI SESIJA, 
me savo sūnumis ir dukterimis, ypač tose šalyse, ku- šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, West 5th St., 
rių nėra palietusi karo rykštė, kad Dieviškojo Samari- So. Boston. Atidarius seimo sesiją sudaromas darbo 
tono pavyzdžiu, jie atsimins ir tuos, kurie yra tapę prezidiumas ir komisijos, 
karo auka ir kurie turi teisę susilaukti ne tik užuo- Pietūs 12 vai. dieną.
jautos, bet ir pagalbos. Į Seimas nusitaria pradžią antrosios sesijos. Ant

rosios sesijos eigoje įvyks bendra delegatų ir svečių 
fotografija.

Pirmosios seimo dienos, tai yra, rugsėjo 19, 7:00 
vai. vakare, Šv. Petro parapijos salėje, 492 E. 7th St., 

__________  _______  _ _ _________ įvyks JUBILIEJINIS BANKIETAS, ’ kuriame bus pa
gadintą ir neiškraipytą tiesą, ji dirba su motinišku at-|^erbtj seimo delegatai ir LDS organizacijos veteranai, 
sidėjimu iš Kristaus meilės, ji, kaip laimingas taikos . sei®° į;ena Prasidės Sv. Mišiomis uz mi-
regėjimas, yra iškilusi aukščiau klaidų ir aistrų. Todėl ruslus LDf? Tuojaus po pamaldų vėl bus tęsia-
ji laukia valandos, kada visagalė Kristaus Karaliaus ma s^imo darbai.
ranka numalšins audras ir išblaškys jas sukėlusias Antrosios dienos, rugsėjo 20, 7:30 vai. vakare į- 
nesantaikos dvasias vyks viesos visuomeniskos prakalbos apie Lietuvą į

Kad greičiau ateitų toji diena, kada taikos balan- k.urias kviečiama visa darbingoji visuomenė, kam tik 
dėlė šioje nesandaros tvano apsemtoje žemeje ras sau ruPJ musų tėvynės skaudus likimas. Pramatoma, kad 
poilsiui vietą, Mes, kiek tik išgalėdami, visą darysime kalbės svečiai L^tuvos, kurie siomis dienomis plau- 
ir toliau. Mes pasitikime tais įžymiais valstybių vyrais, kia 1 S14 salį- Prakalbos įvyks Municipal svetainėje, 
kurie, prieš karui įsiliepsnojant, garbingai stengėsi Broadway, So. Boston, Mass. Tarp kalbų bus ir me- 
tautas nuo tos rykštės apsaugoti; Mes pasitikime ne- no numeriai (vėliaus patieksime daugiaužinių), 
suskaitomomis visų šalių ir luomų sielomis, kurios Seimo vietos adresas: St. Peter s Lith. Church, W. 
šaukiasi ne tik teisingumo, bet meilės ir pasigailėjimo; Flftb So- J^ston, Mass. 
pagaliau labiausiai Mes pasitikime Visagaliu Dievu, LDS apskričių ir kuopų valdybos prašomos is ank- 
Kurį kasdien maldaujame: “Tavo sparnų ūksmėje aš sto Pranestl kiek atstovų atvyksta ir jeigu reikalingos 
ieškau prieglaudos, kol nepraslinks neteisybė”. kokios informacijos rašykite: Mr. Vincas Valat-

Begalinė Dievo galybė! Jis laiko savo rankoje ne ka’ Darbminkas’ 366 W. Broadway, So. Boston, 
tik tautų laimę ir likimą, bet ir žmonių sumanymus.r^as^’_ v. .. ..............
Jis gali juos švelniai pakreipti, kur tinkamas. Net kliu- . Nuoširdžiai kviečiame visus LDS narius, prietelius 
tis Jo visagalėje rankoje tampa įrankiais daiktams įp ir rėmėjus atvykti į LDS Seimą ir dalyvauti jo posė- 
įvykiams tvarkyti ir protui bei laisvai valiai palenkti, šiuose ir paren^muose.
kad Jo tikslams tarnautų. J ŪBI LIEJI N10 SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

Taikos Pagreitinimas
Katalikų Bažnyčia stovi kaip Dievo miestas, ku

rios Karalius yra tiesa, kurios įstatymas yra meilė, 
kurios gyvenimo būdas yra amžinybė; ji skelbia nesu-

NEPILIEČIŲ REGISTRACIJA

gistracijos aplikacijos pažymė
kite tą patį.

Kurie turės registruotis:
1. Jeigu neturi pilietybės po

pierų reikia registruotis.
2. Aplikantas su pirmomis po- 

pieromis turi registruotis.
3. Aplikantas su antrų popie

rų aplikacija.
4. Nepiliečių tėvų vaikai, ku

rie turi 14 m. ar daugiau am
žiaus.

5. Nepiliečių tėvų vaikai netu
rinti 14 m. amžiaus, turi būti 
tėvų ar jų prižiūrėtojų (guar- 
dians) užregistruoti.

6. Kurie yra Įvažiavę nelega- 
liškai Į Jung. Valstybes.

7. Kurie buvo nelegališkai į- 
važiavę ir apsivedė su Ameri-' 
kos piliečiu, o vėliau Am. pilie-1I 
tis ar pilietė legalizavo savo vy
rą ar žmoną turi irgi registruo
tis.

I mano raštinė visados jums atsa
kys per telefoną kas link šios 
registracijos reikalingumo. Ne
vieną kartą esu minėjęs, kad ši 

i registracija nepadarys nei vie
nam “gyvenimo pabaigos”, ka
dangi aplinkybės privertė mūsųi 
valdžią prie šių Įstatymų. Ban
dysime prisitaikinti prie šio ap
sunkinimo, bet turime didžiuo
tis, kad liko tik viena šalis pa-' 
šaulyje, kaip Jung. Valst. demo
kratija. Mes turime ją ginti, i 

gerbti ir didžiuotis, kad šiandie
I 

gyvename taikoje, ramybėje ir 

laisvėje. Adv. Charles P. Kai.

I

Šaukimas Prie Maldos
Melskitės visi, melskitės nuolat. Maldaukite Die-| Rugpiūčio 27 d. prasidės nepi- 

vą jūs visi, iš kurių drąsaus tikėjimo išpažinimas rei- hiečių registracija ir tęsis iki 
kalauja sunkių, dažnai nežmoniškų aukų; maldaukite gruodžio 26 d., 1940. Kiekvienas 
ir jūs, kenčiantieji ir liūdintieji Bažnyčios nariai, kada nepilietis gyvenantis šioje šaly- 
ateina pas jus Jėzus su guodžiančia meile jūsų skaus- je ir jo vaikai, kurie yra 14 me- 
mų nuraminti. tų ar daugiaus, turi asmeniškai

Nepamirškite tikra atgaila ir atgailos nertais Į registruotis pašte. Nepiliečių 
darbais padaryti savo malda malonesne akyse To, ku- tėvu vaikams iki 14 m nereikės 
ris palaiko visus krintančius ir pakelia sulaužytus, 
kad Jis iš savo gailestingumo sutrumpintų bandymo tgvai arba prižiūrėtojai (guar- 
dienas ir kad išsipildytų Psalmininko žodžiai: “Jie dians) turės juos užregistruoti, 
šaukėsi Viešpaties savo nelaimių dienose ir Jis išgel- Registracija bus gana papra- 
bejo juos iš jų vargų . stoję formoje, bet dėl patogumo

Tuo būdu įvykdysi te kilnų dieviškojo Mokytojo nepiliečių registravimui, U. S. 
įsakymą, Jo Švenčiausios Širdies troškimą: “kad visiDepartment of Justice pagami- 
būtų viena”, kad visi toje tikėjimo ir meilės vienybėje no instnikcijų blanką, kuri bus 
gyventų ir kad iš tos vienybės pasaulis pažintų, kaip Ldalinta greitoje ateityje paš- 
galingas ir kaip naudingas Kristaus atliktas atpirki-jte ir kurią gaiėSite parsinešti 
mas ir Jo įsteigtosios Bažnyčios darbas.

Senųjų laikų Bažnyčia šitą Dievo įsakymą yra 
supratusi, vykdžiusi ir kilnia malda išreiškusi. Ir jūs 
padarykite ją savo malda su tokiais jausmais, kurie
tinka mūsų laikų reikalavimams: “Atsimink, Viešpa-Įl. Kas reikalingiausia pasaulio atnaujinimui? 
tie, savo Bažnyčią, išvaduok ją iš visų nelaimių ir to- 2. Kokį mokslą Katalikų Bažnyčia skelbia? 
bulink ją savo meile; surink ją, pašvęsta, iš keturių 3. Koks yra pagrindinis Kristaus karalystės įsakymas ? 
dangaus krypčių į savo karalystę, kurią jai esi priren- 4. Kaip mes galime pagreitinti taikos įvedimą pasauly? 
gęs, nes Tavo galybė ir garbė yra per amžius”. *5. Ko Popiežius reikalauja iš visų žmonių?

namo ir bus galima jas išstudi
juoti ir atsakinėti ir vėliaus 
nusinešti tą instrukcijų blanką 
į paštą, iš kurios išpildysite tik
rąją registracijos formą ir pri
dėsite pirštų antspaudą. Regis
tracijos aplikacijose yra reika
laujama atsakyti 15 klausimų ir 
jie nėra konflikuoti. Kurie yra 
padavę aplikaciją dėl pirmų ar 
antrų popierų jiems bus labai 
svarbu, kad jie atsakytų regis
tracijos blankoje taip pat, kaip 
jie yra padavę ant pirmų ar an
trų popierų aplikacijos. Pavyz
džiui, jeigu ant pilietybės popie
rų pažymėta, kad atvažiavai iš 
Kauno, Lietuvos, tai ir ant re-

Klausimai Apsvarstymui

Tarybos suvažiavime nu
tarta pasiųsti Apaštališka
jam Delegatui Vašingtone 
tokio turinio telegrama:
• “The American Lithuanian R. 
C. Federation in solemn con- 

I clave assembled in Pittsburgh,
Pa., on August 9-th, 1940, ask 
Your Excellency to convey to 
His Holiness its deepest grati- 
tude and warmest expressions 
of appreciation for the paternal 
sympathy and sorrow manifes- 
ted by the Holy Father upon 
the tragic occupation of Catho- 
lic Lithuania by the armies of 
the Soviet Russia and humbly 
bėgs His Holiness to bless the 
efforts of the American Lith
uanian R. C. Federation to pave 
the way for the prompt restora- 
tion of Lithuania as a free and 
independent Statė”.

; • Pasiųsta padėkos laiškai 
Jungt. Valst. pasekreto- 
riui S. Welles ir kongres- 
manui iš Michigan valsty
bės p. John D. Dingell, ku- 

i ris liepos 25 d. kongrese 
pasakė labai prielankią 

į Lietuvai kalbą.

8. Kurie yra praradę piliety-:' 
bes teises vienu ar kitokiu būdu < 
turi registruotis. Į

Už savaitės ar dviejų kreipki- ! 
tės į pašto ofisą ir reikalaukite < 
sample form of Alien Registrą- ' 
tion. Parsinešę ją namo galėsite ! 
išpildyti taip kaip jūs geriausiai: 
galite, o vėliaus nusinešę tą re
gistracijos blanką Į paštą užsi- I 
registruosite ir pridėsite pirštų' 
antspaudą.

Šie Įstatymai yra gana nede-Į 
mokratiški, bet šiandien jau 
pervėlu apie tai kalbėti, ir kiek
vienas Amerikos gyventojas 
turi skaitytis ir pildyti šios ša
lies Įstatymus. Taigi, nepraleis
kite ši svarbų dalyką juokais: 
jūs turite laiko nuo rugp. 27 d. 
iki gruodžio 26 d. užsiregistruo
ti. Kurie neišpildysite Įstatymų 
reikalavimų būsite fedaralės 
valdžios baudžiami SI .000, ar 6 
mėnesius kalėjime ar abudu.

Dar viena funkcija Įstatymo, 
kuri padarys gan didelį apsun-, 
kinimą. Po gruodžio 26, pasku
tinės dienos nepiliečių registra
vimui. užsiregistravęs nepilie
tis, perkeisdamas savo gyveni
mo vietą, turės pašto ofise gauti 
mažą blanką, Įvardintą form 
for change of address. Jeigu 
persikelsite iš vieno namo Į ki-' 
tą, turėsite pranešti savo nau
ją adresą Immigration & Natu- 
ralization Service, Depąrtment 
of Justice, Washington, D. C., 
bėgyje 5 dienų nuo persikėlimo 
dienos. Veikiausiai šiuos adresų 
permainymui blankas galėsite 
gauti iš laiškanešio, bet vienok 
reikia tą dalyką atsargiai sekti.

Mano patarimas, kad kiek
vienas nepilietis išsikirptumėte 
šiuos patarimus ir sektumėte" 
juos taip, kaip yra pažymėta. 
Man malonu yra pranešti, kad 
turėjau progos ir bandžiau įro
dyti autoritetui, kad tie kurie 
yra išsiėmę pirmas popieras ne
būtų verčiami registruotis, bet 
pasirodė, kad dalykas buvo pa
vėluotas ir jų procedūra bus 

: neužilgo Įvykdoma. Mano tele
fonas yra skambinamas dieną 
ir naktį dėl šių informacijų ir

i
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IHiS NEW

LONG DISTANCt

Mere it it! Big Z«ni»h 
Contole with Year 
Aheod Feotures . . . 
On liberal tems only 

$79,9S

tkf Jtadinrnan

^įGiioronteed f •rei»»»*<‘1*w'

•S 563 • V/alnut ccbinet of fine, makhed 
veneerj delights the eyes as golden 
Radiorgan tone thrills oll hearers. Foreign 
reception guaranteed!

ONLY ZENITH HAS THISI 
5G5OOM • Wifh the detachable Wave- 
magnet, patents No. 2,164,251 and No. 
2,200,614, the Zenith plays where other 
portob/es fail . . . or your money bade* 
Plays from enclosed bgttery or 
volt ACorDC.'

Tiktai S29.9S

ZENITH RADIO
Zenith Radio yra aukštos rūšies ir už labai 

prieinamą kainą. Su šiais radijais galima gauti 
užjūrio įvairius programus ir žinias. Mūsų krautu
vėje yra didelis jų pasirinkimas. Duodame iigam 
terminui išsimokėti. Ateikite į mūsų krautuvę 
šiandien!

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

Šv. Grigalius

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST., BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

1941 ZENITH WITH EXCLJSIVE RADIORGAN
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KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS. WESTFIELD, MASS
Chorų Seimas

Vargonininkas Vincas Burdu-
_  ______ ________________ lis yra atstovu į chorų ir vargo- 

kuopos nepaprastas susirinki-' nininkų seimus, kurie įvyks 
mas. Valdyba kviečia visus na- Hartford, Conn. Chorų apskri- 
rius tame susirinkime dalyvau-čio suvažiavimas įvyks rugpiū- > 
ti, nes yra būtinas reikalas pa- čio 24 dieną, Worcester, Mass. 
sitarti apie įvykstantį trijų 
LDS kuopų pikniką, apie LDS 
Jubiliejinį Seimą ir Lietuvos 
reikalus. Jeigu yra narių, kurie 
dar neužsimokėję 
“Darbininką”, tai 
tai galės padaryti.

Mes visi norime,
mas piknikas pavyktų. Taigi 
suėję į susirinkimą galėsime 
apkalbėti kaip sėkmingiau tą 
pikniką surengti. Piknikas, kaip 
jau žinome, įvyks rugsėjo 1 d., 
prieš pat Labor Day, Romuvos 
parke. Valdyba.

Darbininkų Susirinkimas
Rugpiūčio 28 d. vakare, para

pijos svetainėje įvyks LDS 2

už organą 
susirinkime

I 
I

Vyėių Suvažiavimas
Pabaigoj rugsėjo mėnesį Vy

čiai turės savo Apskričio suva
žiavimą šioje kolonijoje. Mūsų 
vyčiai labai gražiai darbuojasi 

, ir rūpinasi apie parengimus dėl
. svečių Vyčių.

rengia- ; Rugpjūčio 24, Vyčiai turės sa
vo “Lawn Party”, kad pasidary-’ 
ti kiek pinigų svečių priėmimui.' 
Kadangi Vyčiai nori labai gra
žiai priimti svečius, tai visi lie
tuviai ir lietuvės kviečiami da
lyvauti.

Yra labai gražu matyti jauni-Į 
mą taip darbuojantis. Būtų ge
rai, kad ir daugiau mergaičių ir 
bernaičių įsirašytų į šią didelę! 
L. Vyčių organizaciją. Labai

Baigsis už Dviejų Savaičių
AugustSale

I 
»

Per Rugpiūčio mėnesį, I. J. Fox moteriškų kailinių firmos krautu
vėje, 411 Washington St., Bostone eina didelis kailinių išpardavimas. Šia
me išpardavime kainos labai sumažintos. Dabar perkant kailinius galima 
sutaupyti daug pinigų. Kas nusipirks kailinius šiame išpardavime, galės 
pasidėti į storage uždyką.

Šis August Sale — Išpardavimas baigsis už poros savaičių, taigi, 
Naujosios Anglijos Lietuvės, pasinaudokite šiuo išpardavimu — pirkite 
kada kainos yra žemos. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų lietuvis kailinių ekspertas p. Bernardas Koraitis. Jis 
Jums pritaikins kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą. Per p. B. Koraitį, 
pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10% nuolaidos. Naudokitės siūloma 
proga!

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti į naujus,gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

BRIGHTON, MASS.

Parapijos Piknikas
Rugsėjo 22 d. įvyks Šv. Roko 

parapijos piknikas Romuvos 
parke. Kaikurios draugijos jau 
išrinko narius darbuotis tame daug mokytų lietuvių: gydyto-
parapijos piknike. Šv. Monikos . jU» advokatų, slaugių ir kitokių 
draugija užsakė puikią orkes-' profesionalų priklauso. Tai ko- 
trą, kurios gal būti dar nesame dėl ir mes negalime priklausyti, 
girdėję. Pakviesta daug įžymių 
svečių, tarp kurių ir valstybės pins svečius nakvynėmis, 
prokuroras Paul Dever, kandi- atvažuos svečiai į susirinkimą, Mass. įvyko Šv. Mišios pp. Sta- 
datas į gubernatorius. Bus įvai- tai lai pasiteirauja pas panelę nislovo ir Elzbietos (Jarmolavi- 
ri sporto programa. Baseball Helen ir ji visiems praneš, kur čiūtės) Dirsų, gyv. 46 Lincoln 
žais iš Lawrence CYO koman-jir kaip. Yra prašoma, kad visi street, Brighton, Mass., inten- 

svečiai, kurie mano nakvoti, ■ cijai. Jiedu minėjo savo 25 me- 
prisiųstų savo prašymus p. He- Įų vedybinio gyvenimo sidabri- 
len Minkelis, 23 William St., 
Westfield, Mass. Kaip angliškai 
sakoma:
serve”.

Sidabrinis Jubiliejus 

Sekmadienį, rugp. 10 d., 8 vai. 
Panelė Alena Mingelytė aprū- ryte, Nekalto Prasidėjimo P.

Kai šv. par. bažnyčioj, Cambridge,

I

Pennsylvanijos Žinios

da su Šv. Roko par. CYO ko
manda.

Virvės traukimas suįdomins 
visus, nes trauks parinkti vyrai. 
Laimėjusieji sportininkai gaus 
dovanas. Brest Furniture kom
panija aukojo gražią floor 
lamp. p. Ona Warabow, laido
tuvių direktorė, pasižadėjo 
gauti daugiau įvairių dovanų. 
Taigi dovanų netruks. Visiems 
bus proga laimėti.

Vėliau pranešime daugiau ži
nių. Tėmykite laikraštyj “Dar
bininke” žinias iš Montello.

Kvieslys G.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

WilHam J. CMsholm
GRABORIUS

Armenlikaa Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

UlOnDERlRIID

___ : ——

“First come,

SERGA
Elzbieta SakalauskaiPanelė

tė, gyv. Woodmont St., susirgo 
ir nuvežta į Noble Hospital rug
piūčio 17. Linkime greitai pa
sveikti.

Jubiliejinės Vakarienės 
Komisija

Mūsų klebonas kun. V. Pui
dokas sušaukė visų parapijos 
draugijų pirmininkus, kad pra
dėti rengti parapijos Jubiliejinę 
Vakarienę, kuri įvyks spalių 13. 
Komisija yra sekanti: klebonas 

! kun. V. Puidokas, pirmininkas; 
Kostas Jutkevičius, Vaclovas
Minkelis, Simonas Melešius, I 
Juozas Baliukonis, Adomas Kaz
lauskas, Justinas Žala, Kune- 
gunda Danylaitė, Benediktas 
Atkočaitis, Amilija Kulešienė,!

’ nį jubiliejų.
j Vakare įvyko bankietas jų 

f irst namuose. Buvo apie 50 giminių
■ ir svečių iš New Jersey, Cam
bridge, Arlington, 
Brighton. Įteikė

1 dovanų.
p. Dirsa atvyko

1911 m. iš Šėtos parapijos. Jis! 
yra finansų raštininkas Šv. Vin-| 
cento draugijos ir per 25 metus 
yra nariu Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 22 kp. p. Dirsienė at
vyko iš Lietuvos 1912 m. iš Se- 
sikų parapijos. Yra narė Šv. 
Vincento draugijos ir Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. draugijos.

Išaugino gražią šeimyną: dvi 
dukteris, Stanislava ir Geno
vaitė, ir vieną sūnų Edvardą. 
Visi priklauso prie Šv. Vincento 
draugijos. Buvęs.

Norwood ir 
daug gražių

iš Lietuvos

GREEHFIELD. MASS

Beje, p. Jonas Staniškis yra 
brolis p. Petro Staniškio, Šv. 
Andriejaus par. vargonininko, 
ir svainis gerai žinomo biznie
riaus p. Prano Pūko, kuris turi 
brangumynų krautuvę, 609 N. 
12th St. K.V.

LIETUVIO EILĖS ANGLŲ 
LAIKRAŠTYJ

Rugpiūčio 12 d. vietiniame 
anglų laikraštyj “Philadelphia

j V. eilės: ‘Under Britain’s Flag’.
Pointbrizietis.

MIRĖ “L1TWA”I _
Įdomus įvykis. Kada Europo-

of the Republic of Lithuania I 
were thus forced to yield or 
else suffer the punishment of 
complete annihilation at the 
hands of a nation overwelming- 
ly superior in force and num- 
bers; and ....

I IVhereas, the govemment of 
the United Statės issued a just 

: rebuke to the Russian govem
ment and refused to recognize 
the seizure of the Lithuanian
Republic and the destruction of Daily News” tilpo lietuvio p. K. 
its freedom and independence;

i Nou Therefore, be it resolved 
ithat we, loyal citizens of the 
United Statės of America of
Lithuanian lineage meeting atj 
Lakewood Park, Pennsylvania,: > merdėjo Lietuvių Tauta —

1 this fifteenth day of August valstybė Lietuva, tai Philadel- 
liepos 30 d. mirė tūlas 
vadinamas: Aleksander 

K.V.

i

: 1940, in celebration of our1 phijoj, 
twenty-sixth annual Lithua-, lenkas, 
nian Day, numbering upwards Litwa. 
of thirty thousand, do hereby 
express our united and unani- 
mous gratitude and apprecia- 
tion imto the President and the 
Statė Department of the United 
Statės for the noble, generous 
and fearless efforts of this 
government in doing its utmost 
to preserve the freedom and 
independence of the Republic

i of Lithuania; and
i Be It Further Resolved, that 
we sincerely beseech and peti- ■ P1-!^ saliunčikus,

L-— --- .-- a. —j p-prtį komunist;
i the President of the United kams. Sužinoję,
; Statės to continue the policy of Hunčikas davė komunistui ger- 
; recognizing the < 
consular and commercial repre- 
sentatives of the Republic of’ 
Lithuania in this country; and 
further,

Be It Resolved, that a copy of miero lietuvių P"- Parapijiečiai 
these resolutions be forwarded ren«ia Parapijos pikniką rugsė- 
to the President and the Statė N 2 d-’ Birutės Parke’ 46 E. 

'Department of the United Church Road’ Elkins Park’ Pa’ 
Statės and publicized in the1 Piknikas bus šaunus. Bus į- 
various newspapers. i vairių dovanl* laimėjimui. Para-

The foregoing resolutions were Piji^iai jau gavo tikietų kny- 
passed by the Lithuanian - A- • Tame Parke yra irmau- 
merican citizens of eastem dynės, tik norintieji pasimau-

Protestas Prieš Saliunėikus 
Vienas žinomas asmuo — sa- 

' liunčikas šiomis dienomis su
grįžo iš atostogų. Jis lankėsi į- 

! vairiuose miestuose. Buvo nu
vykęs ir į Boston, Mass., kur jis 
aplankęs p. Jack Sharkey (Žu

kauską). Parsivežė Sharkey sa- 
liūno vaizdą, degtukų dėžutę. 

I Sugrįžęs pasakojo sekamai: “Ar 

žinote, kad Bostone protestuoja 
, kurie duoda 

jtion the Statė Department and £erti komunistams - bolševi- 
jtho Pr^/Unt Af tho TTnkams. Sužinoję, kad kuris sa-

Shenandoah, Pa. — Rugpiūčio 
15 d. š. m., Lakewood parke į- 
vyko 26-ta metinė Lietuvių Die
na, kur dalyvavo suvirš 25,000 
žmonių, suvažiavusių iš visų j 
šios apylinkės valstybių. Parke 
tarp girios aukštų medžių skam
bėjo Lietuvos sūnų - dukterų 
dainos ir kalbos. Visų obalsis 
buvo laikytis vienybėje ir dirbti 
išvadavimui tėvynės iš Rusijos 
vergijos.

Diena išaušo labai graži, taigi 
j iš pat ryto žmonės pradėjo 
Į rinktis į parką. O jau apie 9 vai. Pa., Šv. Vincento — Girardville, 
automobilių eilės plaukte plau- Pa., Šv. Petro ir Povilo — Ta-' 

vietas pa- maqua, Pa., Šv. Kazimiero 
statyti. St. Clair, Pa., Šv. Petro ir Povi-

' - - - - “Naujalio”

kas iš Girardville, Pa. ir subdia- 
konu buvo seminaristas J. P. 
Gibas iš Shenandoah, Pa. Laike 
mišių pamokslą pasakė kunigas 

į A. Naudžiūnas iš Marianapolio 
kolegijos, Thompson, Conn.

Trečią valandą po pietų parko 
svetainėje įvyko masinis lietu- 

į vių parapijų chorų koncertas, 
kurio programoj dalyvavo se
kantieji parapijų chorai: Šv. 
Jurgio — Shenandoah, Pa., Šv. 
Juozapo — Mahanoy City, Pa., 
Šv. Pranciškaus — Minersville,

diplomatic,1 tai *4 saliunčiką ko nenulin- 
čiavo”. K.D.

į
■■ .1 ■

Šiais metais kleb. kun. I. Va- 
lančiūno pritarimu, Šv. Kazi-

S. Š. V. Jėzaus draugijos pik
nikas įvyks sekmadienį, rugpiū- 

Darata Jutkevičiūtė ir Antanina čio 25 d.. 1 vai. po pietų, Fran- 
Salaveičikas. klin County parke. Rengėjai

------------- Į kviečia visus dalyvauti.
Jungtuvės

Labor Day mūsų parapijoj 
bus dvejos jungtuvės bažnyčio
je. Panelė Alena Mereškaitė su 

ĮGetono Teodori ir Evelina Piet- 
ti su Edvardu Cvirka.

CHICAGO, ILL
(NORTH SIDE)

Rugpiūčio 10 d. Šv. Mykolo 
parapijos parapijiečiai pagerbė 
savo dvasios vadą, kun. Alfon
są Kazlauską. Pranciškoną, jo 
vardinių proga. Dalyvavo apie 
200 žmonių.

Programos vedėju buvo kleb. 
kun. J. Šaulinskas. Jis pasakė 
gražią kalbą. Seselės Kazimie- 
rietės priruošė vaikučius išpil
dyti turiningą programą, p. 
Stepanija Mickevičienė iš Brigh
ton Park sudainavo dvi dainas. 
Ta pati dainininkė rytojaus die
ną, rugp. 11, bažnyčioje giedojo 
solo.

Sveikinimo kalbas pasakė p. 
Jonas Dimša, V. Strogas, Vin- 

j cas Rėkus, Pranas Šmitas ir 
Jonas Ramoška.

Baigiant programą, gražią ir 
turiningą kalbą pasakė kun. 

Pranciš-

kė, pripildant visas 
skirtas automobilius
Kaikurie atvažiavo į parką net lo Hazelton, Pa., ir 
iš nakties, kad turėtų progos Vyrų Choras. Chorams vadova- 
pasirinkti geresnę vietą bei sta- vo sekantieji muzikai: A. Gri- 
lą rytdienos piknikui. Toks yra goraitis, V. Šorys, M. Raulickis 
jau senas paprotys, nes kaikurie ir J. Šliuzelis. Laike koncerto 
atvažiavę biskį vėliau pikniko buvo ir keli kalbėtojai: Lietuvių 
dienos rytą, rado jau visus sta- Dienos pirmininkas kunigas M. 
lūs užimtus, nežiūrint to. kad y- Daumantas; gerb. p. Jonas Bū
rą tūkstančiai tokių piknikavi- drys, Lietuvos konsulas iš New 
mui stalų, sustatytų po visą York City; Advokatas W. D., 
parką, po medžiais girioje. Balitas, Minersville, Pa.; p. J. B.

Šios įžymios dienos apeigos Laučka. ‘Amerikos’ redaktorius
I

prasidėjo su iškilmingomis šv. iš Brooklyn, N. Y. 
mišiomis 11 vai. rytą parko pa- Vakare, parko puikiai išpuoš-; 
vilione. Šv. Mišias atnašavo ku- tame pavilijone, įvyko šokiai, 
nigas M. A. Aukštakalnis iš i 
Marianapolio kolegijos, Thomp- nos proga perskaityta ir vien- 
son, Conn., ir jam asistavo dia- balsiai priimta sekančios rezo- 
konu kunigas A. J. Neveraus-' liucijos:

Pennsylvania at a Lithuanian d>di turės pasimokėti. Šokiams 
Day celebration held on August Jono Jurgaičio vadovauja- 
15, 1940, at Lakewood Park, 
Schuylkill County, Pennsylva
nia, by acclamation and unani- 

Į mous vote.
Witness my hand this fifth- 

eenth day of August 1940.
Michael Daumantas, piknike, rugsėjo 2 d.,

Chairman
Attest:

Peter Laumakis, 
Secretary.

PHILADELPHIA, PA.

mas orkestras.
Kadangi tą dieną šventė — 

Labor Day, tai visiems bus pro
ga linksmai laiką praleisti.

Parapijos vadai — kunigai ir 
rengėjai kviečia visus dalyvauti 

' piknike, rugsėjo 2 d., Birutės 
parke, Šv. Andriejaus parapijos 
ribose. K. Dryža.

Būsianti Porelė
Šiomis dienomis sužinojau, 

kad p. Jonas Staniškis ruošiasi 
jungtuvėms su p. Violete Smi- 
taite iš Shenandoah, Pa. Jung
tuvės įvyks rugsėjo 1 d. Šv. 

Šios iškilmingos Lietuvių Die- Andriejaus lietuvių par. baž-

ĮSPĖJIMAS
Šiomis dienomis reikia būti 

labai atsargiems. Teko sužinoti, 
kad tūli asmenys vaikščiojo po 
namus ir kalbino žmones pasi
rašyti kokias ten blankas, aiš
kindami žmonėms, būk tai jie 
duoda balsą už kandidatą į pre
zidentus Rooseveltą. Atsirado 
tokių, kurie pasirašė. Policija 
sužinojusi apie parašų rinkimą, 
pradėjo tyrinėti. Pasirašusieji 
buvo pašaukti į policijos nuova
dą, kur kaikurie jau kelinta sa
vaitė varginami — klausinėja
mi. Pasirašiusieji priskaitomi 
prie nepageidaujamų organiza
cijų.

Taigi niekad nesirašykite ne
žinodami reikalo. Būkite atsar
gūs. K. D.

nyčioje su šv. mišiomis.
p. V. Smitaitės nepažįstu, o

— Rautas tik girdėjau, kad labai graži. 
Bet labai gerai pažįstu p. Joną 
Staniškį. Jis yra labai manda
gus, gražus

Whereas, the independence of harmonious relations in the moks^nęs» 

Lithuania was proclaimed on community of nations of the 
the sixteenth day of February world; and 
1918 at a National Council] 
meeting at Vilna and thereafter,1 
in accordance with the agreem- 
ent of all the Allies, the free 
and independent Republic of 
Lithuania was established; and

Whereas, the Republic of 
Lithuania having thus emerged 
once more as a free and indep
endent country after having 
been oppressed and subjugated 
for centuries: and

Whereas, having thus had a 
new birth of freedom, the 
Republic of Lithuania, as a 
nation. dedicated itself to the 
task of peace, industry, com- 

■merce and leaming, and there- 
'after the nation and its people

REZOLIUCIJA

Kodėl taip daro?
Kai kurie parapijos jaunikai

čiai bei mergaitės, nori pasi
rinkti gyvenimo draugą ar 
draugę, ne lietuvį arba ne lietu
vę ir dar skirtingo tikėjimo. — 
nežaležn inkus, protestantus ir 
kitokius, manydami, kad vis tas 
pats. Kai kurie iš jų net pasi
žadėjimus padaro pas nezalež- 
ninkų pryčerį. Turėtų žinoti, 
kad katalikai taip negali daryti. 
Susišliubavę kur nors pas pry
čerį katalikai išsiskiria iš kata
likų ir nustoja būti katalikais. 
Tėvai turėtų įsąmoninti vaikus, 
o jei nepaklausytų tai nė vienas 
geras katalikas, tėvas ar moti
na, broliai ar sesuo neturėtų 

į dalyvauti jųjų vestuvėse. Be+! Alfonsas Kazlauskas, ______
J reikia tikėtis, kad bus sąmon konas.
gi ir tos klaidos nedarys. Vakaras praėjo labai gražioje____ __________________ B B

Komisija. |lived in peaceful, friendly and
gi ir tos klaidos nedarys.

Bobutė Marijona, nuotaikoje.

Whereas, the Republic of Lith-, 
uania having a representative į 
form of govemment was thus 
recognized and its independence 
thereby guaranteed by all 
nations including Russia; and 

Whereas, although the gov
emment and the people of Lith
uania have no national, reli- 
gious, economic, political or 
cultural interest similiar or 
akin to those of the Russian 
govemment or its people būt 
differ therefrom in every con- 
ceivable aspect, yet, neverthe- 
less, the Republic of Lithuania 
was recently annexed to Russia 
by the overpowering force and 
subterfuge of the Russian 
govemment whereby the people

ir pusėtinai išsi- 
geras katalikas ir

Lai Dievulis laimina būsian
čią porelę, lai suteikia jiems 
pakankamai skambučių... ir 
nors nedidelę krūvelę vaikučių 
— puskapį.

Remkite tuos proteli joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitSs “Darbininke”.

LIETUVIŲ DIENA

Sekmadienį, Rugpiųčio 25 d 
Elmhurst, Pa.

Tradicinė Lietuvių Diena Šv. Marijos Vilos Naš- 
laityno naudai šiemet įvyks sekmadienį, rugpiūčio 25 
d. Šv. Marijos Vilos Parke. Ruošiama graži ir įvairi 
programa. Publiką linksmins Billy West su savo Ok- 
lahoma Cowboys; taip pat jie gros šokiams. Laimėji
mų bus kuo įvairiausių. Skanių valgių ir gėrimų bus 
gausiai.

Prašome skaitlingiausiai atsilankyti ir paremti šį 
kilnų seserų darbą. Rengėjai.

-- . t * *



Penktadienis, Rugpjūčio 23, *40 _  D ARBjNljNK A

Visi Važiuoja į Trilypi PIKNIKĄ, Sekmadienį
Rugsėjo 1 d., Romuvos Parkan, Montello, Mass.
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[vietines žinios
ŽINUTES

Rugp. 18 d., tapo pakrikštytas 
sūnus Myron Williams Walter ir 
Onos (Ambrožaitės) Pickens. 
Kūmai buvo Edvardas Sidaravi
čius ir Alena Ambrožaitė.

So. Bostono Tėvų Marijonų 
Rėmėjų skyrius ima pavyzdį — 
Boston Poste šio miesto mylė
tojas rašo — “Stay - at Homes’, 
have their Fun...” Gabus rašė- 
jas nupiešia daug gražių Bosto
no apylinkių naudai tų, kurie 
nevažiuoja kur toli vakacijų. Jis 
pamini L St. maudykles, ir kitas 
vietas.

Tėvų Marijonų Rėmėjai vyk- 
dindami mintį, kad Spot Pond 
gražios pievos yra vertos atlan- 
kymo, rengia ten visuomeninį 
išvažiavimą, rugp. 25 d., 1940.

Visi Spot Pond laukų mėgėjai 
ir Tėvų Marijonų mylėtojai 
kviečiami ten linksmai praleisti 
sekmadienio popietį.

Bostono arkidiecezijos jauni
mo dvasios vadas praneša, kad 
šios diecezijos jaunimo golferiai 
turės lenktynes tame sporte 
rūgs. 3 d., Cantone, Mass. Tie, 
kurie lenktiniuosis, tuojau lai

DAKTARAI

užsiregistruoja pas savo parapi
jos kunigus. Visi katalikai vai
kinai nuo 14 iki 25 metų kvie
čiami dalyvauti.

Šv. Petro lietuvių parapijos’ 

Sodalietės, rūgs. 7 d., 10 vai. va
kare, važiuoja su Bostono Mal
dininkais į Jėzuitų Kankinių 
šventovę, Ourisville, N. Y. Grįš 
sekantį vakarą. Prie sodaliečių 
gali prisidėti ir kiti norintieji 
važiuoti. Kelionė į abi pusi kai
nuos $5.00.

šeštadienį įpuola didelė Šv. 
Baltramiejaus šventė. Šv. Petro 
par. bažnyčioje, 8 vai. ryte, Šv. 
Mišios bus laikomos už parapi
ją. Tos parapijos kunigai ragi
no savo parapijiečius — ypač 
vaikas išklausyti tų šv. mišių ir 
pasimelsti už taiką.

LANKĖSI

Trečiadienį, rugpiūčio 21 d. 
“Darbininko” redakcijoj lankė
si p. Vincas Aguonis iš Green- 
field, Mass., LDS kuopos narys. 
Jis dabar atostogauja ir ta pro
ga atvyko į Bostoną.

GARNYS NESNAUDŽIA

LANKĖSI

kas iš Bostono grįžta į namus.

HusM » I _ -----------1nupirko rirmur
Bilietus

Seniausias So. Bostone 
laidotuvių direktorius Sta
sys Barisevičius, 254 W. 
Broadway, pirmutinis įsi
gijo LDS Jubiliejinio Sei
mo vakarienės du bilietu. 
Vakarienė įvyks LDS sei
mo pirmą dieną — rugsėjo 
19, Šv. Petro par. salėje, 
492 E. 7th St., So. Bostone.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Šeštadienį, rugpiūčio 17 d., 
Camey ligoninėje pp. Juozas ir 
Magdalena Masioniai, gyv. 9 
Lincoln Pk., susilaukė dukrelės. 
Jie augina sūnų Juozuką 2 m. 
p. Masionienė jaučiasi gerai, ti
kisi greit grįžti dviese. S-s

ATOSTOGOS

Tai. TROwbrldge 6330.

JehnRepshb,M.D.
{REPSYSJ

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

— Sveikas p. Sanda, kas nau
jo? — užklausiau.

— Nekokios girdos. Moteris 
grįžus po operacijos vis dar ne
sijaučia gerai. Dabar leidžiu a- 
tostogas, bet nėra tokios links
imos, kaip kitais metais.

Linkime kuogreičiausiai pa
sveikti poniai Sandienei.

Pp. Sandai yra LDS ir “Dar
bininko” nuoširdūs rėmėjai ir 
nariai. J~s.

IŠVAŽIAVIMAS

“Darbininko” rėmėjas. Jis atvy
ko į “Darbininką” lydimas kun. 
P. M. Juro, LDS Centro Vice
pirmininko. Kun. J. K. Miliaus-

Ketvirtadienį, rugp. 22 d. 
“Darbininke” lankėsi kun. J. K. 
Miliauskas, Wilkes Barre, Pa. 
lietuvių parapijos klebonas, li
teratas ir nuoširdus laikraščio

iš

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

J. K-pa.

Dr. J. C. Landžius
(Seymoūr)

Į Specialybe--akių. Vidurių ligų, (j 
i ausų, nosies ir gerklės. Į i 

1 X-Ray ir Peršvietimo aparatai, j1

Į Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712 i j

• 534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. Kirkland 7119

r mmne UtZoCKdS, MU.r
(Lietuvė gydytoja)

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

** Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

I Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Sekmadienį, rugpiūčio 25 d. 
įvyks Kolegijos Rėmėjų sky
riaus šaunus išvažiavimas 
Spot Pond parke, Stoneham, 
Mass. Tai labai puiki vieta iš
važiavimams ir labai gerai pri
važiuojama, net ir gatvekariais 
už 10 centų.

Rengėjai užtikrina, kad bus 
skanių valgių ir gėrimų. Bus ir 
programa žaidimų. Pavakaryj 
turėsime “Weenie Roast”.

Moterys ir merginos atvykite 
pasipuošusios gražiais žiurstais, 
nes kurios turės gražiausius 
gaus dovanas. Turėkime ir 
rankšluosčius.

Spot Ponde piknikams labai 
tinkama vieta. Gražiai ištaisy
ta. Yra stalai ir suolai sėdėti. 
Yra penkios vietos, kur galima 
kepti šunukus arba bulves.

Taigi ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 25 d. visi vykime į 
Kolegijos Rėmėjų rengiamą iš
važiavimą.

Jeigu lytų, tai išvažiavimas 
bus pakeistas arbatėle, kuri į- 
vyktų pp. Naudžiūnų namuose, 
885 E. Broadtvay, So. Bostone.

Rengėjai.

Nuoširdžiai Dėkojame
Rugpiūčio 18 d., mirė mano 

mylima žmona Veronika Vinic- 
kienė ir vaikų motina. Ji gulė
dama šaltuose kapuose ir nega
lėdama padėkoti savo gerada- 
riams-ėms, kurie paskutinėse 
jos gyvenimo valandose padėjo 
jai ir mums, todėl mes nuošir
džiausiai jos ir savo vardu dėko
jame visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie palengvini
mo skausmo ir nuliūdimo valan
doje. Ypatingai dėkojame po
nioms P. Kasmauskienei, p. An- 
čiukaitienei ir p. Kudirkienei. 
Dėkojame ir visiems kitiems, 
kurių čia negalime neišvardinti. 
Ačiū už mišių aukas, gėles ir ki
tas suteiktas malones.

Nuliūdę — vyras Antanas, 
sūnus Feliksas ir duktė Zosė 

Vinickai.

Adv. Salnienė Gavo 
Paskyrimą

Šiomis dienotu is Massachu- 
setts valstybės gubernatorius 
Saltonstall paskyrė adv. S. Šal- 
nienę, Lietuvos konsulo, adv. 
Šalnos žmoną, į Massachusetts 
valstybės bedarbių kompensaci
jos tarybą, kuri peržiūri bedar- 

J bių pašalpų bylas, jeigu kyla 
kokie neaiškumai.

Tarybos nariai gauna atlygi
nimo po S15.00 už kiekvieną po
sėdį, bet nedaugiau kaip $3,000 
į metus.

NEVI ERAI ATOSTO
GAUJA

p. Albinas Neviera su visa 
šeima atostogauja. Ketvirtadie
nį gavome nuo pp. Nevierų 
sveikinimus iš Baltųjų Kalnų. 
Rašo, kad kelionė gerai sekasi 
ir baigią pasiekti Kanados rube- 
žių. Tačiau, pasiilgę So. Bosto
no.

p. Albinas Neviera yra LDS 
1 kp. valdybos narys, biznierius, 
veikėjas. Linkime pp. Nevieram 
malonių atostogų ir laimingai 
sugrįžti į namus.

■ ĮVAIRŪS SKELBIMAI

John C. Tuttle
(Jonas K. Tėtulis) 

Kandidatas į Massachusetts 
Valstybės Representatus 
Ward 6, So. Boston.

Jonas Tėtulis yra jaunas ir 
gabus jaunikaitis, baigęs Bos-: 
ton University Law School. Jis! 
yra tinkamas atstovauti Ward 
6 gyventojus, kurių didelė dalis 
yra lietuviai, šios valstybės 
Kongrese.

Pirminiai (primanęs) balsa
vimai įvyks rugsėjo (Septem- 
ber) 17 d.

♦
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugija rengia šaunų bankietą, 
rugpiūčio 28 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, E St., So. 
Bostone, paremti p. Jono Tėtu
lio kampaniją. Bankiete bus 
proga visiems susipažinti su 
jaunu kandidatu į Massachu
setts valstybės kongresą.

Patartina visieihs įsigyti ban- 
kieta tikietų ir tuo paremti jau
ną, energingą lietuvį. Joną Tė
tulį (Tuttle), kandidatą į Kon
greso atstovus. Skl.

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

(Tęsinys)
Atsisakius raštininkui 

Tamuliūnui, išrinkta O. 
Jankienė.

Šokių pelnas — $23.70. 
Užprašytos šv. mišios 

Šv. Juozapo dienoje.
Kovo 24,1927 

nariai
Nauji

J. Baškauskas,

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Intured and

Bonded
A Long

Distanca 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

TRILYPIS PIKNIKAS IR 
JO REIKŠMĖ

Kiekviena rengiama pramoga 
turi vienokį ar kitokį tikslą. 
Dažnai pramogos esti rengia
mos su įvairiais šeimynų sukrė
timais. Pavyzdžiui, tėvai išduo
da dukterį arba sūnus apsiveda 
ir atsistoja ant “savo kojų”. Tie 
šeimyniniai parengimai dažnai 
būna būtini ir kartais nebūtini. 
Dažnai jaunieji nenorėdami dėl 
kokių priežaščių trukdyti tėvų 
ramybę, pasisako dalyką sprę- 
sią be jokių iškilmių. Vienok 
tokių mažuma. Žmogus iš pri
gimties yra draugijinis ir jis 
veržiasi prie draugijos. Žiūrėk 
jaunimas ieško daugiau draugų, 
kad sudarius linksmą kompani
ją ir praleidus maloniau laiką. 
Vedusieji susirenka su savo vai
kais ir stebi, kaip tie jų išauklė
ti vaikučiai žaidžia ir tuomi tė
vai jaučiasi patenkinti. Senes- 
neji gi visą tą lyg sapne sapna
vę ir-gi maloniai draugystėje 
randa vieną kitą linksmą prisi
minimą. Kuomet rengiamos di
delės kolonijų pramogos arba 
kelių kolonijų, tai tiiomet visas 
pasilinksminimas prasiplečia ir 
laipsniškai apima visus — jau
nus, suaugusus ir senesniuosius. 
Kuomet gi šios rūšies pramogos 
būna skaitlingos, tuomet ir vi
si dalyviai randa daug pažįsta
mų. O jaunimas, žiūrėk netikė
tai ir susipažįsta, kuris vienas 
kito nebuvo matęs. Jaunimas 
reikia laikyti tarpe savųjų, kad 
jų “ncnukidnapyt” svetimieji. 
Lietuviškieji piknikai, gal ir ne- 
visu šimtu procentų, bet visa 
dauguma prisideda prie palaiky
mo lietuviško jaunimo prie sa
vųjų.

Rugsėjo 1 d., (išvakarėse La
bor Day) trijų kolonijų: So. 
Bostono, Cambridge ir Montello 
rengia didelį pikniką, Romuvos 
parke, Montello, Mass. Jeigu 
tame piknike daugiau nieko ne
būtų tik jaunimas ir jie dau
giau nieko nereikalautų, tik pa-

silinksminimui orkestrą, tai ren
gėjai jaustųsi pilnai atlikę dar
bą. Bet čia ne viskas. Rengėjai 
kviečia ir suaugusius ir senyvo 
amžiaus lietuvius. Rengėjai prie 
to ruošia daug kitų dalykų tarp 
kurių bus skanių valgių ir gė
rimų. Šiandien, kada jau vasa
ros karščiai pabėgo ir prie van
dens nėra jokio malonumo, tai 
visi kvieste kviečiami atvykti 
ir maloniai - linksmai laiką pra- 
lesti aukštame Romuvos kalne, 
Montelloj, rugsėjo 1 d. —

Taigi, pirm negu užsidarysi
me savo gyvenamuose namuose, 
vykime dar paskutiniu kartu šią 
vasarą pasidžiaugti gamtos ma
lonumais. Kvieslys.

B. Kuprienė, A. Kmitas, V., 
Širka.

Balandžio 28, 1927 — 
Raportai, svarstymai.

Gegužės 26, 1927 — Ren
giamasi vaidint “Aušros 
Sūnūs”.

Birželio 28,1927 — “Auš- 
ro sūhūs pelnas $4.10. Į 
LDS apskr. delėg. — Va- 

į latka, Kneižys, Jankienė. į
Aukota parap. vasar. mo

kyklai — $25.00.
Liepos 4, 1927 — Iždo ra

portas — $182.00 ir $100. 
L. L. B. Fin. sekr. išrink
tas — J. Jeskevičius.

Delegatai į LDS seimą — 
K. Kiškis, J. Guzevičius.

Rugp. 8, 1927 — Rengia
masi šokiams, prakalboms.

Rugsėjo 29, 1927, Rapor- 
itai.
I Spalių 27, 1927 — Prita
riama darbuotis Centro

i koncertui.
Gruodžio 8, 1927 — Au

kota iš iždo $10.00 Vaike-
■ lio Jėzaus dr-jai Lietuvoj,
I per O. Siaurienę.
i Gruodžio 28,1927 —Nau
ji nariai — J. Burbulis, J.

' Šulčius, J. Kasparavičienė, 
V. Brazauskas, J. Kudrevi- 
čius.

Nauja valdyba 1928 me
tams: Pirm. — J. Guzevi-

čius, pagelb. — A. Nau
džiūnas, fin. rast. — J. Jes- 
kevičius, prot. rast. — P. 
Milius, ižd. — V. Valatka, 
iždo glob. — A. Navikas, 
K. Ambroza, tvarkdarys— 
A. Stravinskas.

(Bus daugiau)

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Telephone
80. BOSTON

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiųnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass-

IŠVYKO SEIMAN •

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto atstovai, le
gionieriai Ignas (James) Smig
ias ir Judzas A. Vinčius iš So. 
Bostono ketvirtadienio vakare, 
rugp. 22 d., išvyko į Salisbury. 
Mass., dalyvauti valstybės A- 
merikos Legiono seime, kuris 
prasidėjo šiandien, rugp. 23 d.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingfon Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

I ~~

I

sinius ir sidabrinius daiktu*.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk

Taipgi ir pataisau.
366 WE8T BROADWAY

So. Boston, Mass.

Joseph Alecks,
Demokratų kandidatas 

į representatus
Rugpiūčio 25 d., 7 vai. vaka

re, St. Mary’s School svetainėje, 
Ralston & Boston Sts., So. Bos
tone įvyks bankietas p. Joseph 
Aleks pagerbti, kurį rengia jo 
draugai. Pirminiai rinkimai į- 
vyks rugsėjo 17 d. š. m. Joseph 
Aleks yra Ward 7, So. Boston.

(Politinis Skelbimas)

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais Stogų dengėjau.
Sodewall, Stut Meta! Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apekaitllavlmal Ir patarimai dykai

GRABORIAI

Užsisakykite Toitiko Pas Mik

Pristatom geriausj tonika Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

S. Barasevičlus Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJA8

Turi Notaro Teises

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 2537.

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

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsHngton, Mass. Tel. Dedham 1304-V?

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

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

Už $139.00 galite j boilerį įdėti Oil burnerĮ su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt Iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMbERIS IR GAS PITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

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. Žaldtskaa F. Ė. ZaletskM
Gmbofai ir Balsam uoto jai 

Patarnavi 

‘•K
^vimaa dieną ir nokti 

la šermenims dykai 
_.__'ARY PUBLIC

Tel. 8OU Boston 0815
Tel. ŠOU Bostor. 2509
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Rytinių Valstybių Žinios
Lietuviu Diena Pasaulinėje Parodoje

Kaip jau buvo spaudoj Bostono. Akomponuos V. 
minėta, kad šį šeštadienį, Tamkiūtė. Kalbą pasakys 
rugpiūčio 24 d., 7:35 — ligi kun. K. Žvirblis. k 
9 vai. vakare, bus Lietuvių i Lietuviai, lankydami pa- 
Diena Pasaulinėje New rodą, turėtų atsiminti lai- 
Yorko Parodoje, kurią ren- ką ir vietą ir ateit pasi- 
gia American Common. klausyt. Įžangos nėra. Ro- 
Tai vėl teks lietuviams pa- dos, dalis programos bus 
sirodyt ir įrodyt svetim- transliuojama per WNYC. 
taučiams, kad nors Lietu- Taipgi bus ir maža paro- 
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va pavergta ir užčiaupta dėlė, kurią gali kiekvienas’ 
lūpos, pro kurias nepraši- aplankyti prieš programą 
veržia “Lietuva Tėvynė' 
mūsų”, bet kur yra laisvė, 
ten lietuviškos dainos 
skambės “po šalis plačiau
sias”. Ne tokioj didelėj 
skalėj, kaip pernai, bet lie
tuvių dainos suskambės 
dar su didesniu pasiryži
mu kovoje už lietuvių tau
tą.

“Į kovą audringą susto
kim. Perkūno žaibais su- 
liepsnokim, pagalbon au
dras suvadinę! Mes amžius 
vergavę, pabuskim arais, 
plasnokim rytojun saulė
tais barais”.

Šie dainos žodžiai vėl a- 
tatinka šiam momentui ir 
jie suskambės ne svetainė- važiavo rekolekcijas atlikti, 
je, ne mažam savųjų būre- 
lyj, bet kur susirenka de- 
sėtkais tūkstančių žmo
nių. Tat Parodos Simbolis, 
lig radio pagalba, perduos 
dangun teisingus lietuvių 
reikalavimus ir maldas — tostogauti. Vieni iš jų pajūryse, 
“Apsaugok, Aukščiausias kiti važinėja po plačiąją Ameri- 
mūs mylimą Šalį”. i ką. Tarp jų yra ir ponai Kazi-

Jaunimas prakaituoja mieras ir Katrina Norkūnai su 
karščiuose lankydami cho- dukrelėmis. Jie važinėja po to
ro praktiką, ar tai ne pasi- limus kraštus ir savo draugams 
šventimas Lietuvos gar-' atrašo, kad linksmai laiką pra- 
bei! Choristės netik tautiš- leidžia.

I 
I

C. BROOKLYN, N. Y.

I

DAUGĖJA VESTUVĖS

Pereitą šeštadienį ištekėjo 
p-lė Gabalaitė, tik gaila, kad 
mūs lietuvaitės tenka svetim
taučiams. Vestuvės buvo iškil
mingos. Laike šliūbo vietinė so
listė gražiai giedojo.

Girdėt, kad vėl užsakyta .ke
letas porų. Rap.

HEW BRITAIN. CONN.
Išvažiavo Rekolekcijoms

Šią savaitę, rugpiūčio 19-tą, 
mūsų kleb. kun. M. Pankus iš-

Linkėtina klebonui sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Jung. Valstybių laivynas manevruose. Šios šalies laivynas ir kitos dalys kariuomenės visu 
smarkumu rengiasi ir stiprinasi krašto apsaugai nuo galimo netikėto užpuolimo.

VATERBURY, CONN.
------ :---------

LIETUVIŲ PROTESTAI 
Rugpiūčio 16 d. įvyko Federa-

cijos 22 skyriaus susirinkimas.į 

Perskaitvta seDtvni laiškai nuo i

Išvažiavo Atostogoms
Šiomis dienomis daug New 

Britainiečių yra išvažiavusių a-

bei! Choristės netik tautiš
kus rūbus užsidės, bet, te
ko nugirsti, kad ir rūtomis 
galvas padabys; sako,, te
gu žino, kad nors ne Lietu- Į 
voj gyvenam, bet rūtą mes 
branginam.

Garbės svečiais bus gen. mokykloj. Sveikinam Leokadiją 
konsulas J. Budrys, Ona,ir linkime pasisekimo. 
Katkauskaitė, Metropoli
tan Operos artistė, teisė
jas V. F. Laukaitis iš Bal
timore su žmona ir dau
gelis kitų. Programą išpil
dys muz. Jono Brundzos 
vedamas skaitlingas cho
ras. Tautiškus šokius pa
šoks L. Stilsonaitės veda
ma grupė. Taipgi pasižadė
jo programoj < 
kanklininkas 
dain. A. Vasiliauskas ir L. 
Buinis, smuikininkas iš

Užbaigė Grožio Mokslą
Šiomis dienomis panelė L. Je- 

niniūtė užbaigė sėkmingai gro
žio aukštesnį mokslą. Ji studi
javo Rochester, N. Y. grožio’

Rengia Pikniką
Lietuvių Legijono 4-tas pos

tas Stasio Radzevičiaus, ir jų 
j pagelbininkės - Axiliary rengia 
j pikniką, rugsėjo 1-mą, Shuetzen 
j Parke, arti New Britaino. Le- 
j gionieriai leidžia dovaną Radio. 
■ Patartina paremti jų darbuotę, 

_______ ■ nes jie yra mūsų tautos vetera- 
dalyvauti' nai, kurie kovojo dėl Lietuvos 

Sadauskas, laisvės. Nevienas iš jų ir šian
dien neturi sveikatos, nes ją į 
prarado kovos laukuose. T. M. \

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston

Kaip parapija, taip ir Labda- linauskas, MIC. Laike offerto- 
rybės draugija verta paramos, rijos giedojo solo M. Žemaitytė 
Labdarybės draugija šelpia su- — 
vargusias ir nelaimių prispaus-1 
tas šeimas. Labdarybės draugi
jos susirinkimai įvyksta kas 
mėnuo pirmą antradienį. Kas

NEWARK.N.l

Nuoširdžiai kviečiu visus savo 
parapijiečius ir kaimynus at
vykti į minėtą pikniką, nes šis 
išvažiavimas bus paskutinis už
baigimo vasaros linksmybių 
laukuose.

Klebonas Kun. 1. Kelmelis.

Rugpiūčio 12 d. įvyko L. Vy
čių 29 kuopos susirinkimas. Da
lyvavo nemažai narių, tarp ku
rių buvo kleb. kun. I. Kelmelis, 
iš Elizabetho p. Juzė Adomaity
tė ir Al. Vaičiulevičius; iš New 
Jersey — Kazys Basanavičius, 
Juozas Smith ir L. Ketvirtis, 
naujas pirmas L. Vyčių Centro 
Vice - Pirmininkas.

Parengimų komisija pranešė, 
kad metinis piknikas įvyks pa
baigoje šio mėnesio Belle Mead. 
Planai padaryti važiuoti autobu
su į Coney Island.

Ritualo komisija pranešė, kad 
šie nariai gavo trečią laipsnį: 
Alena Jasukaitytė, Aldona Kar- 
čauskaitė, Vitas Daukšys, Pra
nas Vaškas, Kazys Vaškas, Pet
ras Podgalskis, Eugenija Ver- 
baitė, Jonas Remeika ir Anta
nas Savickas.

Kuopa pareiškė gilią užuojau
tą Jonui Gvazdaičiui, jo broliui 
Petrui mirus, ir užuojautą Jur
giui Bruknevičiui, jo tėveliui mi
rus.

Sveikiname Joną Remeiką, 
vieną iš veikliausių mūsų narių, 
kuris Seime išrinktas Lietuvos 
Vyčių iždo globėju.

L. Vyčių kuopos nariai, kurie 
dalyvavo Vyčių organizacijos 
seime, kiek teko girdėt iš pasi
kalbėjimų, Hartforde praleido 
linksmai laiką.

Rugpiūčio 11 d. 
soft bąli komanda 
kus į Great Neck
soft bąli. Mūsų Vyčiai laimėjo. 
Newarkiečiai Vyčiai įstos į ap
skrities soft bąli tournamentą, 
kuris prasidės rugsėjo 8 d.

Šokią, kurie įvyks lapkričio 
30 d., Šv. Jurgio svetainėje, 
planai, jau padaryti.

Kitas kūopos susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 9 d. K.V.

“Panis Angelicus”.
Pietūs - pokylis įvyko parapi

jos svetainėje. Kun. Jono Bal
trušaičio giminių ir artimųjų 
pažįstamų prisirinko apie 100. 
Dvasiškių, 
(Marijonų) 
seminarijos.

' vo vietinis

Perskaityta septyni laiškai nuo 
gubernatoriaus, Senatorių ir 
kitų Amerikos aukštų viršinin- tik nori gali ateiti į susirinki- 
kų, kuriems buvo pasiųsta pro- mus ir susipažinti su Labdary- 
testai prieš Sovietų Rusiją ir 
padėkos laiškai, kad jie užtaria 
Lietuvą ir remia lietuvių pas
tangas atgauti Lietuvos nepri-

' klausomybę.
Amerikos aukštieji pareigū

nai savo atsakymuose reiškia 
užuojautą Lietuvai ir užgiria 
mūsų pastangas kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy-j 
bės.

Šios kolonijos lietuviai yra 
vieningi prieš Lietuvos išdavi
kus ir pavergėjus. Lietuviai nu
sitaria nieko bendra neturėti su 
komunistais.

Šiame Federacijos susirinki
me gražią ir patriotingą kalbą 
pasakė kleb. kun. J. Valantie- šiokių arba tokių trūkumų, bet tis labai nuodugniai ją aprašė, 
jus. Pirm. A. Aleksis pranešė, 
kad politiniai klubai nori ben
drai su Federacija surengti ma
sinį susirinkimą. Federacijos 
atstovai sutiko ir išrinko komi
siją iš 15 atstovų, kurie susi
tars su politinių klubų atsto
vais. Bendras pasitarimas įvy
ko rugpiūčio 20 d. Nutarta 
rengti masinį susirinkimą rug
sėjo 15 d., Šv. Juozapo parapi
jos svetainėje.

Visi lietuviai turėtų tame su
sirinkime dalyvauti.

Pridavė iš draugijų aukų 
$2.30. p. Girdzijauskienė 1 do
lerį. Dalyvavo ir anglų kalboje 
leidžiamo laikraščio raporteris, 
kuris pasiklausinėjęs apie lietu
vių veikimą ir pastangas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, pa- Lietuvos komunistus ir aprėdys 
rašė apie Lietuvą ir lietuvius ir maitys dykai? 
labai palankiai, kas labai nepa
tiko bolševikams. Bolševikai la-

• bai nekenčia Federacijos sky- 
i riaus veikimo šioje kolonijoje, 
nes visi didieji darbai eina iš 

j Federacijos.

I

bės draugijos veikimu.

buvo 10. Klierikų 
4 ir 3 Brooklyno 
Toastmasteriu bu- 

klebonas kun. J.
SERGA LDS 5 KUOPOS NARE Balkūnas. Kalbas pasakė šie ku

šlomis dienomis susirgo p. M. nigai: J. Valantiejus, K. Pau- 
Karinauskienė, LDS 5 kuopos lionis, N. Pakalnis, J. Aleksiū- 
narė ir uoli veikėja parapijoje, nas ir Morkūnas. Visi kalbėto- 
Prašome Dievo, kad jai grąžintų jai priminė kun. Jono dorybes, 
sveikatą. Koresp. pamaldumą, teisingumą, kuklu-

------------------- i mą ir pasišventimą atsiekt savo 
Šiomis dienomis Amerikos lie- užbrėžtą tikslą. Anot kalbėtojų, 

tuviai katalikai, tautininkai ir jjg ėjo prie to gana dygliuotu 
kiti (išskyrus komunistus) pa- , keliu, bet savo atsiekė, apvaini- 
smerkė Rusijos sudarytą Lietu- kuodamas save nors sunkiu, bet 
vai Justo Paleckio valdžią, kuri garbingos kunigystės luomu, 
atsiklaupus ant kelių meldė į Kadangi “Darbininke” rugp. 
diktatoriaus Juozo Stalino, kad 16 d. tilpo plati kun. Jono Bal- 
juos išgelbėtų ir priimtų į savo trušaičio biografija, tai čia ne
vergi ją. Lietuvoje gal ir buvo ra reikalo minėti, nes p. Vaičai-

turime pripažinti,
22 metų nepriklausomos Lietu
vos buvo padaryta didelė pažan
ga. Tą pripažįsta netik lietuviai, 
bet ir užsienių žmonės, kurie tik 
lankėsi Lietuvoje. Tik lietuviai 
komunistai, per kurių galvas 
pučia vėjas, kai per kiaurą tvo
rą, nepatenkinti, nes jų jausmų 
niekas negali patenkinti, kaip 
tik Juozas Stalinas. Jie nei tiek 
nesupranta, kad Maskvos dikta
torius panaikino Lietuvos nepri
klausomybę, atėmė visą jų tur
tą, ir tuos pačius komunistėlius 
pamynė po savo koja kai kirmi
nus, bet vis vien jie šaukia, būk 
tai Stalinas padarys juos inži
nieriais, filosofais ir tt. ir vis
kas bus dykai. O gal Stalinas

i! 
<! 
i! 
i!
i!,

“SHOWER”
i 1 i Rugpiūčio 17 d. įvyko “Sho- 
i! wer Party” pp. Šmotų, LDS 5 
! ■ i kuopos narių, dukrelę pagerbti, 
! Į kuri išteka. Dalyvavo nemažai 
■ j žmonių. Visi linksmai praleido 
j * laiką.

ji --------i [j Iš šios kolonijos Rėmėjų ko- 
i ! mitetas buvo su savo stalu Lie

tuvių Dienoj, Marianapolyj, 
kur padarė virš $300.00 pelno 
per abi dienas.

!
i

Švenčiausios Trejybės lietuvių 
parapijos piknikas įvyks 1 d. 
rugsėjo (Sept.) puikiausioj vie
toj New Jersey, taip vadinamoj: 
“Meadow Grove”. Gražus ūkis, 
miškas ir teka mažas upeliukas. 
Vieta parinkta su visokiais pa
togumais šokiams ir kitokiems 
žaislams. Bus leidžiama dova
nai labai gražus Radio. Žaidi
mai ir įvairi programa bus ve
dama vargonininko Burkes. Or
chestras bus parinktinis toms 
iškilmėms.

Kelio nurodymas į pikniką: 
Iš Newarko karais važiuoti rei- 

i kia Route 29 į Union, perva- 
Į žuoti “Flagship” iki pirmos 
į traffic light .pasukti į kairę, ir 
važuoti tiesiog Springfield Avė. 
iki E. Broad St. Pasukti į deši
nę ir važiuoti tiesiog apie pusė 
mylios iki Division Avė.; pasuk
ti į kairę, Division Avė. ir va
žiuoti keli blokai į pikniko vie
tą. Iš Elizabeth ir Linden reikia 
važiuoti Route 28 į Cranford, 

į N. J. ir paklausti apie Meadow 
Grove, tai kiekvienas žmogus 
parodys kelią. Iš Newarko bu- 
sas eis nuo bažnyčios 11 valan- 

I dą. Kelionė ir į parką įėjimas 
I 75 centai; taip įžanga bus 35c.

mūsų Vyčių 
buvo nuvy- 

ir ten žaidė

kad bėgyje Rašančiam šias eilutes teko gy
venti apie 4 metus pas kun. Jo
no tėvelius, kuomet dar Jonukas 
buvo tik apie 15 m., tai šį jau
nuolį jau nuo to laiko giliai pa
mylėjau ir nuo to laiko pas mus 
užsimezgė gana tamprūs ryšiai, 
kurie ir po šiai dienai pasiliko, 

i Viena tik galima pridurti prie 
i jo biografijos, apie ką nebuvo 
paminėta, tai jo a. a. pamotė, 
Marijona Baltrušaitienė, kurios 
dėka, tik jaunasis Jonukas tapo 

j tuo, kuom jis šiandien yra. Jos 
maldos, sugebėjimas ir energija 
visas kliūtis nugalėjo, kurios 
stovėjo ant kelio. Tai ne buvo 
Jonukui pamotė, bet kaip rūpes
tingiausia tikra motina. Ji nie
ko taip netroško, kaip matyt 
Jonuką pirmas mišias laikant.1 
Bet ji to nesulaukė ir apie prieš 
7 metus mirė.

Tėvelis jo išgyveno su ja apie 
10 metų. Ir tik jai mirus tėvelis 
išsikėlė į Maspethą. Tikrenybė
je, kaip ir kalbėtojai prisiminė, 
kad šios primicijos turėjo įvyk
ti Šv. Jurgio par. bažnyčioj, C. 
Brooklyne. nes ten kun. Jonas 
praleido visą jaunystę ir turi 
daug pažįstamų.

Maspetiečiams. kaip ir kun. J. į ■ 
Balkūnas pabriežė, kad jis buvo’® 
kaip ir nežinomas, nes tik trum
pam laikui parvažiuodavo pas; 
tėvą. Taigi, kun. Jonai, gyvuok 
ilgiausius metus. Dirbk Dievui 
ir tėvynei bei žmonių gerovei. 
Marijonams tenka garbė, kad 
jų skaičius nuolat didėja ir rei
kia jų kongregaciją sveikinti, 

jau- 
tar- 
J.B.

I

Tiesa Paleckio valdžia išleido 
įsakymą, kad apsivedimas ir di- 
vorsas suteikiamas dykai, bet 
atmink tu komunistėli, jeigu tu 
nepasielgsi pagal Maskvos nu
rodymų tau suteiks švino į krū
tinę irgi dykai.

Lietuvių Neprigulmingas Pi
liečių klubas rengia pikniką, 
rugsėjo (Sept.) 1 d. š. m. Lietu
vių parke, už Lakewood ežero, 
Waterbury, su tikslu, kad para
ginti lietuvius kovoti prieš ko
munizmo nuodus, ir paraginti 
visas kitas draugijas, klubus, 
kad apsivalytų nuo komunistiš
ko elemento. Yra pakviesti kal
bėtojai. M. J. C.

PIKNIKAI
Rugpiūčio 25 d. įvyks Šv. Juo

zapo lietuvių parapijos piknikas 
Linden parke, Union City. Daly
vaus Šv. Juozapo par. choras, 
švilpukų benas ir sportininkai.

Šv. Juozapo parapijos Labda
rybės draugijos piknikas įvyks 
rugsėjo 8 d., Petro Krugerio ū- 
kyje. Tai bus paskutinis šių 
metų piknikas.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti piknikuose.

MASPETM, LI., N. Y.
PRIMICIJOS

Kaip jau buvo “Darb.” rašy
ta, kun. Jono Baltrušaičio pri
micijos įvyko 18 d. rugp. Mas- 
petho lietuvių par. bažnyčioje. 
Apart Brooklyno klebonų ir vie
tinių Maspethiečių kunigų, ma
lonėjo į šias iškilmes atsilanky
ti ir Waterburio kleb. kun. J. 
Valantiejus. kuris buvo primi
ciantui arkidiakonu. Gražų ir 
šioms iškilmėms pritaikytą pa
mokslą pasakė jaunas kun. Ma-

kad taip puikiai prirengia 
nuolius saviems lietuviams 
nauti.

Redakcijos Atsakymai
Vincui f. Jankauskui, New 

York, N. Y. — Tamstos prane
šimas Lietuvių Spaude® klūbo 
nariams suvėluotas. Netilps.

PT-25. AC-DCSu- 
perheterodyne. 5 
vorlcing Loktal tubes. 
Attached aerial . . . 
no ground. Brown 
plastic cabinet. Un- 
dervriten’ Approval.

FORTAM! FT-17. Piays «ny- 
where on self-contained battery or 
AC-DC house current. 5 tube low- 
drain circuit. No aerial 
needed. Complete with 
battery

Remkft* tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitds “Darbininke”.

Nauji 1941

Philco Transitones 
lead again ! New 
tone! New perform- 
ance! New cabinet 
beauty! And the 
greatest values ever 
offered! Seeandhear 
them NOW!

UNION BECTRICAL SUPPLY CO
92 HIGH ST., BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337


