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Nepiliečių registravimas 
tęsis per keturius mėne
sius, būtent, iki gruodžio : 
26 dienos š. m.

Lietuviai, kurie atvykote 
iš Lietuvos, užsiregistruo
kite Lietuvos piliečiais ar
ba pavaldiniais, nežiūrint 
to, kad Vilniaus kraštas ir 
buvo pagrobtas Lenkijos, 
jeigu tik jūs nesate priėmę 
Lenkijos pilietybės. Vil
niaus kraštas, atsteigus 
Lietuvos nepriklausomy
bę, buvo ir yra Lietuvos 
kraštas. Lietuva niekad jo 
neišsižadėjo.

Lietuviai, katalikai, kada 
jūs registruojatės, tai bū
tinai turite pasakyti prie 
kokių organizacijų pri
klausote. Pasakykite prie 
kokių organizacijų ir taip 
pat pasakykite prie kurios 
parapijos priklausote.

Visi kiti taip pat turi pa
sakyti prie kurių organiza
cijų priklauso ir koks tų 
organizacijų veikimas.

Jeigu kurie nesuprapta 
gerai klausimų, tai prašy
kite savo draugų, pažįsta
mų arba valdžios įstaigų 
paaį^kinti. Neatsakykite į 
ka irimus klaidingai, jei
gu jų gerai nesuprantate, 
nes vėliau galite turėti ne
malonumų. Yra keturi 
mėnesiai laiko užsiregis
truoti. Taigi nėra būtino 
reikalo pirmose dienose 
užsiregistruoti. Žinoma, 
geriau ankščiau užsiregis
truoti, negu laukti pasku
tinių dienų. Bet jeigu ką 
nors nežinote tikrai, tai 
dabar yra laikas sužinoti, 
kad į visus 15 klausimų 
galėtumėte atsakyti.

Nemokantieji gerai ang
lų kalbos gali pasikviesti 
ką nors, kad perkalbėtų ir 
paaiškintų. Bet niekam 
nemokėkite nė cento už 
patarimus, nes tuos pata
rimus privalo duoti kiek
vienas pilietis, o ypač val
diškos įstaigos. Kai kurio
se valdiškose įstaigose yra 
perkalbėto jai.

“Darbininko” įstaigos ve
dėjai taip pat yra pasiryžę 
pagelbėti lietuviams be jo
kio atlyginimo, kad be jo
kių sunkumų galėtų užsi
registruoti.

Kas ko nesupranta, kas 
ko nežino klauskite ir bus 
nurodyta kur tas žinias 
galite gauti.
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EINA NUO 1915 METŲ

Dėlko Paliktas Litas 
Lietuvoje

Šiomis dienomis gavome 
žinių, kad Lietuvoje litas 
tebeturi vertę, nors daugI 
mažesnę, negu buvo prieš ■ 
užgrobimą Lietuvos. So- į 
vietų komisarai jau seniai i 
būtų panaikinę litą ir įve-j 
dią rublius, bet kad rublis! 
beveik neturi vertės nei to i 
jopierio ant kurio atspaus-! 
dintas.

Sovietų Rusijoje yra 
rubliai ir červoncai. Pasta
rieji turi didesnę vertę. 
Lietuvos litas yra pagrįs
tas auksu. Nors auksas, 
kaip sakoma, iš Lietuvos 
išvežtas ir atgabentas A- 
merikon, kur jis dabar y- 
ra “įšaldintas”, bet litas 
vistiek tebelaikomas pa
grįstu auksu.

Sakoma, kad dabar mai
nant Amerikos dolerį į li
tus gaunama 100 litų, o už 
dolerį siūloma net 600 
rublių, ir tai niekas nenori i 
mainyti.

Sovietų komisarai skel
bia pasauliui, kad jie pakė
lė darbininkams algas ir 
tt. Kas iš to, kad jeigu ir 
pakėlė, kad už tuos pinigus 
mažai ką galima nusipirk
ti. Lietuvos lito vertė su
mažėjo, kada sovietai už
grobė Lietuvą.

Kadangi Lietuvos litas 
vistiek yra daug vertesnis 
už rublį, tai sovietai ir pa
liko litą. Kaip ilgai pasi
liks litai, negalima pasaky
ti, bet gal būti iki tol, kol 
jo vertė susilygins su rub
liais.

Lietuvoje raudonarmie
čiai paskleidė daug rublių, 
bet jais nieko negalima 
nusipirkti, 
žai matosi.
komisarai 
voncais.
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Didžiausias gaisras Lietuvoje: Liepos 7 d. vakare kil^s gaisras sunaikino didžiąją Jurbarko miesto dalį. Sudegė 168 namai miesto 
centre. Nuostolių padaryta už kelius lilijonus litų.

TERORIZUOJA 12 MILIJONŲ 
| ŽMONIŲ

Sužeidė Lietuvaites

Topsfield, Mass., rugp. 
29 — Vakar rytą ant New- 
buryport Turnpike vieške
lio įvyko autobuso nelai
mė. Kada vairuotojas ne
teko autobuso kontrolės, 
tai autobusas trenkė į tilto 
cementinę užtvarą arti 
Topsfield Fair Grounds. 
šešiolika keleivių nepavo- 

i jingai sužeista, tarp kurių 
ir dvi lietuvaitės, būtent, 
Ona Stasiulytė, 22, 2 Holy- 
oke St. ir Felecija Pociūtė, 
23, 4 Holyoke St., Rock- 
land, Mass.

Naciai atakavo LondonąPranešama, kad dvylika 
milijonų žmonių išgastin- iš oro laike septynių valan- 
gai slapstėsi nuo bombų, 
kurias iš lėktuvų mėtė vo
kiečiai ant Londono ir an
glai ant Berlyno.

Nesuskaitytas 
žmonių žuvo ir aibės gais
rų kilo, kada buvo numes
tos padegančios bombos, 
kurios plyšdamos apiberia 
liepsnomis visas apylinkes 
Londono ir Berlyno mies
tų.

kiekis

dų ir 10 minučių. Anglai, 
atkeršydami, atakavo Ber
lyną per tris valandas. 
Bombos krito už dviejų 
mylių nuo Hitlerio kance- 
lerijos, užmušė 10 žmonių 
ir sužeidė trisdešimts. Be 
to, bombos išmušė 10 pėdų 
pločio ir penkių pėdų gilu
mo duobes gatvėse.

J. E. Vyskupas Reinys Pakel- 
Arkivyskuputa Viki
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Draugijų Dėmesiui
Šįmet LDS ir “Darbinin

kas” mini 25 metų Jubilie
jų. Jubiliejaus proga ke
liolika draugijų prisiuntė 
pasveikinimus su aukomis. 
Draugijos, kurios prisiun
tė nemažiau $5.00 auką, 
prašome prisiųsti savo 
draugijos trumpą istorijė- 
lę, kurią patalpinsime Ju
biliejiniame “Darbininko” 
numeryje, kuris išeis rug
sėjo 16 dieną.

1

Červoncu ma- 
Tik aukštieji 
naudojasi čer-

Washington, D. C., rugp. bilius dabar perduotas At- 
29 — Vakar Jung. Valsty- stovų Būtui, kuris neabe- 
bių Senatas 58 balsais 
prieš 31 priėmė taip vadi
namą Burke- Wadsworth 
priverstino kareiviavimo 
bilių, pagal kurį kiekvie
nas jaunuolis, nevedęs, 
tarp 21 ir 31 metų turės 
priverstinai stoti į kariuo
menę.

1 Priverstino kareiviavimo

Rumunijoj Įvyko Kruvinas

Bucharest, Rumunija, — 
Rugp. 29 — Kada kilo tarp 
Rumunijos ir Vengrijos 
ginčas dėl Transylvanijos, 
tai sovietų Rusijos rau
donarmiečiai iš Besarabi
jos pradėjo veržtis giliau j 
Rumuniją. Rumunijos ir 
Rusijos ginkluotos jėgos 
susikirto. Šimtai raudon
armiečių užmušta.

Vengrai taip pat puolė 
Rumuniją.

Vokietijos ir Italijos dik
tatoriai susirūpino, nes 
prisibijo, kad nekiltų tik
ras karas, ir kad tuo karu 
nepasinaudotų sovietų Ru-

Paleckio Valdžia Turi 
Kraustytis 1 Vilnių

Kaip jau buvo rašyta, So
vietų komisarai įsakė Pa
leckio valdžiai kraustytis 
į Vilnių. Todėl komunisti
nis “seimas” turėjo nutar
ti, kad Palėėkfo valdžios į- 
staigos iki kitų metų, ro-

dos, gegužės mėnesio jau 
bus perkeltos į Vilnių.

Sovietų komisarai Kau
ne apgyvendins rusus, ir 
ne tik Kaune, bet ir pro
vincijoje. Lietuviai, ypač 
šviesesnieji, išvežami į gi
lumą Rusijos. Tas pats 
vyksta Latvijoje jf Estijo
je.

sija, užgrobdama Rumuni
ją

Vokietijos ir Italijos dik
tatoriai įsakė Rumunijos 
ir Vengrijos valdovams su
silaikyti nuo karo, kol jų 
ginčas bus išspręstas tai
kos keliu.

Ketvirtadienį, rugp. 29 d. 
Vokietijos ir Italijos užsie
nių ministrai suvažiavo į 
Vienną spręsti Balkanų 
klausimą. Spėjama, kad 
Rumunija bus priversta a- 
tiduoti Vengrijai Transyl- 
vaniją, nes Vokietija kol 
kas nenori karo Balkanuo
se.

Oficialiai pranešama, 
kad vengrai iš lėktuvų 
bombomis
Šatu Mare (Rumunijos) 
aerodromą. Vengrai taip 
pat sako, kad rumunai 
bombardavo Vengrijos 
miestą Arad.

Jeigu ne Vokietijos karas 
su Anglija, tai karas tik
rai prasiplėštų Balkanuo
se.

Pabaltijo Valstybės Visiškai 
Susovietintos

Trijų Pabaltijo Valstybių
Nepriklausomybė Palaidota

Justas Paleckis Paskirtas Vyriausiu 
Sovieto Pirmininku

. ■ - ■ ■ —-
Pranešama, kad X E. 

vyskupas M. Reinys, kuris 
anais metais lankėsi Ame
rikoje, pakeltas Vilniaus 
arkivyskupu koadjuto
rium.

jojama priims dauguma 
balsų.

Senatas taip pat 69 bal
sais prieš 16 sutinka leisti 
valdžiai perimti industri
jos įstaigas, kurios gami
na apsigynimui reikmenis, 
jeigu būtų reikalinga.

Senatorius Lee iš Okla- 
homa, karštas administra
cijos rėmėjas, kalbėdamas 
apie perėmimą industrijos 
įstaigų, pareiškė:

“Valdžia turi turėti ga
lią perimti žmogų, dirbtu
vę, arba net ir radio stotį 
arba laikraštį propagandos 
tikslams, jeigu valstybė y- 
ra pavojuje”.

Konskripcija vyrų ir in
dustrijos sukėlė labai 
daug karštų ginčų. Kai ku
rie Senatoriai permato, 
kad lapkričio mėn. balsa
vimai, tai būsią už karą ar! 
taiką. Prisibijoma diktatu-! 
'ros.

Italai Bombardavo Britų 
Uostų Said

Cairo, Egiptas, rugp. 29, 
— Pranešama, kad Italijos 
oro laivynas bombardavo 
Britanijos strateginį uos
tą Said, jungianti iš šiau
rės su Suez kanalu. Taip 
pat bombardavo miestą 
Haifą, Palestinoj.

Muzikų Ir Daininkų Seimai

Rugsėjo 4—5 dienomis, 
Hartford, Conn. lietuvių 
parapiojj įvyksta Vargoni
ninkų ir Chorų Sąjungų 
metinis seimas. Sveikina
me mūsų muzikos ir cho- žinoma, Pabaltijo valsty- 
ristų seimus ir linkime bių komunistų 
Dievo palaimos.

Stockholm, Švedija, rug
piūčio 29 — Typišku tota- 
litarišku vienbalsiu balsa
vimu trijų Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos komunistiniai 
“seimai” galutinai panai
kino tų valstybių nepri
klausomybes. Komunisti
niai “seimai” priėmė Stali
no konstituciją. Tokiu bū
du komunistai išbraukė 
Pabaltijo valstybes iš lais
vų tautų tarpo.

Lietuvos komunistinis 
“seimas” nuo sekmadienio 
rugp. 25 d., nebesivadina 
“liaudies seimu”, bet persi
tvarkė į “laikinąją aukš
čiausią tarybą”, kuri veiks, 
kol bus pravesti nauji “rin
kimai” pagal sovietų so
cialistinę konstituciją.

Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių “seimų” nuta
rimai nieko daugiau ne
reiškia, kaip tik Sovietų 
Rusijos aukščiausio sovie- 
ti susirinkimo, rugp. 7 d. 
nutarimo priimti Pabalti
jo valstybes į Sovietų Res
publikas užgirimas. Kaip

Lietuvos, Latvijos

ščiausio sovieto prezidiu
mo pirmininku, o komunis
tinio “seimo” atstovai, Ba
ranauskas paskirtas aukš
čiausio sovieto laikinuoju 
pirmininku, Gedvilas liau
dies komisarų tarybos pir
mininku.

Estijoj aukščiausio so
vieto pirmininku paskir
tas Sassi, o liaudies komi
sarų tarybos pirmininku 
paskirtas J. Lauristanas.

Latvijoj aukščiausio so- 
Tęsinys 2-ame pusi.

Reikalauja Uždaryti
Komunistų Partijų

bombardavo

Roose veltas Pasirašė 
Tremtinių Bffių

ŠVEICARIJA PROTES
TUOJA ANGLIJAI

»

Washington, D. C., rugp. 
29 — Prez. Roosevelt pasi
rašė bilių, kuris leidžia A- 
merikos laivams plaukti į 
Europos karo zoną ir iš-Į 
vežti iš ten vaikus, kurie 
dabar yra karo centruose.

Valstybės sekretorius 
Hull sako, kad tai nereiš
kia, jog Amerikos valdžia 
imsis iniciatyvos siųsti sa
vo laivus. Ne, tai turi pa
daryti privačios organiza
cijos. Joms tik duotas lei
dimas.

Bernas, rugpiūčio 27 d.— 
Šveicarijos vyriausybė 
šiandien kreipėsi į Angliją, 
kad šioji sulaikytų anglų 
lakūnų skridimą per Švei
carijos teritoriją.

į

Gerb. LDS. Hariu Ir Skaity
tojų Dėmesiui

Washington, D. C., rugp. 
29 — Dies komiteto pirmi
ninkas pareiškė, kad jis 
reikalaująs Jung. Valsty
bėse uždaryti komunistų 
partiją, vokiečių bundą ir 
visas kitas partijas ar or
ganizacijas, kurios tik yra 
svetimų valstybių agen
tais.

Visai teisingas reikalavi
mas. Komunistų partija y- 
ra ne kas kitas, kaip Mas
kvos agentas. Komunistų 
partija gauna įsakymus iš 
Maskvos ir juos aklai iki z 
raidės pildo. Komunistinė 
spauda talpina tik tokias 
žinias, kurios keltų sovietų 
režimą į padanges ir že
mintų kitų valstybių vy- 

kuris! riausybių autoritetą.
Komunistai yra tai penk- 

kuri griauna

atstovai, 
rugp. 7 d. buvo Maskvoje 
ir prašėsi priimti j Sovietų 
Sąjungą, na Sovietų kru
vinasis diktatorius Stali
nas komunizmo vergų pra
šymą patenkino.

Justas Paleckis, 
nuo birželio 17 d. ėjo ko
munistinės valdžios pirmi-1 toji kolona, 
ninko arba prezidento pa- valstybės santvarką iš vi- 
reigas, tapo paskirtas auk- daus.

Darbininku Radio Programa
Šeštadienį, rugpiūčio 31 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Trumpą kalbelę pasakys 
ką tik atvykęs iš pavergtos Lietuvos p. Leonas Ščens- 
nulevičius. Jis atvyko J. V. Armijos laivu “American 
Legion”, kuris išplaukė iš Petsamo (Suomijos) uosto.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki-

Sekantį antradienį, rūgs.
2 d., laikraštis “Darbinin- 
kas” neišeis iš priežasties 
Labor Day, kuri pripuola 
pirmadienį, rūgs. 2 d.

Darbininkų dienos proga
sveikiname visus skaityto- locycles ir klausytis lietuviškų liaudies dainų ir muzi- 
jus ir linkime linksmai kos, kurios, jau nebegirdi, lietuviai pavergtoje Lietu- 
praleisti šventes. Ivoje, iš WČ0P stoties, Boston, Mass.
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Išgirdęs, kad Amerikos 
karo transportas “Ameri- 
ean Legion” atvyks New 
Torkan trečiadienį, rugp. 
28 d. su tremtiniais iš pa
vergtos Lietuvos, nuvykau 
jį pasitikti.

Pirmą valandą po pietų 
atvyksta laivas. Tūkstan
čiai susirinko jį pasitikti. 
Štai, žiūriu, išlipa pažįsta
mi, būtent, Kun. M. Urbo
navičius, MIC.; Dr. Alek
sandras R&čkus su žmona; 
p. Leonas Ščensnulevičius užėmė 13 dienų, ir buvusi 
su žmona ir keturiais vai
kučiais; p. Ruzgys, kun. A.

Deksnys, pora klierikų, ke
letas studentų ir kitų. Tuo
jau susipažinome ir suži
nojau daug įdomių dalykų.

Laivu “American Le
gion” atvyko 102 asmenys 
iš pavergtos Lietuvos, visi 
Jungtinių Valstybių pilie
čiai.

Tremtiniai važiavo iš 
Kauno per Berlyną į Šve
diją, o iš Švedijos į Suomi
ją Petsamo uostą. Kelionė

varginanti. Suvirs penkis 
šimtus mylių važiavo au-

Shenandoah, Pa
$v. Jurgio Parapija

Malonūs Parapijiečiai:—

Pataisas, pagerinimus ir ma- 
liavojimą bažnyčios jau užbai
gėme. Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
10 vai. ryte rengiamės pašven
tinimui. šventinimo apeigas at
liks J. M. prelatas J. Heir. šiuo- 
mi nuoširdžiai kviečiame ir Jus 
į bažnyčios pašventinimą atvyk
ti. Šis įvykis yra labai svarbus 
ir didelis Shenandoah lietuvių 
gyvenime.

Šia proga nuoširdžiai dėkuo- 
jame visiems, kurie prie bažny
čios pataisų ir dekoravimo AUi 
komis prisidėjote. Žemiau' 'iš
vardiname tuos geradarius, ku
rie didesnėmis aukomis prie 
bažnyčios išpuošimo prisidėjo: 
Adelė Šumanskienė ir jos se
suo Marijona Kinger ir Simonas 
Vainavičius, kurie įtaisė bažny
čios prieangyje Šv. Šeimynos 
koplytėlę; Pijus ir Magdalenei 
Tamulynams, kurie įtaisė Moti
nos Šv. Sopulingos koplytėlę 
irgi bažnyčios prieangyje; Juo
zui ir Onai Bliujams, už Kry
žių ir dvi lempas virš balkio prie 
didžiojo altoriaus; Alenai Čai- 
kauskienei už bronzo vartelius 
prie Motinos Švenčiausios alto
riaus. Taip gi ir kitiems, kurie 
davė didesnes aukas bažnyčios 
maliavojimui ir atnaujinimui 
stovylų: Šarpalių šeimynai, Vin
co Janulevičiaus šeimynai, Vin
cui Minkevičiui, Jurgiui Gu
tauskui, J. Gaubai, Antanui šu- 
kaičiui, E. Karsokas, M. Ban- 
kieta, O. Urbonas, K. Deltuva, 
A. Žitkus, Onai Snyder, Onai

(Pradžia 1 pual) 
vieto pirmininku paskir
tas prof. Kirchenstein, o 
komunistas Lacis liaudies 
komisarų pirmininku.

IŠ komunistų kalbų “sei
mų” posėdžiuose paaiškė
jo, kad visos trys Pabalti
jo valstybės turės tokį pat

kas dainas ir jas bruka 
kaimiečiams. Per radio ir 
susirinkimuose komunistų 
instruktoriai mokina dai
nuoti rusiškas dainas.

Visose Pabaltijo paverg
tose valstybėse įvesta pri
valoma rusiška kalba. Mo
kyklose bus priverstinai

režimą, kokis yra kitose mokoma rumžkai. Mokyk- 
Sovietų Rusijos respubli
kose režimas.

tobusais kaimo keliais per 
Suomiją. 2

Laivas, kuriame papras
tai telpa pora šimtų kelei
vių, vežė apie devynius 
šimtus keleivių.

Tuo pačiu laivu atvyko į- 
žymus New York Times 
korespondentas, lietuvis, 
p. Otto Tolischus.

Visi džiaugiasi pasprukę 
iš bolševikų “rojaus”.

Lietuva panaikinta. Už
drausta iškelti Lietuvos 
trispalvė vėliava ir giedoti 
Lietuvos himnas.

Veik visos valdiškos vie
tos užimtos žydų.

Visame krašte siaučia te
roras. Kas prasitaria prieš 
naują tvarką, iš nakties 
dingsta ir apie jį daugiau 
negirdėti.

Rusų GPU smarkiai vei
kia — terorizuoja gyven
tojus, ypač buvusius pa
reigūnus.

Lietuvos Banko auksas, 
sakoma, buvęs iš Lietuvos [ 
išsiųstas trys savaitės 
prieš bolševikų užėmimą. 
Auksas per Švediją būk 
buvęs atsiųstas į Ameriką.

Lietuvos laikraščiai per-Į
Novick, C. Smith, Klemensui I organizuoti. Juos dabar re- 
Kazunui, Moterų Sąjungos kuo- daguoja Sovietų komisarų! 
pai, Rožančiaus, Apaštalystės pastatyti redaktoriai. 
Maldos, Tretininkų ir Sodalie- Katalikų dienraštis “XX 
čių draugijoms, Onai Kvaikaus- Amžius” jau uždarytas, 
kiūtei, ką nupirko dvi arnotas Uždaryti ir kiti Iaikraš- 
ir duosniai aukojo maliavojimo čiai ir žurnalai, kurie ne
darbui, Jonui ir Elzbietai Na- persivertė ragožių, nesuti- 
vickams ką nupirko Šv. Antano ko pataikauti ir garbinti 
stovylą, Savykynienei ir Kru- Stalino arba neišsižadėjo 
pinskienei už Šv. Teresėlės sto- katalikybės ir tautybės, 
vylą, Olgai ir Edvardui Kun- Lietuvos kariuomenės 
cams UŽ paauksuotus 4 gėlėms laikraščiai ir žurnalai: ‘Ka-j 
vazonus, šv. Vardo Draugijai už rys’, ‘Kardas’ ir kiti taip 
krikštelnyčią, Onai Novikienei, pat uždaryti.
Marijonai Metkauskienei, Ale- šaulių Sąjunga uždary- 
nai Pačesienei ir jos seserei ta. Kokia priežastis? Jo- 
Luckuvienei, Onai Mernickie- kios. Sako, buvę taip. Šau- 
nei, ką numezgė ir pasiuvo ai- Hų Sąjungos Centre buvo 
bas ir kamžas. taip gi kitoms Į likę neišparduotų lioterijos 
geroms moterims, 1 
ir numezgė altoriams uždanga
lus. Taip gi dėkuojame visiems 
vyrams ir moterims, kurie para
pijos reikalams darbavosi ‘card 
parties’, piknikuose ir taip to
liau. Reikia dar paminėti ir A-

i
I

loms vadovėliai išversti iš 
_______ rusiI kalbos. Viską naiki- 

Smulkieji ūkiai laikinai'2?” kiek Pri' 
bus palikti, taip pat ir 
smulkiosios įmonės.

Komunistinė spauda (ki- i 
tokios spaudos Pabaltijo Į 
valstybėse jau nėra) įspė
ja gyventojus, kad netikė
tų “gandams”, jog žemė 
bus nusavinta ir visas tur
tas konfiskuotas. Komu
nistai sako, kad “gandai”, 
bet žmonės žino, kad so- 
vietijoje taip tikrai yra 
padaryta, ir tas pats bus 
daroma Pabaltijo valsty
bėse. Gal laikinai ir neju
dins, bet tik laikinai.

Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estio j je areštuota daug 
įžymių žmonių.

Taip tai komunistai pa
gelbėjo tautų pavergėjui 
Stalinui pavergti Lietuvą, 

[Latviją ir Estiją.
Lietuvoje uždrausta gie

doti himnas, uždrausta iš
kelti Lietuvos trispalvę vė
liavą, uždrausta dainuoti 
lietuviškas liaudies dainas. 
Komunistai už pinigus 
verčia iš rusų kalbos rusiš-

mena tautybę.
Sovietų Rusijoj visoms 

i brukama rusų 
kultūra, rusų tautybė. Lie
tuvoje rašytojams įsakyta 
versti iš rusų kalbos įvai
rios knygos, kurios buvo 
išleistos sovietų komisarų 
režimo metu.

Be to, Paleckio valdžia 
paskyrė komisiją pertvar
kyti lietuvių kalbą.

Sovietų Rusijos visose 
respublikose įvedamas ru
sų alfabetas. Jau įvestas 
rusų alfabetas dėl 40 įvai
rių tautų. Taigi sovietijo- 
je visos tautos neužilgo 
bus priverstos vartoti rusų 
alfabetą. Lietuvoje grei
čiausia tas pats bus pada
ryta. Laikraščiai ir knygos 
bus leidžiamos lietuvių 
kalba, bet rusų raidėmis, 
(graždanka), kaip buvo 
daroma caro spaudos 
draudimo metu.

Tokią tai kultūrą Sovie
tų komisarai primeta įvai
rioms tautybėms.

SaMziaiisios Širdies Viri
■ z ‘ '

55 M iii Street, 
Greenfield, Mass. 

1940 m. rugpiūčio 21 d.
Ponas Žadeikis, 
Lithuanian Legation, 
Washington, D. C. 
Didžiai Gerbiamas

Tamsta:—
•Turime garbės sveikinti 

jumis visų Greenfieldiečių 
vardu už jūsų pastangas, 
kad nepasidavėte bolševi
kų okupacijai ir ginate 
mūsų tėvynės reikalus.

Tegul būva laikina sos
tinė Lietuvos Washingto- 
ne. Mes su jumis visuomet 
gelbėsime iškovoti nepri
klausomybę mūsų tėvynei 
Lietuvai ir remsime užlai
kyti Atstovybę, reikalui 
prisėjus finansuoti.

Ir dar kartą ačiū už pa-

stangas dėl tėvynės Lietu
vos.

Jus gerbiantys
(pas.) A. Dėdinas, 

Pirmininkas 
(pas.) J. Burevyčius, 

Sekretorius.

CAMBRID6E, MASS.

i

PRIEŠ KĄ 
PROTESTUOJI?

. | J ,
Lietuvoj kareiviams už- bai nestabdyti . pabėgėlių, 

drausta pasirodyti viešai bet šauti juos ant vietos, 
gatvėse. Priežastis tokio -----------------

ką pasiuvo I bilietų. Praėjus lioterijai, | draudimo yra tame, kad Prie kiekvienos lietuvių 
jie nebereikalingi. Įsakyta lietuviški kareiviai yra ža- karių dalies priskirtas po- 
namų sargui tuos bilietus liukai, gražūs vyrai ir ge- litrukas, panašiai kaip ru- 
sudeginti. rai nusiteikę, o rusų kariai sų kariuomenėje. Be polit-

Sovietų komisarai, pa- pageltonavę, išdžiūvę ir ruko pritarimo, dalies va- 
matę besiveržiančius dū- nuskurdę. das neturi jokios galios
mus iš kamino, atėjo į na- ----------------- lant savo dalies.

leksandrą Siemianį, ką įtaisė lmą ir pradėjo klausinėti 
ant kapinių Motinos Švenčiau- viršininkų iŠ kur tie dū
sios Liurdo koplyčią. mai? Šauliai paaiškino,

šventinimo bažnyčios proga kad deginami lioterijos bi- 
mes nuoširdžiai prašome para- lietai.
pi jos reikalams gausesnių aukų. Komisarai įtarė, kad esą 
Tam tikslui su šiuo laišku pa- deginami dokumentai. Jie 
siuntėme kopertėlius. Dar kar- tuojau Šaulių namą UŽ-

Visoj pavergtoj Lietuvoj -----------------
komunistai rekvizuoja kas get koks susinėsimas su 
jiems patinka savo reika- kaliniais draudžiamas. A- 
lams be jokio atsižvelgi- [reštuoti laikomi izoliuoti, 
mo į gyventojus. Vieną Jokių žinių apie areštuo- 
dieną atėjo naujas valdi- tuosius negalima gauti ir 
ninkas į septynių aukštų tie, kurie drįstų teirautis 

_ _ _ gyvenamą namą Kaune apie areštuotus yra įtaria-
tą labai gražiai prašome kiek- plombavę ir įsakė viršinin- vienuoliktą valandą rytą ir mįe Kas naktį iš Kauno 
vieno sulig išgalės duoti didės- kams pasitraukti. liepė visieras gyventojams Sunkiųjų Darbų Kalėjimo
nę auką. Mat turime arti dviejų Taip tai uždaryta Šaulių išsikraustyti iki sestos va-1 išvažiuoja tai trys, tai ke- 
tūkstančių dolerių užsitęsusių Sąjunga su visais jos dali-1 landos tą pačią dieną. Gy- turi visiškai uždengti au- 
bilų, kurias reikia mokėti. niais

Melsdamas Visagalio Dievo Pasakojo ir apie “rinki- 
Jums visiems sveikatos, laimės mus”. Kandidatai į komu- 
ir visokių malonių, pasilieku, nistinį “seimą” štai kaip 

Jūsų Kristuje. buvę “renkami”: kandida-
Kun. J. A. Karalius, tai iš anksto buvę paskir- 

ti. Bet dėl akių, sovietų ko- 
lĮmisarų įsakymu, buvo 

šaukiami susirinkimai, ne
va kandidatų “rinkimui”. 
Tuose susirinkimuose ko
munistai, daugumoj žyde
liai, pasakydavo kalbas, ir 
paskui perskaitydavo kan
didatų į “seimą” vardus. 
Po to, klausdavo, “kas už 
tuos kandidatus stokite į 
dešinę, prieš — į kairę”.

Žmonės, nujausdami kas 
gali atsitikti su jais, stojo, 
kaip buvę įsakyta.

Visi įbauginti ir įsibau
ginę, nes nežino ar sulauks 
rytojaus.

Eagle Tribūne
yra skaitomas kasdien daugiaus kai 96 namų iš 100

WIAW
Radia Ramia ant ntcu Radia ARA wlll llWwW vOV

r * *. f

Nuosąva Jiadio Stotis paduoda linksmus progra- 

mus ir kviečia mėgėjus pasiklauš^ti.
: .M ? U

THE LAWRENCE

Lietuvos kariuomenės 
karininkams buvo pasiūly
ta pereiti į rusų kariuome
nę arba atsistatydinti. 
Daugumas, kiek girdėti, 
sutiko pereiti į rusų ka
riuomenę, kad užtikrinti 
sau duonos kąsnį.

Pijus IX lankėsi kartą 
vienoje iš didžiųjų Romos į 
ligoninių. Visiems ten bu- į 
vusiems suklaupus, kad 
gautų palaiminimą, vienas 
inteligentiškos išvaizdos 
ponas pasiliko nuošaliai 
bestovįs. Popiežius jį pas
tebėjo.
— Kodėl ponas taip toli 

atsistojai?— klausia šven
tasis Tėvas.
— Esu protestantas gy

dytojas, Šv. Tėve.
— Gydytojas? Tuo ge

riau. Aš gerbiu gydytojus: 
jie ir mane pagydė. O kad 
protestantas, tai norėčiau, 
mano sūnau, sužinoti,, 
prieš ką ir dėlko protestuo
ji-

Tai taręs, Pijus IX palai
mino bestovintį gydytoją 
ir, nelaukdamas atsaky
mo, nuėjo tolyn. Popie
žiaus žodžiai padarė pro
testantui didelį įspūdį. Jis, 
iš tikrųjų, dar nebuvo pa
galvojęs, prieš ką protes
tuoja. Nuo to susitikimo i 
ėmė apie tai dažnai galvoti 
ir baigė tuo, jog grįžo į 
katalikų Bažnyčią.

Iš kun. Ignatavičiaus 
" rinkinio.

Į TRILYPĮ PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. š. 
m., visi Cambridgečiai rengia
mės vykti į LDS trijų kuopų 

! pikniką Romuvos parke, Mon- 
tello, Mass. Busas išeis nuo Ne
kalto Prasidėjimo P. M. liet, pa
rapijos bažnyčios, Windsor St., 
tuojaus po sumos. Tai bus kelios 
minutės po 12 vai. dieną. Kas 

' tik nori vykti į Montello yra ge- 
' riausia proga. Kviečiami ne tik 
LDS nariai, bet ir jų prieteliai 
ir pažįstami bei kaimynai vykti 
kartu su darbininkais į Romu
vos parką, Montelloje. Ten su
sitiksime savo pažįstamus ir bus 
puikiausias ir pigiausias vizitas 

į pas savo pažįstamus ir pažįsta- 
Į mų pas mus. Mūsų šeimininkės 
| išvyksta anksti ir ten pagamins 
puikiausius šiltus užkandžius. 
Taipgi bus ir kitų “surprizų”.

Tad visi vykime sutikti dar
bininkų šventę Romuvos garke.

Kartojame, kad bus Vis 
nuo parapijos lietuvių bažny
čios, apie 12 vai.’ dieną.

Darbininkas.

ventojai aiškino, kad jie tobusai pilni kalinių. Nie- 
nesuspės į tokį trumpą kas nežino, kur jie yra ve- 
laiką surasti kitus būtus žami. Spėliojama, kad jie 
ir persikraustyti. vežami į Rusijos gilumą,

“Mes jums padėsime”, bet niekas negali tų žinių 
atsakė komisarukas. Ir patikrinti, 
tuojaus pribuvo rusų ka
reiviai, kurie visus baldus 
gyventojų iškraustė iš na
mo ir suvertė į gatvę.

Laimingi tie, 1_______
duodama 48 valandos per-1 kodėl jie atvirai nekalba 
sikelti iš rekvizuotų na- atsakė, I _ '
mų. mingai atvažiavo į Ameri-

----------------- ką, bet veik visi paliko tai 
Nors rusų karius leidžia! draugus, tai gimines pa- 

išeiti iš stovyklų ir maišy- vergtoje Lietuvoje ir bijo, 
tis su gyventojais, bet yra kad bolševikai jiems neat- 
griežtai prisilaikoma tai- keršytų dėl jų atvirumo ir 
syklės, kad visados turi viešumo. Vienas man pa
būti nemažiau kaip du ru- sakė: “Tamsta nežinai ir 
sai kartu, vienas iš jų išti- negali suprasti kas ten de- 
kimas bolševikas, mat pri- dasi ir kokie žmonės da- 
sibijo, kad kariai nepraši- bar valdo. Jei jie nušautų 
fortų---------------------------------- tėvą ir vaikas verktų savo

- - - tėvo, tai ir vaiką nušau-

Neto York — Ark. F. J. Spell- 
manas laišku atsikreipė į savo 
arkidiecezijos tikinčiuosius, 
prašydamas dar gausiau šelpti 
vargstančius, badaujančius Eu
ropoje. Visos aukos bus pasiun
čiamos Šv. Tėvui, kuris geriau
siai žino, kur pašalpa reikalin
giausia

SfNCE
1823

L
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VVILSON DISTIlliNG Co. Ine. Bristoi Pa

Pastebėjau, kad veik vi
si bijo prasitarti apie tik- 

kuriems|rą padėtį. Man užklausus

kad nors jie lai-

VALGOMOjy DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtaą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
taniai patarnauja. Nutjg j bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
matfte "Darbininke”.

Kasdieną žmonės bėga tų”.
per rubežių į Vokietiją. -----------------
Pirmiau rubežiaus sargy- jj. pranašas paklydo per 
ba stengėsi pabėgėlius su-[stiprius gėrimus: jis iškly- 
laikyti, bet pamatę, kad do iS kelio; jis klai- 
pabėgėlių skaičius didėja, džįojo įsivaizdavime ir at-| 
įsakyta rubežiaus sargy- 'sidūrė teisme.

Ir pranašas paklydo per

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HIL.L AVENUE,
DORC-HESTES, MASS.

Perklos Marint
F. Baltrutlūnas Ir p. Kllnga, Sav.
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120

•O. BOSTON, MAU.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pr'istatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
ndinos pridnaiiiOs«

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Idhgton, Mass. Tel. Dedham 1304-V
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R S
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AtSOCIATION OF LABOR
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Telephone SOUth Boston 2680.

Balkanai Suvaidins Savo Rolę
, ----------------

Jau ištisus metus šiam baisingam karui besiau- 
čiant, Balkanai dar tebėr jo nepaliesti. Tai kažkaip ne
natūralu, nes visi moderniniai Europos karai išsiperė- 
davo Balkanuose. Tačiau atrodo, kad ir šiuo atveju 
karo viesulas Balkanų neaplenks. Pamažėliu, bet nea
bejotinai karo debesiai ten renkasi ir bet kurią dieną 
pasigirs kanuolių bei orlaivių trenksmas. Yra tam dvi 
stambios priežastys: niekuomet tinkamai neišrišamas 
Balkanų valstybių klausimas ir vokiečių-rusų-italų 
interesai.

Kada Balkanus valdė turkai, tai visos ten gyve
nančios tautos vieningai prieš juos kovojo. Dabar tur
kai iš Europos išstumti, tai Balkanų valstybės ir jų 
kaimynai — vengrai ir rumunai riejasi tarp savęs. 
Kiekviena valstybė nori “atpirkti” savuosius, kurie 
Versaliaus sutartimi buvo patekę j kaimyninių valsty
bių rankas. Daugiausia kimbama į Rumuniją, nes ji 
po paskutinio karo pernelyg didelė išaugo. Kada sovie
tai atėmė iš rumunų Besarabiją, tai ta proga vengrai 
nori atsiimti Transylvaniją ir bulgarai Dobrudzą. Hit
lerio ir Mussolinio stabdomi, jie bet gi ginkluojasi ir 
nori pradėti kautynes, į kurias bus priversti įsivelti 
daugiausiai susidomėję Balkanų likimu vokiečiai, ita
lai ir rusai. Kadangi Balkanuose yra dar tebepriklau
sąs turkams Konstantinopolis ir čia pat randasi Dar- 
daneliai, kurių labai pageidauja italai ir rusų bolševi
kai, tai savaime suprantama, kad ir turkai turės į ka
rą įsivelti. Tad Balkanams dar teks suvaidinti viena iš 
svarbiausių šiam kare rolių.

Paprastai spėliojama, kad šiame kare Hitleris so
vietų nekliudys, nes ir jo pajėgos tam uždaviniui gali 
būti permažos. Tačiau kyla toks svarbus reikalas, kad 
ir jam būtina jau sudaryti naujas karo fron
tas. Dalykas toks, kad Stalinas nestovi nustatytoj 
demarkacijos linijoj ir vis giliau braunasi į Rumuni
jos sienas. Jau yra žinių, kad tarp raudonarmiečių ir 
rumunų vyksta susišaudymų, nes “draugas” Stalinas 
įžiūri tinkamą progą vis toliau plėsti komunistinės 
“tvarkos” sritį, kuomet “kapitalistai” kits kitam ger
kles piauja. Mat, Stalinas, nepaisydamas rašytų ar žo
džiu padarytų sutarčių, nepalaužiamai siekia savo tik
slo: kada kapitalistai susipeš, tada bus geriausia pro
ga pasaulinei revoliucijai įvykdinti. Hitleris gerai tai 
žino ir siunčia į Balkanų pasienius milijoninę armiją. 
Tad Balkanuose greitu laiku gali susidaryti naujas 
karo frontas. K.

Antanas V. Mažukna, MIC.

Mūšy Parapijinės Mokyklos 
Tuštėja

Yra faktas, kad mūsų 
parapijinių mokyklų mo
kinių skaičius kasmet ma
žėja. Kalbu čion tik apie 
savas lietuviškas katali
kiškas parapijines mokyk
las. Daug yra priežaščių 
kodėl taip yra. Čia man ne
rūpi tų visų priežaščių na
grinėjimas, bet noriu pa
tiekti mintį kaip mes lie
tuviai katalikai galėtume 
tą trūkumą užpildyti. Ge
riau sakant, nesiūlau kokį 
nors būdą, bet tik noriu 
paraginti, priminti katali
kams tėvams apie jų tie
sioginę pareigą į savo vai
kus. Jeigu kiekvienoj mū
sų lietuvių katalikų para
pijoj kiekvienas pavienios 
šeimos tėvas siųstų savo 
visus vaikus j savąją para
pijinę mokyklą tas trūku
mas išnyktų, ir net kaiku- 
riose parapijų mokyklose 
truktų vietų!

Skaudus Faktas
Šią vasarą mačiau savo 

j akimis kaikurių mūsų pa

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama_________ 34.0C
Viena kart savaitėje metams 32.00 
UiBieny metams  _______  35.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams 32.50

rapijinių mokyklų apverk
tiną stovį. Stovi gražios 
mokyklos, pilniausiai įren
gtos, geros mokytojos, bet 
vis kasmet mokinių skai
čius mažėja.

Kas skaudžiausia, kad 
tose parapijose randasi 
daugelis katalikų tėvų, ku
rie savo vaikus siunčia j 
viešąsias mokyklas! Čia 
jau perdaug.

Parapijų klebonai aiš
kiai priminė ir primina, 
kad yra aiškus kanonas, 
Bažnyčios įstatymas (can. 
1113) įpareigojas kiekvie
ną kataliką tėvą ir motiną, 
jų neesant, visus auklėto
jus, siųsti savo vaikus į 
katalikiškas mokyklas. 
Nuo šio įstatymo gali pa- 
liuosuoti tik vyskupas 
(can. 1374).
Kokia Galvosena

Sunku yra išaiškinti to
kių katalikų tėvų galvose
ną, kurie turėdami savo 
parapijinę lietuvišką, ka
talikišką mokyklą, jon ne-

Kanados jūreiviai uniformose paraduoja. Tas vaizdas pagautas Halifax, 
N. S., kur įvyko Divizijos paradas.

leidžia savo vaikų. Jeigu 
čion būtų palikta laisvė, 
siųsti ar nesiųsti, čia jau 
būtų kitos spalvos paukš
tis. Net ir tuomet tokių 
tėvų elgesys būtų sunkiai 
išaiškinamas atsižvelgiant 
į parapijinių mokyklų 
svarbą. Bet šiame klausi
me Bažnyčios įstatymas 
yra aiškus. Nėra tai pa
prastas koks Bažnyčios 
patarimas, pageidavimas, 
bet ĮSAKYMAS. Toks įsa
kymas kurio įvykdymas 
riša po sunkiąją nuodėme. 
Esu tikras, kad gerbia
mieji klebonai dažnai ir 
aiškiai šį dalyką perstatė 
savo parapijiečiams.

Ir vis dėlto yra tokių ka
talikų tėvų, kurių vaikai 
eina viešon mokyklon, 
kuomet jų parapijoj gy
vuoja parapijinė mokykla! 
Paradoksas

Aišku, parapijos mokyk
los pastatymas, įrengimas 
neapsėjo be prakaito, be 
sunkaus uždirbto pinigo, 
be visokiausių šeiminių 
pasiaukojimų. Netgi mo
kyklos statymo laikotar
pis buvo vienas gražiausių 
laikotarpių parapijos isto
rijoje. Visi karštai dirbo, 
aukojo, nes matė kad ton 
mokyklon jų vaikai geriau 
pažins savo Amžinąjį Tik
slą, išmoks kaip gerai, ka
talikiškai gyventi, išmoks 
jų kalbą ir tąja kalba gar
bins Dievą. Šiandien gi y- 
ra tokių parapijonų, kurie 
nemoka parapijos uoliųjų 
narių darbą įvertint, nesi
naudoja esamąja parapiji
ne mokykla.
Pradinės Mokyklos— 
Pamatas

Girdėjau vieną prikaišio
jimą. Sako, “pradinėje mo
kykloje vis daug negalima 
išmokti. Koks skirtumas 
ar eiti viešon mokyklon ar 
parapijinėn mokyklon? 
Dažniausia, suaugęs net 
negali pasakyti ką išmoko 
per aštuonius metus!”

Pradinė mokykla yra 
mokiniui kuomi pamatas 
yra namui. Juk namo pa
matas nesimato kuomet 
namas yra visiškai baig
tas. Gražus gali būt na
mas, bet lai tas pamatas 
būna nestiprus, nesąžinin
gai pastatytas, tuomet ir 
gražiausia namas bus men
kos vertės pamatui su
griuvus. Panašiai mokinio 
gyvenime. Kiek gyvenimo 
tragedijų galime privesti 
prie netinkamo pradžios 
mokyklos išauklėjimo!

Apsižvelgkime apie save, 
savo parapijose, pamatysi
me koks yra didelis skirtu
mas tarp to jaunuolio ar 
tos jaunuolės kurie baigė 
parapijinę mokyklą ir tarp 
tų, kurie lankė viešąją 
mokyklą.

DARBININKAS

KIBIRKŠTYS
"Lietuvos" Skelbiami Keistumai

Neseniai pradėtas Ame
rikoje leisti mėnesinis žur
nalas “Lietuva” kartais 
savo skiltyse paskelbia 
keistenybių. Štai š. m. 6 
nr. 2 pusi, skaitome Ame
rikos tautininkų apibudi
nimą: “Tautininkų, kaip ir 
socialistų pusėje, minties 
veikla taip pat yra seniai 
išgaišusi. Kas apie juos 
tenka pastebėti, jiems pa
tiems pasirodys keista. 
Matyt, visai nejučiomis 
jie visi seniai yra virtę 
Markso išvadų reiškėjais. 
Kad ir aplinkiniais keliais 
— iš Markso jie turi pasi
skolinę atsakymus į svar
biausius politikos ir eko
nominio gyvenimo klausi
mus. Jų visos mintys nu
kreiptos tik į politiką. Jie 
taip pat, kaip ir socialistai,

Galime Klaidą 
Atitaisyti

Yra žmogiška padaryti 
klaidą, bet daug pagarbos 
yra vertas tas žmogus, ku
ris supratęs savo klaidą 
skubina ją atitaisyti. Taip 
ir šiame dalyke.

Sakysime, jeigu kiekvie
nas parapijos tėvas siųstų 
savo vaikus tik savon mo
kyklon, tuojau kiekvienas 
parapijinės mokyklos suo
las būtų užimtas, kaiku- 
riuose atvejuose klebonai 
turėtų parapijos pinigines 
tuštint, kad galėtų įgyti 
daugiau reikmenų. Jeigu 
tai įvyktų, galite būti tik
ri, kad tokios pinigų išlai
dos bus daromos su skais
čia šypsena.

Pripildykime 
Tuščius Suolus

Gerbiamieji parapijų kle
bonai nekartą aiškiai pri
minė Bažnyčios aiškų ir 
griežtą įsakymą šiame 
reikale. Lieka tik viena iš
eitis — katalikų vaikai tu
ri lankyti katalikiškas mo
kyklas. Parapijonų vaikai 
turi lankyti parapijinę mo
kyklą.

Jeigu taip nebūta iki šiol 
lai kiekvienas katalikas 
tėvas ir motina atitaiso 
savo klaidą, savo klaidin
gą įsitikinimą ir teikia sa
vo vaikams tikrą, gryną 
katalikišką, lietuvišką iš
auklėjimą savoje parapiji
nėje mokykloje.

Lai kiekvienoje parapiji
nėje mokykloje nelieka 
nei vienas tuščias suolas. 
Leisdami savo vaikus sa
von mokyklon, išpildysite 
savo pareigą kaipo katali
kai, parapijonai ir lietu
viai. i.

ignoruoja biologiją. Jie y- 
ra materialistai ir dvasios 
reikalai jiems tiek rūpi, 
kiek ir socialistams. Tai 
lengva pastebėti, atydžiau 
paskaičius jų laikraščiuose 
reiškiamas nuomones. Kai
po marksistai, jie, žinoma, 
nėra nuoseklūs, bet tai tik 
todėl, kad — jie nesąmo
ningi marksistai”. (Mūsų 
pabraukta).

Jei laikraštis deda tokias 
ir panašias mintis, tai reiš
kia jis su tuo sutinka, nes 
jokių pastabų neduoda, 
kurios leistų kitaip aiškin
ti. Kaip suprasti, kad ir šį 
pasakymą: “Kaip marksis
tai, jie žinoma, nėra nuo
seklūs, bet tai tik todėl, 
kad jie — nesąmoningi 
marksistai”. Nežinia ką 
patys tautininkai mano a- 
pie tokius jų karakteriza- 
vimus.

Bet dar didesnių keiste
nybių prirašyta 7 nr., kad 
paskaičius darosi neaišku, 
kaip gerb. Redaktorius ga
lėjo parašyti tokias keiste
nybes ir kartu neteisybes, 
tiesiog galima pasakyti 
nesąmones. Štai laikraš
čio žodžiai: “Visų Ameri
kos lietuvių idealas — ne
priklausoma Lietuva. Net 
komunistai, kurių politinis 
idealas — Sovietų Sąjun
ga, pastaruoju metu ne tik 
žodžiais, bet ir veiksmais 
gynė Lietuvos nepriklau
somybę”.

Kada gynė ir kaip gynė 
net veiksmais komunistai 
Lietuvos nepriklausomybę 
autorius nepasako. Visi ži
nome, kad komunistai ko
voja ir kovojo prieš Lietu
vos nepriklausomybę, už 
takius pasakymus galės 
užsirūstinti ir komunistai, 
kuriuos nežinia dėl ko 
“Lietuva” norėjo net Lie
tuvos gynėjais padaryti ir 
prieš jų norą ir mintį.

Kaip suprasti ir aiškinti 
ir tokį pasakymą: “Mes 
manome, kad Lietuva ga
lėjo būti nepriklausoma 
valstybė net ir tuo atveju, 
jeigu joje šeimininkauja 
komunistų partija, jeigu 
mūsų tėvynė — socialisti
nė respublika”. Ar tai ne 
paradoksas! Komunistų 
partija galėjusi išlaikyti 
nepriklausomą Lietuvą, ar 
tai gali paskelbti rimtas 
žurnalas? Tačiau taip pa
rašė tokiu brangiu vardu 
pasivadinęs žurnalas, kaip 
skaudu. Juk komunistų 
partija nebūtų komunis
tais, jeigu jie nekovotų už 
internacionalą, tai kaip jie 
galės pripažinti tautišku- 
mą ir kitą valstybę, kai

jie siekia visuotinos revo
liucijos... šitokiais ir pana
šiais išsireiškimais laik
raštis “Lietuva” pasidarys 
lietuvių siekimų priešu ir 
padoriam lietuviui nevertu 
skaityti. ■ ■ * J.S.

Iš Vieno Blogumo Į Kitą 
Daug Blogesni

Tautininkų režimas Lie
tuvoje tikrai įkirėjo dau
gumai Lietuvos gyventojų, 
ypač darbininkijai.

“Vilniaus Balsas” birže
lio 28 d. š. m. laidojo štai 
ką rašo:

“Smetonininkų laikais 
tautybė buvo spekuliacijos 
ir karjerizmo priemonė. Į- 
vairūs lenkai, rusai, vokie
čiai ir net žydai, norėdami 
padaryti karjerą ir pasi
plėšti pinigų, buvo pasi
darę lietuviais, dėjosi dide
liais patriotais ir patriotiz
mo patentus išdavinėjo ki
tiems.

“Liaudis pavergta ir už
guita toliau tyliai kentė ir 
dainavo baudžiavos laikų 
dainas, kai tuo tarpu “lie
tuviškosios kultūros židi
niuose” — bobų seklyčio
se, tautininkų klubuose, 
tradiciniuose Smetonienės 
globojamuose baliuose, bu
vo grojami negriški foks
trotai, tangai ir kitoki pa- 
ryžiškų kabaretų perlai.
i “Kaimo mergaitės nešio
jo ilgas kasas, segėjo rūtų 
vainikėlius, grynu vande
nėlių prausė veidelius, kai 
lietuviško elito damos laki- 
ravo nagus, tepė įvairiais 
dažais lūpas, prausė ir šu
kavo šuniukus, darė pus
metinius sušukavimus pa
gal paskutinės Paryžiaus, 
Londono, Amsterdamo ir 
kitokių viešųjų lokalių 
madas”.

Negalima užginčyti, kad 
taip nebuvo. Suprantama, 
kad liaudis — darbininki
ja, laukė progos iš
šluoti iš savo tautos viso
kius svetimybių pamėg
džiojimus. Ir nusikratė. 
Tik gaila, kad liaudis buvo 
priversta ne tik pamėg
džioti, bet priimti kitą 
svetimybę, kuri ne tik dar
bininkijai, bet ir visai .tau
tai yra žalinga.

Lietuva pateko Sovietų 
Rusijos vergijon, kuri yra 
daug žiauresnė ir už caris- 
tinę vergiją. Lietuvos liau
dis jau nebegali dainuoti 
nei baudžiavos laikų lietu
viškų dainų, liaudies su
kurtų.

Štai naujoji, pasivadinu
si liaudies vyriausybė, ku
rią pastatė Sovietų komi
sarai, visiškai pakreipė 
Lietuvą į rusifikaciją.

Toji valdžia paskelbė 
konkursą naujų dainų, ku
rios atitiktų rusų komu
nizmo dvasiai. Lietuviams 
brukamos svetimos dva
sios dainų žodžiai ir melio- 
dijos. Lietuviškos dainos, 
kurios išėjo iš liaudies, de
ginamos ir spausdinamos 
naujos, svetimos, lietu
viams nesuprantamos.

Šiomis dienomis Spau
dos Fondas, Kaune, išleido 
100,000 egz. internaciona
lo. Lietuvos himnas už
draustas giedoti. Lietuvo
je pagal įsakymo šokama 
rusiški šokiai, dainuoja
mos rusiškos dainos. Lie
tuvos radio bangomis mo
koma dainuoti rusiškas 
dainas.

Jeigu smetonininkų lai
kais tautybė buvo speku
liacijos ir karjerizmo prie-

 S 
monė, tai nors lietuvybė 
buvo nepažeista.^ Ęet da
bar tautybė visiškai pa
neigta, o lietuvybė virto 
spekuliacijos ir karjeriz
mo priemonė sovietijos a- 
gentams.

Sovietų komunizmas jo
kios kitos tautybės nepri
pažįsta, kaip tik rusų. Jei
gu sovietų tautinės respu
blikos nori išlaikyti savo 
kalbą, tai laikinai paken
čiama, bet visose respubli
kose brukama rusų kultū
ra. Tose pavergtose respu
blikose steigiamos rusų 
mokyklos, ruošiamos pas
kaitos, koncertai, vaidini
mai rusų kalba.

Caristinės Rusijos lai
kais šimtai lietuvių žuvo 
dėl tautybės ir lietuvybės, 
o šiais sovietų komunizmo 
laikais dėl tautybės ir lie
tuvybės žus tūkstančiai 
geriausių mūsų tautos 
žmonių, kurie tautybe ir 
lietuvybe nenori speku
liuoti, kurie nenori prisi
imti judošių — išdavikų 
vardo.

“NETIKIU —
PROPAGANDA”

Kada buvo rusų bazės įsteig
tos pirmu kartu Lietuvoje, jų 
kareiviams buvo mokama litais. 
Kartą į krautuvę užeina trys 
rusų kareiviai. Vienas iš jų pa
klausia krautuvininko: —

“Ar turi parduoti batų?” 
“Turiu” — atsakė krautuvi

ninkas.
“Čia yra mano du liudinin

kai”, kalbėjo rusas, “jie paliu
dys, kad ši pora batų, kuriais 
aš esu apsiavęs, yra tikrai mano 
nuosavybė. Pats matai, kad jie 
nuplyšę”.

“Kas man”, atkirto pardavė
jas, “kad jie yra tavo batai ir 
kad jie nuplyšę”. Jeigu nori 
pirkti batus ir turi pinigų tai aš 
tau parduosiu”.

“Ką?”, klausė rusas nustebęs. 
“Tu man parduosi batus be liu
dininkų? Ir mano draugams 
parduosi batus?”

“Taip”, atsakė krautuvinin
kas, “aš jums parduosiu tiek po
rų batų už kiek jūs užmokėsite”.

“Netikiu”, atkirto rusas, “tai 
propoganda. Bet šį propoganda 
jums brangiai kainuos”.

Visi trys nusipirko po dvi po- 
ri batų ir nuėjo galvodami apie 
“propogandą”.

Paieškojimas Iš Lietuvos

Vincas Bukota paieško savo 
dėdės Petro Bukoto, tetos Le- 
mežienės, Antano ir Onos Ivoš- 
kų, Juliaus Volungevičiaus, An
tano Krasausko, Antano 2ar- 
decko, Jono Pečiulio, mano 
krikšto tėvo. Jono (Dženuko) 
Pečiulio ir Antano Pečiulio, 
Prano Marcinkevičiaus, Juozo 
(Džiovo) Mielaikos. Daug jų 
surašiau, nes gal kai kurių šis 
paieškojimas nepasieks. Prašau 
tų, kurie skaitys šį paieškojimą, 
patys atsišaukti arba kiti pra
neškite man adresą.

Gal kai kurie mane pamiršo, 
tai primenu, kad mano tėvo 
vardas Antanas Bukota.

Mano adresas:
Vincas Bukota, Gyviškių kai
mas, Liudvinavo valsčiaus, 

Mariampolės apskričio, 
Lithuania — SSSR.

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

O. S. Marden.
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Sulietuvino F. VJ. Rogosz.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA
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Worcester, Mass.

p. Kamilienė ir duktė Ona 
(dainininkė), gyv. Tremont 
SL, praleido atostogas pas gi
mines New Jersey.

ADMISSION

i

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

šią savaitę Šv. Jurgio lietuvių 
par. kleb. kun. 8. P. Kneižis at-1 
lieka rekolekcijas Šv. Jono Se
minarijoj, Brightone. Tuo pa
čiu laiku atlieka rekolekcijas 
dar šie lietuviai kunigai: kun.
J. švagždys, kun. P. Juras, kun.
K. Jenkus, kun. A. Baltrušiū- 
nas, kun. J. Plevokas.

Kunigai grįš į savo parapijas 
šeštadienio rytą, rugp. 31 d.

tys žmonės.
Tas parodo, kad Kasperas ar

ba nežino ką kalba, arba tiks
liai meluoja. Visi gerai žino, 
kad Paleckio valdžia buvo tik 
laikinė; rinkimai buvo prievarta 
pravesti. Šiandien Lietuva yra 

I visiškoje Sovietų Rusijos komi
sarų kontrolėje.

Jonas Kasperas gali pasakoti 
anglų laikraščio koresponden
tui, kaip jam patinka, bet jis 
tik save pastato aklu komunistu 
arba melagiu.

Tautininkai - sandariečiai tu
rėtų iš pagrindų pertvarkyti sa
vo organizacijas, kad daugiau 

Į jose nebesiveistų mūsų tautos 
Į išgamos komunistai.

Visos organizacijos, visi lietu
viai, kurie myli savo tėvynę, 
savo gražią lietuvišką kalbą, 
kurie stovi už nepriklausomą 
Lietuvą turėtų komunistus nu- 
maskuoti, kad jie negautų vie- 

Itos ne tik lietuvių svetainėje,

Muz. J. Stačiokas iš Athol 
buvo atvykęs pas muz. A. šlape
lį antradienį, rugp. 27 d. Grįžo 
tą patį vakarą į namus.

__________•______ >

Iš Hartfordo buvo atvykę pas
pp. Rukštelius, gyv. Austin St.,
keturios mergaitės ir du bemiu-|bet nei kitose svetainėse. Lietu
kai, kurie jaunųjų pp. Rukšte-Įviai su komunistais parsidavė
lių vasarnamyj praleido savai-hjais turi visiškai išsiskyrti. 
tės pabaigą. Grįždami į namus Mes, kaipo lietuviai ir Ameri- 
buvo sustoję pas pp. Kneižius. kos piliečiai negalime turėti ką

■ ■ i i nors bendrą su komunistais, ku-
p. Jurgis Versiackas, gyv. rie yra parsidavę svetimai vals- 

Pleasant St., jau baigia pa- tybei — Sovietų Rusijai, ir ku- 
sveikti Dr. A. Gasson priežifi- rie jos naudai dirba judošišką 
roję. Tikisi, kad kitą savaitę darbą. CSN.
jau galės grįžti darban. I

Pereitą sekmadienį Federaci
jos skyrių atstovavo Federaci
jos apskričio suvažiavime, I j 
Cambridge, Mass. šie atstovai: 
V. J. Kudirka, pp. Tvaskienė ir . 
Dalei ienė, ir A. F. Kneižys. L

Tautininkai - sandariečiai už-j 
simojo nusikratyti komunistų, Į 
kurie šiais laikais drąsiai išėjo | 
prieš Lietuvos nepriklausomy-1 
bę. Komunistai džiaugiasi, kad 
Sovietai pavergė Lietuvą. Tau-| 
tininkai • sandariečiai nori ko-1 
munistus iššluoti lauk iš svetai- j 
nės, iš draugijų .

Tautininkų - sandariečių gin
čas su komunistais vedamas an-| 
glų spaudoje. Figūruoja sanda- 
rietis Pečiulis ir komunistas Jo
nas Kasperas. Pastarasis už
ginčija, kad Lietuvių Piliečių 
organizacijoj būtų priešingų A- 
merikos demokratiniams idea
lams. Jis sako, kad tarp tos or
ganizacijos narių kilo tik skir
tumas dėl Lietuvos valdžios pa
sikeitimo. Kasperas vadina 
Smetonos valdžią nedemokra
tine ir pro-Hitleriška, o “dabar
tinė Lietuvos valdžia”, sako 
Kasperas, “išrinkta daugumos 
Lietuvos žmonių”. Jis sako, kad 
Paleckio valdžią pasirinko pa-

Jau praėjo kelios savaites, 
kaip tilpo žinutės laikraščiuose.

Šv. Kryžiaus Par. Piknikas 
įvyks rugsėjo 1 d., Valley View 
Grove, Valley Pike. Tikimės su
silaukti svečių iš apylinkės 
miestų: iš Chicagos, Clevelando 
ir kitur, nes tas išvažiavimas 
bus istoriškas, nes jis rišasi su 
Šv. Kryžiaus par. 25 m. gyvavi
mu.

DSRBININKSS
linksmai praleisti laiką tyrame 
ore.

Kadangi laikraštis “Darbinin
kas” yra visų mylimas šioje pa
rapijoje, todėl dalyvaudami 
LDS organizacijos parengimuo
se paremsite katalikišką spau
dą. Dalyvaukime visi. Rengėjai.

Labdarybės Draugijos
Piknikas

Kunigų Vienybės seimo rugpiūčio 6 d. dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę) : kunigai šiupšinskas (Sugar Notch, 
Pa.), Simonaitis (Elizabeth), Juras (Lawrence, Mass.), Švagždys (Brockton, Mass.), Pakalnis (Brooklyn, N. Y.), Pankus 
(New Britain), dr. Navickas, Karalius (Shenandoah), Petraitis (Worcester); antroje eilėje: Vasys (Worcester), Cesna 
(Mahonoy City), Česna (Sioux City, Iowa), Čepukaitis (Philadelphia), Skripka (Chicago), Milukas, Kundreckas (Ply- 
mouth, Pa.); trečioje eilėje: Verbickas (Camden, N. J.), Miliauskas (Wilkes-Barre), Aleksiunas (Brooklyn), Balkūnas (Ma
speth), Šukevičius (Tamaąua), Paukštė (Chester, Pa.), Inčiura (Kingston, Pa.), Kelmelis (Newark), dr. Vaškas, Oželis 
(Pittston, Pa.), Lekešis (Maspeth), Poška( dr. Končius (Mt. Carmel) ir Kasakaitis (Pittston). Paveiksle trūksta aštuonių 
seimo dalyvių kunigų.

Labdarybės Draugijos pikni- 
1 kas įvyks rugsėjo - Sept. 2 d., 
' š. m., Maironio parke. Dalyvaus 
Amerikos Legionierių 5 posto 
sūnų benas, kuris yra pasižy
mėjęs Massachusetts valstybėje 
muzika ir maršavimu. Taipgi 

1 bus visokių lenktynių ir žaislų. 
Soft bąli žais vyčių rateliai —■ 

į Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijų kuopų. Bus įvairūs 

i kontestai. Laimėtojai gaus do
vanas. Vakare Dona Irents or- 

! kestras, vadovystėje Juozo Pu- 
j telio, gros šokiams.

Mes rengiamės prie šio pikni- 
j ko dėl to, kad šįmet negalima 
: bus įvykdyti “Gėlių dienos” ar- 
, ba Tag day. Labdarybės reika
lai verčia dirbti, kad padaryti 
kiek pinigų šelpimui suvargu
sių žmonių. Kviečiame atvykti į 
pikniką. Bus ir “Beano”, už
kandžių ir gėrimų, o jei bus 
šilta, tai bus ir plaukimo lenk
tynės Qunsigmond ežere.

Lab. Pirm.

Aušros Vartų Parapija
šeštadienį, rugp. 24 d. per 9 

vai. mišias parapijos vikaras 
kun. Jutkevičius moterystės ry
šiu surišo p-lę Marijoną Krau- 
nelytę su Tamošių Curran. Me
daus mėnesį praleisti jaunave
džiai išvažiavo į New York ir 
Washington, D. C.

Sparčiai darbuojasi
Dr-jų Sąryšio komitetas su 

Šv. Kryžiaus par. 
smarkiai darbuojasi paminėti 
tą sidabrinį jubiliejų,
ma Šv. Kryžiaus par. įsikūrimo 
istorija, kuri neužilgo pasiro
dys. Reikia pažymėti, kad nuo 
kun. L. Praspalio atėjimo, labai 
gražų žingsnį padarė skolų iš
mokėjime.

Svečiuojasi
Buvęs L. Vyčių Centro pirm. 

Pr. Gudelis trumpam laikui iš
vyko į Pittsburg, Pa.

Lietuvių Demokratų klubo 
pirm. Jonas Kazlauskas išvyko 
atostogoms į Clevelandą. Iš 
Pennsylvanijos vieši p-lė Alena 
Skačkauskaitė pas tėvelius Day- 
tone. Jurgis Spurgis.

Tą pačią dieną 10 vai. įvyko 
laidotuvės a. a. Juozapo Mika
lausko. Kleb. kun. K. A". Vasys 

,atnašavo šv. mišias už velionio 
vėlę. Dideliame nuliūdime liko 
žmona Juozapina ir sūnelis Juo
zas, tėvas, motina, trys broliai 
ir dvi seserys. Graborius Petras 
Karalius pagirtinai patarnavo.

Choristę Marcelė Kitrušiūtė 
dabartiniu laiku vieši Illinois 
valstybėj.

Pas gimines ir pažįstamus 
viešėjo art. Juozas Olšauskas iš 
Amsterdam, N. Y. Neaplenkė 
ir senų pažįstamų muz. Čižaus- 
kų.

Pianistė Margareta Beauche- 
min (Jarušytė) su vyru Jonu 
jau antra savaitė kai atostogas 
leidžia Hampden Beach, N. H.

Antanas ir Pranė Puzarai, 
Jurgis ir Alena Savage po dvie
jų savaičių atostogų Cape Cod, 
jau sugrįžo.

Iš atostogų, praleistų Penn- 
sylvanijoj ir Atlantic City, N. 
J., sugrįžo valgomųjų produktų 
krautuvės savininkė p. M. Met- 
rikienė su duktere Lilija ir Va
lerija Vieraitienė su vyru ir sū
neliais.

Iš New Yorko, apžiūrėti pa
saulinę parodą, sugrįžo Moterų 
Socialio klubo pirm. p. A. Sin
kevičienė su savo vyru Antanu 
ir seserims Jean ir Lilija Ben- 
doraitytėm.

kas, įvykęs pirmadienį rugp. 26 
d., galima vadinti pilnai pavy
kusiu. Dalyvavo veik visos na
rės ir džiaugėsi turėjusios 
“Good time”. Buvo įvairių už
kandžių, dainų ir juokingų žai
dimų. Dovanas laimėjo p.p. M. 
Juodsnukienė, LaBaire, Vilkie
nė, Džiaugienė, Jankauskienė, 
K. Podžiūnienė, Em. Jankaus
kienė, Antanavičienė, ir B. Spri- 
kaitė. Apie vidurnaktį visos lin
ksmai dainuodamos autobusais 
sugrįžo į namus.

žmonelė Volungevičiai, gyv. 407 
Millbury, St., Worcester, Mass., 
mini savo vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktį .— Sidabrinį 
Jubiliejų. Jubiliejatų pagerbi
mui įvyks šaunus bankietas 
Aušros Vartų parapijos bažny
tinėje salėje, 1 vai. po pietų. 
Bankiete dalyvaus skaitlingas 
būrys giminių ir prietelių kai
mynų ir pažįstamų. Ta proga 
bus sudedami linkėjimai. Mes 
irgi linkime ilgiausių metų!

Prietelis.

BROCKTON 

* FAI R*

•SEFISMj
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Choristas Juozas Matačins- 
kas, kuris buvo išvažiavęs ma- 
nevriams su Mass. valstybės 
“Nat’l. Guards”, jau grįžo. Juo
zas nesigaili praleistų kelių sa
vaičių Dėdės Šamo kareivių tar
pe. Jis. sako, gavęs gerai val
gyt, ir kaipo dainininkui jam 
padarė didelį it nepamirštantį 
įspūdį, kada apie tūkstantis ka
reivių giedojo laike šv. mišių. 
Jis turėjęs laimės apie 10 pėdų 
tolumo stovėti nuo prezidento 
Roosevelto, kada jis aplankė 
manevrų vietą.

Moterų Socialio klubo pikni-

Sekmadienį, rugp. 25 d. auto
mobilio nelaimėje arti South- 
bridge, Mass. sunkiai sužeisti! 
Vincas Ašmenskas ir jo žmona. 
Jie buvo nuvežti į South bridge 
ligoninę. Kartu su jais važiavo 
Petras Bogdis su žmona Mot. 
S-gos 69 kps nare ir Marijona 
Švedienė. Pastarieji atvežti į 
Worcesterio miesto ligoninę. į 
Gydytojams apžiūrėjus, p.p. 
Bagdis, Ašmenskas ir Švedie
nė paleisti į namus, 
sužeistos Bagdienė
kienė liko ligoninėse. Linkėtina 
Aušros Vartų parapi jonams 
greitai pasveikti.

o sunkiau 
ir Ašmens-

$v. Kazimiero Parapija
METINĖ VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero parapijiečių 
svarbus susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 26 dieną. Susirinki
mui vadovavo klebonas kun. A.i 
Petraitis. Tame susirinkime iš
rinktas komitetas, kuris dar-! 
buosis. kad vakarienė būtų sėk
minga. Metinė vakarienė įvyks! 
rugsėjo 29 dieną bažnytinėje sa- i 
Įėję. Tikimės, kad vakarienėj 
duos gražių pasekmių.

Parapijos metinis piknikas, į-j 
vykęs rugpiūčio 4 dieną, davė 
pelno SI,625.00 su centais. D-s.

Brockton Fair yra ne- 
I vien puiki vieta, bet 
1 čia rasite ir įvairių- 
I įvairiausių prašmat

nybių.
Programoje dalyvauja į- 

| žymūs artistai ir artistės 
vadovybėje George White.

I į Programą Įeina 
I Lucky Teter

I ir jo Vairuotojai
į Auto Lenktynės
i| VAKARAIS FIREIORKS 
!| Arklių, Šunų, Kačių ir 

| Paukščių Paroda: Madų. 
4 Gėlių ir Maisto Paroda; 

į| Zoo; Tarptautiški Kaime- 
II liai; Vaikams ir Mergai-

I tems Žaislai; Arklių ir Jau- 
| čių Traukimo Kontestas — 

Plati exhibicija.

SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., š. m. 
ponai Liudvikas

METINIS PIKNIKAS
LDS 7 kuopos metinis pikni

kas įvyks rugsėjo 1 dieną, Mai
ronio parke. Rengėjai ir komi-

ir jo mylima5tetas kviečia visus dalyvauti ir

chiimobAREMRYEDSEATS SO*™4!

' (Tęsinys)
Pasilenkė, pabučiavo ją į galvą ir lėtais 

žingsniais nusvyravo.
Handzė nuo priebučio pašoko, ir abiem 

rankom už galvos nusitvėrusi, suvaitojo:
— Tai teisybė?... Tai jie mane nori už vyro 

išleisti?... Tai tas teisybė? O! Gailestingasai 
Dieve, kas mane toje nelaimėje sustiprins, 
kas išgelbės?!

Į kelias dienas po tos, niekeno iš pašaliečių 
nematytos scenos, Užpelkiuose prieš smuklę 
užvažiavęs sustojo vienu arkliu kinkytas ve
žimukas. Iš jo išlipo penki žydai senesni ir 
vienas jaunas. Buvo tai Handzės sužadėtinis.

Viduje už balta staltiese užtiesto skobnio 
susėdo vytai: tie su kailiniais kepurėmis, a- 
nle šu skrybėlėmis — ir erzėdami baigė dery
bas. Svarbiausi dalykai jau buvo baigti beli
ko tik menkesnes smulkmenos, kurias reikė
jo aptarti sužadėtinių akyvaizdoje.

Iš atvažiavusių tas jauniausias, su sabalų 
kepure, su šeškais pamuštais kailiniais, su 
šilkiniu kapotu, nors troboje buvo karšta 
kaip pirty, vaikščiojo nuo kertės į kertę ly
giais žingsniais kažin apie ką galvodamas ir 
žydiškai niūniuodamas...

Jis dar nebuvo baigęs 18 metų; prie gra
žuolių visai neprisiskaitė, ypač kad buvo ru
das ir žvairokas, užtai toli aplinkui, tarp žy
dų, buvo pagarsėjęs dideliu mokslingumu ir 
aristokratiškais giminės ryšiais.

Niekas tiek laiko kaip Šmuila ant talmudo 
nesėdėjo ir nepaėjo iš geresnės rabinų šei
mos, kuri lig šiol jau davė devynis rabinus, 
o tris net garsius. Šmuila tad buvo, taip sa
kant, partija neblogiausia, iš kurios ir pats 
Irša vien tik didžiuotis galėtų ir turėtų.

Svečiams su šeimininku gyvai besiderint, 
Dveirė statė ant skobnio fajansines lėkštes, 
po to atsirado lideka virta žydiškai, duona, 
piragas, chala, degtinė ir alus.

Vyrai valgė, girkšnojo, o klegesys nė va-

landėlei nenutilo, bet dar didėjo.
Tuo tarpu Handzė, artimame kambarėlyje 

stovėdama, perbalusi, liūdna, pro praviras 
duris žiūrėjo į vidų.
— Dieve! Dieve! ir tas turi būti mano vyras! 

— suvaitojo, ašaromis springdama, kurios 
jai veržėsi į akis.

IV.
Iš bažnyčios išėjo paskutinieji žmonės. 

Tamsi prieblanda aplink krito, po šoniniais 
skliautais buvo jau beveik tamsu, zakristijo
nas užgesino visas žvakes, dabar užtiesalais 
nuo dulkių dangstė altorius; po valandėlės 
dar turėjo pataisyti, prieš nakčiai paliekant, 
degančią prieš Švenčiausį aliejinę lemputę 
ir užrakinti bažnyčią.

Pro truputį praviras duris, tyliai įsmuko 
skepeta užsidengusi moteris ir lengvučiais 
žingsniais, kaip dvasia, be šlamėsio nusku
bėjo. Prie šoninio Švenčiausios Panelės alto
riaus, prieš kurį gegužes mėnesį klebonas 
laikydavo pamaldas.

Altoriuje buvo dailus paveikslas Motinos 
Švenčiausios su kūdikėliu rankose.

Nepažįstamoji, sustojusi prieš altorių, at-

siklaupė ant kelių, paskui ant akmeninių b 
nyčios grindų parpuolė kryžiumi.
— O! Marija! Švenčiausioji pasigailėk ma 

nęs! — suvaitojo iš gilumo širdies, — Tu ne 
laimingųjų mergaičių prieglauda, Tu jų glo 
bėja, jų Motina!
— Mano dvasia suvargusi, mintis aptemusi 

jaučiu, kad stoviu ant nusiminimo ir be vii 
ties slenksčio. Neduok man prapulti, šven 
čiausioji Motina, nurodyk, ką turiu daryti!.. 
Tėvai nori manę surišti su žmogumi man ne 
mielu, jie taip pat nori, kad jų tikėjime pasi 
likčiau, nors aš tą tikėjimą skaitau klaidin 
gu. O Gailestingoji Motina! Tu žinai, kad šie 
la ir širdimi aš tau nuo seniai esu atsidavusi 
tad pažvelk į mane gailestingai ir padėk ma
nelaimėje! Šventoji Motina, vesk mano žings 
nius ir per Tavo Dieviškojo Sūnaus meil 
gelbėk mano sielą.

Vidury bažnyčios pasigirdo zakristijon 
žingsniai. Visai sutemo. Handzė skubiai kėlė 
si ir zakristijono nepastebėta išsiskubin 
lauk.

Kitą dieną vakare stovėjo palei žydkapiu 
nekantriai laukdama Stasio.

(Bus Daugiau)
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“SUMMI PONTIFICATUS” 
ENCIKLIKA

14. Atsišaukimas Prie Maldos
Už Taiką 

Spalių 22 d. 1939 m.
neNėra pasauly taikos. Pasauliui reikia taikos, 

tokios taikos, kuri ne taika — “Taika, taika, o taikos 
nėra” — bet taikos apie kurią Šv. Augustinas sako: 
“Taiki yra tvarkus žmonių sugyvenimas”; taikos, ku
rią naujai - užgimęs Atpirkėjas atnešė žmonėms geros 
valios, kuri visus žmones sutaiko.

Dabartinėje audros ir nerimo tarp tautų valando
je Kristaus Bažnyčia meldžia Dievą suteikti taiką žmo
nijai šiais žodžiais: “Krikščionių karaliams ir valdo
vams ramumą ir tikrąją santaiką duoti teikis; visai 
krikščionių žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, Ta
ve meldžiame”.

Kalba Įšventinant Vyskupus 
Misionierius

LIETUVIŲ BENO PIKNIKAS
Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 1 

d., įvyks šv. Jurgio liet, parapi
jos jaunuolių beno didelis ir 
puošnus piknikas Vytauto par
ke, Bucks County, Pa.

Dalyvaudami tame piknike 
pamatysime didelį lietuvių beną 
marguojant ir gražiai grojant, 
pasipuošusius gražiausiose uni
formose. Atvyks labai daug žy
mių svečių iš kitų miestų ir iš
girsime apie šiandieninę kele
riopai žiauresnę vergiją ant ne
kaltų Lietuvos žmonių, negu, 
kad mūsų protėviai turėjo. Be 
to kalbės atsižymėjęs lietuvių 
spaudos atstovas iš Brooklyno; 
ir taipgi yra užkviestas Lietu
vos Konsulas. Todėl, dalyvau
dami padarysime dvigubą lietu
višką naudą, tai yra sau, kad 
sužinosime apie tikrus ir vėliau
sius “rojiškus” įvykius Lietu
voje ir paremsime mūsų lietu
višką jaunimą tvirtai susiorga
nizavusį į šv. Jurgio parapijos
beną, kurs mums geriems lietu- džiu uolumu ir pasišventimu

viams surengė šį gražų pikniką 
su nepaprastai turininga prog
rama.

Šios apylinkės lietuviams Vy
tauto parkas yra gerai žinomas 
nuo Dariaus - Girėno lankymosi 
Philadelphijoje ir a. a. Žukaus
ko laiku. Bet kuriems dar ne
aišku, tai šį sekmadienį, rūgs. 1 
d. atvykite pas Šv. Jurgio para- 
piojs bažnyčią, tai drauge nuva- 
žuoeime į puikų pikniką. Rap.

S». KuHere Parapija
Jau antras mėnuo, kaip para

pijoj ruošiami karnivalai - ba- 
zarai įvairiose miesto dalyse. 
Bazarams pasibaigus bus didelis 
parapijos piknikas rugsėjo - 
Sept., 2 d., Birutės parke, kur 
laukiama suvažiuojant visų 
Philadelphia ir apylinkės lietu
vių maloniai praleisti dieną.

Seserys Kaznnierietės moky
tojos jau sugrįžo ir ruošiasi pra
dėti naujus mokslo metus lietu
viškoje mokykloje. Laukiama, 
kad šiemet visi lietuviai su di-

Spalių 29 d. 1939
Jūs klausėte, Garbingieji Broliai ir Brangieji Sū

nūs, šventos Evangelijos. Romos valdovas, Pilotas, 
paklausė mūsų brangiausiojo Išganytojo ar Jis tikrai 
esąs Karalius. Jėzus Kristus, kuris yra Amžinoji Tie
sa, be jokio delsimo prisipažino esąs Karalius. Ir tai 
įvyko stebėtinu Amžinosios Išminties surėdimu, kad 
pasaulio Išganytojas, kurio jūros bangos nuolankiai 
klauso, kuris iki šiol nieko nesakė apie Savo karališką 
garbę, apreiškė tai, kada Jis buvo prieš teismą, kada 
Jis kentėjo ir buvo paniekintas. Kadangi Dievo Sūnus, 
kuris yra Tėvo garbės atšvaita ir Jo esmės paveikslas, 
tikras Dievas iš Dieviškojo Tėvo, Šviesa iš Šviesos, 
gimęs prieš visus amžius, Jis, savo Dieviška prigimti
mi, yra Karalius; ir kadangi Jis sutvėrė visa kas yra 
ir visa valdo Savo valia ir Savo galia, tai Jis ir kaip 
Žmogus turi teisę Karaliaus vardui ir garbei. Bet Jis 
iškilmingai Savo Karališką garbę paskelbė kuomet 
rengėsi įvykdyti mūsų išganymo darbą, išlaisvinti 
mus iš šėtono vergijos.

Taigi Kristus karaliauja, apsuptas savo išrinktų
jų garbe; o nendrė, kuri Jam buvo paduota į rankas, 
kaip paniekinimo ženklas, pasikeitė į geležinę lazdą, 
su kuria Jis sunaikina priešingas karalystes, kaip mo
linius puodus. Jo galva, kuri buvo erškėčiais subadyta, 
dabar šviečia karališku garbės vainiku ir Jis valdo vi
są sutvėrimą, regimą ir neregimą. Kiekviena Jo šven
ta žaizda, laida mūsų išganymo, dabar šviečia kaip 
saulė. Jo Švenčiausioji Širdis, kuri buvo ietimi perdur
ta, dabar yra mūsų paguodos ir pasigailėjimo šaltinis. 
Kryžius, visų malonių ir visos palaimos šaltinis, visuo
se pasaulio kraštuose yra iškeltas pagarbinimui.

Kristus turi karaliauti. Jis karaliauja, kada yra 
arti prie mūsų savo malonių gausybėmis; kada mūsų 
nuodėmės atstumia Jį, Jis karaliauja mus teisdamas ir 
bausdamas. Laimingas žmogus, kuris užlaiko Kris
taus įsakymus, pasiduoda Jo valiai ir Jo malonės įkvė
pimams. To žmogaus siela yra nuolanki pasisekimuo
se ir rami nelaimėse; tyra Tikėjimo šviesa nurodo jam 
gyvenimo kelią ir suteikia jam vidujinį džiaugsmą. To 
žmogaus valia, degdama Dievo ir artimo meile, veržia
si pildyti garbingus darbus, ir kiekvienas jo kūno są
narys, pasidaręs šventųjų veiksmų įrankiu, yra pa
klusnus sielai.

Laimingos yra šeimos, kurių Karalius yra Kris
tus! Jose yra tarpusavė meilė, tvarka, susiklausimas, 
pagarba; jos džiaugiasi ramybe ir pasisekimais, jose 
randasi geriausios tėvynės viltys, nes tėvų pavyzdys 
ir dorybės žiba priaugančioje kartoje.

Labiausia laimingos yra tos valstybės, kurios 
žmonių gerovei sudaro įstatymus pagal Evangelijos

mokslą ir neatsisako viešai pareikšti garbę Kristui 
Karaliui. Tose tautose žmonių gerovės reikalai yra 
tvarkomi dorovės ir teisingumo dėsniais: nežinoma jo
se yra priespauda, o vyriausybė susilaukia piliečių pa
garbos ir paklusnumo; jose nevaržoma yra žmonių 
laisvė, nes kiekvieno asmenybė yra gerbiama. Iš tik
rųjų, tokios valstybės, kadangi jose yra sutarimas, 
stiprėja ir nuveikia didžius darbus, nes kiekvienas ge
ras darbas paskatina prie dar geresnių.

Taigi, jei Kristaus Karaliaus pripažinimas ir Jo 
įsakymų pildymas, viešame ir privačiame gyvenime, 
duoda visiems tiek daug ir tokių didžių gerybių, tai 
būtinai reikalinga, Garbingieji Broliai ir brangieji Sū
nūs, kad visi, kurie Krikščionies vardą nešioja, pašvęs
tų visas savo pajėgas Kristaus Karalystės išplatini
mui. Ir tai ypatingai reikalinga mūsų dienose, kada 
žmonės, taip tankiai paskendę žemiškųjų gerybių ieš
kojime, užmiršta dangiškąsias, ir taip, tiesos ir gyvy
bes karalystė, šventumo ir malonės karalystė, teisin
gumo, meilės ir taikos karalystė yra nepaisoma ir už
miršta, arba net ir visai paniekinama.

Gyvenimo audros pakeičia ir sunaikina įvairius 
daiktus, sugriauna karalystes ir iškelia kitas; Kris
taus Bažnyčia pasilieka nepajudinama, nepakenčiama. 
Ji tvirtai ir ramiai žengia pirmyn, skelbdama nesuga
dintą Kristaus mokslą. Ir kada žemiškųjų gerybių 
troškimas, neapykanta ir pavydas nustato žmones vie
nus kitus, Kristaus Bažnyčia, mylimoji visų žmonių 
Motina, be skirtumo kilmės ar luomo, visus glaudžia 
prie savęs ir rūpinasi visų išganymo ir tikrąja jų ge
rove.

leis savo vaikučius į lietuviškas 
mokyklas, nes Lietuvai žuvus, 
čia lietuviai turėtų stipriau 
ruoštis lietuviškoje dvasioje, 
kad laikui atėjus galėtų atlikti 
savo lietuviškas pareigas. Juk 
visas vargas ir sunkumai lei
džiant į lietuviškas mokyklas 
apsimoka keleriopai, nes viešo
sios mokyklos neduoda to, kas 
yra brangiausia — katalikiško 
auklėjimo, ką gauna katalikiš
koje mokykloje, o čia dar ir 
lietuviškai išmokstama, o juo 
daugiau žmogus moka kalbų tuo i 
geriau. Neverta paisyti ir tų 
priekaištų, kad girdi ir katali
kišką mokyklą baigė mano vai
kai, bet yra negeri ir tt., bet ar 
pagalvota, kas būtų su jais, jei 
jie nebūtų lankę katalikiškos 
mokyklos, gal būtų šimtą kartų 
blogesni ir nelaimingesni, kodėl 
tai pamirštama.

Šį mėnesį ir ateinantį šioj pa
rapijoj labai daug vedybų. Ge
ra, kad visgi, daugumas porų 
sudaro lietuviai su savaisiais, 
nors pasitaiko ir mišrių mote
rysčių, bet mišrios yra tik iš
imtis. Juk tik lietuviškas krau
jas gali laimingiau sugyventi, 
ypač šiais sunkiais Lietuvai 
laikais pageidaujamos tik lietu
viškos vedybos. St.

dui - mokytojui, kad jie sugebė
jo tokį beną suorganizuoti ir iš
laikyti. Tas benas visus stebina 
grojimu ir uniformomis.

Neklysiu pasakęs, kad Naujų 
Metų parodoj, kur visokios rū
šies klubų benai paroduoja, bus 
malonu matyti ir Jurgiečių be
ną.

Viešas kvietimas netik Phila- 
delphijos lietuviams, bet ir apy
linkės. Lietuviai prašomi atsi
lankyti į Šv. Jurgio parapijos 
beno pikniką rugsėjo 1 d. VY
TAUTO PARKAN, Bucks Coun- 
ty, Pa. Turėdami tokį beną, visi 
turėtume remti, nes to pikniko 
visas pelnas skiriamas benui. 
Atsilankiusiems bus proga pa
matyti beną ir jųjų uniformas.

A. B.

1.
2.

3.

Klausimai Apsvarstymui
Kokia taika reikalinga pasauliui?
Kokios gerybės eina žmonijai iš Kristaus įstatymų 

pildymo?
Kaip Bažnyčia yra visų žmonių Motina?

MOHICAN Markei & Bakery
Tame pačiame name per 30 metų—374 Essex St. 
Visuomet yra pilnas pasirinkimas geros kokybės 
GROSERO, MĖSŲ, DARŽOVIŲ ir kitų dalykų.

Taipgi įvairūs kepyklų pasirinkimai. Kartą para
gavęs visuomet reikalausi

Vila Juozapo Marijos 
Didelis Piknikas

Smitti Moter Cempany
Įgalioti Pardavėjai — Buick — Chevrolet ir pataiso 

329 Jackson St- Tel. 4166-4167-4168, Lawrence, Mass

Benas gros šokiams. Piknikas 
prasidės vidurdienį. Bus gėrimų 
ir valgių. Be to. leko nugirsti, 
kad bus garsus kalbėtojas, ‘A- 
merikos’ redaktorius, p. J. Lau- 
čka, kuris gauna daug žinių 
nuo savo draugų iš Lietuvos.

K. Dryža.

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ LAVVRENČIUJ

Įvairius dalykus užlaiko, panašiai, kaip Depart- 
mentų krautuvėse. 40 pilnai įrengtų departamentų 

ir visi pirmauja.

|vyks

SEKMADIENĮ
Rugsėjo-September 15 d., 1940 

Newtown, Bucks Co. Penna.
Šiame piknike bus laimėjimas $100! Bus žaidimų, 

skanių valgių, gardžių gėrimų, ir gera muzika. Visi a- 
pylinkės Lietuviai važiuokime pasisvečiuoti ir pasi
linksminti gaivinančiame Vilos ore. Smagus laikas yra 
užtikrintas.

m.

The Mclntosh School
Edward D. Mclntosh, vedėjas; Herbert E. Petzod, pagl. 

Mokslas — Buchalterija ir skaitliavimas
301 Essex St. Tel. 2-1757 Bay Statė Namas

Nuoširdžiai kviečia Jus RENGĖJAI.

MERRIMACK C0-0PERAT1VE BANK
t 9

Paskutinė Dividendą buvo mokėta po 4 procentus

264 Essex St., Tel. 3-0830 Lawrer.ce, Mass.

Šv. Jurgio Parapija
EKSTRA KVIETIMAS

Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 
25 d. Šv. Jurgio parapijos beno 
dalis aplankė ir kazimieriečius. 
Tikrenybėje, tas benas yra pa
rapijos pasididžiavimas. Pir
miausia garbė priklauso vieti
niam klebonui kun. Ignui Zimb- 
liui. Taipgi priklauso garbė vi
karui kun. Bagdonui, beno va- p;

Du pristatymai kasdien į Lawrence — vienas į 
Methuen, Andover ir North Andover.

Sutherland’s 40-tas Metinis Išpardavimas prasi

dės šią savaitę ir tęsis dvi savaites.

309 -325 Essex St. Tel. 6136 ir 300

Lawrence, Massachusetts

I

Roland Ketvirtis & Co

PHILCO
6O8P

Philco Home KecorJirtg U ai t arailaMc as optional 
cąaipmcnt at modasat t extra cost.

MANY MODELS TO CHOOSE FROM

Exclu$ive

Tilt-Front

No need to
movė decora-
tioas!

I

PHILCO

tilt icrilte 
*ird . place 
records. push 
grille back 
aad play.

Simp/e, tmy
Convaniant

Amaztng
Radio-Phonograph plays any record on 
a beam of light! No needles to change! 
Records lašt 10 times longer' And for 
the first time you get ALL the beauty 
in the record. In addition, Philco 
brings you the new Tilt-Front Cabi- 
net, Automatic Record Changer, and 
other new phonograph features.

New radio inventions, too ! Overseas 
Wave-Band. Brand new Radio Circuit. 
Built-in American and Overseas AeriaI 
System. Only Philco has them’ Choosc 
from many popular cabinet styles'

new Philco Photo-Electric

312 Broadway So. Boston, Mass
Tel. ŠOU 4649

Liberal Trade-in Allowance - EASY TERMS
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KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.
TRILYPIS PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. š. 
(prieš pat Labor Day), Romu
vos parke įvyks šaunus trijų 
LDS kuopų piknikas. To pikni
ko rengėjais esame ir mes Mon
tello LDS 2-ra kuopa. Kadangi 
į pikniką suvažiuos iš visų ko
lonijų lietuviai, o ypač mūsų 
pažįstami ir jaunimo būriai, tai
gi pravartu bus ir mums mon- 
telliečiams su visais kartu pasi
šnekėti ir pasidžiaugti, pasida
linti žiniomis iš tėvynės Lietu
vos. Prašomi visi atsinešti gau
tus iš Lietuvos laiškus ir pasi
skaityti vienas kitam piknike.

m.,

Į

i

Pope Optfcal Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St, Webster, Mass.

DARBININKAS

LDS nariai rengiasi atvykti 
į pikniką su įvairiomis aukomis. 
Taipgi galima bus pasisvečiuoti 
prie surengtų puošnių valgy
mais apkrautų stalų. Orkestras 
atvyks iš Bostono ir gros labai 
gražias įvairias meliodijas. Šo
kiai bus dykai. Šoks jauni, bet 
neatsiliks ir senesnieji. Ypač 
moterėlės prisiminusios jaunas 
dienas nenorės pasiduoti savo 
dukroms. Bravo! Kad lenkty
nės, tai visiems! žodžiu, visi tu
rės didžiausį “good time”!

Taigi kviečiame visus montel- 
liečius lietuvius, kurie tik gali 
ir nori savo veidą parodyti, at
vykti šį sekmadienį, rugsėjo 1 
d. į Romuvos parką, o ten pasi
matysime ir su kitų kolonijų 
pažįstamais.

Ex-Monteliškis.

6
I atostogoms į Marianapolį ir pa
skui į Worcesterį. Jis neužilgo 
išvažiuos į Chicaga, III. baigti 
mokslą. Geriausio pasisekimo 
Jurgi!

Pavyko Lawn Party
Vyčių Lawn Party, kuri įvyko 

ant parapijos žemės prieš baž
nyčią pavyko. Gana daug žmo
nių atsilankė. Vyčiai gražiai pa
sidarbavo ir jiems liko gražaus 
pelno. Ačiū visiems!

•H

J
■P

Ja ♦

K. '

J

Lankėsi
Patrikas Jutkus, kuris buvo 

išvažiavęs į Detroit, Mich. grįžo 
trumpam laikui pas savo tėve
lius, gyv. Meadow St.

Nepiliečių Registravimas
Rugpiūčio 27 d. prasidėjo ne

piliečių ateivių registravimas. 
Šis registravimas tęsis iki gruo
džio 26, 1940. Registracijos ofi
so valandos: nuo 4:30 iki 6:45, 
o šeštadieniais nuo 9:30 iki pie
tų. George E. Brody yra regis
tratorium. Kambarys paskirtas 
rūsy j, kur nesimaišys su kasdie
niniu darbu, ir į jį bus galima į- 
eiti per Morse Avė.

Jeigu turite kokių klausimų, 
tai kreipkitės į tą ofisą ir jie 
maloniai patarnaus.

Bobutė Marijona.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gčrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Daugiau Draugijų, Daugiau 
Žinių

Šiomis dienomis daugiau drau
gijų prisidėjo prie rengiamo pa
rapijos pikniko Romuvos parke, 
rugsėjo 22 d.

Tretininkai ne tik nutarė pri
sidėti, bet ir finansiniai parėmė. 
Nariai sudėjo virš 20 dolerių. 
Kai kurie nariai, kurie tame 
susirinkime negalėjo dalyvauti, 
pasižadėjo savo aukas priduoti 
vėliau. Tretininkai yra pasiryžę 
sudėti mažiausia $50.00. Garbė 
Tretininkų draugijai, jos pirmi
ninkui Juozui Jezukevičiui ir vi
sai valdybai.

N. P. P. Švč. draugija turi bū
ti pasiėmė sunkiausi darbą. Tos

Visi užsiėmę. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos vaikų darželis, Providence, R. I.

Bernardas Koraitis

Linkėjimai Nuo
Grand Shoe Company, Incorporated

28 Duncan St., Haverhill, Mass.

Webster Moters Incorporated
Parduodam Fordus, Lincoln Zephyr ir Mercury

5 Dudley St., Tel. 289 Haverhill, Mass.

Įkurta 1910
CHEVROLET — dėl ekonominio važinėjimo 

BUICK — “Geriausias Pirkinys” 

Parsiduoda Automobiliai ir Trokai

76-78 Main St. Tel. 691 Haverhill, Mass.

t

draugijos narės apsiėmė paga
minti skanių valgių. Pirmiausia 
stojo į darbą draugijos valdyba, 
kurios pirm, yra p. Antanina 
Treinavičienė. Draugijos valdy
ba ir visos narės maloniai su
tinka stoti į bendrą darbą para
pijos naudai.

Tikimės, kad parapijos 
kas bus sėkmingiausias.

PROVIDENCE, R-L

pikni- 
G.

LDS organizacijos trijų kuo
pų, So. Boston, Cambridge ir 
Montello, piknikas sekmadienį, 
rugsėjo-Sept. 1 d., Romuvos 
parke bus vienas iš didžiausių Į 
ir įdomiausių. Montelliečiai jau*

LIETUVIŲ PARAPIJINĖ 
MOKYKLA

Prieš porą metų mūsų parapi
ja įsteigė savą mokyklą. Pra
džioje šešius skyrius sudarė vos 
23 vaikai. Šiemet, baigiant 
mokslo metus, jau buvo 56 vai
kai, iš kurių tiktai 4 ne lietu
viai. Pasirodo, kad šio miesto 
lietuviai yra susipratę. Jie nori, 
kad jų gražūs vaikučiai būtų 
išauklėti dorais žmonėmis ir 
susipratusiais lietuviais.

Mokyklą veda Seserys Kazi- 
mierietės. Per du metu, tiesa

prie mokimosi dar prieš mokyk
linį amžių. Pasitenkinę vaiku
čiai įvairiais žaidimais savo dar
želyje, jie nori būti dideliais ir 
įgauna norą mokytis rašyti ir 
skaityti. Perėję į pirmą skyrių, 
jie mokosi jau kaip seniai.

Pirmus du metu mūsų moky
klos vedėja buvo Sesuo M. Ig- 
nacija, padėjėjos Sės. Hilda ir 
Natalina. Sės. Ignacija yra bai
gusi Vytauto D. Universitetą 
Kaune, Lietuvoje. Dabar ji yra 
paskirta Inspektore visų Seserų 
Kazimieriečių vedamų mokyklų 
rytuose. Dėka šių pirmųjų sese
lių darbštumui ir sumanumui

organizuoja soft bąli ratelį vien labai sunkaus darbo, jos aiškiai imūsų mokykla yra pripažinta
iš lietuvių ateivių, kurie susi- įrodė savo nepaprastą gabumą 
rems su kitos kolonijos sporti- (ir sumanumą vaikų auklėjimo 
ninkais. Bus ir kitokių sportiškų 
žaidimų. Šeimininkės gamina 

Į skanius valgius, kuriais pavai- 
išins visus Naujos Anglijos lie
tuvius.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus atvykti į darbininkų pik
niką, sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
Romuvos parkan, Montello, 
Mass. Kvieslys.

: 331 Smith St.,
Į PROVIDENCE. R. L
• Telephone:

< Į Ofiso: Dexter 1952
! Į Namų: PI. 6286

i Villiam J. Chlsholm
Į GRABORIUS
i “Asmeniškas Patarnavimas”

Į ir sumanumą vaiKų auKiejimo 
darbe. Jos visai pakeitė vaikų 
elgesį ir polinkius. Net ir pady- 
kę vaikai dabar tapo pavyzdin
gais. Kaip jie gražiai kalba ir 
dainuoja lietuviškai tai žmonės 
negali atsigerėti. Net svetim
taučiai yra sužavėti šių seselių 
vaikų auklėjimu ir labai daug 
prašo kleboną, kad priimtų jų 
vaikus į Šv. Kazimiero mokyk
lą.

VAIKŲ DARŽELIS
Labai patraukiančiai sutvar

kytas šioje mokykloje vaikų 
darželis. Tai ypatingas Seselės 
M. Hildos nuopelnas. Ši seselė 
turi stebėtiną sumanumą auklė
ti mažutėlius, “beibes”. Ji pai
ma vaikus nuo 4 metų ir jau
nesnius; visokių žaidimų lavini
mu, laipsniškai įpratina vaikus

1 Centas Sutaupys 200 Mailių Kelionės
Šiais laikais kiekvienas brangina centą ir laiką. Sugaištas laikas ir-gi yra pinigas. 

Kad sutaupyti kelionės lėšas ir laiką, I. J. FOX, didžiausios moteriškų kailinių kompa
nijos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, gavo sutikimą iš I. J. Fox krautuvės prezi
dento, aplankyti lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėje su plačiu ir dideliu vė
liausios mados kailinių pasirinkimu. Tik parašykite Bernardui Koraičiui atvirutę, pažy- 
mėdamos kailinių dydį (size) ir jis pribus į jūsų namus su plačiu kailinių pasirinkimu. 
Už atvažiavimą p. Koraitis nieko neskaitys, nežiūrint ar kailinius pirksite ar ne. Tagi, 
kam gaišti laiką ir mokėti kelionės išlaidas, kad galite prisimieruoti puikiausius kaili
nius savo namuose? Neatidėliokite — rašykite atvirutę šiandien, pareikšdamos pagei
davimą. kad norite pamatyti vėliausios mados kailinius.

Kailinius galite pirkti su labai mažu įmokėjimu ir prieinamais mėnesiniais išsi- 
mokėjimais. Per B. Koraitį, pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10^ nuolaidos. B. Ko
raitis yra pardavęs tūkstančius ir reikia pasakyti, kad visos jo patarnavimu ir kailiniais 
yra patenkintos. Patenkintos ir Tamstos būsite.

411 WA$HINGTON STREET. 
Boston, Mass.

✓

. A. v. M rite

Sugrįžo iš Ligoninės

Antanas Masaitis, gyv. Ham- 
lin PI., sugrįžo iš New Haven, 
kur jam buvo padaryta operaci
ja. Linkime pasveikti.

Atostogavo
Jurgis Jonas buvo išvažiavęs

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotinai d*l visokių reikalų.

L H. Hamel Leaiher Company
'Odos Išdirbiniai

117 Essex St. Tel. 491 Haverhill, Mass.

miesto mokyklų Inspektoriaus, 
kaipo viena iš pavyzdingiausių 
Providence.

Šiemet mokyklos vedėja bus 
Sesuo M. Gregorija, o padėjė
jomis sės. M. Hilda, M. Teresi- 
na, ir M. Katryna. Jos visos y- 
ra patyrusios ir atsižymėjusios 
mokymo ir auklėjimo darbe. 
Tikimasi, kad visi lietuviai, net 
ir toliau gyvenanti nuo mokyk
los, suprasdami kaip svarbu ge
ra mokykla vaikų auklėjime, 
ras būdą atsiųsti savo vaikelius 
į savąją pavyzdingą mokyklą, 
kad čia jie būtų išauklėti gerais 
žmonėmis ir susipratusiais lie
tuviais.

Linkėjimai Nuo
Unity Shoe Makers Corp.

143 Essex St. Haverhill, Mass.

Butrick's Dury, Ine.
Pasteurizuotas Pienas ir Smetona Geriausios Kokybės

790 Broadway Tel. 4264 Haverhill, Mass.

RŪPINAMASI LIETUVOS 
REIKALAIS

Mūsų miesto lietuviai pinniau 
labai rūpinosi Vilnijos reika
lais, o dabar jau visos Lietuvos 
nelaimingu likimu. Laimė, kad 
Providence nėra nei vieno Judo- 
šiaus - bolševiko, o visi kaip 
vienas karšti lietuviai, Tėvynės 
Lietuvos mylėtojai.

Šį sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
mūsų parapija rengia didelį pik
niką Klaipėdos parke, Douglas 
Pike, netoli Twin Rivers, 4 m. į 
šiaurę nuo Providence. Klebo
nas pranešė rengėjams, kad di
delė dalis pikniko pelno bus 
tuojaus pasiųsta į Tautos Fon
dą Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo reikalams.

Rugsėjo 6 d. rengiamos dide
lės prakalbos išaiškinimui da
bartinės mūsų tautos padėties 

i ir nurodymui kas tuojaus dary-1 
tina. Reporteris.

tfESTFIELD, MASS
Robert Jarret iš Holyoke susi

žiedavo su panele Julia Jutkevi- 
čiūte, gyv. Meadow St. Vestu
vės įvyksiančios spalių mėnesį.

Thompson* Bakery
Rinktinė Duona, pyragaičiai, keiksai

37 Locust St. Tel. 3648 Haverhill, Mass.

Kent Shoe Corp.
Išdirbėjai Avalinės

16WalnutSt. Tel. 2110 Haverhill, Mass.

HAVERHILL SAVIH6S BAMK
Harry R. Davis, Vice-Prez. ir pagelb. Ižd. 

Geroge E. McGregor, Ižd.
Irving S. Littlefield, pagelb. Ižd. 
Katherine C. Macintosh, Sekr.

Įstok į Kalėdinį, Mokesčių, Atostogų klubus.
; 153 Merrimack St. Tel. 115 Haverhill, Mass.
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į Trilypi PIKNIKĄ,
Rugsėjo 1 d., Romuvos Parkan, Montello, Mass.

[vietines žinios
Bušai ] Trilypį Pikniką

LDS 1-MOS KUOPOS IR LDS 
JUBILIEJINIO SEIMO RENGĖ
JŲ “EKSTRA” SUSIRINKIMAS

Į Trilypį Pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 1 d. (prieš Labor Day), 
Romuvos parke, Montello, Mass. 
busai išeis iš So. Bostono, nuo 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčios, tuojaus po sumos. Bus 
tai apie 12 vai. dieną. Kviečiami 
visi, keno tik teka lietuviškas 
kraujas ir plaka širdis ateiti pa
skirtu laiku ir į paskirtą vietą, 
o iš ten vyksime dainuodami į 
šaunų pikniką. Dainius.

LDS JUBILIEJINIO 
SEIMO REIKALAI

Patirta, kad LDS organizaci
jos Jubiliejinioi, seimo rengimas 
eina visu smarkumu. Nariai ir 
prieteliai jau daug įsigijo ban- 
kieto bilietų ir paklausimas ei
na su kiekviena diena daugyn. 
Mes kviečiame ir tuos kuogrei- 
čiausiai padaryti rezervaciajs, 
kurie lig šiol dar jų nepadarė. 
Pageidaujama, kad ligi rugsėjo 
5 dienos vakaro, kiekvienas pa
darytų rezervacijas. Rezervaci
jos priimamos ir “Darbininko” 
administracijos ofise. Kviečia
mi, ir į rugsėjo 5-tos dienos va-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas’4
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mas*.

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 
Subatomto nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrldge 6330.

John Repshk, M. D.
(REP5YSJ

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 —4 Ir 6 — 8.

br.J.C.L ’;' M

(Seymour)
Specialybė—akių. Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. Kirkland 7119

Partine Lundas,MD.,
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 rytui Iki 7 vai. vakar*■
Šaradomis >—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena. 

kare susirinkimą, kur irgi gali
ma bus padaryti rezervacijas.

Rengėjas.

LDS 1-MOS KUOPOS 
FOTOGRAFIJOS

LDS 1-ma kuopa aną dieną 
nusifotografavo. Daugelis narių 
fotografijas jau atsiėmė, bet 
dar daug jų ir nematė. Taigi 
kviečiame užeiti į “Darbininko” 
administraciją ir įsigyti vieną 
fotografiją, kuri skiriama LDS 
Jubiliejinių leidinių įrekordavi- 
mui. LDS Narys

ŽINUTĖS

Iš Lietuvos rašo žmonės skau
džius laiškus. Vienas sako: 
“Melskitės už Lietuvą ir už sa
ve. Laikai baisūs ir žmonių jė
gos nebepajėgia išsigelbėti”.

Dabar, ruduo, Darbininkų 
Diena, pirmas mėnesio penkta
dienis, tuoj Marijos Gimimo 
šventė ir Amerikos maldos die
na. Tai progų melstis namie ir 
bažnyčiose. Te prisirengia žmo
nija prie šios galingos talkos.

Gale šio mėnesio ir pradžioje 
lito šv. Petro par. bažnyčioje 
bus daug kunigų. Žmonės galės 
lengvai pasimelsti ir prieiti prie 
sakramentų taikos ieškodami 
sau ir kitiems.

Rūgs. 2 d., Šv. Mišios bus lai
komos valandomis 7, 7:30, 8, 9 
ir 10. Per mišias kunigai klau
sys išpažinčių.

Tėvai ir abelnai katalikai te- 
susirūpina kuom gali, nors mal
domis, padėti jaunimui eiti ka
talikiškas mokyklas ir su Dievo 
pagalba pradėti mokslo metą.

Lietuvių Kolegija, Thompsone 
prasidės nigs. 8 d. — vaiky- 
nams.

Mergaitėms yra Seserų Kazi- 
mieriečių ir Pranciškiečių aukš
tesnės mokyklos.

Boston College High School, 
761 Harrison Avė., laiko regis
tracijos dieną dėl naujų studen
tų rūgs. 4 d.

Rugp. 28 d., Pranciškonų Tre
tininkų Brolija, savo mėnesinia
me susirinkime, nutarė su Fede
racija darbuotis Lietuvos šelpi
mo darbe. Kaip vienas visi pri
sidės prie Federacijos rengiamo 
koncerto, lapkr. 23 d., ir 24 dd.

Tam koncertui rengti, sekan
čią dieną, sudarytas didelis ko
mitetas.

Kun. Pranciškus Virmauskis, 
kviečia Kun. Dr. K. Urbonavi
čių laikyti LDS Jubilieijnio sei
mo atidarymo Šv. Mišias ir 
Kun. M. Urbonavičių, MIC., pa
sakyti toms iškilmėms pamoks
lą.

SUSIRINKIMAS
Antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 

vai. vak., bažnytinėje salėje, W. 
5th gatvės įvyks Moterų Są-gos 
13-tos kp. mėnesinis susirinki
mas. Nuoširdžiai kvočiame vi
sas nares dalyvautiz^Susirinki- 
mas labai svarbus. Valdyba.

i

Įvyks Rugsėjo 5-tą, 1940
Nepaprastas arba taip vadinamas “EKSTRA” su

sirinkimas, LDS Jubiliejinio Seimo reikalu ir šeiminių 
pramogų rengimo patvarkymui ir raportų išklausy-j 
mui, įvyks ketvirtadienį, rugsėjo-Sept. 5 d., 1940, 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje salėje, West 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Buvo išsiųsta visiems nariams ir LDS kitų koloni
jų finansų sekretoriams Jubiliejinio seimo Bankieto 
bilietai. Buvo pažymėta pageidavimas bilietus arba 
už juos pinigus grąžinti prieš įvyksiant tam susirinki
mui. Būtų labai gražu, kad tie pageidavimai būtų at
likti. Prašome visų LDS narių atvykti į tą susirinkimą 
ir atsiskaityti su tikietais. O kitų kolonijų prašome 
tai atlikti per laiškus.

Susirinkime bus renkami delegatai į LDS Jubi
liejinį seimą. Būtų labai gražu, kad atsirastų savano
rių - delegatų, nes jų reiks nemažai.

LDS Jubiliejinis Seimas labai svarbus istorinis į- 
vykis. Tikimės turėti daug svečių pabėgėlių iš Lietu
vos. Todėl netik LDS nariams, bet ir svečiams ir vieš
nioms bus įdomu pasiklausyti įvairių pranešimų iš 
pavergtos Lietuvos gyvenimo.

Taigi prašome visus lietuvius domėtis LDS Seimo 
parengimais ir šeiminiais posėdžiais.

Dar kartą primenu LDS nariams ir Seimo rengė
jams, kad “ekstra” susirinkimas įvyks rugsėjo 5 d.

LDS JUBILIEJINIO SEIMO RENGĖJAI 
IR LDS 1-MOS KUOPOS VALDYBA.

TRILYPIS PIKNIKAS

Štai ir toji diena, apie kurią 
sukasi visas šio sezono minčių 
sukaupimas. Kodėl taip yra? 
Nesunku atsakyti, nes tai jau 
prieš žiemą daugiau tokių pik
nikų nebus. O kas svarbiausia, 
kad tai rengia trys kolonijos:— 
So. Bostonas, Cambridge ir 
Brocktonas. Dabar jau vanduo: 
ežerai ir jūros krantai netrau
kia mėgėjų, nes oras atšalęs 
kviečia visus lankyti parkus, 
kalnus ir sausumas. Dabar jau 
daug maloniau nuvykti į pikni
ką kur suvažiuoja tūkstančiai 
lietuvių pažįstamų ir prietelių, 
o ypač jaunimo, kur žydi pati 
gražiausioji jaunystė. Ten įvai
rių tikslų galima atsiekti. Ir at
siekia ir tai labai pigiai. Nes su 
viena diena pamatome kelioliką 
savo pažįstamų ir jei yra reika
las mes su jais pasimylime ir 
vėl ramūs pilni įvairių įspūdžių 
vykstame į savo namelius. Ko
dėl nesinaudoti tokia gražia pro
ga ir kodėl nepasimatyti su tais, 
kurie nuolat tavo minty?J...

Taigi vykime netik iš minėtų

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Šou 4618

UI anFumitiueCo.
Re*. Šou 3729

MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distancs 
Movlng

326 ■ 328 We$t Broadway
So. Boston, Mass.

Telephon*
SO. BOSTON 

10S8

Ry TI€W MOTOT JCTVICC
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų AgentOra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapoiiūnat Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Praeitą savaitę atsitiko baisi 
nelaimė. Arti Caro, Mich. va
žiavo keturi lietuviai vyrai. Ne
pastebėtas kitas automobilis 
atlėkė ir trenkė į lietuvių auto
mobilį. Nelaimė, kad abu smar
kiai važiavę, ir todėl netik visi 
buvo sužeisti, bet iš lietuvių, 
Mykolas Kaminskas ir Mykolas 
Jurkšūnas buvo užmušti, o Ter- 
maitis taip baisiai sužeistas, kad 
maža viltis, kad jis išliks gyvas.

Mat kaip pasitaiko. Žmonės 
važiuoja atlankyt savo artimo, 
bet vietoj pasiekt tos trumpos 
kelionės galą iškeliauja į savo 
amžiną kelionę. Už mirusius 
amžiną atilsį, o sužeistiems lin
kime greito pasveikimo.

Praeitą savaitę šioj parapijoj 
atsitiko nelaimė. Jokuda Ra- 
czes, svetimtautis, kuris atsi
lanko į Šv. Petro par. bažnyčią, 
išėjęs į darbą nakties laike ant 
geležinkelio, nežinoma kaip 
puolė po judančiu traukiniu ir 
jam nukirto abi kojas. Nors dar 
yra gyvas, bet maža viltis, kad 
jis pasveiktų. Gyveno 9100 
Longworth.

Per kėlės praeitas savaites 
patarnavo šioje parapijoje ku
nigai Higgins ir Cantwell iš 
Chicagos. Šie kunigai yra da
bartiniu laiku Detroite pamo
koms darbininkų ir darbdavių 
klausimais. Praeitą sekmadienį 
vienas iš tų kunigų savo pa
moksle šioj parapijoj pareiškė, 
kad kiekvieno darbininko yra 
pareiga priklausyti prie darbi
ninkų unijos. Darbininkų ir 
darbdavių klausimais pamokas 
duoda Prelatas Haas iš Wa- 
shingtono universiteto. Tiesa, 
kad kiekvienas darbininkas tu
ri priklausyti prie unijos, ypač 
jeigu jis pelnyja gerbūvį ne tik 
sau. bet ir kitiems.

Buvo malonu turėti šioj para
pijoj kunigus, kurie rūpinasi 
darbininkų reikalais.

kolonijų lietuviai, bet ir iš kai
myninių,© ten visi turėsime pro
gos pasišnekučiuoti, pasivaišin
ti, pasišokti, pažaisti, ir daug 
įspūdžių įgauti...

Kur gi toji tokia svarbi diena 
įvyksta? Atsakymas labai žino
mas. O gi sekmadienį, rugsėjo 
pirmą dieną, Romuvos parke. 
Montello, Mass.

Taigi lai visi keliai visų eks
kursantų ir “good time” ieško
tojų lai veda į Romuvos parką 
ateinantį sekmadienį, rūgs. 1 d.!

Sportas.

Baisi Tragedija Lietuvių 
Šeimoje

Antradienio naktį, rugpiūčio 
27 d., tūlas Jonas Akucis (A- 
kučionis), 47 metų amžiaus, 
gyv. 527 E. 7th Street, So. Bos
tone, susivaidijo su savo žmona 
Anele, 40 metų amžiaus. Tuo 
laiku, kada Akučiai barėsi tarp 
savęs dėl kokių ten skolų, jų 
sūnūs gulėjo. Po kiek laiko jie 
išgirdo šūvius. Išbėgę iš miega
mojo kambario, rado savo mo
tiną peršautą ir sukritusią ant 
sofos, o tėvą ant grindų.

Paaiškėjo, kad Jonas Akucis 
nušovė savo žmoną, o paskui 
pats persišovė.

Jonas Akucis iš amato buvęs 
painteris. Jis labai gerdavęs, 
su žmona, ypač pastaraisiais 
metais nesugyveno, dažnai su
sibardavęs, ir net po teismus 
tąsėsi. Žmona, Anelė Akucienė 
skundėsi, kad negaudavusi pra
gyvenimui pinigų.

Tragedijos vakarą, kaip sako, 
jiedu susibarė dėl pinigų ir sko
lų. Piktadarys Jonas Akucis 
smerkęs savo žmoną, kad ji būk 
buvus perdaug išlaidi. Akučiai 
buvo nukrypę bedievybėn. Skai
tė įvairius bedievių raštus.

Akucis yra buvęs “Keleivio” 
namo sargas. Taip ir užbaigė 
gyvenimą šioje žemėje. Nelai
mingi žmonės. Bedievybė ir gir
tuokliavimas privedė prie žmog
žudystės ir saužudystės.

Pradedant šią savaitę yra 
permaina mišių Šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Nuo šio laiko 
mišios Šv. Petro par. bažnyčioj 
sekmadieniais įvyks sekančiom 
valandom: septintą, aštuntą, 
devintą ir penkiolika minučių

Detroito Žinios
iki vienuoliktos valandos.

Praeitas kelias savaites, Jonas 
Zimnickas, senas choristas ir 
visų draugijų narys šios para
pijos, praleido atostogas Penn- 
sylvanijoj, kietųjų anglių kasy
klų apylinkėje. Jis sako, kad ten 
darbai gerai eina, lietuviai yra 
geri patriotai. Sako, kad visur 
kila protestai prieš Lietuvos iš
davimą. Jis dalyvavęs lietuvių 
susriinkime, kur buvo apie 25, 
000 lietuvių, kur pareikštas 
protestas prieš tą Judošišką 
darbą. Lietuviams skauda širdį, 
kad jų ir jų tėvelių žemė yra 
užgrobta senųjų neprietelių. 
Jiems skauda širdis, kad rusiš
ki kareiviai trempia jų tėvelių 
laukus. Jie neturi ramybės, ži
nodami, kad neprieteliai žiau
riai persekioja jų brolius tėvy
nėje. Valio Pennsylvaniečiai!

Svarbus dalykas Amerikos 
lietuviams, kurio trumpame 
straipsnelyje negalima išaiškin
ti. Bet į tą svarbų dalyką lai 
visi lietuviai įsigilina ir padaro 
savo išvadas. Lietuvių kolonijo
se yra draugijų, kurios nepri
klauso nė prie vienos parapijos. 
Praeitis parodo, kad tokios 
draugijos daug blogo padaro ne 
tik mūsų išeivijai, bet ir visai 
tautai. Iš tokių vadinamų be- 
partyviškų draugijų, kurios ne
priklauso prie parapijų, atsira
do mūsų tautos ir tėvynės Lie
tuvos išgamų. Ligšiol tie išga
mos nebuvo taip žymūs, kaip 
dabar kada Sovietai užgrobė 
Lietuvą. Išgamos bolševikai 
džiaugiasi, kad Lietuva paverg
ta, kad lietuviai persekiojami, 
išvežami į gilumą Rusijos ir žu
domi.

Bepartyviai arba tautininkai, 
kaipo tokie jau išnyko. Jie gre
tinasi prie katalikų, nes savo 
kailyj nebegali veikti. Yra ir 
katalikų, kurie bažnyčioje kata
likai, o išėję iš bažnyčios veikia 
su nekatalikais. Tokie žmonės 
priklauso prie parapijų, bet sa
vo parapijų neremia. Todėl visi 
lietuviai katalikai turėtų žinoti, 
kad tokie žmonės dažnai dirba 
ir neva katalikišką darbą, kad 
pritraukti nesąmoningus katali
kus. Pritraukia katalikus, juos

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt — Marijona Markonlutš,
4115 Washlngton St., Roslindale, 

Tel. Parkvay 7273-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininko.

•V. JONO EV. BL. PA6ALP1NSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sbcth St, So. Boston, Mas* 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mas*

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 499 
E. 7th St. So. Boston. Mas*. 

. w w v. v y. v w w

Įvesk Vienodą Šilumą Į Sav* Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite į 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 metam* išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt Iki Spalių • October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES 1KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346----

išnaudoja savo tikslams. Tokia 
buvo ir Lietuvos išdavimo pra
džia.

Parapijų klebonas sunku prie
šintis tokiam darbui, kuris dir
bamas katalikų vardu, kad ir 
aiškiai žino, kad tas darbas dir
bamas ne katalikų gerovei. Tai
gi katalikai. kurie visuomet 
sunkiai darbuojasi dėl savo pa
rapijos, bažnyčios, lietuvybės ir 
katalikybės, turi atsargiai žiū
rėti į tokius veikėjus, kurie ne
priklauso nė prie vienos para
pijos. kurie sakosi “mes esame 
iš visų parapijų”. Saugokimės 
netikrų pranašų, pariziejų.

Jau mes žinome kas įvyko 
Lietuvoje, kurios valdžioje bu
vo taip pat pasivadinę bepar- 
tyviški tautininkai žmonės, 
kurie kai kada dėjosi net kata
likais, bet jų darbai nebuvo ka
talikiški. Saugokimės žmonių, 
kurie prisidengia katalikybe, o 
dirba priešingą katalikybei dar
bą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 8roadway So. Boston, Mas*.

Juozas M. Dffis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausias rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

>
i Taipgi ir pataisau.

8SS WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass. 

L.,.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogą dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitllavlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI

Joseph Y.C
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
8o» Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Reaidence: 198 M SL, So. Boston.

TeL 8OU Boston 1437 
Tol. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas P. B. Zaletskas
Grabo r1 M Ir Bslsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU BssMvr 0816
Tel. ŠOU Boston 2909
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Išvažiavo Rekolekcijoms
šią savaitę mūsų par. vika

ras kun. P. P. Karlonas, išva
žiavo rekolekcijoms.

WOODSTOCK
T Y P E. W R 11 E R 3

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

M. J. Bassett Hardmre C#.

30 Middlesex St. Tel. 5071 Lowell, Mass.

Neikiek kokybė neprastesnė. Faktinai, 1940 m. Ge
neral Electric Šaldytuvai geresni, negu kada yra buvę. 
Aukštos rūšies darbas, kokybė, elegantiškumas ir ekono
miškumas operuoti yra didesnis, kada praeityje yra bu
vęs.

Neatsižvelgiant j visus minėtus pagerinimus, galite 
pirkti naują modelį už daug mažesnę kainą, kaip kada 
galėjome Jums pasiųlyti. Išspręsk 
tuvą pasiųlytą proga!

“Wisi Depozitai Garantuojami”

Edison Skops
Ir ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS

1

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
įvyksRugsėjoj19 ir;20 <dd., 1940 

iv. Petro Lietuvių Parapijoj 
' So. Boston, Mass.

LOS 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.

DAR DU SVARBŪS 
SEIMAI

Rugsėjo 4—5 dienomis, 
Hartford, Conn. įvyks me
tiniai Vargonininkų ir 
Chorų Sąjungų Seimai. Ta 
proga noriu priminti ger
biamiems vargonininkams 
ir chorams, kad Seimo 
sveikinimai nebūtų tušti.

Kaip žinote pereitų metų 
Seimo nutarimas, kas link 
laikraščio “Muzikos Žinių” 
palaikymo ne visų yra iš
pildytas. Būtent, kad kiek
vienas choras su vedėju 
pasistengtų gauti nema
žiau kaip 10 prenumeratų 
savo organui “Muzikos Ži-

nioms”. Lig šiol šią kvotą 
išpildė tik maža dalis var
gonininkų ir chorų. Todėl 
siunčiant Seimui sveikini
mą, nepamirškite kartu 
atsiųsti ir 10 prenumeratų. 
Tuomet jūsų sveikinimai 
Seime bus reikšmingi ir 
maloniai priimti.

Seimo adresas:
41 Capitol Avė. 

Hartford, Conn.
N. Kulys.

Šiais metais Vargoninin
kų ir Chorų Sąjungos Sei
me, Hartford, Conn. “Mu
zikos Žinių” administraci
ja ketina turėti atspaus-

This Bank
Transacting a general banking 
business, this Bank offers the 
services of its departments in 
the confidence that all matters 
entrusted to it will be handled 
to your entire satisfaction.

HOME 
NATIONAL BANK 

OF BROCKTON 
34 School Street

Member Federal Deposit Insurance Corporation

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
! ii -

PHONE

dintų naujų kūrinių muci-l 
kos - dainų . parodą (dis-l 
play).

Dalyvaujantiems seime 
bus gera proga susipažino 
ti su išstatytais kūriniais^ 
ir jų pasipirkti. , d

“Muzikos Žinios” 
1850 Wabasia Avė. 

Chicago, UI.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. į- 
vyksta L. Legionierių S. Radze
vičiaus 4 posto piknikas Shuet- 
zen parke, New Britaino prie-i 
miestyj. Vieta graži ri visoj a- 
pylinkėj žinoma. Legionieriai 
nuoširdžiai kviečia visus atsi-i 
lankyti ir paremti jų darbuotę. 
Jie visus tinkamai priims. L. 
Legionieriai gražiai darbuojasi, 
sušelpdami savo narius, nelai
mei ištikus; nepamiršta miru
siųjų, užprašydami jų intencijai 
šv. mišias; kelia tautos vardą, 
dalyvaudami tarpe svetimtau
čių. Tad sueikime visi į L. Le
gionierių pikniką.

Lietuvių radio vietinė grupė 
rengia pikniką 15-tą rugsėjo, 
Glastonbury, Conn., Hartfordo 
lietuvių draugijų parke. Ši gru
pė verta paramos, nes uoliai 
darbuojasi ir palinksmina lietu
višką visuomenę gražiomis lie
tuviškomis dainomis, kiekvieną 
sekmadienį 10-tą vai. rytą.

ra pavyzdys kitiems lietuviams-| mas kodaugiausia, kurie tik tu-Į 
lietuvaitėms, nes šiandien daž- ri balsą rašytis į parapijos cho- 
nai pasitaiko mišrios sutuoktu- rą.
vės, tautybės atžvilgiu, kurios! A. Stanišauskas važiuoja į 
skaudžiai atsiliepia į ištautėji- Į Vargonininkų Sąjungos Seimą, 
mą. Dar daugiau, tokios mišrios Po seimo važiuos į Boston ir 
vestuvės paneigia ir įžeidžia te- Norwood, Mass.
vėlių ilgametinį rūpestį beauk- j Pas mus šiuo laiku darbai la-1 

lėjant, palikdamos neišdildomą bai gerai eina. Kažin kodėl iš 
žaizdą jųjų širdyse. j kitur jaunimo neatvyksta, o y-

Garbė tenlęa šiai jaunai porai, pač kurie moka kokį darbą. Į 
kuri yra pavyzdžiu ir kitiems. Darbų yra visokių daug dirba I 
Medaus mėnesį praleisti išvyko (karo reikalams 
į Maine Statė.

Jauniesiems linkiu gausios 
Dievo palaimos naujoje gyveni
mo eroje ir toliaus pasilikti iš
tikimais Bažnyčiai ir lietuvybei. 

Kibirkštis.

GENERAL ELECTRIC 
REFRIGERATORIŲ 

KAINOS PASIEKĖ DUGNĄ! 
Aktualiai sutaupysi 130 iki $60 tarpe 

šių metų ir pereitų metų

Pavojingai Serga
Pereitą savaitę pavojingai su

sirgo Julijona Vainienė, gyv. 
Chapman St., ir tapo išvežta į 
Šv. Pranciškaus ligoninę, Hart
ford, Conn. Lai Dievulis laimina 
ligonę. Pasimelskime, nes Juli
jona yra daug nukentėjus ir ne
tik ji pati, bet ir jos šeimos na
riai. Pati būdama silpnos svei
katos nekartą parodė savo gai
lestingą širdį kitiems ligoniams.

Daug Vedybų
Pagal miesto pranešimo nuo 

rugpiūčio 1 d. iki rugpiūčio 23 
d., buvo 67 vedybos. Tai aukš
čiausia rekordas, kaip kada bu
vo mūsų mieste.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
sugrįžo iš kunigų rekolekcijų, o 
vikaras kun. V. Ražaitis išvyko 
rekolekcijoms. Kun. B. Ribokas 
lankėsi pas savo tėvelius.

Parapijos choras turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą, kur iš
rinko du atstovus į Chorų Są
jungos seimą, rugsėjo 5 d. 
Hartford, Conn. p. V. Kamins- 
kiūtę ir p. Šumskytę. Choras nu
tarė turėti vaidinimą ir koncer
tą — spalių 20 d. Komisija: p. 
Dulbytė, p. Gustaitė, p. Ribo
kas, p. Barnotas ir A. Stanišau- 
skas.

Choro privatiškas metinis iš
važiavimas įvyks rugpiūčio 31, 
tuoj po sumos.

Choro pamokos jau prasideda 
penktadienį. Jaunimas kviečia-

Tel. 5-«52

WEBSTB DRUG CO.
MES PASIIMAM IR NUVEŽAM

VISUS RECEPTUS 
Webstcr*( Belvidere Phartnacy 

255 High SL Tel. 2-14S1 
Webeter's Drug Store

747 Merrimack St. Tel. 2-3231 
Wsbst4r*s Centraville Phąrmacy

401 Bridge SL Tel. 2-5711 
Webster's Depot Pharmacy
410 Middesex St. Tel. 2-7051 

Webster*s Highland Pharmacy 

337 Westford SL Low«ll, Mass.
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Susituokė
šeštadienį, rugp. 24 d., 

Kazimiero par. bažnyčioje priė
mė Moterystės Sakramentą p-lė Į 
Marija Norkūnaitė, duktė pa-Į 
trijotingų ir katalikiškų tėvų 
Vlado ir Gentrudos Norkūnų, 
3U p. Kazimieru Liutkevičiuj 
kuris taip pat išauklėtas lietu
viškoj ir katalikiškoj dvasioj.

Minėtą dieną bažnyčia buvo 
išpuošta įvairiausiomis gėlėmis 
rūpesčiu giminių ir draugų, kas 
sudarė malonų įspūdį.

Liudininkais buvo p-lė O. Nor
kūnaitė, J. Matulaitis, p. Vale
rija Križinauskaitė, Juozas Nor
kūnas, p. Kazimiera Gedrimai- 
tė ir Vilimas Liutkevičius. Ves
tuvių žiedus nešė vaikutis p. 
Žiūrys; jį sekė su gėlių bukietais 
mažytės mergaitės: B. Kvara- 
tiejūtė ir D. Abojūtė. Suteikė 
šliūbą ir atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias jaunųjų intencijai 
naujasis parapijos klebonas 
kun. E. Gradeckas.

Parapijos choras puikiai su
giedojo Emerson Mass. E in 
Flat, vadovaujant gabiai vargo
nininkei p-niai A. Kripienei.

Po pamaldų parapijos salėj į- 
vyko vestuvių bankietas.

Nors tą.dieną New Havene 
buvo antros vestuvės ir “Sho- 
wer party”, bet dalyvaujančių 
matėsi ganą {apačiai; ir neste
bėtina, nes -abu yra lietuviai ir 
praktikuojanti katalikai. Tai y-

Lowell, Mass.

THE LOtai HVE CEHTS SAV1HGS BANK

SVEIKINIMAI NUO

UNHED CLOAK t SIHT CO.

i

••«TON COM9ANT

MODELIS L* — 6-C 
$114.95 DIDELIS 

6 Kub. pM. MODELIS

DABAR, pirkti šaldy-

Štai Dėlko
G-E Triple-Thrift 
ŠALDYTUVAS

1940 m. Reikštą Pirkti

* Je žemos Kainos 
žemiausios G-E istori
joje!

* Taupus srovei,
šis pareiškimas yra re
miamas General Elec
tric Company, didžiau
sios elektrikos įstaigos.

* Taupus Užlaikyti 
įrodyta yra daugiau 
negu 1,250,000 herme- 
tically - antspauduotų 
G-E šaldytuvų mašinų, 
įtąrio* dabar operuoja
mos!
NEREIKIA ĮMOKĖTI

GEROS IŠLYGOS
Mažiau negu $1. j savaitę 

(Mėnesiniai
Išsimokė jimai)

Mkhael J. SuHhon, Ine.
Baldai namams ir ofisams 

218-222-226 Essex Str., 257-259 So. Union Street 
Telefonas 6157—2-4477 Lawrence, Mass.

D 

Dažai, Popiera Sieninė, Virtuvėms įrankiai ir tt. 
258-262 Park St. Tel. 6064 Lawrence, Mass.

Grindis išlyginam ir senas atnaujinam
80 Amesbury St. Tel. 5267 Lawrence, Mass.

Inkorporuotas 1854 
Dopozitus priima nuo 5c iki $4,000 

Nuošimčiai prasideda su keikvienu mėnesiu 
34 John St. Tel. 6807 Lowell, Mass.

Chander's Hower Shop
Įvairios gėlės pristatoma užsakius telegrafu ir tt. 

162 Essex St. Tel. 2-5246 Lawrence, Mass.

. t A. Wkon Coopany
Garantuojamas Kuras $

4-pgliš, Koksai; Aliejus pečiams kūrenti ir tt.
Tel. 6328

OZisas Šun Name — TeL 2-3891, Low^lL Mass.

H. 1 Unwin Co.
Atliekame įvairius statybos baigos darbus 

116 Spruce St. Tel. 7853 Lawrence, Mass.

C. W. DiHon
Parduodame — CHRYSLER — PLYMOUTH

1-15 Oxford St. Tel. 2-4522 Lawrence, Mass.

11. Lee t Co.,inc.
APDRAUDA V 

dfiapentral SU -, Tek 72U—LoweHrMees.
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