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biausia diena Amerikos i 
istorijoj. Šiais metais su
eina 165 metai nuo Nepri
klausomybės paskelbimo. į 

Kiekvienai valstybei ne
priklausomybės diena yra 
svarbi ir brangi. Lietuva, 
pagyvenus 22 metu nepri-, 
klausoma ir laisva, kada 
žiaurusis Sovietų Stalinas) 
su savo raudonąja jėga pa- i 
vergė Lietuvą, progai pa-j 
si taikius sukilo mūsų ge-) _ , , ,
riausi sūnūs ir dukterys,!, ,St°^holT: «^edija bir- 
kad nusikratytų barbariš- “L10 30 ~Nors. b“v0 
ką vergiją. Taip tai verti-If88^- kad prasidėjus Vo- 
narna nepriklausomybė ir kletlJos - Rusijos karui 
i_:_ & i Kaune jvyko sukilimas.;

Sukilo lietuviai prieš Lie-1 
•mą kartą nuo paskel- tuvos pavergėjus Sovietų 
nepriklausomybės A- raudonuosius. Kauno gat- 

kos demokratijai grę- vėse įvyko kruvinas susi
uvo jus. rėmimas. Sovietų ginkluo-
įerikos atsakymas y- įos jėgos puolė Lietuvos 
i milžiniška apsaugos' vaduotojus. Mūšiuose na- 
ama’ Amerika smar- J naudota ir artilerija. Tūk- 
uošiasi apsiginti nuo įstančiai lietuvių praliejo 
»likų, kas jie nebūtų, kraują ir atidavė gyvybę 

Šios šalies gyventojai y- už Lietuvos laisvę ir nė
ra pasiryžę ginti šios šalies) priklausomybę, taip pra- 
nepriklausomybę ir laisvę/neša Kauno radio. 
ir ne tik šios šalies, bet ir _. . . . . ,
kitų demokratinių valsty-| Lietuviai savanoriai ko- 
bių nepriklausomybę. laimėjo.

Vokiečiai Traukia Į Maskvą
Tūkstančiai žuvo Lietuvių Rau 400,000 Raudonųjų Pateko1

donyjų Mūšiuose
daug gyvybių paaukota iš
laisvinimui kitų.

Vokietijos okupacija lie
tuviams nėra malonumas, 
nėra gerovė, bet gal būti 
daug kartų geresnė už So
vietų komisarų raudonąją 
vergiją. Iš dviejų blogumų 
lietuviai pasirinko vieną 
mažesnį blogumą. Gal Die
vulis duos Lietuvai visiš
ką laisvę ir nepriklauso
mybę.

Melskimės už žuvusius 
dėl tėvynės Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės 
Amerikos nepriklausomy
bės šventėje ir kasdien.

Į Nacių Spąstus

Kaunas grįžo
Jung. Valystybių Prezi- lietuviams, 

dentas Rooseveltas yra pa- Sukilimas 
kartotinai pareiškęs, kad sekmadienį,

prasidėjęs 
birželio 22 d.

Amerikai Trūksta 
Amunicijos

Amerika stovi už mažųjų Tęsėsi pirmadienį, birželio 
tautų laisvę ir nepriklau- ' 23, ir tik antradienio vaka- 
somybę. Jis ir jo piliečiai re, birželio 24 d. į Kauną į- 
yra ir Lietuvos prieteliai.

Taigi minėdami Ameri
kos nepriklausomybės die
ną padarykime dar didesnį, 
pasiryžimą ginti šią šalį 
nuo visokių diktatoriškų 
izmų ir kartu ginti visų

ėjo vokiečiai ir pagelbėjo 
lietuviams išvyti raudo
nuosius okupantus.

Sukilėliai lietuviai pir
miausia užėmė 
tus, dirbtuves

v — Kauno til- 
ir valdžios

. įstaigas. Po to puolė So- tautų, o ypač musų bran- . \ ,kaliom. ir vietų okupantų barikadas 
ir karo kanuolių lizdus.

’ Lietuvių sukilimas, sako 
žinios, nustebino Sovietų 
Rusijos komisarus, kurie 
buvo Kaune. Iš karto jie 
manė, kad tai vokiečiai 

Rrašykime^^Aukšėiausiojo) 
pasauliui taikos ir ramy-' 
bės.

gios tėvynės broliams ir 
seserims padėti išsilais-; 
vinti, padėti atsistatyti iš 
tos vergijos, kurią nusi
kratė birželio 23 d., ir iš
kovoti Lietuvai visišką 
laisvę ir nepriklausomybę.

miečiais. Besigrumiant du 
Sovietų rusų batalionai 
pasidavė lietuviams.

Lietuviams pavyko Da- 
imti Sovietų Rusijos GPU 

.......... i ar
chyvą. Tai svarbūs doku
mentai.

Mes gerai suprantame, 
kad lietuviai, Lietuvos gy-

Pereitais metais, Sovietų
Rusijos raudonarmiečiams z , x .. .
užgrobus Lietuvą, Hetuviš-į1^081"^ 
ki komnaciai skelbė savo 
spaudoje, savo prakalbose 
tikrino, kad Sovietai atėjo 
į Lietuvą, kad ją apsaugo-

Hyde Park, N. Y., birže
lio 30 — Pereitą penkta
dienį, Prezidentas Roose
veltas, kalbėdamas spau
dos konferencijoje, pareiš
kė, jog esą manoma pa
siųsti Airijai šautuvų, bet 
amunicijos nebus galima 
pasiųsti, nes jos aiškiai 
pradeda trūkti Amerikos 
apsaugai.

Apie paramą Rusijai 
Prezidentas pareiškė, jog 
jis pasitarsiąs su Sumner 
Welles.

Kaip žinoma, Preziden
tas kiek ankščiau yra pa
reiškęs, kad Anglija turi 
pirmenybę gauti paramą, 
o tik po to, kai Anglija bus 
aprūpinta, jeigu bus gali
ma, gaus ir Sovietų Rusi
ja.

Vokiečiai Užėmė Lvovą

tų nuo karo, kuris prasidė- Parod® karžygišką
jo 1939 m. ir plėtėsi vaka- ,Jle au,koJ° S^s, 
rinėje Europoje. I ka? 'į^isvinti savo brolius

Rusijos bolševikai, už- 18 barbariško komunizmo 
grobę Lietuvą, atėmė visąi vergijos. T*

ilietuvių turtą ir jį nusiga
beno į Rusiją; nutiesė bol
ševikų mokyklų tinklą su
rusinimui ir subolševikini- 
mui lietuvių; uždraudė lie
tuviams dainuoti lietuviš
kas liaudies dainas ir tau
tos himną, skambinti lais
vės varpais; panaikino 
Lietuvos kariuomenę, 
Šaulius ir viską kas lietu
viška, kas tautiška, kas 
religiška.

Dabar klausimas, ar Ru
sijos bolševikų plėšikai ap
saugojo Lietuvą nuo karo? 
Lai atsako patys lietuviški 
komnaciai. Dviem dikta
toriam susikibus, Stalino

si ir žiauri toji Sovietų ko
munizmo vergija, kad tiek

Stalino saulė nebešviečia 
Lietuvos žemelėje, nors ir 
tenka gyventi vokiečių o- 
kupacijoje.

Londono miesto griuvėsiuose patapo ir Inner 
Temple, Brick Court.

Karo Bausmė Už Pasaulio

Per Latviją Į Leningradą

Berlynas, birželio 30 — 
Vokiečių karo jėgos užėmė 
Lvovą (Lembergą) pieti
niame Lenkijos fronte.

I

Mirė Paderewski
New York, birželio 30 d. 

— Vakar vakare mirė Ig- 
nac Paderewski, įžymus 
lenkų pianistas, buvęs 
Lenkijos premieras. Mirė 
sulaukęs 80 metų amžiaus 
nuo plaučių uždegimo New 
Yorko viešbuty.

Darbininką Radio Programa

Vatikanas, birželio 30 — prieš Rusiją.
Vakar per radio kalbėjo į “Sekite mane šį paskuti- 
visą pasaulį Jo Šventenybė nį kartą — kada Karelijie- 
Pijus XII apie karo baise- čiai vėl sukilo ir Suomijai 
nybes. Pijus XII pareiškė, pasirodė naujos dienos au- 
kad karo kančios yra tai šra”, jis šaukia. 
Aukščiausiojo bausmės 
žmonijai už nuodėmes. Po 
karo įvyks nauja taikos e- 
ra ir viltis. . j

Plačiai kalbėjo apie karo nę ir pavergti mūsų žmo- 
baisenybes, bet tiesioginiai nes... 
nepriminė Vokietijos - Ru- brutaliai užpuolė 
sijos karo, 
spėliojo. bombomis.

Jo Šventenybė Pijus XII reikalauja naujų 
atsišaukė į katalikus atsi- kojimų”, 
duoti Dievui.

Po šių visų išbandymų 
tikėkime, kad tautos susi
lauks teisingumo, 
bės ir taikos.

okietijos radio žinio-Įsą pasiekė Stalino tvirto
mis, birželio 30 d., vokie-lves, kurios buvo statomos 
čių karo jėgos apsupo So-inuo pat pereito pasaulinio 
vietų raudonarmiečius ir karo, ir jas smarkiai ap- 
Minską ir kelyje į Maskvą, 
kuris randasi apie 400 my-į 
lių. Kitos Vokietijos karo i 
jėgos apsupo Lucką ir yra 
kelyje į Kievą, derlingos 
Ukrainos sostinę.

Šiandien militariniai ek
spertai stato klausimą ar 
beliko dar Sovietų raudo
nųjų tokios jėgos, kurios 
galėtų sulaikyti vokiečius 
nuo užėmimo Maskvos ir 
kitų svarbių Sovietų pozi
cijų?

Sakoma, kad Vokiečiai 
visiškai sutriuškino Sovie
tų frontą Pabaltijo valsty
bėse. Iš Latvijos žygiuoja 
į Leningradą.

Iš Prancūzijos 
gautas žinias 
jos - Rusijos karo frontų, 
kad Vokietijos karo jėgos, 
prieš užimant Minską, ap
supo Sovietų 400,000 rau
donųjų, kurie beabejo be 
mūšio turėjo pasiduoti.

Sovietų karo jėgos taip 
išsklaidytos, sako vokiečių 
žinios, kad Maskva nebe
turi jokio susisiekimo su 
savo karo vadovybe karo 
frontuose. Maskva naudo
jasi vokiečių pranešimais.

Vokiečiai sunaikino 4107. Hitleris jiems rengia, tai 
Sovietų lėktuvus, 2233, savo sekėjams Amerikoj 
tankus, 1297 apginkluotus būtų įsakęs ne streikus 
sunkvežimius, ir paėmė į kelti, o dirbti i" 
nelaisvę daugiau kai 40,- ir visas pastangas dėti, 
000 raudonųjų.

Vokietijos karo jėgos e- ką įstūmus į karą.

•9

skelbia 
iš Vokieti-

daužė.
Pranešime sakoma, kad 

Vokietijos karo jėgos, ant
radienį, birželio 24 d. užė
mė Vilnių ir Kauną ir tą 
pačią dieną užėmė Lietu
vių Brastą.

Kaip žinoma, sekmadie
nį, birželio 22 d. lietuviai 
savanoriai sukilo prieš pa
vergėjus bolševikus Kau
ne. Sukilimai plėtėsi ir ki
tuose Lietuvos miestuose. 
Lietuvos sukilėliai grūmė
si su bolševikais okupan
tais per dvi dienas, lūks- 
tančiai žuvo. Bet lietuviai 
išlaisvino savo laikinąją 

Į sostinę Kauną. Vokiečiai 
įėjo į Kauną, kada jis jau 
buvo lietuvių valdomas.

Anglai Padarė Daug 
Nuostolių Vokietijai

Londonas, birželio 30 — 
Anglijos oro laivynas 
smarkiai bombardavo Vo
kietijos miestus — Breme
ną ir Hamburgą. Padarė 
daug nuostolių.

Jei Sovietų Rusijos ko
misarai būtų žinoję, ką

iš pašėlimo

kad ko greičiausia Ameri-

“Jūs žinote priešą. Jūs 
žinote jo begailestingą tik
slą sugriauti mūsų namus, i 
mūsų religiją, mūsų tėvy-

be priežasties jis 
ramią 

kaip daugelis tautą ir visą šalį nusėjo 
Tautos ateitis' 

pašiau-1 
sako Manner-

heim.
• v

Švedų Savanoriai Suomijojramy- v * 1
i

Kaune Palaidotos Sukilimo

Iš Kalėjimų Paleisti Politiniai 
Kaliniai

šeštadienį, liepos 5 d. įvyks Darbininkų Radio 
programa paminėjimui Amerikos nepriklausomybės 
šventės. Programą išpildyti kviečiamas jaunuolių or
kestras ir kiti.

Tą dieną prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1150 kilocycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, 
muzikos ir pranešimų.

Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra-
saulė visai užgeso. Hitlerio dio programoje. Skelbimus ir pranešimus siųskite a- 
armija jau artinasi į Mas- dresu: Darbininkų Radio, 366 Broadway, So. Boston, 
kvą. ,c* ’U1

Lietuviai džiaugiasi, kadlNorwood 1449.
Mass. arba telephonuokite: SOUth Boston 2680 arba

Stockholmas, birželio 30,* v v * m
Suomiai Gina Savo Žemę
Helsinki, Suomija, birže- rilį užsirašė Suomijos kon- 

lio 30 — ; 
jėgos vėl grumiasi su So
vietų raudonarmiečiais 
600 mylių karo fronte. 
Suomijos karo vadas Man- 
nerheim atsišaukė į visą 
tautą, kad jį sektų ir padė
tų laimėti* “šventą: t karą”

Birželio 26 d. Kaune iš
kilmingai palaidoti Lietu
vos gelbėtojai — savano
riai, kurie žuvo kautynėse 
su Rusijos raudonarmie
čiais. Naujoji Lietuvos 
valdžia iš kalėjimų paleido 
visus politinius kalinius, 
kurių Sovietų komisarai 
nesuspėjo išvežti į Rusiją

Kaip bus tvarkomas bol
ševikų buvęs užgrobtas ir

’• I

kontroliuos. Pabaltijo ir 
kitos valstybės gal tik išsi
laisvins ir nepriklausomai 
galės tvarkytis tik pasi
baigus karui. Ir tai labai 
priklausys nuo to, kaip šis 
pasaulinis karas baigsis.

Lietuvoje gyvenimas 
normalėje. Naujoji vyriau
sybė paskelbė atstatysian- 
ti sociali ir ekonominį gy
venimą, kurį buvo sugrio-

Suomijos karo |,u^ate karui Prieš Sovietų valytasis plotas ir jame vę Sovietų Rusijos krūvi-
Rusiją.

Gen. Linder, kuris vado- tarpu 
vavo švedų daliniams Ru- nepasakoma. Viena aišku, 
sijos - Suomijos kare, at- kad Pabaltijo valstybės 
vyko į Helsinkį, kad pa-sudaro savo vyriausybes, 
ruoštų sudarymą švedų bet gal būti jos nebus sa- 
korpuso. Ivarankiškos. Vokietija jas

gyvenančios tautos tuo
i nieko konkretaus

nieji komisarai.
Vokiečių karo vadovybė 

glaudžiame kontakte su 
Lietuvos sukilėlių laikiną
ja vyriausybe, apsidariusia 
sukilimo metu, birželio 23.\ 
dieną. i8iSb
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iškilmingai Pagerbė Kun. P. M. Jurą 

Ir Kun. J. Skalandj
Lavrrence, Mass. — Kun. Pr. 

M. Jurui, Šv. Pranciškaus par. 
klebonui, birželio 16 d. sukako 
50 metų amžiaus, o birželio 5 d., 
šios parapijos vikarui kun. J. 
Skalandžiui suėjo 10 metų jo 
kunigavimo. Lawrenciečiai į- 
vertindami savo dvasios vadų 
nuoširdumą, birželio 22 d., pa
rapijos salėje surengė iškilmin
gą bankietą, į kurį susirinko 
virš keturių šimtų žmonių. Sta
lai buvo apkrauti įvairiais, ska
niais valgiais ir papuošti gyvo
mis gėlėmis. Prie garbės stalo 
matėsi labai daug įžymių profe- 
sijonalų, Lietuvos konsulas, 
adv. A. O. Shallna, miesto auk-' 
štų valdininkų, kurių tarpe ir

viekas, MIC., kun. J. švagždys, 
kun. Pr. Virmauskis, kun. Aug. 
Petraitis, kun. P. Strakauskas, 
kun. P. Juraitis, kun. J. Pad- 
vaiskas, kun. dr. J. Jončius, 
kun. J. Petrauskas, kun. A. 
Baltrušiūnas, kun. K. Baraus
kas, kun. Ragažinskas, ir kun. 

Į K. Jenkus.
! Jubiliejatų garbei dr. J. An
tanėlis puikiai sudainavo porą 
j dainelių, o paskui gražiai padai
navo keletą liaudies dainų cho
ras, vadovaujamas p. P. Sako. 
Pasakyta daug kalbų ir pa- 

I reikšta juibiliejatams širdingų 
i linkėjimų ir įteikta gražių dova
nų. Vakaro vedėju buvo kun. dr. 

pats miesto mayoras. Iš kunigų J- Navickas, MIC., Tėvų Mari- 
dalyvavo šie: kun. Dr. J. Na- jonų provincijolas. Rap.

Hooveris Pasmerkė Karo 
Pagalbą Sovietams

Chicago, III., birželio 30, dienos Nacių - Sovietų ka- 
— Vakar kalbėjo per radio ro.
Herbert Hoover, buvęs “Nėra abejonės, jog mes 
Jung. Valstybių preziden- savo pažadėtą pagalbą 
tas. Jis kalbėdamas apie Rusijai ištęsėsime”, pridū- 
Vokietijos - Rusijos karą rė Mr. Hoover, atkreipda- 
pasmerkė Jung. Valstybių mas visų dėmesį į Prezi- 
valdžios pasižadėjimą teik- dento Roosevelto atšaldy
ti pagalbą Sovietų Rusijai, mą Sovietų Rusijos kredi- 
kaipo vienai “iš kruviniau- tų sumoje $40,000,000 ir 
šių tiranijų ir terorų žino- pažadėjimą Rusijai visą 
mų istorijoj”. ! galimą pagalbą jos .kovoje

Herbert Hoover pareiš- prieš Nacių - Vokietiją, 
kė, kad Komunistų Inter- 
nationalas nuolatiniai ruo- ir įstosime į karą ir mes 
šė pasaulinius sąmokslus laimėsime, tai mes laimė- 
prieš demokratiją ir Ko- sime Stalinui sustiprini- 
munistų Partija Ameriko-mui komunizmo Rusijoj ir 
je, veikdama pagal įsaky- didesnę progą jį išplėsti 
mus iš Maskvos, dėjo pa-. pasaulyj”, sako Hoover. 
stangas sutrukdyti tauti-į Mr. Hoover vėl pasisakė 
nio- apsigynimo darbus j už didesnę pagalbą Angli- 
streikais iki paskutinės ■ jai.

r

ANT VIENO RATO — Gražus darbas, jeigu jį my- 
Du turistai, kurie keliavo per Kanados kalnuotas 

sritis ir padarė 496 mylias, jie keliavo, kaip vaizde ma
tome ant šios rūšies vienračių. Ar ne triksas!

Ii.

-1

Laiškas Iš Pavergtos 
Lietuves

i j

“Jeigu mes eisime toliau

Stalinui sustiprini-

PRANCŪZIJA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU SOVIETŲ 

RUSIJA
Vichy, Prancūzija, birže

lio 30 — Šiandien Prancū
zijos valdžia nutraukė di
plomatinius ryšius su So
vietų Rusija po vyriausio
jo maršalo Petain pasita
rimo su Sovietų Rusijos 
ambasadorium A. E. Bogo- 
molovu.

kiečių lėktuvus, o tuo pa
čiu metu Sovietai praradę 
21 lėktuvą.

Komunistai Staiga Tapo 
"Imperialistinio Karo" 

Salininkais

3

Didelis Pasiruošimas. Kolonijose. - 
Marianapolio Kolegijos Parke Ren-

ĮI

SOVIETAI SUSKALDĖ NACIŲ 
TANKŲ VIENETAS

Maskva, birželio 30 — 
Vokietijos tankams besi
veržiant į Minską, Sovietų 
Rusijos karo jėgos bom
bomis suskaldę tankų vie
netas, taip praneša Sovie
tų žinios.

Sovietų žinios sako, kad 
nuo karo pradžios, birželio 
22, “vokiečiai prarado ne
mažiau 2500 tankų, apie 
1500 lėktuvų ir daugiau 
kai 30,000 kareivių paimtai 
į nelaisvę”.

Raudonieji užginčija vo
kiečių žinias. Jie pripažįs
ta tik, kad rusai prarado 
850 lėktuvų, 900 tankų ir 
15,000 kareivių paimta į 
nelaisvę.

Visi jie kaltinami espiona 
žo veiksmų sąmoksle.

(Gavo Pranas Vileikis,
Newark, N. J.)

Vasario pradžioje gavo
me nuo Tamstos laišką už 
kurį nuoširdžiai dėkuoja- 
me. Ačiū, kad mūsų dar 
neužmiršti.

Naujienos pas mus nela
bai kokios. Elzbieta kaip 
sirgo taip ir tebeserga, ir, 
turbūt, nebepasveiks. Ma
mos sveikata irgi menka. 
Daktarai brangūs, o pini
gų nėra iš kur paimti. (Tai našaus J. M. Prelatas Jonas Ambotas iš Hartford, Ct.; 
kurgi gydymas veltui, kaip pamokslą pasakys, svečias iš Lietuvos, kun. Baraus- 
skelbia melagingai bolše-kas. Po pamaldų bus pasakyta momentui pritaikintų 
vikai? Red.). Visako truk- kalbų. Kalbas pasakys žymūs svečiai — amerikiečiai 
sta. Į turgų nėr ko vežti (ir ir lietuviai.
nusipirkti sunku, nes visi j Apie pietūs vyks Meno Valandos numeriai. Šiuomi 
turgai tušti). Krautuvės kviečiami visi muzikos mėgėjai užsiregistruoti pas 
tuščios, reikalingiausių tos valandos vedėjus — Br. J. Banį, MIC., Marianapo- 
daiktų sunku gauti. Jei ir Į lio Kolegijoj, pas p. Antaną Pažasį, 12 Althea St., Dor- 
gauni kokį daiktą, tai vis- chester, Mass., arba pas p. muz. J. Vaičaitį, 31 Sterling 
kas baisiai brangu. Papra-!Rd., Brockton, Mass. Galima bus registruotis net ir 
sčiausi moteriška skaralė 
ant galvos užsirišti — 13 
rublių, geltonosios drobe- ti sporto numeriai, 
lės vienas metras — 5 rb.
(seniau buvo tik 60 centų), tęsis ligi vėlumos. Manoma, kad šokiai užsitęs Ii 
kartūno met. 7 rub., čeve- vai. vakaro, 
rykai — 100 rub., vyriški Dienos judesiuose, prie didžiai nusikėtusių ; 
batai — 300 rub., vilnonio I niųjų medžių, pavėsyje, vaišingos šeimininkės nu 
audeklo metras, kuris se- džiai patarnaus su skaniais valgiais ir gėrimais, 
niau buvo 15—25 lit., tai 
dabar 240—300 rub. Ir vis- progos pasivaišinti, pasišnekėti, ir pažintis sustipri; 
kas neišpasakytai brangu, j bei naujas užmegsti.

Daug reikalingų dalykų, į 
kaip siūlų, vinių, geležies, 
gumos išdirbinių, T 
dėlių, kaikurių vaistų ir 
kt. beveik visai negalima I 
gauti.

Mums kaimiečiams sun
ku, bet miestelėnams dar j 
sunkiau. Mes, ačiū Dievui, 
maisto kolkas užtenkam 

| savo, o drabužiams grįžta 
senoji gadynė: moterys su
siieškojo senus ratelius, 
suskubo verpti, austi ir vėl 
naminiais drabužiais apsi
rengsime. Kiek sunkiau su 
avalyne. Bet dabar apie 
batus nesvajojam, džiau
giamės pasidirbę klumpes.

Blogiausia yra su me
džiais. Šiemet miško dėl

gėjų Kruopštus Planavimas. - 
Vakare ĮvylJ“FIREWORKS”.

Areštavo 29 Svetimšalius

I
I Marianapolis, Thompson, Conn., birželio 26 d., — 
Gauta žinių, kad Lietuvių Dienoje, Liepos 4-tą, š. m., 
Kolegijos Rezidencijoj įvyks daug naujienybių, kurių 
dar ligi šiol Marianapolyj nėra buvę.

10 vai. (vasaros laiku), iškilmingas šv. mišias at-

vykstant programai prie mikrofono.
Tuojaus po pietų prasidės baseball žaidimas

Sporto programai besibaigiant įvyks ir šake

Suvažiavę svečiai ir viešnios turės puikiau <

Bus ir “surprizų”.
Vakare, įvyks labai gražios ir kombinuotos, lie- 

laikro- Pos ^-sios minėjimo, FIREWORKS”. Tai bus ko pasi- 
- žiūrėti.

Rengėjai, nuo pelno 10% skiria Lietuvos vadavi- 
| mo reikalams.

Kviečiami visi lietuviai ir lietuvaitės, seni ir jau
ni, suaugę ir maži, atvykti Liepos 4-tą į Marianapolio 
Kolegijos parką ir praleisti dieną tikrai lietuviškoje 
aplinkumoje.

v • —

Istanbul, Turkija, birže
lio 30 — Pranešama, kad 
Prancūzijos ministerių ka
bineto vice-premieras Jac- ____  _____  ________
ques Benoist - Mechin pa-Į — —
siūlęs Turkijos valdžiai už- mą, ir įkūrė Industrijinę 
imti šiaurinę Siriją, pirm Tarybą, 
negu ją užims Britanija. “

I

statybos valdžia visai ne
parduoda, o mums savo 

Į triobas verkiant reikia 
: statyti, nes senosios jau 
| baigia griūti. O malkų dėl 
į kurianimo ir netaip leng- 
gva gauti kaip seniau ne
nusipirksi, kiek nori ir ka
da nori, I
kiek tau paskirs valdžia. O 
kas turi savo krūmų tai vėl 
negali kirsti kiek nori. Pir
ma turi gaut iš valdžios

būtų 3-čioj klasėje. Elenu- 
tė ketvirtoj klasėj, bet 
skaitant senobiniai, ji dar 
neseniai būtų įstojusi į 2- 
rą klasę.

Dabar mes gyvenam tam
sybės laikus. Tokius lai
kus, kokie buvo prieš 40 

, kaip 
nuobodu yra gyventi be 
laikraščių ir be kalendo
rių, prie kurių visi buvome 
labai pripratę. Tiesa, eina

bet tiek gausi, metų. įsivaizdink,

Reikalauja Darbininkų

New York, birželio 30 — 
Komunistų partija staiga 
persiorientavo ir pasisakė 

į už “besąlyginę” Jung. Val- 
reitais metais užgrobė So- IT* i
vietai iš Suomijos, bet Ru
sijos karo jėgos atmušė ir 
neįleido, skelbia Maskvos 
žinios. Tos pačios žinios 
paduoda, kad vakar raudo
nieji lakūnai nušovė 53 vo- perialistų kova” ir griežtai

Maskva, birželio 30—Vo
kiečių karo jėgos bandė 
laivais įplaukti į Viipuri 
uostą (Suomijoj), kurį pe-|

kovai prieš Hitlerį .
Prieš Vokietijos - Rusi

jos karą, komunistai tvir
tai laikėsi ir skelbė, kad 
Europos karas yra tai “im-

New York, birželio 30 — 
Jung. Valstybių slaptosios 
policijos agentai areštavo 
29 svetimšalius, iš kurių 
trys moterys ir 22 vokie
čiai, praneša Jung. Valsty
bių Federalio Biuro direk
torius J. Edgar Hoover.

Jūs tikrai sutaupysite pinigų per
SAVINGS
GYVYBES

BANK
APDRAUDĄ

' Fr^E Į! 
B^OKLEtL

Taupyk per paštą, 
tegu laiškanešys 
būna pasiuntinys į 

Banką.
Indėlių Nuošimčiai 

Prasideda 10-to 
kiekvieno mėnesio

Address

INGS

SAVINCSBANK

—------- — 1355-1375 $1. Boiton.

priešinosi Jung. Valsty
bėms įsivelti į karą arba 
teikti Britanijai pagalbą.

Vadinasi, šiandien Euro
pos karas komunistams 
nebeimperialistinis; ko
munistai ne tik nesiprieši
na Jung. Valstybėms įsi
velti į karą, bet tiesioginiai 
stoja už Amerikos įstoji
mą į karą ir už teikimą di
desnės pagalbos Anglijai.

Sakoma, kad Komunistų 
partija Amerikoj gavo to
kį įsakymą iš viršūnių ir 
tas įsakymas buvo vien
balsiai priimtas birželio 29 
d. masiniame susirinkime 
New Yorke.

Štai kaip greit pasikeitė 
Stalino saulės, garbintojų 
poteriai.

Šiais laikais Jung. Vals
tybių valdžios įstaigos rei
kalauja darbininkų, kurie 
moka kokį nors darbą. Lie-i 
tuviai, kurie moka kokį 
nors darbą, turėtų kreiptis 
į valdžios įstaigas ir išpil
dyti aplikacijas. Aplikaci
jų galima gauti pašto sky
riuose, Civilės tarnybos į- 
staigose.

Štai šiomis dienomis ga
vome pranešimų iš Karo ir 
Laivyno departmentų rei
kalavimus darbininkų. Ga
lite kreiptis į Karo depart- 
mentą, Springfield Armo- 
ry, Springfield, Mass. ir 
Laivyno departmentą, U- 
nited Statės Navy Yard, 
Boston, Mass.

Nauja Taryba Suvienija 
Unijas Artimesniam 
Bendradarbiavimui

Tarybos veikimas platus. 
Jos svarbiausias siekis — 
bendradarbiavimas. Tary
ba sudaryta iš 24 narių. 
Dvylika tarybos narių ski
ria Gamybos ministerija, 
o kitus dvylika skiria uni
jos. Pagal patiektos kons- 

j titucijos Tarybos pirmi
ninką skiria ministerija, ir 
vice - pirmininką skiria 
darbininkai - unijos. Mi
nisterija ir unijos skiria 
sekretorius, kurie veikia 
bendrai. Taryba renkasi 
kas trys mėnesiai arba ir skyrė daugiau, bet ir tai vi- 
’ - ----- 1 Įsi dejuoja, k"'’ - ---- "*''idažniau, pagal reikalą.

Permainos Anglijos 
Valdžioje

leidimą ir ant leidimo yra vienas kitas įikrašt’pa|ai.
nurodyta kiek gali kirsti. kis liet, kalba, bet tik žo-

Rudenį komisija vaikš- džiai lietuviški, o dvasia y- 
čiojo po namus ir suraši- 

I nėjo visus, kiek kas turi 
žemės, kiek žmonių šeimy- • 
noje, kiek turi kubiškų 
metrų gatavų malkų, ir 
kiek galėtum nuo savo že
mės prisikirsti. Paskui 
valsčius paskirstė (ir išda
vė leidimus), kiek kas gali 
miško pirkti. Kurie turėjo 
dideles šeimynas ir visai 
neturėjo malkų, tiems pas-

v • v •

i

ra bedieviška ir šimtą nuo
šimčių rusiški ir jie yra 
pilni melagyščių. Todėl 
mažai kas juos ir skaito. O 
kalendorių šiemet Lietu
voje visai nėra. Dienas 
skaitom ant pirštų.

Tai tokios naujienos pas 
mus. Daug kas būtų gali
ma parašyti, bet viską į 
vieną laišką nesurašysi. 
Kadangi laiškai labai ilgai 
eina tai mums rūpi, kad šis 
laiškas nepražūtų.

Linkim viso labo, Tams- - 
tai, sudiev!

si dejuoja, kad po mažai 
tegavę. Mums ligšiol dar 
nepaskyrė, nors jau šian
dien 24 d. vasario turim. 
Savo malkų neturėjom, tai 
jau baigiam paskutines 
tvoras deginti.

Šieno 4 vežimus pirkom, 
tai pašaro lig pavasario 
gal užteksime.

Mūsų miestelyje visi val
dininkai dar tebėra lietu
viai, bet kitur girdėt jau 
yra ir žydų ir rusų valdi
ninkų paskirtų.

Jono Pranukas ir Elenu- 
tė dar tebeina į mokyklą. 
Pranukas mokinasi jau 
septintoj klasoj. Nesiste
bėk, kad taip greit Įstojo Į 
7-tą klasę, nes pas mus da
bar klasių yra daug, o 
mokslas žemas. Skaitant 
su nepriklausomos Lietu
vos mokslu tai jis dar tebe-

Londonas, birželio 30 — 
Anglijos premieras Chur
chill padarė pakeitimus 
ministerių kabinete. Tai 
antras pakeitimas laike 
dviejų mėnesių._________

Londonas — Anglija yra 
didžiausia darbdavių ir 
darbininkų šalis. Čia dar
bininkai yra gerai organi
zuoti. Dabartinio karo me
tu Gamybos ministerija, 
kurios kontrolėje yra in
dustrijos r įstaigoj, turėjo 
konferenlciją su Amatų Li
nijų viršininkais pasitari-

Vengrija Paskelbė Karą 
Rusijai

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JCSŲ 
PINIGUS

CASPER’S BEAUTY SALOM

Budapeštas, birželio 30, 
— Rusijos lakūnams be 
pertraukos bombarduo
jant Vengrijos įstaigas, 
tos šalies valdžia paskelbė, 
jog tarp Rusijos ir Vengri
jos yra karo stovis. Toks 
paskelbimas padarytas 
birželio 27 d.

i Į Tel. 6PV/ 4S45
]!S3 L ST.. SO. BOSTON, MASS.
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ar maža, bus giliai įvertin
ta ir prisidės prie Lietuvos 
išlaisvinimo.

S

krašto darbininkų unijose, nes 
komunizmas nestato, nekuria, o 
tiktai griauna viską iš pamatų, 
šis elementas darbininkų tarpe 
nesudaro pavojaus kapitalui ir 
darbininkams Amerikoje, šį ele
mentą galima suvaldyti ir šia
me momente reikia suvaldyti. 

'Tatai pastarieji streikai tapo 
1 likviduoti, juos likvidavo Prez. 
Rooseveltas, pasiųsdamas ka
riuomenę, nusavindamas fabri
kus tų savininkų, kurie atsisako 
derėtis su darbininkais ir tai
kingu būdu be streikų išspręsti 
ginčus; jis likvidavo tuos ne
lemtus streikus, kuriuos išpro
vokavo komunistai, arba kom- 
nacių pasamdyti agentai aero
planų ir laivų statybos įmonėse.

Tatai patartina kapitalistų 
valdomos spaudos leidėjams ir 
redaktoriams susilaikyti nuo 

; puolimų Amerikos darbininkų ir 
jųjų unijų vadų bei reikalauti 
vyriausybę uždrausti streikuoti, 
kuomet mes žinome, kad buvo 
daug atsitikimų, kur darbinin
kai sąlygų verčiami turėjo prieš 
savo valią streikuoti ir streikus 
laimėję dabar turi gerus santy
kius su darbdaviais.

Aišku, kad pasirengimo karui, 
arba, laike patikrinimo apsau
gos mūsų kraštui, ginklavimosi 
dirbtuvėse darbininkai neuždir
bo pakankamai, kad galėtų su
balansuoti savo pragyvenimo 
lėšas kylant kainoms visokių 
produktų ir maisto, namų nuo
mų, etc. Fabrikantai, gavę už 
šimtus milijonų dolerių užsaky
mus nuo Europos kariaujančių 
šalių ir nuo savo vyriausybės 
daro didelius pelnus, nori staiga 
snsikraut milijonus peL.o; dar
bininkai matydami jog jie eks
ploatuojami. kad jie turi teisę 
gauti nors dalelę to pelno iš ga
mybos, reikalauja algų pakėli
mo, reikalauja pripažinimo jųjų 
STATUS. Ir teisingesni darbda
viai patenkina darbininkų reika
lavimus, nes jų reikalavimai lo
giški ir teisingi, bet yra ir to
kių, Kurie velija uždaryti fabri
ką negu pakelti algas - atlygi
nimą darbininkams už jųjų dar
bą arba viršlaikį, atsisako dar
bininkams pripažint teises įkur
ti uniją, derėtis su darbininkais. 
Ir šie darbdaviai praeityje ir da
bar daugiausia reikalavimų sta
to vyriausybei uždrausti darbi
ninkams streikuoti, taip besi
elgdami patarnauja komuniz
mui plėtotis darbininkų tarpe 
Amerikoje.

SKIRKIME LIETUVAI 
PRAMOGŲ PELNĄ

Padedant lietuvių tautai 
jos kovoje dėl atkovojimo 
laisvės ir nepriklausomy-; 
bes, pirmoje vietoje yra 
reikalinga nemažos pinigų- 
sumos. Veikėjams tenka 
didelė pareiga ir atsako
mybė žiūrėti, kad kiekvie
na proga būtų tinkamai 
sunaudota reikalingų su
mų sukėlimui, šiais laikais 
neturėtų būti nė vienos di
desnės ar mažesnės pra
mogos, pikniko, koncerto, 
bazaro ar kitokio parengi
mo, nuo ko bent dalis pel
no nebūtų paskirta didžia
jam ir svarbiajam tautos 
reikalui. Štai, puikų pavyz
dį rodo Lietuvių Dienos 
Marianapoly, (Thompson, 
Conn.) rengėjai, kurie viso 
tos dienos pelno dešimtą 
nuošimtį skiria Lietuvai 
gelbėti. Lietuvių Diena, 
kaip žinoma, įvyksta Lie
pos 4 d. Nėra abejonės, 
kad lietuvių visuomenė 
gausingiau lankysis į to
kius parengimus, kai ži
nios, kad pelno dalis yra 
skiriama mylimo tėvų kra
što gelbėjimui iš baisios 
padėties.
BESIRUOŠIANT 
PRIE KONGRESO

per

Bridgeville,

i- 
ir

866 We»t Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUtfi Boston 2680.

8UBSCR1PTI0N RATES:
Domestic yearly ------------------ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

Laukiama Keleto Sedanų

na-
pa-
su-

Pasirodo, kad anądien rašydamas apie vokiečių 
prieš sovietus žygiuotę, nebereikalo paminėjau Mas
kvą. Dabar jau aišku, kad vokiečių armija kaip tik ir 
žygiuoja į sovietų sostinę. Šiuos žodžius rašant, kau
tynės eina Minsko apylinkėj (120 mylių nuo Lietuvos). 
Juos skaitant, mūšiai bus beeiną kur nors netoli Smo
lensko, o dar už kelių dienų gal bus jau įvykęs Seda
nas, t. y. raudonosios armijos pasidavimas bei likvida- 

. vimas. Prie tokio perdrąsaus, kaip kam gali atrodyti, 
^’lįojimo veda ne vaizduotė, bet šalti faktai. Jeigu 

minima, kad vokiečiai žygiuoja į Borisovą, Bob- 
ką ir Mohilevą (tie miestai yra toli anapus Mins- 
tai aišku, kad vokiečiai apeina Minską iš abiejų 

čiau jie bus apsupti. Tad Sedanas gali 
:ti net pačiam Minske, jei bolševikų ge
is gali įvykti net pačiam Minske, jei bolševikų ge
liai laiku neapsižiūrės. Mat, replių taktika, kurią 
ečiai yra įgudę taip sėkmingai vartoti, yra tokia, 
juo ilgiau priešai laiko kokį strateginį punktą, 
greičiau pakliūva į maišą. Vokiečių štabas savo 

.įėjimų dar aiškiai neskelbia, tik bendrai pažymi, 
Rad karo žygiuotė eina pagal planą ir labai sėkmingai. 
Visuomenė tik tada viską sužinos, kai įvyks pats stam
biausias karo siekinys, t. y. Sedanas. Bolševikai labai 
giriasi savo “laimėjimais”. Jei tikėtume jų praneši
mams, tai sudarytume sau išvadą, kad vokiečiai be
veik jau nugalėti. Bet matydami ant žemlapio, kad vo
kiečiai jau nužygiavo pirmyn apie 150 mylių, pilnai 
suprantame, kad “nugalėtojai” bolševikai traukiasi 
atgal bemaž zuikio greitumu.

Tačiau vieno Sedano neužteks. Atsižvelgiant į 
fronto ilgumą, tenka manyti, kad prireiks dar kokių 
trijų Sedanų daugiau: kelvje į Leningradą, Kijevą ir 
Odesą. Stambiausias tai, žinoma, bus kelyje į Maskvą. 
Ar jis įvyks Minske, Smolenske, Viazmoj ar Borodi- 
ne — nesvarbu. Juo arčiau Maskvos, juo geriau: dides
nis politinis įspūdis ir mažiau šansų Maskvai apginti. 
Kaip greit tai įvyks, ir gi ne taip jau svarbu. Žinoma, 
juo greičiau, juo geriau. Pasaulis tiesiog ištroškęs su
silaukti bolševizmo galo. Tur būt joks kitas įvykis 
žmonijos taip nenudžiugintų.

Kaip yra Lietuvoje? Dabar jau netenka abejoti, 
kad bolševikai iš Lietuvos išvaryti. Kaunas gana grei
tai buvo išlaisvintas, bet ne be smarkių kautynių. Dar 
prieš vokiečiams atvyksiant, lietuvių kariuomenė ir 
savanoriai puolė bolševikų įgula ir du batalijonu rau
donarmiečių paėmė į nelaisve. Bet bolševikai gavo pa
spirties ir kautynės atsinaujino. Pagaliau atvyko vo
kiečiu dalys, ir bolševikai buvo išvaryti. Tačiau apie 
Šiaulius ir Vilnių siautė ilgi ir sunkūs mūšiai. Tai su
prantama. Šiauliai tai raktas į Rygą ir Leningradą, 
Vilnius — j Minską ir Maskvą.

Aoie vidujinę Lietuvos padėtį mes galime tik tiek 
spėlioti, kad mūsų broliai, tiek nukankinti, suspausti 
ir apiplėšti, po nepakenčiamo bolševistinio slogučio, 
pagaliau laisvai pradėjo alsuoti. Pasibaigė klaiki, neį
manomai žiauri barbarų vergovė. Reikia dėkoti gera
jam Dievuliui, kad bolševikų pragaras virto tik skau
džia skaistykla. K.

IŠSIKRAUSTYMO IŠMĖGINIMAS. — Los Ange- 
miestas, pirmutinis Jung. Valstybėse padarė pir-les

mą išbandymą, jeigu būtų reikalas apsisaugoti nuo 
priešo puolimo iš oro, kaip galima būtų greit iškraus
tyti moteris ir vaikus. Oro puolimų apsaugos bandy
mus pravedė kariai iš Fort McArthur ir orlaiviai di
džiųjų linijų.

V. M. Klausutis.

Darbininkai Ir Streikai

INFORMACIJOS BIURAS

ir tokius reikalavimus lei- 
tiktai tie dienraščiai, to- 
reikalavimus stato tiktai 
darbdaviai, kurie visados

Paskelbus spaudoje apie 
Lietuvių Informacijos Biu
ro įsteigimą, visuomenėj 
kilo didelio susidomėjimo. 
Gaunama daug sveikini
mo laiškų. Didelio patenki
nimo rodoma, kad Biuro 
direktorium yra pakvies
tas dr. Kazys Pakštas, Lie
tuvos Universiteto profe
sorius. Visi jaučia, kad 
šiam svarbiam darbui 
dirbti yra reikalingi aukš
to mokslo ir plataus paty
rimo žmonės. Vienas iš to
kių kaip tik ir yra prof. 
Pakštas. Štai, Jonas J. 
Griebliūnas iš Homestead, 
Pa., prisiuntė Biuro užlai
kymui penkių dolerių auką 
ir tokio turinio laiškutį:

“Kad Katalikų Federacija 
steigė Informacijos Biurą 
to Biuro vedėju pakvietė dr. 
K. Pakštą, sveikintiną žygį 
padarė. Taigi, kaipo antspau
dą tam geram darbui, pri- 
siunčiu $5.00 čekį nuo mūsų 
šeimynėlės”.

Tai praktiškas ir patrio
tiškas Federacijos pradė
tojo darbo užgyrimas. Pa- 

I sitikima, kad ir visi kiti 
geri lietuviai paseks gražų 
p. Griebliūno pavyzdį. Rei
kia neužmiršti, kad biuro 
užlaikymas, knygelių ir 
biuletenių spausdinimas, 
laiškų ir visokių žinių lai
kraščiams siuntinėjimas 
yra surištas su dideliomis 
išlaidomis. Dėl to kiekvie
na prisiųsta auka, didelė

Mūsų organizacijos ypa
tingu būdu susidomėjusios 
šiuometiniu Federacijos 
kongresu, jau renka savo 
atstovus. Pradeda sekre- 
torijato klausinėti po kiek 
kuri draugija gali siųsti į 
kongresą atstovų. Visus 
nurodymus galima rasti 
Federacijos konstitucijos 
14-tame puslapyje. Kai ku
rias žinias čia paduosime: 
Federacijos apskritys 
siunčia 5 atstovus, skyriai 
3, draugijos ar organiza
cijos, turinčios iki 100 na
rių — 1, o turinčios virš 
šimto — 2, laikraščių re
dakcijos — 1, centralinių 
organizacijų centrai turin
tieji iki 1000 narių — 1 ir 
po vieną atstovą nuo kiek
vieno sekančio tūkstančio 
ar jo dalies ne mažesnės 
kaip 100. Atstovai įgalioji
mus turi turėti raštu. Vie
name rašte negali būti 
daugiau negu vienam as
meniui įgaliojimas.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos 28-tas kongre
sas šiemet, kaip jau pir
miau buvo paskelbta, į- 
vyks rugpiūčio mėn. 7 die
ną Marianapolio Kolegijos 
patalpose, Thompson, Ct. 
Taip pat yra įsidėmėtina, 
kad mūsų veikimo centras 
— Federacija šiemet mini 
savo gyvavimo 35 metų 
sukaktį. Tad, svarbu, kad 
ir tuo atžvilgiu kongresas 
būtų gausingas ir 
reikšmingoji sukaktis 
tų tinkamai paminėta.
ĮPLAUKOS

Lietuvos vadavimui
Federacijos centrą įplaukė 
šios sumos: Pittsburgh, 
Pa., Federacijos apskrities 
(Vasario 16 d. pelnas) $65. 
25. Kewanne, III., surinkta 
per S. Gabaliausko prakal
bas — $17.00. So. Boston, 
Mass., viena geradarė, ku
ri prašė jos vardo neskelb
ti — $15.00.
Pa.. LRKSA 112. kp. meti
nė duoklė Federacijos cen
trui. Moterų Sąjungos cen
tro metinė duoklė Federa
cijai — $10.00. Waterbury,

toji 
bū-

Ar Pateisinami Dabartiniai Streikai? Kodėl gi Visas Dar
bininkų Unijas Kaltina Industrialistai? Kame Streikų 

Priežastys?
tikslu demoralizuoti Amerikos 
apsigynimo produkciją vykdo 
streikus, kurie atsisako arbitra- 

; cijos keliu išrišti jųjų su darb
daviais ginčus. Šitokia komna- 
cių demoralizacijos akcija apsi
gynimo gamyboje nepateisina
ma ir nesuderinama su mūsų 
krašto unijų darbininkų nusi-

kų kovos būdu apginti savo in
teresus. Todėl tokius streikus 
neigia valdžia, neigia plačioji 
visuomenė ir sąmoningieji dar
bininkai.

Deja, šitokiu antipatišku nusi-

PASTARUOJU laiku mūsų 
krašte — Amerikoje šiame mo
mente pasireiškė vyriausybės ir 
visuomenės neigiama nuotaika 
dėl įvykusių streikų karinės 
produkcijos fabrikuose, ypatin
gai, aeroplanų dirbtuvėse. Pas
tarieji streikai aeroplanų dirb
tuvėse Calif. valstybėj, taipgi
laivų statyboje iššaukė rimtą I statymu ir praktikavimu strei- 
reakciją Amerikos spaudos ir 
vyriausybės. Šie streikai vykdo
mi CIO unijistų, deja, mūsų 
krašto spauda ir vyriausybė pa
stebėjo, kad CIO unijose įsiga
lėję komnaciai, kurie streikus
išprovokuoja ir jiems vadovau- teikimu vyriausybės, spaudos ir 

Tatai Prezidento Roosevel- visuomenės atstovai dėl įvyku
sių streikų po komunacių vado- 

i vybe, anti - darbininkiški darb
daviai ir jiems palankūs Kon
greso nariai pradėjo šaukti ir 
reikalauti, kad visi darbininkų 
streikai, nepaisant kur jie įvyk
tų, neatsižvelgiant į tai ar jie 
pateisinami ar ne, turi būt lik
viduoti pravedimu įstatymo 

I draudžiančio streikuoti šiame 
j momente. Šis sąjūdis tūlų fa- 
I brikantų ir politikierių bei kai 
i kurių spaudos organų reiškia 
i užsimojimą prieš lojalius, patri- 
jotingus darbininkus, prieš ne 
komunistų vadovybėje esamas 

( darbininkų unijas. Ši reakcija 
i mūs savymeilių, godžių didž
turčių fabrikantų ir jųjų valdo
mos spaudos nepateisinama ly
giai kaip nepateisinami komu
nistų vadovaujamų unijų strei
kai.

Pasiremiant skaitlinėmis, sta
tistikos faktais, surinktais mū
sų Respublikos Darbo Departa
mento (Department of Labor), 
matome, kad šie fabrikantų ir 
darbininkų kandžiotojų puoli
mai neteisingi, nes gamybos da
vinių statistika aiškiai rodo, 
kad apsigynimo produktų ga
myboje pastaruoju laiku tiktai 
25,000 darbininkų streikuoja, 
arba tik pusė vieno nuošimčio 
darbininkų, dirbančių apsigyni
mo gamyboje, tad mažiau negu 
1 nuošimtis darbo dienos tesu- 
gaištas. Vyriausybės žinios 
skelbia, kad tiktai 1.4% streikų 
nuostolių tepadaryta darbo 
trukdymu.

Šie oficiališki faktai neginči-

ja- 
to reakcija likviduoti šių strei
kų buvo labai griežta ir staigi. 
Ir reikia pasakyti, kad šių strei
kų likvidavimas buvo būtinas, 
neatidėliojamas reikalas.

Aišku, kad komunistai, 
ciai arba šiems elementams 
taikaujanti arba komunistų
kvailinti, suagituoti darbinin
kai streikuoja ne dėl savo eko
nominių ar socialinių teisių ap
gynimo, bet dėlto, kad jiems jų
jų vadai komunistai liepia 
streikuoti. Tyrimas šių faktų 
aiškiai, rimtai įrodė, kad dau
gely CIO unijose yra įsigalėju
sių komunistų, nacistų, kurie su

Conn., Federacijos 22 sky
riaus draugijų mokesčiai 
centrui $17.00. Youngs- 
town, Ohio, Lietuvai gel
bėti $3.00. Nashua, N. H., 
Federacijos 28 skyriaus 
draugijų mokesčiai — $10. 
Marianapolio Kolegijos 
studentai savo pasidarba
vimu sukėlė Lietuvai va
duoti $25.00. Seniau jie 
prisiuntė $50.00. Pranas 
Kvietinskas iš Worcester, 
Mass., grąžino Lietuvos 
reikalams jam tekusią 
penkių dolerių dovaną. 
Tenka nuoširdžiai džiaug
tis jaunų studentų susirū
pinimu savo tėvų krašto 
likimu. Gražus pavyzdys 
visiems.

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekretorius, 

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

namai rodo, kad paleisti šūkiai 
mūsų krašte per vadinamąją 
kapitalistinę spaudą uždrausti 
darbininkams teisę streikuoti 
dabar, yra aiškiu užsimojimu 
prieš darbininkus ir jųjų unijas, 
kad nesuderinami su dvasia 
mūsų krašte viešpataujančios 
demokratijos ir teisėmis darbi- 

, ninku kaipo lojalių piliečių. Ir 
tenka pažymėti, kad šiuos šū
kius 
džia 
kius 
toki
buvo darbininkų teisių neigėjai. 
Jie nepaiso ir nenori matyti 
skirtumo darbininkų unijų bei 
vadovybės unijose takto, arba 
faktų santykiavime su unijis- 
tais darbininkais.

Amerikos darbininkai daugu
moje neradikališki elementai. 
Išskyrus mažą dalelę patekusių, 
unijistų darbininkų po vadovy-i 
be komunistų ir raketierių opor
tunistų vadų, netrukšmadariai, 
sąmoningi ir rimtai pilietiškai 
nusiteikę žmonės; jie be rimtos 
priežasties nereikalauja pakelti 
jiems algas, jie nevykdo radika- 
liškų užsimojimų prieš darbda
vius, ryžtasi palaikyti gerus 
santykius su kapitalo magna
tais. Tatai visus vienodai ver
tinti, visus darbininkus į vieną 
kategoriją skirti, kaip tai daro 
tūli mūsų dienraščių redaktoriai 
ir didžturčiai, labai nesąmonin
ga ir neteisinga. Tatai kai kurie 
Kongreso nariai nusidžiaugė p. 
Roosevelto reakcija prieš komu
nistų įtakoje esamus darbinin
kus, streikuojančius aeroplanų 
ir laivų statybos dirbtuvėse 
Calif. valstybėje ir kitur ir pasi
skubino su pasiūlymais projek
tų. ir atsistojo greta savo opo
nentų Stalino ir Hitlerio, siūly
dami diktatūrą vieton arbitraci- 
jos ir demokratiškos procedū
ros panaudojimo likvidavimui 
ginčų darbininkų su darbda
viais ir likvidavimui streikų ar- 
bitracijos būdu.

Amerikos darbininkai nenusi
gąsta tokių atakų, tačiau tenka 
piktintis ne tiktai darbinin
kams, bet visiems bešališkai nu
siteikusiems piliečiams, girdint 
tokius nesąmoningus šūkius ka
pitalistų ir jųjų interesams pa
taikaujančių politikierių —Kon
greso narių. Prezidentas Roose
veltas pakartotinai yra pasa
kęs, kad jis netoleruos nė vie
nos, nė kitos pusės disputų-gin- 
čų; tuo tikslu Prez. Roosevelto 
administracijos laikais tapo iš
leisti įstatymai, kurie traktuoja 
santykius ir ginčius darbdavių 
su darbininkais, reguliuoja so- rį bitės Sunešė 
cialinę ir ekonominę padėtį ūkio "javų, gėlių, 
ir industrijos gamyboje. Ir šie* 
įstatymai, Roosevelto reformos 
neturi būt palaidotos, priešin
gai, privalo būt praktikuoja
mos, nes jos tobulos, patenkina 
kapitalo ir darbininkų intere
sus, saugoja kapitalo ir darbi
ninkų teises ir privilegijas.

Komunizmas neigiamas mūsų

MEDUS
Grvnas bičių medus, ku 

i iš žydinčių 
pievų ir me

džių yra tikras vaistas. 
' Taigi. įsigvk kvortą me
daus ir gerk i j su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway. So. Bos
ton. Mass.

■: S
V4J*

■■

Joie Chitwood, chief’as, savo automobiliuje.
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Benjaminas K. Uždavinys, 
Worcester. Mass., 

šiemet birželio 8 d. baigęs Ma
rianapolio Junior College. Gi
męs Hyde Park, Mass. Baigė 
miesto high school; vėliau įsto
jo į Marianapolio akademiją, 
kurią baigė. Mokėsi dvejus me
tus kolegijoje. Baigdamas ben
drąjį mokslų ruožą, gavo klasi
nių mokslų kandidato laipsnį.

B. Uždavinys ruošiasi būti ku
nigu ir tam tikslui liepos mėne
syje stoja į TT Marijonų vie
nuolyną.

I

ĮEduardas Galevičius, 
VVorcester, Mass.,

šiemet baigęs Marianapolio j 
High School. Gimęs Grand Ra-; 
pids. Mich.; augęs Lietuvoje, 
dzūkų krašte. Lietuvoje ir pra
džios mokyklą baigė, o taip pat 
ir gimnazijoj buvo pradėjęs 
mokytis. Marianapoly išbuvo 
dvejus metus, uoliai dalyvauda
mas studentų kuopos veikime ir 
bendradarbiaudamas “Studen
tų Žodyje”.

E. Galevičius toliau mano stu
dijuoti kurią nors technikos ša
ką.

Jonas Rumskas,
New Haven, Conn., 

šiemet baigęs Marianapolio 
High School. Marianapoly pra
leido ketverius metus.

J. Rumskas nori dar ir toliau 
mokytis, o vėliau jis mano būti 
lakūnu.

Kiekvienas džiaugiasi sulau
kęs vasaros. Kodėl? Vasaros 
gamta taip nepaprastai žavin
ga. kad visus viliote vilioja į sa- 

i ve. ar tai būtų aukšto mokslo 
žmogus ar paprastas darbinin
kas, nes ten randa malonumo, 

1 pasitenkinimo ir grožio, taip 
pat tyrame ore pakelia savo sie
lą ir atnaujina savo nusilpusią' 

i kūno energiją.
i

Yra aiškus faktas, kad šeimai 
• išvykstant į pikniką arba atos
togoms šeimininkei lieka parei
ga valgius paruošti, pintines 
sukrauti, vienu žodžiu, skanė
sius parūpinti. Jai maža džiaug
smo, ramybės. Vietoj pamiršti 
visa, ir su savo mylimaisiais 
linksmintis, jai padaugėja dar
bas.

ras Lukošius, Jonas Montefus- 
kas. Jonas Varna, Jonas Petro
nis ir Jonas Latvys. Mergaitės: 
Pranciška Navickaitė, Alberta 
Paškevičiūtė, Teresė Markūnai- 
tė, Kotryna Baltrukonaitė, Ona 

j Riniūtė, Marcelė Adomaitė, E- 
leonora Šeperauskaitė, Joana 
Balčaitė, Ona Dombrauskaitė, 
Marijona Palilionytė ir Elena 
Norgelytė. Tąja pačia proga bu
vo labai gražus Seselių paruoš
tas programas, kurią mokyklos 
mokiniai labai gražiai išpildė. 
Išpildė sekantieji: A. Paškevi
čiūtė, A. Barauskas, M. Ado
maitytė. J. Varna, E. Seperaus- 
kaitė, J. Utkus. J. Montefuskas, 
E. Timinskas, J. Čiačiukas, J. 
Jakštis ir A. Azaranskaitė. 
Kiek tenka patyrti, kad mokyk
las vaikučiai visados kopuikiau- 
siai atliko paruoštas buvusias 
vakarų programas. K.D.

!

t

i

Ma-

Kazimieras A. Šeputa, 
Brockton, Mass., 

šiemet birželio 8 d. baigęs 
rianapolio Junior Co’lege. Pra
džios mokslą ėjo gimtiniame 
mieste, kur baigė ir high school. 
Marianapoly mokėsi nuo 1939 
m., ypač pamėgdarnas chemiją 
ir gilindamasis į radio techni
ką — turėjo įsitaisęs net savo 
siųstuvą.

Toliau K. Šeputa tikisi studi
juoti chemiją kurioj nors spe- 
cialinėj mokykloj.

Petras Remeika, 
Cambridge, Mass.,

šiemet baigęs Marianapolio 
Kolegiją. Išėjęs pradžios ir 
high school Cambridge, lankė 
technikos mokyklą. Vienus me
tus po to padirbęs, atvažiavo į 
Marianapolį, kur pasižymėjo 

i savo darbštumu.

Į

f

I

P. Remeika ruošiasi būti ku
nigu ir liepos mėnesyje vyksta i 
TT. Marijonų vienuolyną.

Lietuvių Darbininkų Dienai

Vladas Kuliešis,
Brockton, Mass., 

šiemet baigęs Marianapolio 
High School. Marianapoly išbu
vo ketverius metus. Be mokslo, 
jis čia dar ir sportuodavo ne
mažai.

V. Kuliešis ketina ir toliau 
mokytis. Ateityje jis tikisi būti 
žurnalistu fotografu. Kolegijoj 
jisai ruošis dentisto profesijai.

Klausimai Ir Atsakymai

Bedarbio Stovis

I

Kaip gerb. “Darbininko” skaitytojams teko paste
bėti, kad liepos 27 d., Brockton Fair Grounds, Brock
ton, Mass., įvyks pirmoji Lietuvių Darbininkų Diena, 
prie kurios yra labai rimtai ruošiamasi. Sudaryta Ren- 
gimo Komisijos valdyba, kuriai vadovauja adv. J. Gri
galus. Meno programos komisija sudaryta iš sekan
čių muzikų: A. Giedraičio, A. Šlapelio, M. Karbausko,; 
p. Žemaičio, J. Vaičaičio ir p. O. Ivaškienės. Sporto ko
misijai vadovauja F. Dūkštą.

Dainų programa susidės iš sekančių:
1. Star Spangle Banner; 2. Palankėj, Palankoj; 3. 
Važiavau Dieną; 4. Piauti linksma: 5. Ant tėvelio' 
dvaro; 6. Saulutė tekėjo; 7. Čia kraštas liūdnas; 8. 
Mergužėle mano; 9. Ant kalno karklai siūbavo; 
O čiu, čiai-liu-liai;
himnas.

P-nios O. Ivaškienės vaikučių grupė išpildys gra
žius tautiškus šokius.

Vieną bendrą chorą sudarys sekantieji chorai:
1. šv. Kazimiero par., Worcester,
2. Aušros Vartų par., VTorcester, — muz. J. Čižauskas,
3. Nekalto P. P. Š., p. Cambridge, muz. M. Karbauskas.
4. Šv. Kazimiero par. Providence, — muz. A. Giedraitis,
5. Šv. Pranciškaus p. choras, Lawrence, muz. P. Sakas,
6. Šv. Jurgio par. choras, Norwood, — muz. A. Šlapelis,
7. Šv. Roko par. choras, Brockton, — muz. J. Vaičaitis.

Chorams diriguos muz. A. Giedraitis.

Šiomis dienomis 98 AFL 
ir CIO vadai pareiškė pa
sižadėjimą Prezidentui 
teikti jam pilną paramą, 
kad sustiprintų jo užsieni
nę politiką. Šis darbininkų 
vadų pareiškimas yra pil
no pasitikėjimo Preziden
to darbo politikai tuoj po 
to, kada kariuomenė užė
mė North American Avią- 
tion Co., Inglewood, Cal., 
įstaigos. Beveik visi, kurie 
po tuo pareiškimu pasira
šė, paeina iš vidurinių ir 
tolimų vakarų valstybių.

“Sveikiname Tamstos 
paskelbimą Neriboto Na- 
cionalio Pavojaus”, sako 
pareiškimas, “žinodami, 
kad Tamsta panaudosi į- 
gytas nepaprastas teises 
tvirtai ir teisingai”.

“Mes tariame Tamstai, 
pone Prezidente, eik pir
myn. Eik pirmyn drąsiai, 
nenusileisk. Mes žinome, 
kad laisvė yra lygiai bran
gi Tamstai, kaip ji brangi 
mums. Mes Tamstą remsi
me visame kame iki tiro- 
nybė bus sunaikinta ir lai
svė pilnai viešpataus”.

Darbininkų vadai primi
nė faktą, kad “jie savo pa
stangomis įgyjo teisę ko
lektyviai derėtis, buvo 
tarp pirmųjų permatyti 
didelį pavojų laisvom uni-

pavojuje 
užsimoji-

savo seną

“Mes kariavome juos 
boikotu. Mes kovojome 
prieš juos moraliais įran
kiais. Mes įspėjome, ragi
nome ir garsiai protesta
vome. Mes pamatėme, kad 
visa civilizacija 
nuo diktatorių 
mo”.

Jie pakartojo
nusistatymą prieš karą. 
“Pone Prezidente”, pareiš
kė unijų vadai, “mes visą 
amžių buvome nusistatę 
prieš karą. Mes karo ne
kenčiame dėl jo neribotų 
skerdynių, dėl naikinimo 
miestų ir namų, dėl baisių 
kančių ir sunkenybių, dėl 
kurių kenčia visos tautos.

“Bet, be to yra dalykų 
aršesnių už mirtį, aršesnių 
už karo paliktą naštą ir 
kančias.

i

Stebuklai! Liepos 4-toji nepa
prasta diena — Šeimininkių die
na. Nei valgių reikės pirkti, nei 
pintinių krauti. įsidėkite dolerį 
antrą į piniginę ir važiuokite 
kartu su visa šeima į “Jūsų” 
pikniką. Ten ant to Dievo nu
mylėto kalnelio paruošta bus 
visko Naujos Akademijos kafe- 
terijoje, ypač pakaks ten lietu
viškų ir amerikoniškų valgių. 
Nėr abejonės, kad visa šeima 
bus pilnai patenkinta.

Vietos gražumas, gamtos puoš
numas nėra reikalo aprašyti, 
nes visi labai gerai žinot, 
Dievas visa, ką geriausia joje į- 
dėjo. Gamta pati paruošė Jums xa^° - Tai tau ir pasakyta, pa- 
stalų, puikų žolyną. Ir jos yra. įkaityk vėliausiai gautą iš 
pakankamai, ar tai po vėsiu me- Lietuvos laišką, aiškiai suprasi, 
dėlių, ar po karšta saulele. Pasi-' kokii* -alią žemės arėJas turi’ ir 
tenkinti galima taip pat atsisė-

■ dus prie margo stalelio po ‘saul-
i sargiu’.
i Ta pačia proga bus galima 
ekskursuoti po naują statybą— 
Šv. Pranciškaus Akademiją. Be 
abejo, visi interesuotieji šia 
mokslo ir kultūros įstaiga, prie Į *r ne^’k apvogė Lietuvos turtą, 

I i ’ • •* w —
kurio statybos prisidėjo savoj 
aukomis. Neapleiskite šios ne
paprastos progos atsilankyti ir 
pasigrožėti gamta.
minti su savo šeima ir pažįsta
mais ir pamatyti Jūsų sunkaus 
uždirbto cento vaisių.

Tad kviečiame ir lauksime vi-' 
sų. J. Skripkus.

j

Parsidavelių - Sovietams, 
Paleistas Jų Baubas

Pastaraisiais laikais pasklido 
po Philadelphia lietuvių kalboje 
lapeliai, kuriuose bandoma nu
rodyti dabartiniu laiku okupuo
toje Lietuvoje dkupantų tvarką. 
Tie lapeliai užvardinta: “Lietu
vi, Žinok Teisybę Apie Lietu
vą”. Lapeliuose punktualiai nu-,’ 
rodoma Lietuvoje bolševikiškai joms ir visai žmonijai nuo 

kacl tvarka, kur tarp kitko pasaky- -------
ta: “kas aria, ir sėja, tas žemę

I

totalitarinio judėjimo, ku
ris per pastaruosius 20 
metų siaučia visoj Euro
poj”.

yraKlausimas — Koks 
šiandien bedarbės stovis?

Atsakymas — Kovo mėn. 
887,000 asmenų pasišalino! 
nuo bedarbių sąrašo. Da-j 
bartiųis skaitlius nedir- į 
bančių, pagal skaitlines 
Division of Industrial Eco- 
nomies of the Conference 
Board, yra mažesnis šian
dien negu bile kada nuo 
kovo mėn., 1930 m.

Dirbančių skaičius pa
siekė 49,373,000, tai aukš
čiausios skaitlinės nuo 
rugsėjo mėn. 1929 m. Prie 
bedarbių skaičiaus boar- 
das suskaitė beveik du ir 
pusę milijonų darbininkų 
prie WPA, CCC ir kitų val
džios pašalpinių įstaigų.

FLIS.;

1Y

li
10.

11. Tas ne brolis; 12. Lietuvos

Ištekėjo 1921 m.. Bet Vyras 
Tapo Naturalizuotas 1926

m*iz. J. Žemaitis,

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijos para

pijiečiai. į buvusio vikaro kun. 
Dr. Vito Martusevičiaus vietą 
gavo naują vikarą kun. Vincen
tą Vėžį. Nauju vikaru visi kazi- 
mieriečiai patenkinti. Nors dar 
nedaug teko susitikti su nauju 
vikaru kun. V .Vėžiu, bet iš ma- 

I tymo galima patirti, kad nauja
sis vikaras dėl mūsų parapijos 

j daug žada. Linkime naujam vi- 
I karui gražiausios darbuotės ir1
maloniausios ateities mūsų pa- 

i rapijoje. K.D.
i

kas valdo, o jau apie darbinin- 
Į
kų laisvę, nėra nei kalbos, vi
sur trūksta žaliavos, drabužių 
ir kitokių reikmenų tam žemės 
arėjui darbininkui. Toliau lape
lyje klausiama, ar Sovietai ap- 

i vogė Lietuvą ? Pilnai ir visiškai, 
ir no+ilr snvncrii T.iotuvrtc turto ( 

į bet išvežė net žmones. Ga- 
Į liausiai sakoma: “Broli ir Sesu
ke, Nesiduok Apgauti”. Tas pa- 

pasilinks- sakymas kaip tik ir duoda su
prasti visiems, kad neklausyk 
tų visų, kas tuose lapeliuose ra
šoma. nesiduok apgauti, nes 
laiškai pasako, kokią apšvietą 
ir tvarka bolševikų okupantų 
Lietuvoje. Neklausykite, ką 

i komunaciai kalba, perskaityk 
! žemiau vėliausiai gautą iš oku- 
. puotos Lietuvos philadelphijie- 
čio laišką, ir visa suprasi, kokia 
tvarka šiais laikais bolševikų 

: Lietuvoje. Tik šiurpas ima jį 
skaitant. K. D.

Baigusieji Šios Parapijos 
Mokyklą

Šiurpus Laiškas Iš Oku
puotos Lietuvos

Laiškas rašytas 1941. III. 19 
d., o gautas birželio 13 d. Laiš
ke, tarp visų malonių sveikini
mų ir oro naujienų rašoma: 
“Dabar ant ūkių gyventi juo 
tolyn, juo sunkyn darosi. Kadį“ 
užkrovė mokesčius, beveik ne
galime išsimokėti, dabar turime

tot, kitokios išeities nelieka, kai 
į kolkozus dėtis, bet neduok 
Dieve į tuos kolkozus pakliūti, 
didesnio vargo jau negali būti, 
nes mes matom, kokie rusų ka
reiviai atvažiuoja ir jų žmonos; 
iš kolkozų. Dabar ir mes gal šį-j 
met šiaip taip išvargsim, gy
vulius parduosim, bet ką kitą 
metą darysim, kai jau neturė
sim ko parduoti, javai pigūs be
galo, o medžiagos taip pabran- 
gb, kad ar nori ar nenori, reiks 
dėtis į kolkozus, nes taip spau
džia. Parapijoms uždėjo dide
lius mokesčius, mūsų bažnyčiai 
uždėjo dešimt tūkstančių rub
lių į metus. Tai tokia gerovė 
pas mus girdėti”. Toliau rašo: 
“Ir kunigai apkrauti mokes
čiais. Kalbama, kad Amerikoje 
turi Lietuvos auksą, tai būk ir 
litas užsienį turi vertę. Ir, Lie
tuvos vėliava būk jau kaspinu 
perrišta”. Klausia, ar teisybė? 
Toliau rašo: “Dabar pas mus ir 
susisiekimas labai suvaržytas, 
labai daug rusų yra pritraukta, 
ir be štampuoto paso niekur ne
gali pasirodyti. Į Virbalį jei no
ri nuvažiuoti, tai kokia dešimt 
sykių reikia sustoti ir pasą pa
rodyti. visur rusai stovi ant ke
lių”. Tai matomai, kaip išliuo- 
savo iš “buržujų” komunistai 
Lietuvą ir Lietuvos piliečius, 
liūdna.

“Tai yra vergija, pone 
Prezidente, vergija ir be
galinė priespauda, kuri 
žmogų nualina, sudaužo jo 
valią, o vaikams lieka — 
ignoracija, akla stabmel
dystė ir badas.

“Vergija, pone Preziden
te, ir baimė yra aršesnė už 
mirtį. Nes jeigu diktato
riams pavyktų nugalėti 
susijungusias demokrati
jas, tai mes gyvensime be
sibijodami smūgio, kuris 
mums vėliau teks.

“Pone Prezidente, mes 
pilnai suprantame mūsų 
žodžių prasmę. Mes žino
me pasekmes mūsų nuos
prendžiu. Mes Tamstai pa
sitikime, kaipo Amerikos 
Demokratijos atstovui šio
je kritiškoje valandoje.

“Pone Prezidente, mes e- 
same pasirengę priimti tas 

i neišvengiamas išvadas 
rūščios demokratijos ir 
prieš - fašistinio politiško 
nusistatymo, kurį Tamsta 
paskelbiai pradžioj savo 
administracijos ir mes ją 
visados remsime.

“Amerikos darbininkai 
mato žiaurų likimą dešim
ties milijonų amatininkų 
ir jų atstovų, kurie dabar 
randasi diktatorių ranko
se, ir mes neieškome prie
kabių, nei kraujo pralieji- 

, mo”.
Po tokiu pareiškimu se

ka 98 darbininkų unijų va
dų parašai.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So, 
Boston, Mass.

i

Šv. Kazimiero parapijos mo-'nies sumokėti per metus, ketu- 
, kyklą šį met baigusiems buvo' ridiką šimtų rublių. (30 ha), 
į įteikti diplomai ir dovanos už Skolos taip pat nedovanoja, 
j atsižymėjimą mokykloje. Diplo- rublis lygus litui. Tarnam uždė- 
mai įteikti šiems baigusiems 
mokyklą : Juozas Jakštis, Juo
zas Ciačiukas, Juozas Utkus, 
Edvardas Timinskis, Kazimie-

kuomet tamsta ištekėjai 
1921 m. tavo vyras tuom 
laiku buvo ateivis, ir ka-

Klausimas — Ar man ne
galite pranešti apie mano' 
pilietybę. Atvykau į Jung. 
Valstybes 1919 m., ištekė
jau 1921 m. Mano vyras 
tapo naturalizuotas 1926
m. Ar aš skaitoma pilietė? dangi jis buvo naturali-

Atsakymas — Teisybė,’zuotas 1929 m. tas neduo- 
jog prieš rugsėjo 22 d., 
1922 m. ateivė moteris au
tomatiškai įgijo Amerikos 
pilietybę jeigu ji ištekėjo 
už Amerikos piliečio. Bet

da tamstai Amerikos pi
lietybės. Tamsta vis esi a- 
teivė. Tamstai nereik išsi
imti “pirmų popierų”, bet 
tik antrų. FLIS.

jo algas, kad beveik neįmanoma 
pasisamdyti, ir dar už juos rei
kia apdraudimą brangią mokėti 
valdžiai. Mums dar tiek gerai, 
kad pertrukas dirba ir neima 
tiek daug, kiti tai nežiūri, ar tu 
gali ar ne, turi mokėti, o vienas 
žemės neišdirbsi. Todėl taip 
spaudžia, kad ūkininkai dėtųs į 
kolchozus. Katrie dėsis į kol
chozus. tai tave savo namuos 
palieka gyventi, bet jeigu į kol
kozus neisi, tai turi viską su
mokėti. o jeigu nesumokėsi, tai 
tavę iš namų išvarys. Tai ma-

Šeštadienio 
Pasirodymas' 
The MYLĖS 
STANDISH 

STAKES 
$7,500 Pridėta 

(Penki Furlongs) 
GRANOSTAND. 50c 
CLUBHOUSE. $1.00 

(Su taksais)

ŠIJFFOLKcIDOVVNS

L»epos 4 dieno
Pas,r°dymas!

YANKEEHANdICAp
pridėta.



Antradienis, Liepos 1 d., 1941

Pamaldumas į Šv. Jėzaus Šir
dį nėra pamaldumas į kokį nors 
gražų paveikslą ar statulą, bet 
į tikrą, gyvą Širdį — į meilę 
Žmogaus, Kuris myli Dievo mei
le. Toji meilė kaip tik ir varė 
Kristaus kruvinas kojas į Kal
varijos Kalną; užrakino Jį mū
sų Bažnyčių Altoriaus Name
liuose; liepia Jam įžengti į mū
sų širdis Šv. Komunijoje; ir, 
pagaliau, privertė Jį pasirodyti 
Šv. Margaritai Alakokai, rody
damas jai savo Šv. Širdį. Keis
tas, ištikrųjų mūsų Dievas! Ga
lėtų Jis apsieiti be mūsų, 
čiau vis nerimsta ir trokšta 
lintis savo laime su mumis.

Jėzaus Širdies Prižadėjimuose 
randasi akstinas ir užmokestis 
Jam pasiduodantiems. Bet gal 
pats didžiausias iš jų ar ne bus 
paskutinis; būtent, laimingos 
mirties malonė. Buvo tai toli
moje Prancūzijoje, 1687 metais. 
Vieną penktadienį, po Šv. Ko
munijos, meldėsi sesuo Marga
rita Alakok, kaip Viešpats jai 
tarė: “Aš prižadu tau neišpasa
kytame savo pasigailėjimo gau
sume, kad mano visagalinti mei
lė duos ištvermės malonę tiems, 
kurie paeiliui per devynis mėne
sius priims Šv. Komuniją, kiek
vieną sykį pirmame penktadie
nyje. Jie bus malonės stovyje ir 
nemirs nepriėmę Šv. Sakramen
tų. Mano Širdis bus jiems tikro
ji prieglauda paskutinėse jų gy
venimo valandose”.

Taigi, kas per devynis mėne
sius vertai priims Šv. Sakra
mentą, to mirtis bus laiminga. 
Ar galima tuo prižadėjimu pa
sitikėti? Kas pažįsta Kristaus 
meilę ir Jo pastangas rodyti vi
siems kelią į Dangų, nepaskęs 
abejonėse. Žinoma, tai dar ne
reiškia, kad kiekvienas, išpildęs 
tas sąlygas, bus apsaugotas nuo 
staigios mirties, arba kad jis 
mirs gilios senatvės susilaukęs. 
To viso Viešpats neminėjo. Jis 
prižadėjo tik savo malonę mir
ties valandoje. Antra vertus ne
reikia manyti, kad visi minėtas 
sąlygas išpildę būtinai turi įei
ti į Dangų. Dievas nė vieno ne
verčia jėga. Viešpats nesakė 
taip pat, kad mes, kartą išpildę 
tas sąlygas, niekuomet po to

BDARBININKAS ’

vakarų demokratijų. To
dėl atvykęs į Ameriką pir
mu savo uždaviniu laikiau 
papasakoti Amerikos lie
tuviams apie įvykusią Lie
tuvos Valstybės tragediją 
ir tas brolių viltis. ALRK 
Federacijos Centro pa
kviestas per 6 mėnesius 
aplankiau beveik visas lie
tuvių kolonijas Amerikoje 
ir kaip mokėjau ir sugebė
jau žodžiu ir raštu apsaki
nėjau įvykusią Lietuvoje 
nelaimę.

Pasakiau daugiau šimtą 
prakalbų tūkstantinėms Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass. yra pasi- 
minioms ir mažiems klau
sytojų būreliams. Per tas 
svetaines kur aš kalbėjau 
perėjo dešimtys tūkstan
čių žmonių, kurie išgirdo 
gyvą skausmingą žodį iš 
Tėvynės Lietuvos.

Klausėsi visokių pažiūrų 
ir nusistatymų žmonės, 
vieni pritarė, kiti abejingi 
kraipė galvas, treti su pa
šaipa palydėjo kalbą apie 
didį vargą ir nelaisvę gim
tojoje žemėje.

Dauguma buvo tokių, 
kurie užjautė Lietuvą ii- Repeticijos vyksta keletą sykių į savaitę, 
jos žmones toje didelėje Lietuvių Darbininkų Dienos rėmėjai auga kasdie- 
nelaimėje. Visiems tiems ną. Atrodo, kad jau iš anksto kaip jaunimas, taip ir 
nuoširdžiai dėkoju ir pra- suaugusieji ruošiasi vykti liepos 27 d. į Brockton Fair 
šau niekad neužmiršti Lie
tuvos ir jos nelaimingų 
žmonių.

Abejojančių mūsų iš Lie
tuvos atvykusių praneši
mais prašau neužkietėti G. Chesnul, Montello. Mass. 
priešingame nusistatyme, j G. Ragaišis, Westwille, III.........................
bet tyrinėti iš Lietuvos a- C. Cvranak, Providence, R. I. 

’ teinančias žinias ir tikiu, V. Deksnis, Bridgevvater, Mass. .............
kad su geros valios pagal- A. Gritaitė, VVorcester, Mass....................
ba surasite tiesą. Užkietė- A. Dundulis, Norwood, Mass.......  .......
jusiems Sovietų Rusijos ir J. Kaveckas, Millbury, Mass.....................

įjos bolševistinės santvar- A. Varža, So. Boston, Mass.......................
kos garbintojams mano į- M. Kurtinaitis, Ele Elum, Wash. 
sitikinimu nėra kitų vais- R. Ajauskas, Brighton, Mass....................
tų išsigydyti iš bolševizmo, A. Urbikas, Mason City, Iowa.................
ligos, kaip tik nuvykti į E. Senkevičius, Rochester, N. Y................

J. Stuckus, Worcester, Mass....................
S. Mažeika, VVorcester, Mass. .................
J. Navitsky, Fairfield, Conn....................

Matulevičius, ........................................
J. Burbulis, Hartford, Conn......................
V. Širka, So. Boston, Mass. .....................
J. Wasiūnas, Norvvood, Mass....................
Mr. Minkevitch, Norwood, Mass...............
V. Sestavičius, Norvvood, Mass................
A. Bemat, Dorchester, Mass....................
M. Jankauskienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. Petrąvičienė. So. Boston, Mass. 
Wm. Vitkus, Waterburv, Conn................
A. Sataitis, Baltimore, Md........................
Kun. J. Padvaiskas, VVorcester, Mass. ... 
S. Rimaitė, Lavvrence, Mass. ...............
E. Davidonis, Lavvrence, Mass...................
S. Chelkonas, Springfield, Mass................
M. Buividaitė, Lavvrence, Mass................
A. Kaulis, Fairfield, Conn.........................
L. A. Price, Brockton, Mass.......................
M. Kauklis, Kearney, N. J...........................
A. Prakapienė, So. Boston, Mass..............
L. Balukonis, Worcester, Mass................
Mrs. Masiulienė, K., So. Boston, Mass. ... 
Simonas Cikanavičius, Amsterdam, N. Y.
K. Buitkus, E. St. Louis, III.......................
Mrs. J. Griškauskas, W. Cheshire, Conn. 
Šv. K. S., Cicero, III...................................
J. Delionis, Jersey City, N. J....................
Povilas Baltutis, Chicago, III. .................
J. Akulevičius, Providence, R. I....... ........

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.

Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai—

jau nebenusidėsime. Jis užtikri
no tuo savo prižadėjimu tik lai
mingos mirties malonę.

Kiek kartų pasitaiko, kad di
dysis nusidėjėlis mirties patale 
atsiverčia, kaip tas gerasis lat
ras ant kryžiaus. Todėl, jei Die
vas parodo tokiems savo gailes
tingumo, tai ką kalbėti apie tą, 
kuris net per devynis mėnesius 
sau prašosi laimingos mirties? 
Jei Dievas kiekvieną maldą iš
klauso ir suteikia, kas žmogaus 
sielai yra naudinga, tai juo tik
riau jojo išklausys, kada jis 
meldžiasi ne žemiškos, bet am
žinos laimės. Juk Dievas nori 
jam gero ir trokšta jam gerame 
padėti, jei tik jis Jo šaukiasi. 
Šitas priėmimas Šv. Komunijos 
per devynis mėnesius suteiks 
žmogaus sielai stiprybės ateity-1 
je priešintis pagundoms ir iš- 
tęsėti iki galo. Tam, žinoma, 
reikalinga noro kovoti gerą ko
vą, imtis priemonių išsilaisvinti j 
iš nuodėmių įpročių. Daugelis į- 
pratę priimti šv. Komuniją de
vynis kartus, kartoja tą prakti
ką, priimdami Šv. Komuniją 

i kiekvieną pirmą penktadienį. 
Tuo jie daugiau užtikrina savo 

j išganymą. Žinoma, daug aukų
• kartais reikalauja išpildymas 
! tų sąlygų, ypač kas toli nuo 
i bažnyčios gyvena arba apsun-
• kinti yra gyvenimo pareigoms. 
1 bet tuo pačiu mastu parodo Die- 
i vui, kad jiems rūpi sielos išga- 
, nymas. Teko, pavyzdžiui, skai-
• tyti apie vieną jauną vyrą, kuris 
: atėjęs pas kleboną šeštą net va- 
, landą vakare, prašė Šv. Komu- 
, nijos. Jis visą dieną bedirbda- I 
j mas sunkų darbą nevalgė ir ne-: 
į gėrė nenorėdamas nutraukti 
, pirmų penktadienių Šv. Komu-'
nijų eilę. Ar galima sakyti, kadi 
Viešpats neatsižvelgs 
žmogaus gerus norus 
amžiną laimę?

Todėl, kas gali lai pasiryš-Į 
tų priimti Šv. Komuniją per de-| gatvėmis,^

i

ta- 
da-

Piety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dalyvauja Septyni Chorai. - Sporti 
ninkai Jau Ruošiasi

On*z Ivaskienc Ruošia Vaikučius 
Visu Atsidėjimu

Lietuvių Darbininkų Dienoje, kuri įvyks liepos 27

J. M. Prelatas Jonas Ambotas,
Švč. Trejybės lietuvių parapijos, Hartford, Conn., kle
bonas, Lietuvių Dienoje, Liepos 4 d., Marianapolyj, 
Thompson, Conn., atnašaus iškilmingas šv. mišias. 
Laike šv. mišių giedos, tos parapijos, Šv. Cecilijos 
choras, vad. muz. Justui Balsiui. Tai dienai pritai
kintą pamokslą pasakys, svečias iš Lietuvos, kun. 
Barauskas.

J. M. Prelatas J. Ambotas ir visas Rengėjų ko
mitetas nuoširdžiai kviečia visus patriotinguosius 
lietuvius atvykti į Lietuvių Dieną, Liepos 4, Mariana
polyj, kur svarbiųjų tėvynės valandų pergyvenimo 
žadinami pasidalinsime vėliausiomis žiniomis.

žadėję dalyvauti 7 chorai, būtent: Šv. Kazimiero par., 
VVorcester, Mass., Aušros Vartų, VVorcester, Mass., 
Šv. Pranciškaus par., Lavvrence, Mass., Nekalto Pras. 
P. Šv. par., Cambridge, Mass., Šv. Jurgio par., Nor
vvood, Mass., Šv. Kazimiero par., Providence, Mass. ir 
Šv. Roko par., Montello, Mass. Šie septyni chorai su
darys vieną bendrą chorą, kuriam vadovaus muzikas 
Antanas Giedraitis iš Providence, Mass.

Sporto komisija, kurios pirmininku yra F. Dūkš
tą iš Brockton, Mass. smarkiai dirba, kad sutraukus 
garsiausius Amerikoje lietuvius sportininkus. Jau 
sporto komisija yra gavusi sutikimą iš Boston College 
lietuvių sportininkų dalyvauti tą dieną.

P-nia Ona Ivaškienė, įžymi meno mėgėja ruošia 
savo grupę prie naujų, lietuviškų patrijotiškų šokių.

•>

Grounds. Pereitą savaitę į Rėmėjų eiles įstojo sekan
tieji:
A. Zapėnas, Nashua, N. H......................
S. Ratkevičius, Providence, R. I.
P. Medelinskas, Grand Rapids. Mich.

St. Gabaliauskas.

Važiavome Laisvės Pasitikti
(Lietuvos okupacijos metinėms atminti.)

Lygiai prieš metus, man
1 — • • t
Lygiai prieš metus, man 

į tokio tebesant Vilniuje gražią 
laimėti birželio mėnesio šeštadie- 

i nio popietį Lietuvos Res- 
• “ blikos sostinės Vilniaus 

iš rytų pusės
vynis pirmus
Deja, šių dienų
kuryje žmogus kartais ir už
miršta savo sielą ir jos išgany
mą. Ši daug žadėjanti praktika 
padės jam laimingai pasiekti 
savo garbingąjį tikslą. Tesisku- 
bina prie Šv. Jėzaus Širdies visi 
nuvargusieji, kenčiantieji, ne- 

t

laimingieji, beturčiai, alkani, 
nuliūdusieji, žmonių apleistieji, 
kuriems jau gyvenimas apkarto 
ir arti nusiminimo, nes Toji Šir
dis yra pilna meilės ir gerumo! 
Joje randasi visos mūsų viltys 
ir išganymas.

Pr. Aukštikalnis, S.J.

penktadienius, pradėjo, žygiuoti svetimos 
gyvenimo su- kariuomenes nesuskaito-

j WareTrustCo.
Geriausia Apsauga Vertenybių

73 Mair^t. Tel. 280 Ware, Mass.

irvos žmonių gyvenimą 
juos padarys sovietinės 
Valstybės vergais.

Jungtinių Amerikos į 
Valstybių Konsulo ir Vice
konsulo Kaune padedami 
apsirūpinome reikalingais 
išvažiavimo dokumentais 
ir rugsėjo 4-tą dieną vaka
re traukiniu iš Kauno sto- 
|ties, 3 šeimos — 9 asme
nys, išvykome į vakarus, 
Amerikos kryptimi.

i Šimtinė lietuvių Kauno

]. K. Bottling Co. 
Jan Kroli, sav.

Pristatytojas COCA-COLA
25 Marjorie St. Tel. 190 Ware, Mass.

Į
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; H.P.CummingsConstructionCo.
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Roy Pontiac Co.

PONTIAC Parduoda ir Patarnauja

• ~ j
Palmer Rd. Tcl.42 Three Rivers. Mass. g z
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Rusij, dabar ir savo kai
liu patirti bolševizmo eks
perimentų. Paragavę bol
ševikų “rojaus” tikrai ne
belinkės sau ir kitiems an
tru kart jo susilaukti. Dar 
yra viena neskaitlinga rū
šis lietuvių čia Amerikoje, 
tai už Rusijos pinigus dir
bantieji bolševikų samdy
ti agentai. Tų nėra vilties 
susigrąžinti į mūsų tautos 
tarpą, nes anot Maironio, 
tai:
"Negarbūs pabėgėliai mūsų tautos. 
Prabočių vaikai išsigimę...
Žinau, nesuprasite jūs skausmo geis- 
Jūs kūnai be dvasios ir žado!” (mes

Pažvelkime į jų leidžia
mus laikraščius, paklausy-

J.

mi pulkai. Tai buvo rusų 
kariuomenė, kuri antrą 
kartą mūsų tautos istori
joje okupavo mūsų gimtą
ją žemę išbraukdama Lie
tuvą iš gyvųjų Valstybių 
tarpo.

Niekas Vilniuje nesvei- i stotyje atėjusių mūsų iš- 
kino raudonosios armijos, j lydėti pilnomis akimis aša- 
niekas jiems pražydusios' rų linkėjo mums laimingos 
gėlelės nenumetė Lietuvos ’ kelionės, vykstantiems A- 
Respublikos sostinėje. Ji merikon laisvės pasitikti, 
žygiavo pavargusi, paniu- Visi be žodžių supratome, 
rusi, be dainų.

Sostinės gyventojai lyg tos ir Valstybės duobka-;kime jų kalbų, išgirsime 
siaubo apimti bėginė jo i šiai su Paleckiu priešaky- tik piktą pasityčiojimą iš 
apsirūpindami drabužių ir je iš tos pat stoties vyko į savo brolių kančių ir be 
maisto atsargomis, nes rytus Maskvon --1 *• —1 *->—
jau turėjo patyrimą apie saulės tai yra

kad mėnesį ankščiau tau-;

Stalino jokios sarmatos ir kritikos 
d_ _____________ ________ -_______ nelaisvės krislelio, garbinimą viso

bolševikų ankstyvesnį šei- retežių mūsų rautai parsi- to kas rusiška ir Maskvos 
mininkavimą Vilniuje. | vežti, o čia mėnesį vėliau, i kilmės.

Rusų kariuomenės pul- simbolišku supuolimu bū-j Tai šliužų ir žemos rū
kams įsitvirtinus Lietuvos relis silpnų lietuvių, vyks- šies parsidavėlių tipo tau- 
miestuose ir kaimuose, ta priešinga kryptimi į va-; tos renegatai. Spiaut jiems 
prasidėjo bolševikų sam-' karus ateinančios iš ten ant brolio kentėjimų, mo- 
dytų agentų šėlimas visa
me krašte. Įskundimai, a- 
reštai, moterų ir vaikų 
vaitojimas dėl tėvų nelais
vės virto kasdieniniu reiš
kiniu.

Žmonės bėgo, slėpėsi kur 
kas išmanė. Visų kraštų 
svetimšaliai su savo kon-

Lietuvai, laisvės pasitikti, tinos raudos ir tėvynės ne- 
Nors gimtinės ir artimųjų laisvės!
ilgesys lyg peiliais varstė 
krūtinę iš Tėvynės išva- tautos prakeikimas kris 
žiuojant, bet paslaptingas ant tų parsidavėlių galvos, 
džiaugsmas ir viltis sutik- Jų vardus mūsų ateities 
ti laisvę ir padėti ją par- kartos minės su panieka 
nešti savo tautiečiams ir pasibiaurėjimu. Gėda 
tildė skausmą. Pasilikusie- per amžius bus Jums išda

vikai mūsų tautos. Lietu
vos okupacijos metinėse 
mes čia liūdėjome, o jie 
ant Lietuvos kapo rusišką 
kazoką 
garbino 
jus.

Mes 
puota, nes tai jų “džiabas 
už tai Maskva jums pini
gus moka.

Džiugu visiems lietu
viams ir garbė mūsų tau-

Nelaimingos lietuvių

nešti savo

sulais skubinosi apleisti tąĮ ji instinktyviai jautė, kad 
i v>zxlr> i Ao nn ’ AO O i £> f i Ir i Nonri-nelaimingą kraštą. Aš su-; 
šeima vis lūkuriavau ir a- 
tidėliojau išvažiavimą 
laukdamas vis kokios nors j 
tvarkos.

Prisirišimas prie savo 
gimtosios žemės ir žmonių 
kažkaip neleido pasijudin-l 
ti. Jau į tretį mėnesį oku
pacijos galutinai įsitikino
me, kad bolševikų san
tvarka suardys visą Lietu-

mes sugrįšime tik į Nepri
klausomą Lietuvą, todėl 
reikšmingai linkėjo kuo- 
greičiausiai grįžti.

Tas būrys mus palydėju
sių lietuvių, savo ašarotus 
žvilgsnius ir ištiestas ran
kas nukreipusių į vakarus 
laisvos ir galingos Ameri
kos pusėn, atstovavo 3 mi
lijonų lietuviu slaptas vil
tis susilaukti, laisvės iš

šoko ir išsijuosę 
Tėvynės pavergė-

I

nesistebėsime jų
i

j

I

tai. kad tų išsigimėlių mū-l Aš kaip lietuvis ir pa
sų tarpe palyginti toks i vergtosios Lietuvos gyven- 
mažas skaičius. Šimtai 
tūkstančių lietuvių — ne
turtingų darbininkų, kaip 
mūras, stovi už gimtosios 
žemės - Lietuvos išlaisvi-i 
nimą. Tai mūsų pajėga iri 
pavergtų brolių viltis.

Garbė Amerikos lietuvių 
vadams - kunigams ir pa
sauliečiams veikėjams, 
kurie sugebėjo mases žmo
nių apsaugoti nuo klaidi
nančios bolševikų propa
gandos ir gudrių veidmai
ningų vilionių.

I

to jas didžiuojuos lietuvių 
R. Katalikų dvasiškijos, 
profesioualų, biznierių ir 
lygiai vargingo lietuvio 
mainieriaus, tautos veikė
jo, patriotizmu ir atsidavi
mu tautos reikalams. Dė
kui Jums visiems už tą 
meilę Lietuvai, tegul Die
vas Jums atlygina už visą 
pasiaukojimą. Kuo kas ga
lite gelbėkite Lietuvai lais
vę atgauti.

Pavergtosios Lietuvos, 
lietuvis St. Gabaliauskas.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DETROIT, MICH.
Gražiai Pagerbė Centro 

Pirmininkę

I

Linksmoje, draugiškoje nuo
taikoje sąjungietės ilgai žaidė 
ir svečiavosi.

Sveikinam 72-trą kp., suren
gusią tokį malonų vakarą. Lin
kini kuopai sparčiai augti ir 
bujoti. !

Ona Kratai'ičienė,
54 kp. korespondentė.

Į)^R.B ĮNINKĄS

Kas Dalyvaus "Muzikos 
Žinių''Piknike-Prisidės

Prie Dainų Leidimo
Liepos 6 d., Willo-West 
Įvyks Metinis “Muzikos 

Žinių” Piknikas

už vis labiausia liepos 6 d. Wil- 
lo-West “Muzikos Žinių” paren
gime.

Dainų Mylėtojas.

WASHINGTON, D. C.
SUVAŽIAVIMAS į titinkamas įnešimas tuo klausi-

Prieš šeiminis Moterų Sąjun- mu į Seimą.
gos, Mass., Maine ir N. H. Aps-j Daug kalbėta ir kaltinta Cen- 
kričio suvažiavimas įvyko 8 d. tro Valdyba, už nesilaikymą 
birželio, šv. Kazimiero parapi- seimo nutarimo ir neatspausdi- 
joj. Gražus būrys atstovių su- nimą naujos Moterų Sąjungos 
važiavo iš Lowell, Lawrence,1 konstitucijos, dėl kurios kyla 
Montello, So. Boston, Worces- daug suirutės kuopose.
ter, Nashua, N. H. ir Norwood. Atstovė į Seimą išrinkta bu- 
Mass. vusi Centro pirm. p. Teklė Ma

žeikienė iš 69 kuopos, Worces- 
ter, Mass. Jos pavaduotoja p. 
L. Venčienė iš 16 kuopos, Law- 
rence, Mass. Sesijai pasibaigus 
atstovės ir svečiai buvo pavai
šinti gardžia vakariene, kurią 
pagamino 5-tos kuopos narės. 
Laike vakarienės išpildyta dai
nų ir muzikos programa ir pa
sakyta visa eilė kalbų.

Ringictė.

Lietuvių draugija surengė di
delę Whist party ir pelnė $52.- 
23. Šitą sumą pavedė pagelbai 
lietuvių Prūsuose ir perdavė 
BISHOPS RELIEF COMMIT- 
TEE, kurios vadas yra Msgr. 
Michael J. Ready, General Se- 
cretary of the National Catholic 
Welfare Conference, with head- 
ąuarters in Washington, D. C.

i

Į

i

kad E.

Savo turiningoj kalboj gražiai 
apibudino vakaro tikslą ir E. 

i Paurazienės nuopelnus. Ypatin
gai vaizdžiai nupiešė centro pir-

Birželio 11 d., Šv. Petro para- mininkės nenuilstantį darbą or- 
pijos salėj, Moterų Sąjungos 72 ganizuojant 72 kp. Dėkojo jai 
kp. surengė gražų bankietą cen- už jos nuolatinę pagalbą bei pa- 
tro pirmininkei, Elžbietai Pau- tarimus. Baigdama kalbą iš- 
razienei pagerbti. Tarp skaitlin- reiškė pageidavimą,
gai susirinkusių Detroito sąjun- Paurazienė būtinai palaikytų 
giečių matėsi ir artimesnių pa- kandidatūrą trečiam terminui į 
žįstamų. centro pirmininkes.

Viktorija Brazaitienei, 72 kp. Sekančiai buvo pakviestos 
fin. rašt. ir uoliai veikėjai, teko kalbėti: M. Kasevičienė, P. Me- 
eiti vakaro vedėjos pareigas, donienė, V. Stepulionienė, M.

Vaičiūnaitė. K. Rukšėnienė, M. 
Kiselienė, O. Brazienė, E. Mo
lienė ir O. Kratavičienė.

Dalį muzikalės programos iš
pildė jaunos, bet daug žadan- 
čiosą artistės: gražiabalsė Lu- 
cille Baranauskaitė ir pianistė 
Aldona Moliūtė. Linkim jaunu
tėms sėkmingos ateities meno 
srityje. Gražiai padainavo ža- 
vėjančius duetus 54 kp. daini
ninkės — M. Stankienė ir K. I 
Dailydienė. Visoms daininin
kėms akompanavo C. Stankiūtė. 

Centro pirmininkė E. Paura
zienė nuoširdžiai dėkojo 72-trai 
kp. už išreikštą pagerbimą ir 
gėles (corsage), o dalyvėms už 
prielankumą ir linkėjimus. At
kartojo padėką visiems, kurie 
jai pagelbėjo 72-ros kp. organi
zavime. ypatingai vietiniui kle- 

i bonui kun. V. Misevičiui.

Aibert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

William J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

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

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

275 Main St, Webster, Mas*.

GARDNER, MASS.

Tarp kitų nutarimų ir įneši
mų, kurie bus pateikti sekan
čiame Sąjungos Seime. Baltimo- 
re, Md., bus statomos kandida
tės į garbės nares dvi uolios Są
jungietės darbuotojos, p. Vero
nika Liutkienė, Worcesterio 5- 
tos kuopos narė ir p. Teklė Mit- 
chell iš 58 kuopos, Nashua, N.H.

Kadangi šįmet, spalių mėnesį 
sueis 25 metai kaip eina mūsų 
organas Moterų Dirva, bus Sei-- prieš VESTUVINĖ PUOTA 
man įnešta atžymėti tas sukak- į 
tuves, išleidžiant padidintą spa
lių mėnesio numerį su 
dais ir aprašymais visų 
torių.

Vėl iškeltas klausimas 
vedimą į Moterų Dirvą 
anglų kalboj. Ilgiau padiskusa- 

Girdėjoms, kad Juozas Žemai- vus šį klausimą, prieita prie iš
tiš, kuris atvažiavęs čia iš Wil- vados, kad pats gyvenimas ver
kęs Barre, Penna., pirko namą čia prie to, taigi ir padarytas a- 
dėl savęs ir dėl naujos žmonos. 
Taip pat namą pirko ir Aibert 
Peterson Anacostia pakrašty, 
Washington.

Kunigas Juozas Giedra iš Im- 
maculate Conception Church

“Muzikos Žinios”, Vargoninin
kų ir Chorų Sąjungos organas, 
jau 7 metai kai be pertraukos

Čia yra vienintelė katalikiška eina, gamindamas gaidas, spau- 
ir tautiška šiame mieste vyrų sdina ir skleidžia lietuviškas 
draugija, kuri pasivadinus: Šv. dainas jaunimo ir visuomenės 
Petro ir Povilo pašelpinė drau- tarpe. Tai nuopelnas mūsų var- 
gystė”. Šios draugijos mėnesi- gonininkų, kurie, kad ir paneš- 
nis susirinkimas įvyko birželio darni dideles išlaidas, dirba gra-
17 dieną. Tame susirinkime bu- žų kultūringą lietuvybės darbą Draugija parengimuose ir Chi- 
vo svarstoma daug svarbių rei- išeivijoje. Padėkime jiems ir cagos lietuvių šokikų progra- 

, ku- 
Mieli lietuviai, mūsų šventa riuos pasiuntė į Lietuvos Pa- 

priedermė yra branginti savąjį siuntinybę.
meną. Žinome, kad muzika turi 
didžią jėgą, lavina žmogaus do
rybes ir teisybės jautimą, bei 
maldingumą. Mylėkime ją, ir 
leidėjus remkime. Skaitlingai 
atvažiuokime į “Muzikos Žinių” 
parengimą, prisidėsime ir mes 
prie dainų leidimo, ir įgysime' 
dailės mylėtojų vardą. Bus Bay, į Beverly Beach. 
mums garbė, kad suprantame, j Taip pat buvo į Rock Creek 
koks yra brangus turtas mūsų Park, ten nariai turėjo Weiner 
tautos liaudies dainose. Kaip^Roast and Marshmallow Toast. 
Maironis, kad sako: 
“Kas atdarytų aukso skrynę 
Tėvynės dainų malonių?
Kas beprižadintų gadynę 
Sesučių, dainomis garsų?

; Tėvynės dainos jūs auksinės 
. Be jūsų šąla mums krūtinės!” 

Tad lai skamba mūsų dainos 
visuose lietuvių suėjimuose. O

I —

kalų, ir tuo pačiu kartu nutarė toliau šį muzikos meną ugdyti. mus metu sukėlė $127.15, 
______ .■ _____  ____: -i__ -i__ u- ' riims naeinnt^ i T.i*»tnvnsrengti savo metinį pikniką lie
pos 19 ir 20 dienomis. Pikniko 
vieta bus — Lietuvių Bendro
vės Kempėje. West Broadway, 
Gardner. Mass. Kaip aš girdė
jau jau iš anksto, kad piknikas 
bus gana įvairus, šeštadienį bus 
piknikas ir šokiai, gros gana ge
ras orkestras. Sekmadienį pik
nikas įvyks įvairia sporto prog
rama ir taipgi bus pora gerų 
kalbėtojų, kurie pasakys apie 
dabartinę Europos padėtį. Bus 
ir daugiau kitokių pamargini- 
mų. Švento Petro 
draugija prašo visų kitų apylin
kės kolonijų tą dieną jokių ki
tokių parengimų nerengti, bet 
atvykti į pikniką. Gardner, 
Mass. Jei tamstų kaimyninės 
draugijos tai padarys, tai ir 
mes į tai atsižvelgsime su gera 
parama.

ir Povilo

fI

Draugijos registracijos nume
ris yra 446. Draugija renka pi
nigus dėl pašalpos lietuvių, ku
rie turėjo bėgti iš Lietuvos. Na
riai taip pat aukojo pinigais į 
šitą fondą.

Jaunieji nariai birželio 21 d. 
turėjo išvažiavimą į Chesepecke

atvaiz- 
redak-

apie į- 
skyrių

Visaip - Pasirinkimas yra

rlCKWICK
-..Of

!CKWlCK Pagarsčies
**gular ff

r a

Patenkina kiekvieną - taikyk ant ranku
keletą butelių kiekvienos rūšies-abu yra

ALE kuris yra ALE

BUTELIUOSE ir IŠ KRANO
*REWED BY HAFFENBEFFER A.CO.,Jn<., Bėdon, I 4

buvo išvažiavęs į kariuomenę.
Šiandien 6-24-41 matome dien

raščiuose, kad rusai išvyti iš 
Lietuvos ir Lietuviai vėl paskel-Į 
bė nepriklausomybę ir vėl iškė
lė Lietuvos vėliavą.

Rengiamas išvažiavimas į At- 
lantic City. Manoma, kad šis iš
važiavimas bus apie birželio pa
baigą.

Draugijos prezidentas Aibert 
W. Shupienis rengiasi didelei 
kelionei liepos mėnesį. Dar ne
pranešė į kurią pusę važiuos. 
Žinant, kad jam patinka važi
nėjimas ant jūrinių laivų, gali
ma spėti, kad važiuos į šiltes
nius kraštus, — ar taip?

Atkeliavo jauna mergelė į ši
tą miestą dirbti. Bebūnant čia 
sutiko pažįstamą vaikiną, kurio! 
buvo nemačius per keturis me
tus. Rodos, kad meilė juos suve
dė, nes ji pranešė visiems, kad 
ji tekės už šito vaikino ateinan
tį mėnesį. Mat kai kam kelionė 
ir darbai labai pavyksta mies
tuose! Rado ir vyrą ir darbą.

Į šitą miestą atkeliavo virš 
100,000 naujų gyventojų per pe
reitus 18 mėnesių. Sekmadie
niais matome daug svečių ir 
daug kareivių, kurie atkeliauna 
pamatyti Washingtoną.

Kitą sykį daugiau!
Juozas J. Waicikauskas.

Gerb. Klebonų Dėmesiui!

v h r . .... .... .. ..x . — v.. « a ... .
rniMvnoiu vii\r, r u vii a

I Graži prieš vestuvių puota bu
vo iškelta 18 d. birželio, Šv. Ka
zimiero mokyklos kambary pa
gerbimui p-lės Anielės Kurmy- 
tės, kurios vestuvės su p. Juozu

— 47 —
Moliu įvyks 28 birželio, Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioj. Pa
gerbimo vakaras suruoštas jau
nosios sesutės p. Bronės Lanki- 
ninkienės ir p. Onos Sidabrie
nės. P-lė Anelė apdovanota 
gausiai gražiomis dovanomis ir 
linkėjimais dėl laimingos atei- 

Į ties. Išrišus ir apžiūrėjus visas 
! dovanas, susirinkusios viešnios 
buvo pavaišintos gardžiais ir į- 
vairiais užkandžiais.

Nuo savęs irgi linkime laimin
gai porelei ilgiausių metų!

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

Kun. Jonas KIDYKAS, S. J., 
nuo 20 d. šio mėnesio persikėlė 
gyventi į Philadelphia, Pa. To
dėl gerbiamieji Kunigai prašo
mi pakvietimus su misijomis ir 
kitais dvasiniais patarnavimais 
siųsti nebe į Chicagą, o pagal 
naująjį adresą:

Rev. J. Kidykas, S. J.
St. Joseph’s Church
321 Willings Alley

Philadelphia, Pa.

\

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal dėl visokių reikalų.

WONDERIAND
Užsisakykite Toniko Pas Mus !

Pristatom geriausi toniką Pikni- \ 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsTmgton, Mass. Tel. Dedham 13M-W

į PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

I

— -------- -------------------
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VIETINES ŽINIOS
-9 Dr. Petras Zareckas LANKĖSI

ŽINUTES

Birž. 28 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, iškilmingai su Šv. mi- 
šiomis, apsivedė Juozapas Nau
jokas su Stanislava Zintalyte, 
gyv. 140 W. 6th St. Liudijo Al
girdas Naujokas ir Alena Savic
kaitė.

.................. . ■—..... —............... ....... < 
pos 4 d., iš ryto bus laikoma 
daug šv. mišių. Parapijiečiai y- 
ra kviečiami pasimelsti. Po tam 
važiuoti į Lietuvių Dieną, Ma- 
rianapolį, Thompson, Conn.

Po pietų ir vakare šioje baž
nyčioje nebus jokių pamaldų.

kyklas. Baigė Holy Cross Colle
ge, Worcester, Mass 1933 me
tais, su magna cum Įaudė.

Mokėsi Harvardo universite
te medicinos kursus. Bet, pri
trūkęs finansų dirbo valdžios 
darbą, Providence, R. I. paskui

Pereitos savaitės pabaigoje 
“Darbininke” lankėsi Seseris' 
Kazimierietės iš Chicagos. Se
suo Veneranda atvyko į So. 
Bostoną aplankyti savo mamy
tę, p. Jankauskienę. Kartu su 
ja atvyko ir Sesuo Virginija.

Sesuo Veneranda darbuojasi
ir Loretto ligoninėje, o Sesuo Vir- 

scoutų tarpe. 1 gjnj ja — §v. Kryžiaus ligoni-
Užsidirbęs lėšoms dr. Zarec- nėję.

kas grįžo prie savo mylimo

Tą dieną tapo pakrikštyta Lo- j 
reta Ona Antano ir Stefanijos 
(Jogminaitės) Pangonių. Kū-! 
mai buvo Albinas Pangonis ir 
Alena Jogminaitė.

Šiomis dienomis Tufts College- 
medical school suteikė būriui 
mokinių gydytojų laipsnį. Jų| 
tarpe radosi ir daktaras Petras; 
Zareckas iš Lawrence, Mass. Už 
tai Lavvrence laikraščiai gra
žiai ir plačiai aprašo mūsų jau
ną daktarą. Jo tėveliai ir sesutė dirbo senelių prieglaudoje 
gyvena So. Lavvrence, 302 Mar- 
ket St.

Birž. 29 d., Vincas Šidlauskas Dr. Zareckas, Lawrence, už- 
apsivedė su Alena Dunskaite, baigė pradinę ir vidurinę mo- 
gyv. 24 Telegraph St., So. Bos
ton. Liudijo Stanislovas Bata- 
kis ir Ona Januškevičiūtė.

Po tam Tarnas Jackevičius ap- REIKALINGA patyrusių 
sivedė su Pranciška Jakštaite,
gyv. 65 G St. Liudijo jaunojo kus švarkus. Nuolatinis darbas 
brolis Kazys ir Valerija Java- Gera Alga. Atsišaukite: 
rauskaitė.

Tą dieną apsivedė ir Adomas Roxbury, Mass.
Platukas su Aniele Keršians- ---------------------

1VAIR0S SKELBIMAI

i Kas grįžo prie savo mynmo Seseris planuoja aplankyti gi- 
mokslo į Tufts College, kurį šį-į minės įr vykti į Norvvoodą ir 

I

Joseph L. Saduikis, 
W. J. Szugzda, Thad- 
E. Vallis, Paul F. Ya- 
Joseph P. Kulis, Paul 

J. T. Yankauskas,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
— — ~
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumlture Co.
MOVERS----
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstance 
Movlng

' 326 - 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

met laimingai baigė. ; ten perduoti Seserų sveikinimus
Dr. P. Zareckas dabar prak- jųjų tėveliams ir giminėms, 

tikuoja Faulkner ligoninėje, Ja-Į
— - ■ , miesto!“Sti-' maica Plain ir Bostono Itehers” - siuvėjų siūti valdiš- ligoninėje.

Prie to viso daktaras 
kas darbuojasi lietuvių 
ninku tarpe. Geriausių 
mų

J
__ v.-----------_________ _ Best 
Coat Company, 8 Williams St., 
_______  .________(27-1-7)

L

Ketvirtadienį, birž. 30 d. ‘Dar
bininke’ lankėsi iš Norwood, mas.

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., bus 
klausomos išpažintys. 7:30 vai. 
vakare, įvyks Šv. Valanda Lie- 
tuvos ir Amerikos gerovei. gyy lg8 BoltQn gt Lįū REIKALINGA TIKTAI patyrę
Kviečiami visi pasimelsti apsi- ■ dytojais buvo Liudvikas Romai- stitehers-siuvėjai, dirbti valdiš- 
gynimo intencijoms. . skig -r Alena Petrauskaitė. kiems drabužiams, nuolatinis

Penktadienį yra Amerikos Ne- j------------ ! darbas gera alga Atsišaukite.
priklausomybės Diena — liepos' ” ......
4-ta. Tą dieną visi šios galingos Karolis Juozas sūnus Juozo ir 
šalies gyventojai privalėtų pasi- Benignos (Pavilionytės) Poškų, 
melsti. Padėkoti Dievui už lais- Kūmai buvo Alfonsas Vedluga 
vę ir kitas gerybes. Ir dar uo- ir Katrė Poškaitė. 
liau pasiryžti pirma ieškoti Die
vo Karalystės, o po tam kitos 
gerovės — taika, ramybė ir kiti me Fort Knox, Kentucky, 
dalykai, seks.

Kardinolas O’Connell, 
naudodamas Šv. Sosto indultu, 
dispensuoja šios diecezijos ti
kinčiuosius nuo pasninko ir ab
stinencijos penktadienį, liepos 
4 d. Reiškia, iš priežasties Ame
rikos tautinės šventės, tą dieną 
Bažnyčia per šios šalies vysku
pus leidžia katalikams valgyti 
mėsą.

Šv. Petro par. bažnyčioje, lie-

Tą dieną tapo pakrikštytas Poloniai Coat Company, 60 K 
t..— , gQ Boston! Mass. (27-1-7)

gabiam daktarui.

DAKTARAI

DĖL VAKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kamba
riai. Prieinama kaina. Praleis
kite savo vakacijas su lietuviais 
per Stellą Kodienę, 365 Nantas- 
ket Avenue arba 10 Whitehead 
Avenue, Nantasket Beach, 

i Mass. (23-23)
i---------------------------------------------------1 - ' * . t? z » • •- .

Vietinės policijos kapitonas; VELDERIAI
kviečia South Bostono piliečius- reika|ingi industrijoms, 
atsilankyti, liepos 2 d., 8 vai. certifikuotus velderius 
vakare, į Municipal salę pasi- paruošia New England’s Geriausia 
tarti vietinio apsigynimo reika- Velding mokykla. įsirašyk dabar į 
luose. j saugumo darbų klases —

88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 
Dienoms ir Vakarais klasės-parnokos 

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories,

Ine.

Birž. 24 d., apsivedė, tolima-
Al- 

bertas Juozas Vytautas Gricius, 
pasi-J Dorchesterietis, su Jennie Lou 

Nall.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Kunigai, bažnyčioje, garsino 
vasarinės mokyklos atsidary
mą, liepos 7 d., 9 vai. ryte, ir 
ragino jaunimą pasinaudoti 
proga išsimokyti lietuviškai. 
Prašė tėvus susirūpinti savo 
vaikų gerove per vasarą. Taip- 
pat dėkojo draugijoms už gau
sias aukas šios reikalingos įstai
gos palaikymui. Šv. Jono Ev. 
dr. aukavo 825.00; Pranciškonų 
Brolija S15.00 ir Maldos Apaš
talystės dr. S15.00.

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

Zarec- 
darbi- 

linkėji-

BUŠŲ BILIETUS

Į Lietuvių Dieną, Liepos 
4, Marianapolj, Thompson, 
Conn., busų bilietus prašo
me įsigyti pas pardavėjus: 
M. Kilmonytę, p. Nanarta- 
vičienę, p. Slatkevičienę, p. 
Brazauską, p. Sandą, p. 
Rusteiką, p. Barauskienę, 
p. Vaišnorą, p. Vosylienę ir 
“Darbininko” administra
cijoje. Busai išeis nuo Šv. 
Petro lietuvių par. bažny
čios 8 vai. ryte ir grįš iš 
Marianapolio 8 vai. vak. 
Bilieto kaina ten ir atgal— 
$1.85.

RITA NEVERAITĖ'S 
“SUPRISE SHOVVER”

šeštadienio vakare. įvyko Ri
tos Neveraitės “shovver”. Daly
vavo giminės ir artimi draugai. 
Sveikino Ritą ir apdovanojo 
gražiomis dovanomis? Panelė 
Neveraitė yra vytė, ir liepos 13 
d. susituoks su Mykolu Pluta, 
gerai žinomu “accordian play- 
er”, buvusiu Keturių Karalių 
orchestros vedėju ir žinomu ra
dio programų dalyvių. Rap.

ypatingai
R. Gri-| 
Scolar-1 
— Wa-j 
medalį, j 

pikniko Pirmąją vietą visoje mokykloje! 
šakose:!

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Birž. 27 d. Zigmas Jutkevi- 
čius, kurs dirbo New Yorke. 
tapo užmuštas ten automobiliu. 
Jis gimęs ir augęs Amerikoje, 
metų 34. Paliko tris seseris. 
Gyvendavo 460 E St., So. Bos
tone. Laidojamas liepos 1 d., 9 
vai. ryte, iš Šv. Petro par. baž
nyčios. Velionis buvo pašarvo
tas pas graborių Zaletską.

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

TRILYPIO PIKNIKO 
REIKALU SUSIRINKI

MAS

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Šiomis dienomis lankėsi baž
nyčioje ir klebonijoje kun. M. 
Urbonavičius, MIC., kun. J. 
Skalandis ir kun. A. Baltrušiū- 
nas.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Draugijų Valdybų Adresai

Tel. ŠOU 2805

Dr. j. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 VVinfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

4115 Washington St.. Rosiindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

*V. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

Dr. J. C Landžius
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosie* ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 B)wdway,
So. Boston, Mass.

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49i 
R. Tt.h St.. Sr>. Boston. Masu

4

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

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

1 matėte “Darbininke”.
I  ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------———

i

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušlūnas ir p. Klinga,
753 Broadvvay, Tet. ŠOU 312tT

80. BOSTON, MASS.

Culpin, John Gedminski, Ed- 
ward P. Grigalus, Aibert G. Ja- 
ritis, Gergy C. Jesonis, Robert 
A. Kerdiejus, Marion A. Kisiel, 
Serafin J. Krukonis, John P. 
Lukas, Joseph F. Lutkus, Ed- 
ward Malinowich, Victor P. 
Nastar, Ernest Naudžiūnas. 
Walter J. S. Rozanski, Charles 
Sabonis, 
Francis 
deus S. 
kavonis,
V. Laucka, 
John A. Razgevičius, Alfred P. 
Shlageris, Anthony J. Venecky, 
Charles A. Vinitsky.

Iš šių baigusiųjų, 
pasižymėjo, Florence

gaudamas Bird 
Mass. pp. Vincas ir Pranas Ku- ship: Emily L. Shlazas 
dirkai. Atsilankymo proga pa- shington ir Franklin 
sipirko “Darbininko” 
bilietų. Pp. Kudirkai yra vieni laimėjo šiose mokslo 
pirmųjų LDS narių. Vincas Ku- science — Robert A. Kerdiejus: 
dirka yra buvęs LDS ketetą 
terminų Centro valdyboje.

Lankėsi p. Liudvika Žardec- 
kienė, atsilankymo proga pasi- 
pirko plaktuvą.

Lankėsi iš Brightono p-nia j°je — Albina B. Kanavich.
Jonušienė. Pasipirko “Darbi- Būtų įdomu, kad ir kiti pa- 
ninko” pikniko tikietų ir prašė, tiektų lietuvių sąrašus kitas mo- 
kad Liepos 27 d., atsiųstume kyklas baigusiųjų. Rap.
busą, kuris brightoniečius nu-i 
vežtų į Darbininkų Dieną, kuri 
įvyks Brockton Fair Grounds,1 
Brockton, Mass.

Birželio 27 d. “Darbininke” 
lankėsi p. Petronėle Balutienė ir 
p. Neverienė iš Dorchester. Ap
žiūrėję “Darbininkas Electrical 
Supply” krautuvę, p. P. Balutie
nė nusipirko gražų Westing- 
house refrigeratorių.

Birželio 30 d. “Darbininke”! 
lankėsi ponai Supranavičiai, nu
sipirko “Darbininko” metinio! 
pikniko bilietų ir taip pat “Dar
bininko” krautuvėje nusipirko! 
didelę Westinghouse skalbiamą 
mašiną.

siuvimo — Albina J. Chepaitis;! 
lotynų kalboje — Edvard C. 
Grigalus; matematikoje — Se- 
rafin J. Krukonis; dailėje — 
Francis W. J. Szugzda; istori-

EXTRA
South bostoniečiams

Pranešama, kad visi pa-

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKOS PAVAR
DĖS MOKYKLAS BAI
GUSIŲJŲ SĄRAŠUOSE

įsižadėjusieji dirbti Lietu-j 
vių Dienoje, Liepos 4, Ma-' 
rianapoly, Thompson, Ct.J 
darbininkai išvyksta į Ma- 
rianapolį, liepos 3, 6 vai.) 
vakare, nuo Šv. Petro par. 
bažnyčios bei nuo p. Vosy- 
lienės namų, (ten pat prie 
bažnyčios). Prašome visų 
darbininkų taikintis prie; 
to išvažiavimo, nes ryto
jaus dieną gali būt apsun
kinimų ir net gali priseit 
pasilikt nenuvažiavus.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oii Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

SOU 0346

Kas met trys LDS kuopos:— 
LDS 1-ma kuopa. So. Boston, 
2-ra kuopa, Montello, ir 8-ta 
kp., Cambridge, rengia savo tri
lypi pikniką, kuris paprastai į- 
vyksta sekmadienį, prieš Labor 
Day. To trilypio pikniko reikalu 
šaukiamas LDS narių ir minė
tų trijų kuopų valdybų susirin
kimas, kuris įvyks Liepos 10. 
8 vai. vakare, “Darbininko” sa
lėje, So. Bostone. Kviečiami visi 
LDS nariai, o ypač minėtų trijų 
kuopų valdybų nariai. Susirin
kimo tikslas išrinkti tam pikni
kui darbo komisiją. Taigi pra
šome visų iiiteresuotų minimu 
susirinkimu pasižymėti savo 
kalendoriuje, liepos 10.

Pranešėjas.

Atrodo, kad pagal iaus Ame
rikos lietuviai pradėjo susipras
ti, nebekraipyti ir nebemainyti 
tiek daug savo pavardžių, kaip 
seniau. Peržvelgus kaikurių mo
kyklų baigusiųjų sąrašus, ma
tosi aiškiai lietuviškų pavar
džių, nors reikia tikėtis, kad 
tuose sąrašuose yra lietuvių su 
pakeistomis pavardėmis ir to
kiu būdu paslėpusių savo 
tybę.

Baigusių garsiąją Mass. 
titute of Technology sąraše
tosi šios neabejotinai lietuviš
kos pavardės: Alex A. Petraus
kas — Doctor of Philosophy 'kuris laimės — Hitleris ar Sta- 
(tai aukščiausias mokslo laips
nis), Vitautas F. Janulevičius— 
Mechanical Engineering; Alex- 
ander S. Poškus — General En
gineering.

So. Bostono High School bai-

Stalino Garbintojams 
Nevyksta

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

i Septyni.u.s būdais stogų dengėjas 
Sodewail Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas -Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

tau-

Ins-
ma-

Bostono dienraščiuose 
karikatūra: “Hitleris
Stalinui snukį”. Panašus įvykis 
buvo Norwoode.

Pareiškiame, kad mes smer
kiame kumščio argumentus. Bet 
Norwoode pereitos savaitės pa
baigoje įvyko įdomus karas. 
Washingtono gatvėje vėlai va
kare susitiko lietuvis tautinin
kas su Stalino saulės garbinto
ju Grybu, na ir pradėjo argu
mentuoti apie Vokietijos - Ru
sijos karą. Vienas kito klausė,

tilpo
daužo South Boston Garage

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

MOCKIOTĖ BAIGĖ MO
KYTOJŲ KOLEGIJĄ

Iš 176 baigusių šį metą Bos
ton Teachers College buvo tik 
viena lietuvaitė — Aldona A. 
Mockiūtė, Stasio ir Antaninos 
Mockų duktė. Ji gavo Bachelor 
of Science in Education laipsnį. 
Aldona buvo išrinkta ir į baigi
mo iškilmių komitetą, kaip As- 
sistant Marshall. Mokytojavi
mo praktikos darbus atliko So. 
Boston High Schoolėje.

Kiek teko patirti, Aldona per 
vasarą dirbs kaipo viena iš 
Bostono miesto žaismaviečių 
prižiūrėtoją, o rudenį grįš į tą 

Komiją siekti aukštesnio
feter oLJEducation laipsnio.

Rap.

linas? Besiginčydami įsikarš
čiavo ir vienas pasivadino Hit
leriu, o kitas Stalinu. Supran
tama, Grybas vaidino Stalino 
rolę. Paskelbta dvikova. “Hit
leris”, kaip sako žvalgai, “Sta-

gusiųjų sąraše matosi šios lie-i liną” nukirto kaip grybą nuo 
tuviškos pavardės, kurių di- koto. Stalincai pasikvietė iš 
džiuma mums yra gerai žino- Brooklyno stalincų vadą Bimbą, 
mos, būtent: Albina A. Alasa- kad paskelbtų paliaubas ir su- 
vich, Eilėn V. Bernotas, Edna darytų taiką. Kitaip gali priseiti 
E. Brasiskis, Lilian E. Burba, stalincams visai kraustytis iš 
Amelia M. Chaplik. Albina J. Norwoodo.
Chepaitis, Stella M. Dapsis, Le- Norwoodo stalincai, pralaimė- 
onora J. Glineckis, Florence R. ję karą, vaikščioja nosis paka- 
Grimas, j

Julia T. Kazersky, Ann. J. Kle- 
ponis, Stasia D. Komencz, So- 
phie J. Loinas, Helen T. Mali- 
novvski, Jane K. Malinowski, A- 
della C. Našlėnas, Julia C. Nev- 
ronis, Grayce L. Nevulis, A. C. 
Paplauskas, Wanda Piecule- 
wicz. Ann M. Pikelis, Albina E. 
Pocis, Delia M. Pocius, Mildred 
P. Ruplėnas, Albina A. Rupsis, 
Lucy L. Sapega, Eugenia A. Sa
vickas, Emily L. Shlazas. Heleri 
J. Svirinavich, Mildred T. Wa- 
lentuk. Albina M. Jučas, Aldona 
Yurkiewich. Rųth. J. Zuroms, 
Vito J. Aukštikalnis, Charles G.

Albina B. Kanavich. binę, ir nežino kaip dabar iš tos 
balos išbristi. Grybo adjutantas 

i S. gal būti neteks vietos už ne- 
paėmimą į nelaisvę karo laimė- 

J tojo. Raportas 1.

— Gegužės pirmai dienai 
Kauno valstybiniame te
atre buvo pastatytas vei- 

I kalas “Poema apie Stali- 
Įną”. Tačiau pasirodo, kad 
šios “poemos” autorė yra 
ne Salomėja Neris, o Cha- 
čiaturian. Joje vaiduoja- 
ma, kaip “genialusis” Jo
sit Visarionovič “išgelbė
jo” Maskoliją.

GRABORIAI

S. Barase vidus ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dien^ ir naktį 
Koplyčia šermenis dykai 

NOTARY P
Tel. ŠOU 5
Tei. SOL Boston 2609



Aniradiems, Liepos 1 d. 1941

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONH

iš-
Mūsų

PARAPIJOS PIKNIKAS
Lietuviai mėgsta piknikus, 

važiavimus, gegužines, 
lietuvių hartfordiečių katalikų
Švč. Trejybės parapija irgi ren
gia metinį parapijos naudai pik
niką, Lietuvių darže, Light- 
houes Grove, Glastonbury. Ka
da- Liepos-July 6. šokiams gros 
Prano Pakėno orkestras. Bus 
visokiausių margumynų ir pa
traukimų. Rengia visos parapi
jos draugijos. Komisija smar
ki : pirmininkas Simonas Gau- 
čas; vice-pirm. Viktoras Bryn- 
ga; kasininkas — kun. Jur
gis Vilčiauskas ir Antanas Leo- 
naitis. Virtuvėje moterims va
dovaus pirm. Žilionienė ir Mani- 
kienė. 
taučiai 
vairius 
toriais

sumanymas Jakaitytės ir Vai- 
tekūnaitės.

Susirinko labai gražus būre
lis ir visi gražiai linksminosi, 
valgė, dainavo ir šoko. Prakal- 
bėles sakė J. M. prelatas Am bo
tas. kun. Vilčiauskas ir kun. J. 
Kripas; vargonininkai — Jus
tas Balsis ir
Vakarą vedė Jonas Mončiūnas. 
Katkauskaitė (Kaskas) negalė
jo dalyvauti, nes turėjo išvykti 
į Denver, Colorado, koncertuoti.

Vincas Burdulis.

Jau lietuviai ir svetim- 
biznieriai paaukavo į- 

daigtus piknikui. Kolek- 
Žilionienė ir Manikienė,

Antanas Matukaitis ir kunigas 
Kripas. Taigi, lietuviai tą sek
madienį nevažiuokim į marias 
pas svetimtaučius, bet remkime 
savo parapiją, savo žmones. 
Svetimieji mūsų nelabai remia, 
tai kodėl mums juos remti, y- 
patingai kada turime savo meti
nį vienintelį parapijos pikniką. 
Tai būtų nei katalikiška, nei lie
tuviška. Gerbkime ir remkime 
save, o tada ir kiti mus labiau 
rems ir gerbs, nes matys vienin
gą tautą, ar parapiją, ar drau
giją. Pasiklauskime kiekvienas 
savęs ar tai ne tiesa?

Šiomis dienomis j 9 Tautinį 
Amerikos Eucharistinį Kongre
są išvyko Prelatas Jonas Am- 
botas. Išvyko traukiniu su bū
reliu iš Hartfordo.

Mūsų bažnytinis Šv. Cecilijos 
choras, vadovystėje Justo Bal- 

| šio, giedos per mišias Maria- 
napoly, liepos 4. Mišias laikys 

* Prelatas Ambotas. Kas norite 
busu važiuoti kreipkitės į kle
boniją pas kunigus.

Buvo parvažiavę keliom die
nom šie lietuviai kareiviai: Le
onas ir Vladas Mašiotas ir An
tanas Pugžlys. Jie visi randasi 
Floridoje. Ten yra daugiau 
Hartfordo lietuvių, kaip tai: 
Pranas Bartusevičius, Antanas 
Mašiotas, Antanas Plikaitis, 

I Edvardas Maslauskas. Albertas 
Vilimaitis ir kiti, kurių pavar
džių dabar tuo metu neatsime
nu.

i

ŽINUTĖS 
Kunigui Kripui pagerbti 

bankietas
Noriu padėkoti visiems ir vi-; 

soms. kurie rengė, kurie daly-j 
vavo, kurie bent kokiu nors bū
du prisidėjo prie manęs pager
bimo bankieto birželio 8 d. š. m. 
Išvardinti visus, kuriuos reikė- I 
tų, užimtų daug vietos ir esu ti
kras, kad rengėjai perdaug to 
nepaiso. Ačiū kunigams — pre
latui Ambotui, Pankui, Kar- 
kauskui, Puidokui, 
Vilčiauskui, kurie 
gražias prakalbas 
mus man išreiškė.
siems kurie sveikino telegramo-: 
mis ir dovanomis.

Kunigas J. Kripas.

Tadas Špelis. gal aukščiausias 
lietuvis Hartforde apart Juozo 
Giedraičio ir kunigo Vilčiausko, 
rengiasi mokytis lakūnu. Nėra 
abejonės, kad tai jam pasiseks, 
nes jis pavyzdingas vytis, o 
Lietuvos vytis kalba už save.

Albertas Povilonis jau baigė 
dentisterijos mokslus. Lankė 
Tufts Medical School Bostone.

Pankui, 
Karlonui ir i
atsilankė ir 
bei linkėji- 
Taipgi vi-

Šiomis dienomis daug jauni
mo apsiveda Hartforde. Linki
me visoms porelėms linksmiau
sių gyvenimo valandų.

Bažnytinio Choro Alumniečiu 
Vakarienė 

šeštadienio vakarą, birželio 7, 
buvo gražus naujoviškas vaka
rėlis — reunion arba susirinki
mas bažnytinio choro buvusių 
narių ir vargonininkų. Tai buvo

i

Hartfordo choras, vadovystė
je Justo Balsio, labai gražiai 
pasirodė Valstybės Trilypio 
Pikniko programoje Union City, 
birželio 22. Taipgi vyko vienas 
busas ir šiaip pavieniais auto
mobiliais gana gražus būrelis 
harfordiečių. Kaip Jonas Mon- 
čiūnas sakė: Lietuviai važiuo
kime ne pas žydus tą sekmadie
nį. ale pas savuosius lietuvius. 
Tai buvo metinis trilypis pikni-

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

I
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Telefonas 
VVorcester, 5-4335 
«««*•« tsss MSSStlSSSMS (I SIS isisissstsssi tona

PHONE 
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass. 
*•••(••(••••*• •• •• itiintti

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Kas tai
NAUJO* I

I

y-1. 
Matai, kas pridėta 
prie tų durų ?Nauja 
žvaigždė atvyko. Ir 
yra nauja žvaigždė 
tarp cigaretei, nes 
kas tai naujo pri
dėta. kad sukurt 
nauji skani? jų 
sudėtį.

DXRBIWiRAS;

NEWARK,N.J

*LATAKIA
(Ištariama “La-ta-ky’-a”) 
brangus Rytinio Viduržemio 
tabakas, kurio puikūs lapai 
sumaiiyti su kitais parinkti- 
niais Old Gold tabakais, kad 
sukurtų visai nauj? cigaretę.

Tas pat pažįstamas pakalk —bot NAUJI 
Old Goldai

F. Lorillard Company, įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George Washington'o laiky.
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ED BAR 
AMATEUR 
PLAYERS

tapo 
pridėta!

kas Moterų Sąjungos, Darbinin
kų ir Liet. Katalikų Susivieny- 
jirno. Dalyvavo bažnytiniai cho-' Gandas sako: tu vėl nepriklausoma! 
rai iš Waterbury, Bridgeport, ! A tai žinutė! nors gandu skelbiama. 

New Haven ir Hartford. Prog-: visgi viltis vėl kyla žmoguje 
ramą gabiai vedė kompozitorius Ir duoda jam gyventi vilties rojuje. 
Aleksandras Aleksis. Prakalbę- Bet aš neva poetas, Lietuva, tau sa 
les sakė kunigai: Čebatorius,
Kripas ir p. Marijona Jokūbai- Būsi laisva, nepriklausoma, aš žinau, visų gerbiami. Abiejų sūnūs ir: 
tytė. Lietuvių minioje matėsi Nes tokia kaip tu istorijoj nekalta 
dr. Matas Colney, Dr. Edvardas Turi būti gyva, amžinai laisva!

Pasikalbėjimas Su Tėvyne

---------- 1 ----- -- -T—  " ** 
sirinkimas įvyko šį pirmadienį. Išvažiavimo 
Bendrą kolonijos parengimą tu ! rys žaidimai, 
rėš rugpiūčio 17 dieną. Bilietai kiai. Gros Lou Potts orkestras, 
jau pardavinėjami. Kas nupirks Piknikas prasidės 1 vai. p.p. Bi- 
iš anksto mokės tik 25c. įžan- lietas 35c. asmeniui, 
gos, prie įėjimo bus 35c. Komi
tetas kviečia ta proga pasinau
doti. Reikia, pastebėti, kad ko
miteto narių tarpe vis dar ran
dasi “neprigirdžiančių”, kai iš 
sakyklos pranešama apie susi
rinkimą. Yra tokių, kurie nesi
lanko. Patartina draugijoms to- senus šiame 
kius delegatus pakeisti kitais, vauti. Atvykite 
kurie neišduoda raportų susi- Lauksime 
rinkimuose iš bendro komiteto Pennsylvania savo gerųjų kai- 
veikimo. Nepakanka draugijos mynų. Tat nepamirškite liepos 
dalyvavimas popieryje, reikia, 6 d. 
kad būtų draugijų skirtieji de-j 
legatai. Rup.

i
6

■°.*JB^ramą sud$- 
, “koncertai ir šo-

Bilietus 
galite gauti savo kuopose pas 
komiteto narius: Great Neck, 
Maspeth, Brooklyn, New York, 
Bronx, Newark, Jersey City, 
Linden, Elizabeth, Paterson, 
Kearny ir Bayonne. Mes nuošir
džiausiai kviečiame jaunus ir 

išvažiavime daly- 
visi iš visur,

iš New England ir

JERSEY an, H. J
KLAIDOS ATITAISYMAS 
“Darbininko” 47 numeryje iš 

Jau visiems yra žinoma, kad Jersey City buvo patalpinta ži- 
New York ir New Jersey L. Vy- nut.ė, kad a. a. Černausko laido- 
čių apskričiai š. m., liepos 6 d.,‘tuvėse kun. S. Stonis palydėjo į 
rengia didžiulį išvažiavimą į ■ kapus ir pašventino kryžių. Tai 
Patrylow’s Grove, Kenilvvorth, 
N. J., kuris yra žinomas kaip 
“L. Vyčių Diena”.

neatatinka tikrenybei. Į kapus 
palydėjo ir kryžių pašventino 
kun. M. Kemežis. Koresp.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Peerless Laundry 1
Sausas Valymas — Taisymas — Dažymas 

Statė St. Tel. 83-3 Monson, Mass.

muniją. Išbuvo laike Dievo Kū
no procesijos bažnyčioje. Laike 
šliūbo ir laike sumos solistai ir 
choras giedojo nepaprastai iš
kilmingai. Bendrai imant, anot 

| žemaičių posakio, buvo karališ
kos vestuvės. Jaunųjų tėveliai

[kau, yra uolūs parapijos darbuotojai,

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’XXXXXXXXXX*.XXXXXXXXXXXXXXXXX’

Grisrvold Park Garage
Parduoda naujus automobilius. Senus išmaino.

Park St. Tel. 185 Palmer, Mass.

/ R.P.Ferguson
/ Auksininkas
' 58 Main St. Tel. 320 Ware, Mass.
/♦%%XXX%XXXXXXX%XX^X%%XXXXX%«*X%XX3»XM£***«*:

prie savo parapijos choro, 
gyvuoja lietuviškoji daina! 
gyvuoja mūsų vargoninin- 
ir kompozitoriai ir lai gy-

Best Wishes

ELIZABETH, N. J.

, dukterys veiklūs jaunimo orga- • S 
nizacijose. Vestuvių pokylis bu- > 

plytaitis. ' vo labai skaitlingas. Choras lin- 
_ i kėjo savo narei viso geriausio ir J

įteikė dovanėlę.

Huntington Textile Co.,Inc
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Krikščiūnas ir kiti įžymūs žmo
nės. Taipgi lankėsi kunigai — 
Gradeckas ir Zanavičius. Buvo 
labai pavyzdingas piknikas. Lie-! 
tuvių kaip šieno, o padangėje 
amžina saulė. Lietuviška daina, 
rodos, buvo dainuota kaip nie
kuomet. Jaunimas tur būt dar,I 
nenori lietuviškai mirti, ypatin-! 
gai tie, kurie taip galingai, ir 
vieningai su jausmu dainuoja ir 
gieda Lietuvos dainas.

Gerb. vargonininkai Ameriko
je lošia begalo svarbią rolę! 
Branginkime juos, padėkime 
jiems, o mūsų jaunimas lai ra
šosi 
Lai 
Lai 
kai
vuoja tie lietuviai, kurie remia 
savo gražiąją lietuviškąją dai
ną!

Bus kaip visuomet Lietuvių 
Diena Marianapoly, Thompsone. 
Kiekvieno lietuvio lietuvaitės 
pareiga tą dieną važiuoti, kas 
tik gali. į Marianapolį, nes Ma
rianapolis tai lietuviškai šir
džiai kultūros širdis - centras.

i
Iš to kultūros lizdelio, gabiai 
kunigo Daktaro Navicko ir Ma
rijonų kunigų vedamo, išeis 
jaunimas, kuris nustebins mus 
pačius lietuvius. Kartais lietu
vis yra paskutinis, kuris save 
įvertins arba duos broliui lietu
viui atatinkamą kreditą. Jeigu 
norime, kad Lietuva gyvuotų, 
kad Amerikos vardas būtų gar
sus Amerikoje, visi o visi va
žiuokime kas gali Liepos 4, 
Marianapolį.

Mūsų parapijos laivu ekskur
sija šiais metais buvo linksma, 
susilaukusi kitų kolonijų skait
lingo būrio svečių. Šiais metais 
elizabetiečių kur kas mažiau va-Į 
žiavo. Vyrai ir daug moterų 
šiais laikais dirba visas dienas.; 
Kitais metais vieni elizabetie-: 
čiai sudarydavo arti poros tūk-j 
stančių, šiais metais beveik pu
sė. Viso laive buvo apie 1.300 
ekskursantų. Pajamų viso buvo 
$1,970.30c., išlaidų $1,282.75c. 
Pelno liko $705.55 (priskaityta 
aukos: Fr. Budreckienė $10, M. 
Dubrickai $5 ir M. Lukšys $3). 
Klebonas labai dėkojo visiems 
už pasidarbavimą. Nors šiais 
metais mažiau, net penkiais 
šimtais dolerių kaip būdavo 
tais metais, bet aplinkybės 
leido daugeliui dalyvauti.

ki- 
ne-

Dievo Kūno šventės sekmadie
nyje susituokė Teklė Buniūtė su 
Antanu Barču. Šliūbas buvo lai
ke sumos. Laike sumos šliūbas 
mūsų parapijoje yra retenybė. 
Bendrai imant su mišiom šliū- 
bai retai pasitaiko. Jaunoji apie 
10 metų giedojo parapijos cho
re ir kaipo gera dainininkė vi
sur dalyvaudavo. Su savo ki
toms dviems sesutėm — Izabela 
ir Antonina — ji dainuodavo 
trio. Šis trio buvo gerai visiems 
žinomas. Todėl į bažnyčią prisi
rinko labai daug žmonių. Jau
nieji ir giminės priėmė Šv. Ko-

K%X%XX%X%XXX%XXXXXXX^XXX%XXXXX%%X%XXXSS3W3£«S«X«S»C3S3Srz

Dale Bros. Laundry
Šeimyniniai skalbimai — Sausas Valymas 

Nuoširdus Patarnavimas
60 Monroe St. Tel. 156 Ware, Mass.

Į
Praeitą šeštadienį įvyko para- g 

pijos mokyklos parengimas, su
traukęs daug žmonių, apie kurį 
jau buvo rašyta, i 

į buvo išduodami l 
plomai, kuriuos įteikė pats kle- J 
bonas kun. Simonaitis, kun. Šar- 
nui asistuojant. Viso baigė mo-' 

i kyklą 9 mergaitės ir 11 berniu
kų. Dovanas gavo sekantieji: 
Pr. Lisevičiūtė už gabumą mok
sle aukščiausią dovaną, Ed. Kli
šius už skaitymą, K. Čaponis už 
geografijoje atsižymėjimus, 
Pranas Lisevičius už atsižymė
jimus istorijoje. Ona Baronai-; 
tė už atsižyniėjimą anglų kalbo-, 
je, Elena Žvirbliūtė už ats. lie- 
tuvių kalboje, L. Jankauskas už

Į J

ats. aritmetikoje, Pr. Buziūtė; 
už ats. tikyboje, D. Battman už 
geriausį poelgį ir J. Brazinskis 
kaipo ištikimiausias ministran-Į 
tas.

Gaila, žiūrėti į tuos vaikučius, 
kurie leidžiami į ne katalikiš
kas mokyklas. Jie nežmo savoj 
kalbos, neatskiria mišparų nuo 
mišių, nežino tikybos dalykų 
užtektinai ir jie subėgo pasi-j 
žiūrėti ir pasidžiaugti toms iš
kilmėms. Tur būt tų vaikų tėve
lių sąžinė yra kieta kai akmuo, 
jei savo vaikų nesiunčia į kata
likišką, lietuvišką savo mokyk
lą. Klebonas pareiškė, jog sten-j

I , . V. J '
gsis nuo ateinančio rudens pa- 
liuosuoti visiškai nuo mokesnio 
už mokyklą. Nors daugelis tėvų

■

bereikšmei numeta nevieną do-; 
i lerį, o kad reikia kelis centus 

sumokėti už mokyklą į metus, 
triukšmą kelia ir suranda prie
žastį vaikus siųsti į viešąją mo
kyklą. Dabar ši priežastis bus 
panaikinta.

MEN’S WEAR & WOMEN’S WEAR

Huntington, Mass.

.............,.... .t ^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sį sestadienjj p

bažnyčioje, ai-| Three Rivers Grain Co.
Parker St. Tel. 128 Three Rivers, Mass.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

į R. G. Harrington, Ine
Plumbieriniai ir Apšildymo darbai išpildomi

109 Main St. Tel. 51-W Ware, Mass.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV;

5 LINKĖJIMAI

į:
| Middleboro Co-operative Bank

K

--Lietuvai Gelbėti komiteta_su-

MIDDLEBORO, MASS.
£xXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%»

Bradford Glass Co.
Stiklai visokiems reikalams

79 Summer St. Tel. 2-6326 Pittsffeld, Mass.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3OCXXMXXXX3SXXXXXX3C«<XX;

I Fahey Beverages Co.,Inc.
į Sankrova — Alaus ir įvairių vynų

12 Pecks Rd. Tel. 2-7313 Pittsfield, Mass.

Sylvester & Giles, Ine.

Nash Sales & Service
Used Cars

Warren Avė.

I 17

<7

: i '

Brockton, Mass.
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