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DABARTIES 
BILDESIUOS

Tėvas Bružikas Jau 
Lietuvoje

Katalikas, kur* neremia 
katalikiškos spaudos, netu£ 
teisės vadinti* geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

•-

AMERIKOS LIETUVIŲ
. t

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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XX Amžius praneša, kad 
iš Insburgo (Austrijos) 
grįžo Jėzuitas Tėvas J. 
Bružikas. Lietuvoje Tėvas 
Bružikas pasiliks ligi lap
kričio mėnesio.

Tėvas J. Bružikas yra ge
rai žinomas visoje mūsų iš
eivijoje kaipo iškalbingas 
pamokslininkas, gabus li
teratas ir uolus katalikiš
kos spaudos platintojas. A- 
merikoje jis išplatino to
nus lietuviškos katalikiš
kos spaudos, tarp kurios ir 
laikraštį “Darbininką”. 
Tėvas Bružikas yra ne tik 
uolus “Darbininko” platin
tojas, bet ir nuoširdus ben
dradarbis. LDS Seimas už 
pasidarbavimą ir paramą 
organizacijai ir jos orga
nui “Darbininkui” išrinko 
Garbės Nariu.

Taigi sveikiname LDS 
Garbės Narį, Tėvą J. Bru- 
žiką sugrįžusį į Lietuvą.

PWA Praleidžia $5,532,510 
Į Valandą

Washington, D. C., liepos 
25, — PWA administrato
rius Ickes praneša, kad pu
sę numatytos statybos 
darbo jau pradėta. Pagal 
PWA įstatymą, per 25 dar
bo dienas PWA išleido 
$840,941,630 statybai arba 
$5,532,510 vertės statybos 
į valandą.

Sustreikavo Meksikos 
Angliakasiai

Perša Rooseveitą Trečiam 
Terminui

Mexico City, liepos 25 — 
Apie 4,500 angliakasių, dir
busių Sabinas Mining ir 
Mexican kompanijų kasyk
lose, sustreikavo. Darbi
ninkai reikalauja pakelti 
algas, pasibaigus sutarčiai. 
Kompanijos siūlo atnaujin
ti sutartis dabartinėmis są
lygomis. Sakoma, kad mi
nimos kompanijos yra 
Jung. Valstybių kapitalistų 
finansuojamos.

Vaizdai iš tarptautines regatos, įvykusios birželio 18,19 d. Lietuvos pajūryje. Ovale nugalėtojams skirtosios dovanos.

rašytaKaip jau buvo 
prez. Roosevelt, išvykęs a- 
tostogų, veda politinę kam
paniją, kad įvairios valsty
bės išrinktų į Kongresą at
stovus, kurie šimtu nuo
šimčių remia taip vadina
mą “New Deal”. Tuo pa
čiu laiku Demokratų parti
jos vadai varo smarkią agi
taciją, kad prez. Roosevelt 
būtų kandidatu į preziden
tus 1940 m. trečiam termi
nui. Jeigu tas įvyktų, tai 
būtų sulaužyta tradicija.
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Lietuvių Lenkų Santykiai

Vokietijos Generolas Pers
pėja Čekoslovakiją

NACIONALISTAI LAIMI 
TRIJUOSE FRONTUOSE

30 Užmušta, 150 Sužeista 
Orlaivio Katastrofoje

“Rin - Donube - Baltiąue” 
apie Lietuvos Lenkijos san
tykius be kitko rašo:

“Lietuviai niekada nesi
leido suvedžiojami, ir nė 
vienoje sutarty nėra prasi
tarta nė vienu žodžiu, iš 
kurio galėtum daryti išva
dą, kad Lietuva išsižada 
savo teisių į Vilnių. Lietu
viai niekad nesutiks, kad 
Vilnius būtų kvalifikuotas, 
kaip Lenkijos miestas ar
ba, kad Kaunas būtų Lietu
vos sostinė”.

Nors absoliutinio santy
kių nutraukimo principas 
šiandien yra apleistas, bet 
nauja padėtis nėra pakei
tusi jų politikos. Atrodo, 
kad lenkai buvo pasidavę 
tam tikram romantizmui 
ir pasitikėjo savo rūšies 
lenkiškumo banga, kuri 
būtų įgalinusi Varšuvos 
vyriausybę daryti lemian
čios įtakos į Kauno spren
dimus. Bet teko greit nusi
vilti. Lenkų diplomatai Lie
tuvoje korektiškai sutinka
mi į ką jie turi teisę, — bet 
visur kitur jie susiduria su 
aiškiausiai pastebimu re
zervuotumu — tiek santy
kiuose su lietuviškąja vi
suomene, tiek — su spau
da. Iš kitos pusės, tam tik
ras susiartinimas su Vokie
tija Lenkijoj jei ir nekelia 
nerimo, tai bent susinervi
nimo, ir čia lietuviškoji 
vyriausybė lankščiai vei
kia. Yra sunku numatyti, 
kaip plėtosis lietuvių len
kų santykiai ateityje. Gali
ma suponuoti, kad tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, Lie
tuvai būtų naudingiau pa
sirinkti Lenkiją, taip rei
kia saugotis, patekti tarp 
Scilos ir Charibados. Lietu
vių klausime Lenkija pati
ria per daug lankščios po-į 
litikos pirmus nusivylimus.
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Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos, liepos 25 — Na
cionalistų laimėjimas ryti
niame ir vakariniame fron- 

į te susilpnino radikalų karo 
i jėgas. Gen. Franco karinės! 
i jėgos dabar turi savo kon
trolėje naujas strategines 
pozicijas. Nacionalistai 
skaito svarbiausiu laimėji
mu, tai užėmimas miesto 
Castuera, kuriame yra a- 
pie 30,000 gyventojų, arti 
Portugalijos rubežiaus, 
Pietvakarinėje Ispanijoje. 
Šis miestas buvo radikalų 
sostinė Estremadura pro
vincijoj, kur taip pat buvo 
radikalų valdžios pietinės 
kariuomenės centras.

Castellon de la Plana sek-

Berlynas, Vokietija, lie
pos 25 — Leit. Gen. Horst 
von Metzch, įžymus rašy
tojas apie militarinius 
veiksmus, paskutiniame J
savo straipsnyje apie karą 
Europoje, rašo, kad Angli
ja ir Prancūzija griežtai 
priešinasi kariniams žy
giams Europoje, ypač kada 
dabar eina karas Tolimuo
se Rytuose ir Ispanijoj. Ra
šytojas Metzch skeptiškai 
žiūrįs į tai, kad dabar 
Prancūzija duotų militarę 
pagelbą Čekoslovakijai. Vi
są ką dabar Prancūzija ga
li duoti, tai esą netiesiogi
nę pagelbą. Kadangi dabar 
Jugoslavija esą su Vokieti- cijoj nacionalistai užėmė 
ja, tai Mažoji Entantė jau radikalų dvi pirmąsias ap- 
nebefiguruoja kaipo vie
ningas militaris faktorius, 
ypač kad Rumunija dabar 
gal būti neleistų sovietų 
kariuomenės pervežti per 
jos žemę.

Vokiečiai mano, kad so
vietų Rusija per toli nuo 
karo centro — Čekoslova
kijos, kad galėtų teikti pa
gelbą. Be to, esą Rusija ne
pasiruošus mobilizacijai ir 
kariuomenės transportui. 
Svarbiausia, tai vidujinė 
suirutė Rusijoje susilpnina 
raudonąją armiją. Taigi 
vokiečių rašytojas įspėja 
Čekoslovakiją dėl čekų-su- 
detų klausimo.

žeista. Bombomis padegė 
namą Grand Via, 
keletas teatrų.

Bogota, Colombia, liepos
25, — Daugiau kai 30 žmo- 

kur yra nių užmušta ir 150 sužeis
ta, kada karinis orlaivis

Pasikeista Lietuvos-Amerikos 
Sutarties Ratifikacijomis

VVashington, D. C. — Lie-no tos šalies teritorijoje,
krito į minią žmonių, susi- Pos 20 dieną Statė Depart- kurios pilietybę įgijo na-

knaniinc Radikalai Priėmė rinkusių į Campo de Mar-'mente jvyko naturalizaci- turalizuodamiesi. Ispanijos naaiKaiai rrieme .te^ pamatyti miiitarių ma. jos ir karinės prievolės su-' Bet, jei bet kur
Europos Nesikišimo Komi 

teto Planų
nievrų. Lakūnas Abadia iš
kilo su orlaiviu ir 90 pėdų 
aukštumoje pradėjo daryti 

.. akrobatiškus triukius. Or- 
laivis besivartydamas viršBarcelona, Ispanija,

n i /i • Mvoi v ai u y uauiao via o

P°® d’ platformos, kur sėdėjo pre-
listų) valdžią priėmė Eu- <d Alfonso Lopez ir 

; ropos Nesikišimą Komite-bflsiantis pre2 Sa/tos ir 
to planą ištraukti svetim- diplomatai, sparnu už- 

; salius kareivius is Ispam- ir nupuolė j
jos. Bet priėmimo sąlygos r £
neskelbiamos. minią.

28 Vienuolės Atvyko Iš 
Ispanijos

Japonų-Rusų Įkarštis 
Atvėsta

Londonas, Anglija —Tar
pininkaujant J. V. ambasa
doriui J. P. Kennedy, Ispa
nijos radikalų (lojali stų) 
valdžia išleido 28 vienuoles, 
kurios atvyko į Londoną.

Nuteis 21 Komunistą
Varšuva — Lenkų teis

mas nuteisė 21 komunistą 
nuo 2 ligi 3 metų kalėti. 
Taip pat buvo susekta ko
munistų jaunimo organi
zacija Wyszlowe.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKU" 
-LAIVAKORČIŲ

Bet, jei bet kurios Susi- 
tarties tarpe Lietuvos ir tariančių Šalių pilietis, ku- 
Amerikos, Kaune 1937 m. rį liečia šis straipsnis, vėl 
spalių mėn. 18 d. pasirašy- apsigyvena savo kilimo ša- 
tos tarpe Lietuvos ir Ame- lyje, nebūdamas pasiryžęs 
rikos, Kaune 1937 m. spa- grįžti į šalį, kurioje natūra
lių mėn. 18 d. pasirašytos, lizavosi, tai jis bus laiko- 
ratifikacijomis pasikeiti- mas atsisakiusiu nuo. natū- 
mas. Pasikeitimo protoko- ralizacijos.__________

kasų linijas, kur radikalai 
stipriai laikė nacionalistus 
nuo užėmimo Segorbe. Da
bar nacionalistai, susilpni
nę radikalų poziciją, leng
vai galės pasiekti miestą 
Sagunto, kuris jungiasi su 
pajūrio vieškeliu į Valen- 
cią.

Radikalų valdžia pripa
žįsta nacionalistų spaudi
mą, bet užtyli apie užėmi
mą miesto Castuera. Na
cionalistų gen. Queipo de; 
Llano tvirtina, kad jo va-! 
dovaujamoji kariuomenė 
užėmė miestą Castuera ir 
dabar žygiuoja tolyn į šiau
rę link Don Benito. L1__ , . _
vakariniame Catalonijos sostinę. Japonai numetė 
fronte, arti Prancūzijos 2^9 bombų Kiukiang mies- 
rubežiaus nacionalistai t®, apylinkėje, kur suar- 
taip pat smarkiai varosi dė daug ir kiniečių
pirmyn. Nacionalistai yra pozicijas. Didžiausi mūšiai 
gerai įsistiprinę Benabares dabar yra japonų su kinie- 
sekcijoj ir žygiuoja į Seo čiais septynių mylių fron- 
de Urgel ir Puigcerdą, ku- tarp Kutang ir Kiukiang

Kiniečiai Stipriai Laikosi 
Prie Yangtze

Tokio, Japonija, liepos 25 
— Dėl susikirtimo japonų 
su rusais Manchukuo 
(Mandžiūrijoj) karo • ne
bus. Nesusipratimus išly
gins taikiu būdu. Japonija 
gal būti pasiūlys sudaryti 
tarptautinį komitetą gin
čams išspręsti. Komitetas 
turės nustatyti Manchu
kuo ir Rusijos rubežių. 
Taigi iš didelio debesio, 
mažas lietus.Shanghai, Kinija, liepos

25 — Japonų kariuomenė 
pasiekė Kuling kalnus, arti 
vakarinio Poyang ežero 
pakraščio, 14 mylių į piet- 
rytus nuo Kiukiang. Japo
nai taip pat ruošiasi pulti

Š^’r- Hankow, kin^n,(laikinąją karalius Jurgis iš

Anglijos Karalius Grįžo Iš 
Prancūzijos

Londonas, Anglija — Pe
reitą penktadienį Anglijos - - • — • — —— • v _ • V

arti Prancūzijos 2O9 bombų Kiukiang mies-

negali atsilaikyti prieš1 sti
prią, geroje vadovybėje,' 
nacionalistų kariuomenę.

Prancūzijos.

lą pasirašė savo vyriausy-1 Asmenį galima bus laiky- 
bių įgalioti: Cordell Hull, ti neturinčiu intencijos 
Valstybės Sekretorius ir grįžti tuo atveju, jei jis, 
P. Žadeikis, Lietuvos Ne- natūralizavęsis vienoje ša- 
paprastas Pasiuntinys ir Į- lyje, išgyveno antroje šaly- 
galiotas Ministeris J. A. je daugiau kaip dvejus me- 
Valstybėms. Sutartis įsiga- tus; prezumpcija nebus tai- 
liojo visais savo nuostatais koma tuo atveju, kai bus 
ratifikacijų pasikeitimo pateikta priešingų įrody- 
dieną, t. y. 20 dieną šio lie
pos mėnesio. Sutarties pa-i 
grindiniai posmai yra to
kie:

1 STRAIPSNIS
Iš vienos Susitariančios 

šalies piliečių, kurie buvo 
arba bus naturalizuoti ki-' 
tos šalies teritorijoje, lai
kinai sugrįžusių į savo pir
mykštės pilietybės šalį, 
nebus reikalaujama atlikti 
karinę prievolę ar bet kokį 
kitą ištikimybės veiksmą/ 
ir jie nebus baudžiami už; 
pirmykštį emigravimą ar
ba už neatsiliepimą į šauki
mus karinę prievolę atlik
ti, kad tie asmenys neturė
jo stoti į karo tarnybą prieš 
tai, kai bona fide apsigyve-
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palei Yangtze upę. Kiu
kiang yra 135 mylios nuo 
Hankow. Kiniečiai stipriai 
laikosi. Tai pripažįsta ir 
japonai.

rie yra tik 8 mylios nuo 
Barcelonos. Kaikuriose 
vietose radikalų kariuome
nė traukiasi be mūšio. Na
cionalistams beliko užimti 
Salada kalnai, kad išėjus į 
atvirą lauką link Valenci- 
jos.

Taigi dabar nacionalis
tai laimi trejuose frontuo- 
se. Radikalai (lojalistai)|^ - 
npp-flli ntailaikvti nripff 'ZlUTOVai SaKO, Kaa ^P1® ™ 

! sovietų Rusijos militanai 
ekspertai vadovauja kinie
čiams kaipo mokytojai ir 
patarėjai karo frontuose. 
Rusų patarėjų - ekspertų 
skaičius didėja. Kiniečiai ir 
rusai. užlaiko slaptybėje 
rusų ikaro ekspertų buvimą 
Kinijoje. or.ofjni

Rusai Vadovauja Kiniečiams

Hankow, Kinija, liepos 
25, — Bešališki užsienių

Madridui Neduoda Ramybės
bombar- 

Madridą. Keturi 
užmušti ir 10 su

Ispanijos Nacionalistai Užėmė
3,125 kv. Mylių Plotą

Paėmė Daug Amunicijos ir Ginklų
-----------------------------------♦ _______

Potvyniai Padarė Daug 
Nuostolių

Burgos, Ispanija, 1 iepos 
25 d. — Ispanijos naciona-* 
listai per vieną dieną užė
mė 3,125 ketvirtainių my
lių plotą Estramdura fron
te Pietvakarinėje Ispani
joje. Nacionalistai suspau
dė radikalus kaip replėmis 
iš šiaurės ir pietų arti mie
sto Campanario ir tą mies
tą užėmė. Castuera fronte 
radikalai bėgdami paliko 
amunicijos sandėlyj 10,000 
bombų ir milijonus kulkų. 
Nacionalistų kavalerija pa-

Per visą pereitą savaitę 
pridarė $3,000,000 nuosto
lių Naujoje Anglijoje. Lie
pos mėnesy prilijo 9.28 co
liai. Dėl liūčių kilo potvy
niai. Daugiausia nukentėjo 
Milford, Mass. irWonso- 
cket, R. I. Apie 400 žmonių 
liko be namų. Tūkstančiai 
darbininkų neteko darbo 
dėl užliejimo dirbtuvių. Oi 
ro spėjikai pranašauja gie-|ėmė į nelaisvę daugiau kai 
drą. a t >d30O radikalų kareivių. ’*

mų.
2 STRAIPSNIS

Asmuo, gimęs vienos ša
lies teritorijoje iš tėvų, ku
rie yra antrosios šalies pi
liečiai, ir turįs pagal tų ša
lių įstatymus abiejų šalių 
pilietybę, jei nuolat gyvena 
tos šalies teritorijoje, ku
rioje gimė, nebus verčia-

i mas atlikti karinę prievolę 
ar bet kokį kitą ištikimy
bės veiksmą, jei laikinai 
apsigyvens antrosios šalies 
teritorijoje.

Bet, jei tas laikinas apsi
gyvenimas truks ilgiau 
kaip dvejus metus, jis bus 
laikomas nuolatiniu, ne
bent bus užtektinų įrody
mų, kad sakytasis asmuo 
greitu laiku grįš į antro
sios šalies teritoriją.

3 STRAIPSNIS
Šita sutartis bus ratifi

kuota ir ratifikacijomis 
bus pasikeista Vašingtone* 
Ji įsigalios visais savo nuo
statais dieną, kurią bus pa
sikeista ratifikacijomis, ir 
galios dešimtį metų, skai
tant nuo tos dienos.

Jei nė viena Aukštųjų 
Susitariančių Šalių, bent 
vienus metus prieš suei
nant dešimties metų termi
nui, skaitant nuo šios su
tarties įsigaliojimo dienos, 
nepareikš antrajai noro at
šaukti sutartį, minėtam 
dešimties metų terminui 
išėjus, t ai sutartis bus lai
koma prailginta nenusta
tytam terminui. Po to jis 
galės būti atšaukta kiek
vienu metu, pranešus apie 
tai kitai Aukštajai Susita
riančiai Šaliai vienus me
tus iš anksto.



VIETINES ŽINIOS
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PARCIUNKULĖS Metinės Pranciškonų 
Tretininkų įvilktuvėš, kaip

|vy*»>WTBaieni, nepoa X d., 
8:00 vai. vakare, Sy. Petro liet 
par. svetainėje, 492 B. 7th St., 
So. Bostone. Kviečiami nariai 
skaitlingai dalyvauti. VaZift/Rti.

Parciunkulės koplyčios paprastai, įvyks ir šį metą 
garbei Angelų Karalienes spaiįų 4 a., metinėms re- 
atlaidai gaunami visose kolekcijoms pasibaigus.

»M VfflNK
atlaidai gaunami 
Pranciškonų bažnyči o s e 
nuo pietų rugp. 1 d. iki vi
durnakčiui rugp. 2 d. Šie, 
pirmiau labai reti, atlaidai

VAIKUČIAI RUOŠIASI

Būrys vaikučių, kuris
yra gaunami ir tų parapijų Lietuvos Dukterų draugi
ja Vii vinco ertrviin- •• -v •>i- ____ _____ i__ T3bažnyčiose, kuriose gyvuo-i jai išpildė gana pasekmin- 
ja kanoniškai įsteigtas gaį jubiliejinio vakaro pro- 
Pranciškonų Tretininkų gramą> uoliai ruošiasi iš
skynus bei brolija. Tuos pildyti lietuviškų žaislų ir 
gausius atlaidus apturėti,! dainelių programos dalį ir 
žinoma, reikia pirma pasi- lds N. Anglijos Apskričio 
rūpinti gauti ^kaltės atlei-: piknike. Liepos 31 d. Law- 
dimą per išpažintį, priimti, rence< šiai vaikučių grupei 
Šv. Komuniją, atlankyti atė jo į talką ir muzikos 
vieną minėtą bažnyčią ir mokytoja Marijona Trei- 
pasimelsti Popiežiaus ui- navičiūtė su keliomis savo 

" a Y n t 1 O I z\lr w • vgabiomis mokinėmis iš 
Cambridge, Mass. Ši prog
ramos dalis beabejo vi
siems bus įdomu pamatyti.

tencijai: Minėtu laiku kiek 
sykių atlankysi bažnyčią, 
tiek sykių gausi visuoti
nus Parciunkulės atlaidus 
mirusių naudai.

PAMALDOS
KAM TEKSFURKOTAS

par. Tarp visos Naujos Angli
jos moterų tarpe kitos kal
bos negirdėsi, kaip tik apie 
$250.00 vertės furkotą, ku
rį I. J. Fox kailių firma pa
dovanojo per B. Koraitį 
LDS N. A. Apskričio pikni
kui. Vienai iš jūsų jis teks

Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje įvyks Parciun
kulės šventės pamaldos, 
rugp. 1 d., 7:30 vai. vak. Tą 
vakarą ir sekančią dieną 
minėtoje bažnyčioje kiek
vienas katalikas atlikęs iš
pažintį ir priėmęs šv. Ko- . ... .
muni ją gali gauti vėlėms įvisa.1 Todėl visi at-
skaistykloje Esančioms vi. vykite J minėtą pikniką pa- 
suotinius atlaidus už kiek-l“®^ kas bus toji laimm- 
vieną bažnyčios atlanky- &°JJ- 9,^^ lr Tamsta. Pa- 
mą, pasimeldus Popiežiaus lmatysi. 
intencijai. I

Po pamaldų įvyks Treti-’ KAS LAIMeS^ŽEMAIČIAl 
ninku Brolijos susirinki-!' AR DZŪKAI? 
mas, vietoje, šį trečiadienį. Į

Kas nori prisirašyti prie 
šios Brolijos tepradeda dzūkus, kad jie silpni. Kai- 
svarstyti dabar ir pranešti po jų silpnumo įrodymui 
savo intenciją Brolijos Ta- sako, kad jie nesugebejo 
rybai. i savo krašto apginti nuo

lenkų ir t. p. Bet LDS Aps
kričio piknike, liepos 31 d., 
Palangoje bus tikras jėgų 
išmėginimas tarp Dzūkų ir 
Žemaičių. Dzūkai su Že
maičiais trauks virvę. Ku
rie laimės, tai visiems bus 
aišku, kurie tvirtesni.

Taipgi dažnai girdėti gin
čus, kurie iš vyrų tvirtesni: 
vedusieji ar nevedę. Kaiku
rie statistikų rinkėjai nu
rodo, kad vedę vyrai ilgiau 
gyvena, todėl ir tvirtesni. 
Nevedusieji atsikerta, kad 
vedusiems tik atrodo, kad 
jie ilgiau gyveną. Tas klau
simas ir-gi bus išrištas mi
nėtame piknike. Bus virvės 
traukimas tarp vedusių ir 
nevedusių. Kurie laimės— 
visi matysime. Laimėjusie
ji gaus dovanas.

Trečiadienį, liepos 13, visi va
sarinės mokyklos vaikučiai buvo 
išvažiavę į Castle Island, kur 
praleido linksmai dieną. Vaikai 
susirinko prie mokyklos aštuntą 
valandą. Visos Seselės mokyto
jos dalyvavo išvažiavime.

Nuvažiavę tenai, visi linksmi
nosi. Vieni maudėsi,*kiti žaidė, o 
dar kiti ėjo pasivaikščioti.

Pietų,laike visi dalyviai gavo 
po stiklą pieno, duonos bulkelę, 
saldainių ir šaltos košės dykai.

Atėjus vakarui, visi grįžome 
į namus. Kaip vaikučiai, taip ir! 
Seselės mokytojos jautėsi labai 
pavargę. Taip praleidom visą 
dieną.

Neturėdami savo parapijos 
mokyklos, tai nors vasaros me
tu skaitlingas būrys lanko vasa
rinę mokyklą ir deda visas pa
stangas, kad galėtų išmokti ge
riau savo tėvų mylimą kalbą. 
Dievui padedant, laukiam atei
tyje turėti savo parapijinę mo
kyklą. Dieve padėk mums.

Vasarinės mokyklos mokinė, 
So. Boston, Mass.

s pabaigą su savo 
šeimomis. Kelįonė susida- 
rė pavojinga dėl smarkaus 
lietaus ir miglos. Lėkė la
bai žemai, ir ties Wood- 
bridge, Conn. nukrito į 
vieno ūkininko daržą ir su
sidaužė. Toje katastrofoje 
žuvo važiavusieji trys 
kūnai.

la-

IŠVAŽIAVO KANADON

Žemaičiai dažnai pašiepia

rybai.
DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.
INŽINIERIUS BELES- 
KAS IR-GI RUOŠIASI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ž
GRABORIAI
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mėgsta europiškas skrybė- 
fes, peilius, lūpines armo

nikėles ir laikrodžius. To
dėl šventadieniais kiekvie
nas Vatuto vyras pasikabi
na ant liemenės po 5 — 6 
laikrodžius, kurių daugelis 
seniai sustoję, ir užsideda 
ant galvos po keletą skry
bėlių, viena ant kitos su- 
vožtų. Baltieji biznieriai 
tuo naudojasi ir iškiša 
nykštukams už darbą viso
kį šlamštą. Nykštukai visi 
tebėra stabmeldžiai. Prieš 
keletą metų misijonieriai 
norėjo Vatute įsteigti misi
jų stotį, tačiau kasyklų di
rekcija neleido. Mat, tam
sius stabmeldžius biznie
riams sekasi geriau išnau
doti, todėl ir neįsileidžia 
misijonierių.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 8537.

Naujosios Gvinėjos salą 
valdo anglai. Tos salos vi
duryje, 4.350 metrų aukš
tumoje nuo jūros pavir
šiaus, tarp stačių kalnų y- 
ra nedidelis Vatuto mies
tas, tos Srities sostinė, ku
rioje gyvena tik 30 baltųjų 
žmonių: salos gubernato
rius Tompsonas, 8 polici
jos valdininkai ir 21 kasy
klų prižiūrėtojas. Vieta, 
kurioje yra Vatuto mieste
lis, labai sunkiai prieina
ma, neš per 80 — 150 klm. 
aplinkui riogso aukšti kal
nai, tarpekliai ir miškai. 
Todėl visas susisiekimas 
su miestu palaikomas lėk
tuvais. Ir pats miestas čia 
įkurtas tik dėl to, kad toje 
vietoje yra gana turtingos 
aukso kasyklos. Bet kas į- 
domiausia, kad Vatuto a- 
pylinkės čiabuviai gyven
tojai beveik visi nykštukai, 
vadinami pigmėjais. Suau
gusių vyrų ūgis siekia vos 
120 — 130 centimetrų, o 
moterų — 110 — 115 cm. 
Todėl baltieji prieš juos at
rodo tikri milžinai. Tačiau 
vatutiečiai yra gana pajė
gūs ir ištvermingi. Kasyk
lose, kuriose baltieji pri
žiūrėtojai keičiasi kas dvi 
valandos, nykštukai dirba 
be pertraukos po 8 — 10 
valandų ir visai nesiskun
džia sunkumu.

Vatuto nykštukai gyve
na mediniuose ir moliniuo
se nameliuose, kurie pana
šūs į narvelius. Vienintelis 
didelis namas yra naglų 
gubernatoriaus, kuriame 
gyvena ir kiti baltieji, žino
ma atskirose patalpose. 
Nors Vatuto nykštukai y- 
ra gana gabūs, — apie, 150 
jų vyrų jau yra išmokyti 
valdyti lėktuvą, — tačiau 
rašto mokslo jie kratosi iš 
tolo. O jei kuriuos drąses
nius ir pavyksta prikalbin
ti mokytis skaityti ir ra
šyti, tai po kiek laiko jie 
ir vėl viską pamiršta. To
dėl visoje apylinkėje iš 100 
vatutiečių tik vienas moka 
skaityti. Aukso kasyklų 
bendrovė tam tikrais biz
nio sumetimais nykštu
kams už darbą nemoka pi
nigais, bet prekėmis — 
maistu, drabužiais, papuo
šalais ir įvairiais blizgu
čiais. Ypačiai nykštukai

• v y • v

Tel. ŠOU Boston 1437

JosephW. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Pranciškonų ordenų Pro- 
vinciolų tarptautiniame 
susirinkime liepos 21 d. Šv. 
Tėvas tarė gražų žodį ir 
Tretininkams, sakydamas: 
“Aš esu vienas seniausių 
Pranciškonų Tretininkų, 

'būdamas 63 metus jų na
riu, už tai aš darau meilin
gą patarimą. Jūsų yra di
delis skaičius, tik vengkite 
būti būrys”.

Ameriką atstovavo tauti
nis sekretorius kun. Maxi- 
mas Poppy, 0. F. M. Jis 
džiaugiasi, kad visos Eu
ropos provinciolai užgyrė 
Amerikos Tretininkų dar
buotę ir mano jos planus 
pasekti.

Apart kitų darbų, provin
ciolai nutarė panaujinti 
kunigų Breviore maldas į 
Šv. Liudviko ir Šv. Elžbie-! 

į tos šventėms. Pirmoji gies- Į 
mė apgiedos kaipo atgailą 
darantį karalių; antroji — 
kaipo “vargšų motiną”.

I

Liepos 25 d., kunigai P. 
Juškaitis ir kun. J. Skalan- 
dis išvažiavo automobiliu 
atostogų. Kelionėje jie ma
no užsukti, liepos 26 d., į 
garsią Šv. Onos Katedrą, 
Quebec, Kanada.

Atvirutė Iš Vilniaus

JUOKELIAI
ABU AUKOJASI

Žmona:— Šeimyninis gy
venimas susideda iš aukų. 
Pavyzdžiui, aš turiu kas
dien virti valgį.

Vyras:— O aš turiu kas
dien jį valgyti.

Galima Ir Tokiu Būdu
Sutaupyti

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJ AS

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

— Nejaugi jūs taip ir iš
sekate už savo nuominin- 
lo? Juk visada sakydavo

me, kad jis niekada neturi 
dšenėje nė supuvusio cen
to ir nemoka už kambarį. 
Kaip gi jūs gyvensite?
— Iš sutaupų. Per tą lai

ką, kol gyveno pas mane ir 
nemokėjo už butą, jis su
taupė tiek, kad mes iš su
taupų galėsime gyventi net 
kelerius metus.

12 Freeman St,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

Broliai Motuzai, mūsų iš-
eivijai pažįstami filminin- 
kai, kurie pereitą žiemą

Kun. Jonas Gašlūnas, S. lietuvių kolonijose rodė ju-1 
J., atlankęs savo motinėlę ?a“UOSIUS paveikslus is 
1.' sesutę, Pittsfielde, krūvos, nuvykę 1 sostinę 
Mass., savo giminaitj kun. Yilnių pirmuoju tiesiogi- 
P. Aukštikalnę, S. J? jo tė
velius, So. Bostono lietuvių 
kunigus, ir kitus, išvažiavo 
namon, Spring Hill Colle
ge, Alabama. Jis toje Jėzu
itų kolegijoje moko filozo- 
fiją.

GRIŽO NAMO

ir sesutę,

Į LDS Apskričio garsų j 
pikniką Palangoje, liepos 
31 d. ruošiasi ir inžinierius 
Beleskas su savo asisten
tais. Jie po visą parką iš
vedžios savo tobulus gar
siakalbius, taip kad visa 
programa visiems bus aiš
kiai girdima.

kai, kurie pereitą žiemą
v •

Pittsfielde, Lietuvos, nuvykę į sostinę

VISIEMS VAKARĖLIS

niu traukiniu iš Kauno, ra
šo “Darbininko” redakto
riui:
Gerb. p. Redaktoriau:

Siunčiame geriausius linkėji
mus iš senosios sostinės, kur 
pripuolamai 
vom leidimą 

i Šokam visi:

Penktadienį, liepos 29 d., 
7:30 vai. vak., bažnytinėje 
salėje, W. 5th St., Vasari
nės Mokyklos bernaičiai- 
mergaitės rengia, Seselių 
vadovybėje, visiems vaka
rėlį. Baigdami Vasarinę 
Mokyklą, jie nori visiems 
parodyti savo lietuvišku
mą. Už tat visus, jiems pri- 
tarančius, kviečia atsilan
kyti ir pamatyti Vasarinės 
Mokyklos užbaigimo prog
ramą. Vakarėly pakalbės 
Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
kurs rugD. 10 d. keliauja į 
Lietuvą, “žvaigždės” ar ki
tų laikraščių reikalais visi 
galės pasitarti su tėvu Jė
zuitu.

užkliuvom ir ga- 
kai ką nufilmuoti, 
suktinį.

Broliai Motuzai.
Dėkojame už linkėjimus. 

Laukiame brolių Matuzų 
atvykstant su filmomis iš 
tėvynės ir senosios sosti
nės į Ameriką.

PER KLAIDĄ PRA
LEISTA

Skelbiant Lietuvių Die
nos rėmėjų vardus, per 
klaidą praleista p. E. Mark- 
sienės ir p-lės Onos Sta- 
niuliūtės vardai. P-nia E. 
Marksienė ir 0. Staniuliū-

tė prisidėjo prie Lietuvių 
Dienos aukomis. Nuošir
džiai ačiū už puikią para
mą.

KRIKŠTAS

r
BROCKERT’S ALE

Paraše Gražią Maldaknygę

{VAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis
•
i
i
•
i

i

I
} Parduodu įvairiausios rūšies ai 

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau. ♦

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

1

Mes esame Venetion 
agentai, parduodame 

langais uždengti sietelius — screens 
langams užlaidas visokių rūiių. Pažlu
kite mus SpskaltliavimOi. Nieko ne
skaitome už apskaitliavimą ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojamas Venetion Blinds 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds

g yra nebrangios Ir labai gražiai atrodo.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. TRO - 9263 
’' Savininkai: J. Snapkauskas Ir H. Baxendale

K

V

atarom

Visoki Reikmenys
Parduodame prieinamiausiomis kai 

' /-x. - V nomis maliavą, sieninį popierą, dar-

Liepos 24 d., tapo pakrik
štytas sūnus Jono - Zofijos 
(Gintalaitės) Hogan var
dais Jonas - Pranas. Kūmai 

ir 0-buvo Vilimas Hogan 
na Ukanaitė.

MIRĖ

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

zams įrankius. 
Blinds fabriko Liepos 23 d., mirė, mies

to ligoninėje, tris mėnesius 
pasirgusi, Sofija Armo-i 
nienė (Vašiliauškienė-Že- 
reikiūtė), 30 metų, gyv. 
223 Athens St. Ji yra gi
musi ir augusi Amerikoje. 
Paliko vyrą Aleksandrą, 
sūnų (pirmojo vyro k mo
tiną, dvi sesferi ir brolį. Lai
dojama iš šv. Petro bažny
čios, liepos 26 d., 9 vai. r.

0:

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jb visuomet reikalausite.

4hIWia 3 J. V. Laivyno
Lagūnai i

Trys Bostono laivyno la-

BOSTON. BRANCH 
,, 1410 Columbia Rd., 

South Boston

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas 

Daugelis senesniųjų žmo
nių atsimena Tėvą Kazi
mierą Kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
misijas. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa
rašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda
knygę — “Atlaidų šalti
nis”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekį, ' bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — Išpirko. Dabargi ką 
tik atėjo liaujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy- 
he. Kaina tik 65c. Užsaky
mus siųskite tuojau, nes 
heperdaugiausiai jų turi- 

Su užsakymų money 
erį siųskite: Darlainin- 

, ____366 W. Broadvvay,
JI So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

PHONE
Sd. Boston 

Ž271

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

.......... .... ................ . . v. ....



CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Šiemet rugsėjo mėn. 7 —

I

kelias
• v

Kokie Santykiai Tarp Lietuvos

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖS

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Du Hauji Lietuvos Laivai
Lietuvos Baltijos Lloy- 

das pirks du laivu, abu bus 
didesni už “Kauną”.

Dėl Meilės Šoko į Šulinį

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji; paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.
Atėję j tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

no bažnyčia reikalinga 
skubaus ir didelio remon- 

i to. Vyriausybė remontui 
i duosianti paramos.

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie | 
skelbiasi “Darbininke“ apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIONAS. Sav. 

490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai

—
Siela — didžiųjų bran

genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

Klaipėdos žiemos uoste 
buvo iškraunami iš Suomi
jos laivo anglys. Iškrovimo 
metu laivo šturmanas vie-

Antradienis, Liepos 26 d., 1938 DARBININKAS

ĮVAIRIOS žinios
Karo Stovis Streiko Lauke

Žinios Iš Lietuvos
IŠkilmČS ZdraSUOSe nam darbininkui sudavė--------------------- -

2. vėl atidaryti uždarytą 
Švenčionių lietuvių gimna
ziją ir uždarytas Švenčio
nių “Ryto” pradžios moky
klas.

3. palengvinti žemės pir
kimo sąlygas,

4. duoti galimumo lietu-

Newton, la., liepos 25 — 
Maytag skalbiamųjų maši
nų dirbtuvėse streikas te
besitęsia. Dėl kilusių riau
šių paskelbtas karo stovis. 
Valstybės milicija iššaukta 
palaikyti tvarką. Milicinin- -viams gauti tarnybas vals 
kai pašalino demonstran
tus iš gatvių ir pikietierius 
iš dirbtuvių. Streikierių su 
milicininkais susirėmime 
sužeista apie 30 žmonių, 
tarp kurių ir vienas šerifas 
sunkiai sužeistas. Apie 
1,400 darbininkų streikuo
ja nuo gegužės 9 dienos.

• v v

Atletų Paradas Rusijoje
Maskva, Rusija, liepos 25, 

— Vakar Čia įvyko atletų 
jaunuolių paradas, kuria
me dalyvavo apie 35,000. 
Parados žiūrėjo pats Stali
nas ir kiti raudonųjų komi
sarai. Visur buvo jaučiama 
karinė nuotaika. Jaunuo
liai dainavo karines daines.

Ježovas Su Vyšinskiu 'Dirba' 
T. Rytuose

“Daily Express” rašo, 
kad T. Rytuose suiminėji- 
mai ir šaudymai įgauna 
stichinį pobūdį. Areštams 
vadovauja pats Ježovas, o 
teisme suimtuosius kaltina 
Višinskis. Paskutinė “por
cija” buvo sušaudymas 20 
žymių T. Rytų politikos, 
partijos ir kariuomenės 
žmonių. Esą, egzekuciją 
vykdant dalyvavo ir pats 
Ježovas.

Toliau tas pats laikraštis 
rašo, kad buvusis SSSR 
Dolpredas Davtenas nusi
žudė kalėjime, o jo žmona, 
žinoma artistė Maksakova, 
ir Davteno draugas Vino- 
gradovas išsiųsti į Sibiro 
šiaurę.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Prašymai

“Aidas” Nr. 15 praneša, 
kad Švenčionių apskr. Kre- 
tonių k. gyventojai nusiun
tė Lenkijos ministrui pir
mininkui prašymą, kuria
me, pasiremdami Lenkijos 
valstybės konstitucijos ga
rantuotomis teisėmis, pra- 
so: •*'**vw

1. leisti steigti naujas lie
tuvių draugijas ir leisti 
veikti uždarytoms lietuvių 
draugijoms.

tybinėse įstaigose,
5. kaimus skirstyti į vien

kiemius valstybės lėšomis 
ir t. t.

Laikraštis turįs žinių, 
kad panašius prašymus į 
Varšuvą nusiuntė ir kiti 
Vilniaus krašto kaimai.

Liepos 3 d. Zarasuose 
buvo didelė vietos or-jų ir 
vandens sporto šventė. Į ? 
iškilmes buvo nuvykęs 
minist. pirm. p. V. Mironas, 
vid. reik. min. Leonas ir k. 
Svečiai pasidžiaugė nuos
tabia Zarasų gamta ir pa
darytąja ligi šiol pažanga. 
Bažnyčioje pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė kle
bonas kan. J. Mazūra.

• nam darbininkui sudavė 
{ausin. Kiti darbininkai sa- 
'vo kolegą užstojo ir metė 
darbą. Streikas buvo likvi
duotas tik tuomet, kai 
šturmanas įžeistam darbi
ninkui sumokėjo 100 litų.

Kaip Ruošiamas Didysis 
Lietuvos Savanorių 

Kongresas

Vokiečiai Jau Garbina 
Saulę

Nuernbergas — Hesssl- 
bergo viršūnėje įvyko sau
lės šventės iškilmės, daly
vaujant 25 tūkstančiams 
žmonių. Kaip žinoma, šitas 
kalnas Frankonijos nacio
nalsocialistams yra “šven
tasis kalnas”. Šventės pro
ga Streicheris pasakė kal
bą pabrėždamas, kad na
cionalistams nereikia juo
dųjų žmonių išpažinčiai at
likti ir jėgų pasisemti: 
“Žiūrėkime į šventos ug
nies laužą ir numeskime į 
jį savo nuodėmes”, pasakė 
Streicheris.

i
Po parado ar tik ne pati 8 dienomis ruošiamas Kau- 

gražiausia šventės dalis į- ne Lietuvos kariuomenės 
vyko ant ežero. Čia buvo savanorių kongresas. Lau- 
“vandens karnavalas”, mo- kiama, kad suvažiuos 6000 
torinių laivų ir baidarių — 7000 vyrų, kurie sun- 
rungtynės, dekoruotų lai- klausiomis Tėvynei dieno- 
vų — gyv. paveikslų pasi-{mis savo noru stojo ginklu 
rodymas, vandens sportas ginti Lietuvos laisvę, 
etc. Zarasų šauliai kelias
dešimt metrų plaukė su vi
sa kautynių apranga. <

Ginkluotoms krašto pajėgoms remti 1938 metinis atstovų suvažiavimas: Vir
šuje suvažiavimo garbės prezidiumas. Kalba S-gos pirmininkas ats. pik. Gužas. 
Kairėje ginklavimo valdybos viršininkas pik. Dr. Lesauskas. Dešinėje — kariuo
menės štabo viršininkas brig. gen. Černius ir Kauno komendantas pik. Bobelis. 
Apačioje suvažiavimo dalyviai.

— Žinovų komisija nusta- 
sa kautynių apranga. Ge- kad garsusis meno sta- 
riausiai pasirodę dalyviai 
buvo premijuoti.

Iškilmėse dalyvavo taip 
pat nemaža amerik. lietu
vių.

Pamatykite 525,000.00 
Vertės Kailinių Parodą

Iš Leningrado Evakuoti 
350,000 Gyventojų

Užsienių Politikai Vadovauja 
III Internacionalas

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva MarksienS.
625 E5-. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St., So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
TeL Parkvay 0558AV

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

Tvarkdarė — Ona Mizgi rdienė.
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raėtininkę.

“Svenska Pressen” rašo, 
kad Leningradas gaivališ
ku tempu tvirtinamas. A- 
pylinkių ir priemiesčių bei 
kai kurių miesto kvartalų 
gyventojai iškeliami. Esą, 
pastaruoju laiku iš Lenin
grado ir jo apylinkių buvo 
iškeldinta 3501000 gyven
tojų. Laikraštis reiškia 
nuomonę, kad šitie evakuo
jamieji gyventojai yra ne- 

Jaunavedžiai Kirviu Sukapo- patikimas elementas, ku-
• Vlea ČAima ris salinamas iš įsitvirtini-
jOVISdic.nid mų ribos. Įsitvirtinimo

Varšuva, Lenkija-Skier- darbai kai kuriose vietose 
niewicuose, vidurinėje dirbami dienomis ir nakti- 
Lenkijoje, susituokusiųjų mls* 
pora sukapojo kirviu visus 
šeimos narius — motiną, 
dvi žmonos seseris ir vieną 
pas juos svečiuose buvusią 
giminaitę. Jis buvo nužu
dyti miegant. Po to žudy
tojai padegė namus ir mė
gino pabėgti. Policija juos 
sulaikė.

J. V. Pirko Aukso Už
168 Milijonus

VVashington, D. C. — Per 
šių metų antrąjį ketvirta
dalį. kurs užsibaigė birže
lio 30 d., Jungtinių Valsty
bių iždas nupirko aukso už 
$168,550,000. Tuo pačiu
laiku nupirko sidabro 88, ■ 
102,800 uncijų.

“International News-Ser- 
vice” skelbia naują sensa
ciją iš Sovietų Rusijos; bū
tent, kad Sovietų užsienių 
politikai vadovauja ne už
sienių reikalų komisaras 
Litvinovas, bet pats IU in
ternacionalas per savo ge
neralinį sekretorių, Dimit- 
rovą. Ta pačią proga laik
raštis pastebi, kad

Maskvoje suimtas ko
munistų partijos žemės 
ūkio sekcijos pirminin

kas Jakovlevas.
Laikraštis tvirtina, kad ši
tos žinios gautos ištikrų 
šaltinių.

Kad Vilniaus Krašto Lietuviai Ne 
Parijai - Lenkai Nenori Suprasti

4V. JONO EV. BL. PAtALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA .

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St. So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Konstatuodamas faktą, 
kad jau praėjo 3 mėnesiai, 
kai tarp Lietuvos ir Lenki
jos yra užmegsti diploma
tiniai santykiai, Vilniaus 
krašto lietuvių laikraštis 
“Aidas” Nr. 17 įsidėjo šito
kį būdingą straipsnį:

“Š. m. birželio 19 dieną 
suėjo lygiai trys mėnesiai, 
kai buvo, taip sakant pra
dėta normalizuoti Lietuvos 
Lenkijos santykiai. Nors 
trijų mėnesių laiko tarpas 
yra, palyginti, neilgas, ta
čiau apie užmegstuosius 
tarp abiejų valstybių san
tykius ir jų raidą galima 
būtų labai plačiai rašyt, 
neimant jau dėmesin tų 
aplinkybių, kuriems tie 
santykiai buvo užmegsti. 
Deja,

negalime visko pasakyti, 
ką norėtumėm pažymėti 
ryšium su santykių už
mezgimu. Viena čia tik 
pastebėsime, kad Lietu
vos Lenkijos santykių 
normavimas iki šiol 
mums beveik nieko gero 

nėra atnešęs.
O kaip bus toliau? Atsa

kymas į šį klausimą gali 
padfeiti nuo to, kaip bus

žiūrima, kad santykiai už
megsti tik tarp Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių tarp
tautinės politikos sumeti
mais, tai vargiai ar kada 
nors šis santykių normavi
mas palies mus, šio karšto 
lietuvius. Aišku, platesni 
tarptautinės politikos su
metimai visuomet ir visur 
turi labai didelės reikšmės 
užmezgant ar sustiprinant 
santykius tarp bet kurių 
valstybių. Tačiau šitas ne
mažos reikšmės

reikalas sunkiai gali būti 
įmanomas, jeigu šiaip 
jau tarp valstybių ir tau- 

• tų nėra gerų, pasitikėji
mu pagrįstų santykių.

Juk iš to išauga ar bent ga
li išaugti ir platesnio mas
to tarptautiniai santykiai.

Jeigu tačiau būtų žiūri
ma į Lietuvos Lenkijos 
santykius labiau realiomis 
akimis (dabar apie realiz
mą politikoje labai mėgs
tama kalbėti), kitaip sa
kant, jeigu būtų siekiama 
gerų santykių ne tik su 
Lietuvos valstybe, bet ir su 
lietuvių tauta, tai tasai

santykių sunormavimas 
turėtų paliesti ir mus,

kaip lietuvių tautos dalį. 
Mūsų, šio krašto lietuvių, 

ir buvo manyta, kad Lietu
vos Lenkijos santykiai ne
bus tik grynai valstybiniai 
santykiai, buvo manyta, 
kad jie apims ir abi tautas. 
Tikėjomės, kad tam tikra 
Lietuvos Lenkijos santy
kių normavimo atošvaistė 
nukris ir ant mūs;. Bet, pa
sirodo,

esame palikti šių “santy
kių” šešeėlyje...

Ne mūsų reikalas kalbėti 
apie Lietuvos Lenkijos, 
kaip valstybių, santykius. 
Tam yra diplomatai, įga
liotieji ministeriai. Tačiau 
kalbėti apie abiejų tautų 
santykius mes galime ir 
turime teisę.

Kada lenkų lietuvių san
tykiai galės būti iš tikrųjų 
geri? Tada, be abejo, kai 
abejose pusėse bus rodoma 
iš tikrųjų gera valia. Ligi 
šiol, kaip matosi, tie santy
kiai vystosi nepergeriau
siai. Matyt, yra kur nors 
kaškokių kliūčių, už kurių 
viskas užkliūva. Kitaip sa
kant, atrodo, kad

lietuvių lenkų santykiai 
gali būti geri tik tuomet, 
kai bus parodytas iš tik
rųjų koks nors rimtas ir 
didelis gestas, apie kurį 
taip plačiai rašė po kovo 
19 d. vietinė lenkų spau

da.
Kame ir kokiu būdu tas 

gestas gali būti parodytas? 
To tai jau, rodos, nereikia 
ir aiškinti, nes

visiems gerai žinoma, 
kame tas gestas galėtų 

būti parodytas.
Tenka tik pastebėti, kad 
ligi šiol daromi “gestai” 
nėra buvę tokie, kurie mus, 
šio krašto lietuvius, paten
kintų.

Tegu niekas nemano, kad 
mes, lyg kokie parijai, ges
tų maldaujame. Mes tik 

nurodome, kame glūdi 
tikroji kliūtis, kuri ne
leidžia tinkamai vysty
tis lietuvių - lenkų san
tykiams ir kaip toji kliū
tis galėtų būti pašalinta. 

Kas mums, kaip piliečiams, 
priklauso, esame pasiryžę 
ne maldauti, bet reikalau
ti”. (XX)

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” Ūk
tai verti skaitytoją paramos.

Mišleikių kaime, Papilės 
valse, turtingų ūkininkų 
20 metų amžiaus sūnus An
tanas Stonys grįžo namo 
baigęs mokslus
gimnazijos klases ir žemės 
ūkio mokyklą.

Kaime Stonys įsimylėjęs; 
vieną tarnaitę ir ją norėjęs 
vesti, bet tėvai neleidę. Nu
ėjęs į gegužinę, Stonys pa
matė, kad jo mylimoji 
draugauja su kitu. Po to 
jis ir dingo. Ęai Stonio la
voną rado šuliny, manyta, 
kad jį kas nors nužudęs, 
bet vėliau rastas laiškas iš
aiškino Stonio mirties prie
žastis: Stonys dėl nelai
mingos meilės pats šoko į 
šulinį ir nusiskandino, pir
ma parašęs laišką, kad dėl 
jo mirties nieko nekaltintų.

Šimtas Litų Už Vieną 
Antausį

Liepos 31 dieną, Palan
gos Parke, Methuen-Law- 
rence, Mass. įvyks LDS 
Naujosios Anglijos Apskr. 
“Darbininko” naujos In
tertypos fondui piknikas, 
kuriame I. J. Fox, didžiau
sia kailinių firma Ameri
koje turės kailinių - futrų 
parodą — STYLE SHOW, 
Bernardo Koraičio vado
vybėje. I. J. Fox kompani
ja pristatys naujausios 
mados kailinių vertės — 
$25,000.00. Iš tikrųjų, tai 
bus labai įdomi kailinių 
paroda, kurioje panelės 
modeliuos — rodys nau
jausio stiliaus futras.

Taipgi šiam piknikui rū
pesčiu p. Bernardo Korai
čio I. J. Fox kompanija do
vanojo puikius kailinius 
vertės $250.00. Kailiniai 
teks vienam pikniko daly
vių.

Šis piknikas žada būti 
vienas įdomiausių, nes ja
me bus labai daug įvairu
mų: Sporto programai va
dovaus studentas Mykolas 
Grendelis ir 11. Ivaška. Me
no programai vadovaus p. 
Ona Ivaškienė.

Į šį pikniką įžangos ne
bus. Todėlei kviečiame vi
sus ir iš visų kolonijų skai
tlingai dalyvauti ir parem
ti “Darbininko” Intertypos 
fondą. Rap.

i >

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
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gąnizaęįjų komiteto pirmi- 
ninkąs klaipėdietis Ky- 
brancas savo kalboje pa- 
reįBįf

“Velionis yra nauja auka 
tų aplinkybių, kuriąs aiš
kiai sudarė svetimos, 
mums nedraugingos dva
sios ir pasaulėžiūros nešė
jai, tie patys sluoksniai, 
kurie sąmoningai ir viso
kiais budais bando sukelti 
vis dar ir vėl mūsų mylimo
joje tėviškėje neramumą ir 
nesantaiką tuo tikslu, kurį 
patys gana aiškiai savo šū
kiais gatvėse paskutinių į- 
vykįų metu parode; nu
kreiptą prieš musų nepri
klausomybę, prieš mūsų' 
laisvę, prieš mūsų globą ir 
teises...

Lietuvių’ visuomenė ne
gali būti rami, kuomet ma
to, kad demonstracijos ir 
visokie kiršinimai einą pa
galiau ne dėl bet kurių vi
daus reikalų, trūkumų, ar 
panašaus, o visi atvirai 
prieš mūsų pažangą, prieš 
mūsų tėviškę: ypačiai pas
kutiniaisiais laikais, lietu
viai čia kentėjo. Dirbdami 
ir savo prakaitą liedami 
pasistengė užmiršti jiems

klaipėdietis Ky- 
savo kalboje pa-

• v

Į

Šv. Tėvas Pijus XI, vienas iš žymiausiųjų Popie
žių visoj Bažnyčios istorijoj, neperseniai pasisakė esąs 
tretininku. “Aš — sako Šv. Tėvas — esu vienas iš se
niausiųjų Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordeno narių, nes 
esu tretininkas jau 63 metai. Dėlto nuoširdžiai sveiki
nu pranciškiečius ir siunčiu jiems meilingo patarimo 
žodį. Jūs esate skaitlingi, bet saugokitės minios pavo
jaus”.

Tie Šv. Tėvo žodžiai turi dvejopą prasmę. Visų 
pirma, jis perspėja prieš šio pasaulio dvasią, kuria gy
veną pasauly tretininkai gali užsikrėsti. Šv. Pranciš
kaus dvasia turi būti tiek stipri, kad pasaulio dvasia jos 
nenugalėtų. Priešingai, tretininkai per katalikišką ak- 
ciją turi įgyvendinti Šv. Pranciškaus dvasią šeimose' d puošė ir kūrė gražesnį 
ir palaipsniui išstumti is krikščioniško gyvenimo su- Klai^dos kraštą, siekė ra-1 

lo viską atnaujinti Kristuje, lygiai kaip Šv. Pranciškus, gyventojų°gerbūvio. Piktos' 
tas didysis žmonijos mylėtojas, savo laikų pasaulį at-( valios ir aršūs mūsų tau-; 
naujino Kristaus -meilėje. tos priešai, matyt, ir to pa-

Antroji Pijaus XI žodžių mintis yra ta, kad treti-kęsti negali, nors patys;
= 1 1—-1  Ji_____ i
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“Sunday Express” rašo, 
kad buvusis Sovietų amba
sadorius Londone Maiskis 
ir užsienių reikalų komisa
ri Litvinovo žmona Miss 
Evy Low tikrai tapo nau
jos “valymo” bangos au
kos. Ta proga laikraštis 
pažymi, kad Maiskis buvo 
vienas iš geriausių Sovietų 
diplomatų.

Japonų laikraštis “Asa- 
ki” spausdina pasikalbėji
mą su pabėgusiu Sovietų 

' generolu Liuškovu, kuris 
laikraščiui, be kitko, pa
reiškė:
— Aš likau neištikimas 

Stalinui, tačiau aš nesu iš
davikas tėvynės, kurios vi- 
. si gyventojai nekenčia dik
tatoriaus.

Ta proga Liuškovas pa
reiškė, kad

į rytus nuo Baikalo eže
ro Sovietai laiko 400.000

Kibirkštys
Lenkija, norėdama Lietu
vą priversti užmegzti su ja 
normalius diplomatinius 
santykius, įteikė ultimatu
mą, Vokietija nedelsė pa
rodyti, kad Klaipėda, toli 
gražu, ji nėra nesuintere
suota. Tuo pačiu metu Vo- 
-kietija prie Tilžės buvo pa
siuntusi vieną motorizuotą 
diviziją ir vieną pėstininkų 
pulką. Be to, reicho amba
sadorius Varšuvoje Lenki
jos vyriausybei padarė de- 
maršą, aiškiai priminda
mas Vokietijos interesus. 
Demaršu buvo pareikšta 
Lenkijai, kad jeigu ji oku
puos dalį Lietuvos, tai Vo
kietija paims Klaipėdą. 
Šiandien normalūs santy
kiai tarp Lietuvos ir Lenki
jos jau užmegsti. Ir tai rei
kia laikyti taikos fakto
rium. Tačiau Baltijos vals
tybės atsisako glaudžiau 
susirišti su vienu iš didžių
jų savo kaimynų. Visos

Pas Socialistus Yra Daug 
Hetaktoarmiją, 2.000 lėktuvų ir 

90 povandeninių laivų, 
kurių daugumas yra Vla
divostoke. Laikraštis pažy
mi, kad Liuškovas buvo 
viena iš trijų stambiausių 
asmenybių T. Rytouse. 
Tas pats laikraštis patvir
tina, kad pas Liuškovą tik
rai rastas krauju rašytas 
laiškas, tik jis parašytas 
ne generolo Aitepino, bet 
generolo A. I. Tapino.

Nors Maskvoje oficialūs 
sluoksniai apie generolo 
Liūškovo (jo tikroji pa
vardė Samuilovičius) pa
bėgimą tyli, tačiau dėl to 
susijaudinimas yra didelis. 
“Daily Express” korespon
dentas iš Maskvos praneša, 
kad Maskvos politiniuose 
sluoksniuose reiškiama 

i nuomonė, jog generolo pa
bėgimas yra paaštrėjusių 
santykių tarp raudonosios 
armijos ir vidaus reikalų J 

į komisari jato 
j Visas šitas reikalas pavės-

i

Klaipėdos krašto direkci
ja paskelbė visuomenei at-

Chicagos lietuvių socialistų 
specialus korespondentas rašo 
apie “Pirmyn” choro pasirody
mus Lietuvoje. Tarp kitko rašo, 
kad “USA lietuvių katalikų 
spaudoje Pirmyn choras buvo 
apšauktas komunistiniu, ir ro
dos, toji spauda buvo nelabai 
palanki jo išvykimui į Lietu
vą...” Netiesa.

“Darbininkas” yra įtalpinęs 
keletą žinučių apie tą chorą ir 
net TSB prisiųstą to choro at
vaizdą. Tose žinutėse nebuvo 
pasakyta kokio plauko tas cho
ras: komunistiškas ar socialis- 
tiškas. Jeigu jis ir būtų komu
nistiškas, tai ne tik nėra reikalo 
rodyti nepalankumą, kad jis iš
vyko į Lietuvą, bet galima jį pa- 
gyrti, nes Lietuvoje pasisems 
patriotizmo. Be to, jeigu tas 
choras turi komunistinio ar so
cialistinio raugo, tai tas raugas 

Į gali išgaruoti Lietuvoje. Sugrį- 
. , žę gali būti naudingi Lietuvai ir

padarinys, lietuvybei.

• v

v •

daromas įvairias skriau- sišaukimą, kuriame sako- 
dns nnnšp ir kūrė fn-aw>snį ma:
__  ___ t “Ryšium su laivų įplau-

pasaulėjimo dvasią. Kitais žodžiais, tretininkai priva-į“y£g7šu£^e^moTr visų'kimu šį mėn. 21 ir 28 d. d. . nrnklirnras višin^ 
L. < --— Klaipėdos uoste atsitiko p?* proąuroras visųisąis

apgailėtinų įvykių, per ku-Jo padėjėju Mikojanas. 
!riuos ir daugelis asmenų 7^" 
buvo sunkiau ar lengviau 
sužeista. Klaipėdos krašto 
direktorija, kuri atsako už 
viešos tvarkos ir saugumo 
palaikymą, yra rimtai tuo 
susirūpinusi. Tokio pobū
džio įvykių nebeturi būti. 
Turi būti daroma viskas 
jiems išvengti.

Klaipėdos krašto direkto- 
rija todėl įspėja gyvento
jus būtinai laikytis ramiai 
ir sumaniai ir vengti visų 

ves, dėl savo tautos ir te- susidūrimų. Viešosios , f _ _ - ___
viškės dar daugiau negu tvarkos ir saugumo palai-; ies ąriu° ene Ja °" 
iki šiol budėti ir išmintin- kymas reikalauja, kad mas visu tempu.
gai galvoti, kad privalome prieš ramybės ardytojus^ Japonų spauda rašo, kad 
visi teilktis didžioje ir ga- būtų imtasi griežtų žygių..., Liuškovas ir majoras 
lingoje vienybėje. Tad te- “Direktorija reikalauja,! Francevičius labai atvirai 
jungia, po 15 metų vėl nau- kad Klaipėdos krašto gy-; pasakoja, kaip buvo orgi
jai išdygęs tautinių kovų ventojai r--1-- ——-----°—-------
aukos kapas mus visus į provokuotis, taip pat patys

Antroji Pijaus XI žodžių mintis yra ta, kad treti- kęsti negali, nors patys 
ninkai žiūrėtų ne į kiekybę, bet į kokybę,vadinasi, jiems lietuviškoje žemėje turi la- 
reikia rūpintis, ne kiek jų yra, bet kokie jie yra. Ki- bai gerą būvį...
tais žodžiais, ne tiek paisyti narių skaičiaus, kiek jų _ S1? skaudus ^įvykis, 
gerumo bei tobulybės. “Saugokitės minios pavojaus”. " 
Kada tretininkai rūpinasi vien tuo, kad jų būtų dau
giau, o ne tuo, kad jie būtų geresni, tada kaip tiktai iš
kyla “minios pavojus”, nes jie neprivalo būti minia, 
bet pasišventusiais Kristaus darbuotojais. Gyvendami 
minioje, jie privalo būti minios pavyždžiu. '

Kiekvienoje mūsų parapijoje yra didesnis ar ma
žesnis tretininkų būrys. Tai pažystamiausia ir prieina
miausią lietuviams katalikams brolija. Dabar sužino
ję, kad ir Bažnyčios Galva yra tretininkas, mūsų pran- 
ciškiečiai turėtų visu uolumu sekti jį apaštalavimo dar
be. K.

v •, sis 
naujas mūsų brolių kapas 
tose kapinėse, kur ilsisi 
kaulai mūsų karžygių, už 
pajūrio laisvę galvas dėju
sių, broliai ir sesės — lietu
viai, mums visiems ne tik 
liūdesio valandą, bet ir pa-į 
akinimas, kad privalome 
visi dėl savo pajūrio lais-

i Varšuvos pastangos įtrau- 
Ne lietuvių katalikų spauda kti Lietuvą, Latviją ir Es-

tas ištirti ypatingai komi- buvo nelabai palanki “Pirmyn”’tiją į Baltijos — Juodųjų
1 oi -ir* i ViTvi/AO Yiinlrn * T .^4-....^. V ^4- ______ 1-1 _1  __ _ _T — _• _

tuvių socialistų ir komunistų? vaisių. Lietuvos Lenkijos 
štai kada iškilo tarp socialistų 'glaudesni tarptautiniai

ir komunistų polemika dėl kvie- santykiai galimi tik tuo at
imto is Lietuvos jaunimo daly- vąj j j - draustų Lie.
vauti komunistiniame kongrese, , a u J X TT
tai So. Bostono lietuvių socialia- ‘uv5 nu0 gulančio is Vo- 
tų laikraštis šiaip atsako Chica- kieti jos puses pavojaus,

Į sijai, kurios pirmininku choro vykimui į Lietuvą, bet lie-; jūrų bloką nedavė jokių 
paskirtas karo kolegijos■**””” —’------ ■

Dabar jau net sklinda gan
dai, kad vietoje Ježovo bū
siąs paskirtas Mikojanas. 
Komisija jau esanti atvy
kusi į T. Rytus ir pradėju
si savo darbą. Reiškiama 

, nuomonė, kad ypatingo
sios paskirties kariuome-į kviečia fašistus 
nės kadrai, kurie ligi šiol 
buvo vidaus reikalų komi- 
sarijato žinioje, bus reor
ganizuoti ir perduoti rau
donosios armijos vadovy
bei. Valymas tarp šios rū
šies kariuomenės jau varo-

gos lietuvių socialistų laikraš- kuris yra didesnis, negu vi- 
‘ z . lesi Vi+i T z^nlriio nnre

KLAIPĖDOS ĮVYKIŲ 
ATGARSIAI

vokaciją.
Birželio 28 d. įvykių auka 

Petras Kontautas buvo la
bai iškilmingai palaidotas. 
Jį lydėjo didžiuliai lietuvių 
gyventojų būriai, ant kapo 
sudėta apie 100 vainikų. 
Kalbėtojai piešę tragišką 

_ jaunuolio žuvimo vaizdą ir
žiūrėti toli siekiančią pro- reiškė pasipiktinimą riau-

Klaipėdoje birželio mėn. 
21 ir 28 dienomis įvykę 
provokaciniai vokietininkų 
išsišokimai bei sukeltos 
riaušės, pareikalavo net 
kraujo ir gyvybės aukų, 
Lietuvos visuomenėje su
kėlė didelį susijaudinimą. 
Šiuose įvykiuose galima į-

jai išdygęs tautinių kovų ventojai nieko neleistų'nizuojama Sovietų sienų 
apsauga T. Rytuose ir kaip 
buvo kovojama su “sveti
mų valstybių šnipais”. Ši
tie Liūškovo ir majoro 
Francevičiaus pareiškimai 
sukėlė didelę sensaciją Ja
ponijoje.

“Daily Mail” rašo, kad 
jau suimtas ir raudonosios 
armijos štabo viršininkas 
šapošnikovas.

galingą, tačiau visais at-jokiu būdu savo laikyseną 
žvilgiais drausmingą lietu- neprovokuotų”, 
višką frontą”. ~ ‘ 1

Vokiečių bendrovė, ku- mas, tardymas bei aiškini- 
rios laivams atplaukus įvy
ko riaušės, paskelbė, kad ji 
toliau savo laivų nesiųs į 
Klaipėdą. Laivai turės su 
Klaipėda netiesioginį susi
siekimą per kitus artimus 
uostus.

Dabar eina įvykių tyri-

mas kaltininkų, kuriuos 
teis kariuomenės teismas. 
Reikia tikėtis, kad tardy
mas ir teismas nustatys; 
tikruosius riaušių kaltinin
kus ir išaiškins šių provo
kacijų tikslus. Tsb.'• t

čiui: Įsi kiti. Deja, Lenkija nors
“Mums taipgi nelabai patinka, ir mato, kad nacionalsocia- 

kad kairiųjų srovių jaunuoliai lizmo pavojus gresia ne tik
> ar klerikalus. ■ Klaipėdai, bet ir Dancigui, 

Bet tokių nenormalių reiškinių ji, užuot reagavusi į Vokie- 
mūsų gyvenime galima pastebė-į tijos spaudimą, eina išvien 
ti ir daugiau, štai, chicagiečių su Vokietija. Štai, kur yra 
choras “Pirmyn” nuvažiavo Lie-į viga didžioji kliūtis suda. 

! ryti tvirtą barjerą, vokie
čių veržimuisi į Europos 
rytus”.

Klaipėdos krašto komen
dantas pulk. Liormanas 
skiriamas prie kariuome
nės Štabo ypatingiems rei
kalams karininku ir pave
dama jam eiti Raseinių 
apskr. karo komendanto 
pareigas. Klaipėdos krašto 
komendantu skiriamas Pa
nevėžio miesto ir apskri
ties karo 
pulk. Itn. Andrašiūnas, o 
Panevėžio 
skiriamas Raseinių apskr. 
komendantas pulk. Itn. 
Kaunas.

choras “Pirmyn” nuvažiavo Lie-Į 
tuvon gastroliuoti. O kas gi jį i 
ten priima ir vadovauja? Juk tie 
patys fašistai ar klerikalai...”

Užbaigia šiaip: “Taigi, netak
to pas mus yra daug”.

Vadinasi, patys lietuviai so
cialistai ir komunistai nepaten
kinti “Pirmyn” choro išvykimu 
į Lietuvą, ir tai skaito netaktu.

Lenkai Nesupranta Gręsian
čio Pavojaus Sau Ir Lietuvai

t

Prancūzų laikraštis “L’ 
Epoque”, ryšium su įvy
kiais Klaipėdoje spausdina 
Donnadieu straipsnį, ku
riame be kitko taip rašo
ma:

“Š. m. kovo mėnesį, kai

komendantas

komendantu

PARAŠĖ
Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. D.

Komunizmas Ir Religija
VĘRTĖ
Kun. A. T. (Samata)

Kunigo Pranciškaus M. Juro premijuotas 
vertimas

11. Antireligiožniko redaktorius p. Jaros- 
lavsky, birželio 9 d. 1935 m., laikė prakalbą 
Ateistų Unijai arba Sąjungai. Tos prakalbos 
įtalpa tilpo Antireligiožnike, Liepos-Rugpiū- 
čio mėn. 1936 metų laidoje: “Jei mes palygin
sime savo nuveiktus darbus su istorinės pers
pektyvos taisykla, mes galime tikrai pasaky
ti, kad šioje srityje laimėjome pasaulinės 
svarbos pergalę. Tai nėra veltui, kad mūsų 
“draugas” Romos Popiežius yra taip nusigan
dęs mūsų pasisekimu... Mes turime daug pla
tesniu maštabu panaudoti internacijonalinės 
edukacijos mūsų veiklą, ir aš noriu pareikšti 
kai kurias idėjas apie Suvenyto Fronto takti
ką. Jau ten egzistuoja tam tikros anti-religiš- 
kos proletariatinės organizacijos, kurios su
kūrė bendrą ryšį vienybės su kitomis anti-re- 
ligiškomis organizacijomis, atsidavusiomis 
kovoti fašizmą. Apgynant tą Suvienyto Fron
to taktiką, visgi negalime palaidoti nė vieno 
iš savo principų. Ateizmo (bedevybės) mūsų 
proletariatinė Imi ja turi būti išlaikyta, bet 
Bendrojo Fronto taktika turi irgi svarbumą, 
nes, dėkui tai taktikai, mes galime naujus 
partizanus laimėti į ^avo pusę”. Tai yra to
bulai aiškus pareiškimas apgaulės, kuri glū
di už to straipsnio 124 ir yra tokis komunistų

apgaulingas nusistatymas religijai kur Su
vienytas Frontas laimi. Mat, komunistų tak
tika yra nieko nekalbėti prieš religiją (Art. 
124) ( bet praktikoje jie daro visa kaip tik 
priešingai.

12. Antireligiožnik, No. 7, Liepos-Rugpiū- 
čio mėn. 1935 m., gvildenant apie Pan-Unijis- 
tų arba Sąjungiečių konferenciją, rašo: “Mes 
turime milijonus darbininkų, kurie sutraukė 
visus ryšius su religiją, bet kadangi jie atsis
kyrė arba atsisveikino su religija, argi anti- 
religiška veikla turi tęstis tarp jų? Taip, mes 
turime būti tikrais, kad tie žmonės ne vien 
kad nebūtų be Dievo, bet kad jie dar būtų ko
voj ant i ateistai (bedieviai)”. Tame pačiame 
numeryje dar telpa straipsnis apie ateistinio 
veiklumo praplėtimą už Sovietų Rusijos ribų. 
“Mūsų internacijonaline veikla S.S.S.R. vidu
je yra labai artimai sujungta su mūsų inter
nacijonaline veikla užrubežyje. Mūsų anti-re- 
ligiškas prityrimas yra pamoka pasaulio a- 
teistiniam proletariatui. Kad sustiprinti mū
sų internacijonalinės organizacijas, mes su
organizavome revoliucinius duplikatus”. ■

Maskva suorganizavo Belgijoje grupę a- 
teistų, kurįe dabar spausdina žurnalą vardu 
Sans pieu (Antireligiožnik, No. 1; 1935 m.). 
Taš^tomunistų intemacijonalims leidinys

gelbsti ir kitiems spausdiniams kitose kalbo
se po visą pasaulį. Pavyzdžiui, Vokietijoje lei
džiama Neuland; Austrijoje spausdinama E- 
ret Au Combat; Bulgarijoje leidžiama Bez- 
božnik Sofia; Chinijoje — Oficialus Leidinys; 
Ispanijoje — Sm Dios; Prancūzijoje — L’A- 
thee Militant; Meksikoje — La Satana; Olan
dijoje — Proletaristhebri jeenker in Nedder- 
land; Chilijoje ir Peruvijoje — Vanguardia et 
la Sierra; Lenkijoje — Bezbožnik Wojujący; 
Šveicarijoje — Proletaristher Freidenker; ir 
Čeko - Slovakijoje — Majak.

Jei intemacijonalinis komunizmas tikrai 
būtų atviras ar nuoširdus savo skelbimu apie 
“religiško pamaldumo laisvę”, argi jis vary
tų tokią kovą prieš religiją? Štai, Sovietų 
Konstitucijoj kitas straipsnis užtikrina “lais
vę dirbti”. Būnant nuosekliu, dėl ko gi ne va
ro propagandos prieš darbą? Dėl ko gi ne 
skelbia bedarbės? Ten yra tik vienas atsaky
mas, ir jis yra: Rusija vien sušvelnino savo 
pareiškimą apie relgiją, bet ne savo nusista
tymą; ir tai mandagiu būdu galima tarti, kąd 
ji meluoja.

Paviršutinė pusiąutolerąncija, kuri buvo 
klaidingai suprasta kaip Sovietų religiško po
būdžio evoliucijos ženklas, pripuola kibiems 
faktoriams, o ne pačios religijos pripažinimui. 
Tie faktoriai yra sekanti.

(a) Kunigų aktiviškas persekiojimas ir žu
dymas sustojo Rusijoje. Tačiau, tai nėra dėl 
to kad komunizmas daugiau nebetiki į kunigų 
žudymą; tai yra dėl to kad visi kunigai prak
tiškai tapo “likviduoti”, kas mandagiai reiš
kia pas komunistus, kad tapo “išžudyti”. Sė- 
kant vien komunistų oficialinę statistiką, 30 
vyskupų ir 1,414 kunigų buvo nužudyta 1918

— 1919 metais. Permos arkivyskupas buvo 
palaidotas gyvas po akių išlupimo ir veido 
sužalojimo. Tobolsko arkivyskupas buvo nu
skandintas po dviejų mėnesių bausmingos 
vergijos kentėjimo. Belgrado vyskupas buvo 
viešai išniekintas ir paskui mestas į žerian- 
čias kalkes. Liepos mėnesį, 1927 metais, 117 
ortodoksų prelatų įmesta kalėjiman arba bu
vo paimti į koncentracijos stovyklas, arba 
buvo ištremti į Siberiją. Kadangi šiandien 
Sovietų valdžia tokiu dideliu maštabu nebe
daro skaitlingų žudynių, tai nėra dėl to kad 
ji tapo religiška, bet yra dėl to kad mažai kas 
iš dvasiškijos beliko žudymui.

(b) Komunistai turėjo didelę sunkenybę 
užkraunant kolektivį ūkininkavimą kaimie
čiams, kurie sukilo prieš tokią idėją. Tuomet 
komunistų autoritetai nusprendė, kad bus 
daug gerau atskirti ūkių kolektivizaciją nuo 
anti-religiškos veiklos. Tasai laikinas atski- 
rimas kai kuriuose kraštuose buvo aiškina
mas kaip religijos pripažinimas. G pačioje ti
krumoje, tai buvo vien taktikos klausimas, 
kaip iš kaimiečių atimti jų nuosavybes. Da
bar, kuomet kaimiečiai nebevaldo savo ūkių, 
anti-religiškas veiklumas tęsiasi jų mokyklo
se ir jų kolektivėse ūkėse. To įrodymui, — 
štai p. Jaroslavsky savo prakalboje birželio 9 
d. 1935 m. pareiškė, kad “Rusijos kovojanti 
ateistai turėjo didelį pasisekimą su komunis
tais ūkininkais”.

(c) Treciasis faktorius dėl to klaidingo į- 
spūdžio yra, būtent, kad varyti savo marksi- 
nįų ^omųnizmo principų propagandą, Komu
nistų Internacionalo valdovai sušvelnino ant
puolius prieš religiją. Populiaraus Fronto ir 
Suvienyto Fronto komunistinės pasaulio vai-
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Skaudus Smūgis Lietuvių Tautai
Lenkų taute yra viena iš i 

tokių tautų, kurios žodžiai 
ir pažadai nesiderina su . 
jos daromais veiksmais. 
Neseniai lenkai prievartos 
būdu užmezgė diplomati
nius santykius su Lietuva. 
Tačiau užmezgus santyi 
kius, lenkai ir toliau Vil
niaus krašte naikina visa 
tai, kas lietuviška. Kadan
gi Vilniaus kraštas yra per
dėm lietuviškas, tai lenkai 
stengiasi ten užgniaužti 
kiekvieną lietuviškumo ki
birkštėlę. Jau prieš kurį 
laiką jie uždraudė Vilniaus 
krašte rinkti lietuvių tau
tosaką. Štai neseniai jie 
sustabdė Lietuvių Mokslo 
Draugijos veikimą; veiki
mą tos draugijos, kuri Vil
niaus krašte buvo vienas 
iš didžiausių lietuvių tau
tinės kultūros židinių.

Devynioliktajame am
žiuje prasidėjus lietuvių 
tautiniam atgijimui, Basa
navičius stengėsi įsteigti 
Lietuvių Mokslo Draugiją, 
kuri moksliškai nušviestų 
lietuvių tautinę kultūrą, 
kuri parodytų, jog lietu
viai praeityje turėjo aukš
tą savo tautinę kultūrą. 
Jau 1879 m. Jonas Basana
vičius, dar tebestudijuoda- 
mas Maskvos universitete, 
užsibrėžė “įsteigti lietuvių 
mokslo draugystę”. Jis tą 
klausimą ne vieną kartą 
kėlė spaudoje. Tačiau Lie
tuvoje, kuri anais laikais 
buvo rusų pavergta, tokios 
draugijos nebuvo galima 
įsteigti. Jono Basanavi
čiaus iškeltomis idėjomis 
vaduojantis 1885 m. Prū
suose buvo įsteigta Birutės 
draugija, kuri ,nors ir ne
virto Lietuvių Mokslo 
Draugija, tačiau turėjo ne
mažos reikšmės Mažosios 
Lietuvos tautiniam atgiji
mui.

GRĄŽINTA SPAUDA
Po japonų karo, susilp

nėjus Rusų imperijai, buvo 
grąžinta lietuviams spau
da. Sugrąžinus lietuviams 
spaudą, lietuvių kultūrinio 
veikimo sąlygos žymiai pa
gerėjo. Į Lietuvą sugrįžo 
lietuvių tautinio atgijimo 
patrijarchas Dr. Jonas Ba
sanavičius. 1905 m. buvo

sušauktas Didysis Vilniaus 
Seimas ir jau tame seime 
Jonas Basanavičius buvo 
pasiryžęs iškelti sumany
mą įsteigti Lietuvių Moks
lo Draugiją. Tačiau Di-

LIETUVIŲ SUVAŽIAVI-
’ MAI
Kasmet Lietuvių Mokslo 

Draugija šaukdavo visuo
tinius savo narių suvažia
vimus. Į tuos suvažiavi
mus atvykdavo žymesnie
ji Lietuvos praeities bei 
kultūros tyrinėtojai ir vi
suomenės veikėjai. Kasme- 

_į Mokslo 
nu"; Draugijos suvažiavimuose. >iQi j____•____

UŽDARĖ MOKSLO 
ŽIDINĮ

1922 m. įsteigus Lietu
vos universitetą, lietuvių 
mokslinius darbas buvo 
sukoncentruotas prie Lie- 

) tuvos Universiteto. Lietu
vių Mokslo Draugija pali-

džiajame Vilniaus Seime tūliuose Lietuvių 
kultūrinius reikalus nu- • Draugijos suvažia, 
stelbė politiniai reikalai.. kurie būdavo daromi vasa- 
Jame lietuviai buvo pasiry-, romis, suvažiuodavo daug 
žę iš Rusų imperijos dau-) lietuvių šviesuomenės. Ir 
giau sau politinių laisvių 'tuomet Vilnius, senoji Lie- 
iškovoti. pidžiajame Vii- . tuvos sostinė atgydavo, 
niaus Seime lietuvių tauta Tuomet visur Didžiojo Lie- 
iš Rusų imperijos pareika- tuvos Kunigaikščio Gedi- 
lavo sau autonomijos. Nors - mino sostinėje skambėda- 
rusų vyriausybė ir nepa- vo lietuvių kalba. Per Liet, 
tenkino lietuvių reikalą vi-, Mokslo Draugijos suvažia- 
mo, tačiau po 1904 metų vimug būdavo skaitomos 
kilęs didesnis lietuvių tau- ne tik paskaitos apie lietu- 
tinis sąjūdis nemirė, bet vių tautos praeitį ir kultu- 

rą, bet taip pat būdavo 
svarstomi ir kasdieniniai 
lietuvių tautos reikalai. 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
suvažiavimai duodavo im-! 
pulso lietuvių tautiniam! 
veikimui, nes į tuos šuva-: 
žiavimus suplaukdavo Lie-Į 
tuvos šviesuomenė iš visų 

į Lietuvos kaimelių.

toliau plėtės. 1904 metais 
įsteigtajame pirmajame 
lietuvių “Vilniaus Žinių” 
dienraštyje buvo keliamas 
reikalas steigti Lietuvių 
Mokslo Draugiją. Apie tai 
rašė Jonas Basanavičius, 
kun. Juozas Tumas-Vaiž
gantas, mūsų istorininkas/ 
kun. Jonas Totoraitis ir ki
ti. Lietuvių Mokslo Draugi- , __ . .‘ _
jos steigimas, lietuviams . Lietuvių Mokslo Draugi- 
atgavus spaudą, keletą' ? leld° organą Lie- 
metų užsitęsė. Bet vis dėl-|tUV1U Tauta ' kar) redaga‘ 
to 1907 metų pavasarį Lie- ™ Jos Pirmininkas Jonas 
tuvių Mokslo Draugija bu- 
vo įsteigta.

i - ' ine apie lietuvių tautą ir 
jos kultūrą buvo pasgelb- 

Lietuvių Mokslo Draugi- ta daug įdomios ir vertin- 
ja aplink save subūrė visas gos medžiagos. Lietuvių 
žymiausias ano meto lietu- Mokslo Draugija yra šū
vių mokslines pajėgas. Ji vaidinusi didelį vaidmenį 
pasiryžo moksliškai tyri- ne tik lietuvių tautos pra- 
nėti Lietuvos praeitį, Lie- eities pažinimui, bet taip 
tuvos kultūrą, etnografiją, pat ir naujajai Lietuvos 
archeologiją, antropologi- mokyklai. Didžiojo karo 
ją ir tt. Daugiausia Lietu- metu iškilus nepriklauso- 
vių Mokslo Draugijos pir- mos Lietuvos idėjai, lietu- 
mininko Jono Basanavi- viai ruošėsi kurti 
čiaus iniciatyva prie Lietu- lietuviškas 
vių Mokslo Draugijos buvo 
įsteigta didelė biblioteka, 
kurioje buvo sukoncen
truoti žymiausi veikalai 
apie Lietuvą. Prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos buvo į- 

! steigtas muziejus, kuriame 
buvo koncentruojami žy-| 
miausi Lietuvos praeities 
ir lietuvių tautinės kultū
ros paminklai. Prie Lietu
vių Mokslo Draugijos ilgai
niui tai pat susidarė dide
lis lietuvių praeičiai ir tau
tinei kultūrai pažinti ar
chyvas.

dybos šiandien beveik visai mažai ten užsime
na apie religiją koliai jie yra gana galingi 
nuversti valdžią. Taip atsitiko Ispanijoje, kur 
komunistai manė esą gana galingi ir tuojau 
pradėjo persekioti religiją.

Tai yra tikrai nuostabu, kad pasaulio val
džios negali permatyti Komunistų taktikos, 
ir kad komunistų tylėjimas Populiaraus Fron
to valdybose yra vien geriau pasitarnauti re
ligijos griovimui. Patsai Leninas diktavo to
kią taktiką. Ir jis reiškė: “Komunizmo vary
mas ateistinės propagandos turi būti subordi
nuotas daugiau pagrindiniu darbu, būtent, 
išnaudotųjų masių klasės kovos praplėtimu, 
kaip ir prieš išnaudotojus...”

Proletariatinė partija reikalauja, kad val
džia pareikštų religiją esant privatiniu daly
ku, bet ji laikinai neima klausimą kovos prieš 
tą žmonių opijumą, būtent, nekovoja prieš re
ligišką prietarą kaip privatinį dalyką (Pro- 
letarii, No. 45, Gegužės 13 d. 1909 m.).

(d) Ketvirtas ir paskutinis faktorius lie
čia vidujinę problemą Rusijoje. Komunis
tams vieną kartą sugriovus Bažnyčią, jie pa
tys pamate, kad krašte pilnai praplito visokių 
rūšių prietaro, kurs yra pavojingesnis nekaip 
pati Bažnyčia. Antireligiožnik, No. 1, Sausio- 
Vasario mėn. 1935 m., kalba apie investigaci- 
ją, kurią padarė krašte. Įr atrado, kad dauge
lis žmonių tiki į namų dvasią (Domovoj), ar
ba į miškų dvasią (Lesčy), arba į vandenų 
dvasią (Vodianoj).

Kaipo pavyzdls, kaip daug prietaro atėjo 
ir įsigyveno religijos vietoje, straipsnis Prav- 
<lo je iš birželio 21 d. 1935 m. apibūdina kai ku
riuos piliečius, kurie griebiasi net kruvinųjų 
aukų, kad savo paprastu būdu pasipriešinti
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ko didžiuoju mokslo židi-! 
niu lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte. Lietuvių 
Mokslo Draugijoje buvo 
sukaupta tiek daug bran
gios Lietuvos praeičiai ir 
kultūrai pažinti medžia
gos, jog į ją buvo priversti 
kreiptis ir Lietuvos univer-; 
siteto mokslininkai. Lietu
vių Mokslo Draugijos bib
liotekoje lietuvių tautos 
praeičiai pažinti yra daug 
tokių veikalų, kurių netu
ri ir V. D. Universitetas. 
Lietuvių Mokslo Draugija 
dar prieš karą gavo visą 
žinomojo mūsų istorininko 
Simano Daukanto paliki
mą, Lauryno Ivinskio ir ki
tų žymiųjų Lietuvos veikė
jų korespondenciją. Lietu
vių Mokslo Draugijos ar
chyve yra daug mūsų tau
tosakos ir kitokių ,vertin
gų lietuvių kultūrai pažin
ti etnografinių ir archeolo
ginių paminklų.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja buvo grynai mokslinė/ 
nepolitinė įstaiga. Tačiau 
lenkų vyriausybė, kuriai 
atrodo pavojingas kiekvie
nas lietuvių tautinės kultu-i 
ros reiškinys Vilniaus kra
šte, Lietuvių Mokslo Drau
giją uždarė. Lenkams, ma
tyt, atrodė pavojinga Lie
tuvių Mokslo Draugija, 
kurios rinkiniai bylote by
loja apie gražią ir seną lie-J diplomatinius

Pirmosios lietuvių moks
lo jaunimo olimpijados 
ženklas.

turime kovoti su šia juodo- lietuviams daromas kultū- 
Pir- rines skriaudas, tai jie ne

liks jam abejingi ir taip 
pat pareikš griežčiausią 
savo protestą.

Lenkų okupuotame Vil
niaus krašte lietuviams da
romos kultūrinės skriau- 

, dos mus visus lietuvius dar 
labiau turi sujungti ben
drajam savo tautinės kul
tūros darbui ir kovai prieš 
visa tai, kas kėsinsis į Lie
tuvos laisvę ir lietuvių tau
tinę kultūrą. Lenkų skriau
džiamas ir barbariškai per
sekiojamas Vilniaus kraš
tas visuomet mums turi- 
būti prieš akis. Mes, lietu- 
Trini ninlrorlnc’ rmicai^o.

savas 
mokyklas. 

Toms mokykloms reikėjo 
savų lietuviškų vadovėlių, 
ir štai Lietuvių Mokslo 
Draugija, besikuriančiai 
Lietuvos mokyklai paruo
šė pirmuosius vadovėlius. 
Atstačius nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, naujoji 
Lietuvos mokykla keletą 
metų naudojosi Lietuvių 
Mokslo Draugijos išleistai
siais vadovėliais. Tą Lietu
vių Mokslo Draugijos dar
bą Lietuvos mokyklų isto
rija į savo lapus įrašys 
aukso raidėmis.

šiai nuo lenkų tenka nu
kentėti lietuviams ir ukrai
niečiams. Jeigu lenkų vy
riausybė taip stropiai sten
giasi užgniaužti kiekvieną 
lietuvių ir ukrainiečių tau
tinės sąmonės apraišką, tai 
tas faktas mums akivaiz
džiai rodo, kiek Lenkijos 
pavergtos lietuvių ir uk
rainiečių tautose yra gyva 
tautinė sąmonė. Lenkų vy
riausybė yra pasiryžusi jė
ga užgniaužti tautos dva
sią. Ji pamiršta, kad nėra 
pasaulyje *tokios jėgos, ku
ri pajėgtų užgniaužti lais
vės pasiilgusią dvasią. 
Lenkų žiaurios represijos 
Vilniaus krašto lietuviuose 
iššaukia didesnį pasiprie
šinimą, o nepriklausomos 
Lietuvos lietuviuose suke
lia neapykantą lenkams, 
kurie net ultimatumo keliu 
reikalavo su jais užmegzti 

_ t ; x > santykius,
tuvių tautinę kultūrą, ku- Lietuvių tauta šiandien y- 
rie pirštu prikišamai rodo, ra atgijusi ir tiek susipra- 
jog Vilniaus kraštas yra tusi, jog ji niekuomet nesi- 
lietuviškas. Lenkų uždary- duos svetimiems pavergia
mas Lietuvių Mokslo Drau
gijos yra niekuo nepatei
sinamas žygis. Jis mums 
rodo, jog lenkai visomis 
priemonėmis kovoja su lie
tuvių tautine kultūra. 
Prieš 20 metų pati Lenkija 
buvo svetimų pavergta ir 
jos geriausieji sūnūs pik
tinosi tais rusų žygiais, ku
rie slopina jų kultūrą, jų 
tautinę sąmonę. Tačiau 
pati Lenkija atgavus savo 
nepriklausomybę, stengia
si užgniaužti tautinę sąmo
nę tų tautų, kurios įeina į 

Įjos valstybę. Skaudžiau-

kolektivizacijai. Uralo regijone vištos buvo 
deginamos kaip auka pagoniškai dievybei, o 
kitame atsitikime veršis buvo sudegintas pa
našiam tikslui. Tas faktas yra labai interes- 
tingas, nes įrodo, kad kaip tik kur krikščio
nybė sugriauta, ten kilo stabmeldiškų myto- 
logiju armija. Taip pat yra reiškiama tiesa, 
kad pats žmogus neišgydomai yra religinis ir 
kad tie suvargę žmoneliai, kuriuos komuniz
mas tikėjosi laimėti materializmui, yra labai 
nepatenkinti siūlomu ateizmu, ir jie vartoja 
savo protą surasti kai kurių nuodugnesnių 
šaltinių išrišti gyvenimo paslaptis. Net Edu
kacijos komisaras Lunaras Čarsky turėjo pri
pažinti tai: “Religija yra kaip vinis; 'jei už
duosi per galvą, vinis vien giliau įsileis į patį 
medį”.

Prie pabaigos, reikia tarti, kad komuniz
mas turi du veidus. Vienas veidas tinka Rusi
ja, kur komunizmas įsikūrė; kitas veidas tin
ka likusiam pasauliui, kur komunizmas ryž
tasi įsikurti. Rusijos veidas parodo dvigubą 
persekiojimą prieš religją, būtent, fyzišką ir 
dvasinį.

Kitas veidas yra vienas, kurį komunizmas 
rodo tiems kraštams, kuriuos pasitiki sovie- 
tizuoti. Tas veidas yra meilus ir net religinis, 
nes gerai žino, kad — pradžioje laimėjus se
kėjų — neturi antagonizuoti, būtent, neturi 
priešais veikti. Tai veda mus prie šių visa- 
svarbiausių faktų:

(1) Dabar komunizmas Amerikoje ryžta
si ir nenustojančiai veikia mus įtikinti, kad 
komunizmas nėra anti-religiškas. Jis net kal
ba: mums, kad religiją gina prieš - persekioji
mą. lai yra melagyste. Nes komunistai visai 
nbsiteteresuoja palaikyti religiją, kaip lygiai

ma.
Lenkai, uždarydami Lie

tuvių Mokslo Draugiją, 
Lietuvai padarė tai, ko jai 
nedrįso daryti nei okupan
tai rusai, nei okupantai 
vokiečiai. Vadinasi lenkai 
savo žiauriomis represijo
mis Vilniaus krašte prašo
ko ir rusus ir vokiečius.

KĄ MES TURIME 
DARYTI?

Štai dabar šio skaudaus 
fakto akivaizdoje kyla 
klausimas, ką mes lietuviai) 
turime daryti? Kaip mesi

jo smurto pajėga? 
miausia visi lietuviai, gy
veną savo tėvynėje ir už 
jos sienų, turi pareikšti 
kuo griežčiausią protestą 
šiam juodajam, žiauriajam 
lenkų smurtui. Visas pa
saulis turi išgirsti skardų 
lietuvių protesto balsą Į 
prieš žiaurų, niekuo nepa-1 
teisinamą lenkų smurtą. 
Visas pasaulis turi sužino
ti lenkų okupuotame Vil
niaus krašte lietuviams da
romas skriaudas! Visas pa
saulis turi pamatyti lenkų 
nekultūringus žygius len
kų administracijos van
dalizmą! Nė vienas lietu
vis, kurio širdyje plaka sa
vo tėvynę mylinti širdis, 
negali palikti abejingas 
šiam barbariškam lenkų 
žygiui. Mes negalime tylė
ti ir ramiai žiūrėti, kaip 
lenkai Vilniaus okupuota
me krašte griauna lietuvių 
mokslo židinius, kaip jie 
ten žiauriausiomis ir bar
bariškiausiomis priemonė
mis naikina lietuvių tauti
nę kultūrą. Tiek Lietuvos, 
tiek užsieniuose gyvena 
lietuviai į lenkų barbariš
kuosius žygius turi atsa
kyti protestų banga. Ypač 
užsienių lietuviai gali sve
timtaučiams iškelti lenkų 
Vilniaus okupuotame kraš
te lietuviams daromas 
skriaudas. __ ,

Jeigu užsienių diplomatai du negali Vilniaus išsiža- 
ir politikai gali būti abe-: dėti. Kiekvienas okupantų 
jingi lenkų okupuotame-— ’—
Vilniaus krašte lietuviams 
daromoms skriaudoms, tai 
tokiais jokiu būdu negali 
likti mokslininkai, kuriems 
rūpi objektyvioji tiesa ir 
kultūra. Jeigu užsienių 
mokslininkai bus gerai in
formuoti apie lenkų oku-j 
puotame Vilniaus krašte 1

v •

viai, jo niekados neišsiža
dėsime ir nepamiršime. Y- 
pač dabar, kada Vilniaus 
krašte tokiu barbarišku į- 
nirtimu griaunami lietuvių 
kultūriniai židiniai. Vil
niaus byla turi daugiau 
rasti vietos lietuvių spau
doje. Mes turime aikštėn 
kelti Vilniaus krašto lietu
viškumą ir visus lenkų 
smurto žygius, kurie tą lie
tuviškumą griauna. Gra
žioji Vilniaus krašto praei
tis, Vilniaus krašto gyven
tojų senoji kultūra mums 
aiškiai rodo, jog tas kraš
tas nuo žilosios senovės y- 
ra lietuviškas. Vilnius yra 
tiek glaudžiai suaugęs su 
Lietuvos istorija, kultūra 
ir lietuvių tautiniu atgiji- 
mu, jog lietuviai jokiu bū-

I

Vilniaus krašte lietuvių 
! tautinei kultūrai suduotas 
smūgis skaudžiai užgauna 
lietuvio širdį ir tuo rodo, 
kiek Vilnius yra brangus 
kiekvienam lietuviui. Tsb.—

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.
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katalikai nesirūpina palaikyti komunistinės 
vergijos Rusijoje. Septintojo Kongreso takti
ka 1935 metais diktavo formuoti “frontus” 
su katalikais, protestantais ir žydais, kurie iš
pažino religiją. Ir dėl ko taip daryta? Nes ko
munistai žinojo, kad, pradžioje puolant reli
giją, sukompromituotų kitų komunistinių i- 
dėjų persisunkimą arba praplėtimą. Nūngi, 
komunistai nusprendė nepulti religijos, bet 
velyk ją ginti ir pataikauti tikintiesiems “Su
vienyto Fronto” arba “Populiaraus Fronto” 
metu, bet kartą jie junta esą gana galingi su
griauti egzistuojančią draugovę, tuomet jie 
pradeda savo persekiojimą. Kaip Dimitrovas 
Septintame Kongrese kalbėjo delegatams: 
“Darbas išaiškinti komunizmo principus ir 
programą turi būti kantriai varomas, ir bi- 
čiulingu būdęu vedamas, ir turi prisitaikyti 
prie laipsnio' dauginti individualus socialistus 
demokratus darbininkus” (The Working 
CIass Against Fascism, p. 122). Tėmyk, kad 
toleruojamoji dvasia yra naudingumo, o ne 
principo. Pats Dimitrovas patvirtina tą pa- 
tėmijimą, nes pusi. 161 jis apibūdina Kongre
są kaip “nauja taktiška orientacija Komunis
tiniam Internacionalui”.

(2) Kuomet komunistai ištiesia bičiulingą 
ranką, pirma pažvelgk į ją ir žiūrėk, ar ji yra 
nukruvinta krauju Rusijos, Meksikos ir Ispa
nijos. Būk atsargus ją imti už draugystę, 
nes komunistai gerai supranta Judo taktiką. 
Jų naujoji taktika nereiškia naujos filosofi
jos, ir visai nereiškia draugystės, kaip lygiai 
kad apgavikas nereiškia teisingumo. Tai pa
tys komunistai pripažįsta savo susirinkimuo
se. “Paprastai, taktika gali persimainyti, bet 
Komunistinio Internacionalo pagrindinė lini

ja, būtent, revoliucija... pasilieka nepermai
nyta” (D. Z. Manuilsky: The Work of the Se- 
venth Cangress, p. 65). Ir jei bent kas abejo
tų, kad komunizmas nustojo būti anti-religiš
kas, tepaskaito Izvestijų laidą iš gegužės 1 d. 
1936 m., kur p. Jaroslavsky rašo: “Kova prieš 
religiją visai nėra padėta į šalį kaip kai kurie 
oportunistai kad norėtų manyti arba tikėti”.

Keturi metai atgal Ispanija buvo kaip 
Prancūzija yra šiandien: Prancūzija bus Is
panija rytoj nebent numaskuos komunizmo 
suvienytą frontą”. Tai nėra viršum galimybės 
ribų, kad į penkius metus Notre Dame kated- 
dra būtų taip sugriauta ir sunaikinta, kaip 
kad Ispanijos bažnyčios. Jei neįvyks jos su
naikinimas, tai nebus dėl to, kad komunizmas 
staiga surimtėjo ir tapo religiškas, bet kadan7 
gi Prancūzija į laiką pamate komunizmo pa
vojų ir nuo jo apsisaugojo.

Tai yra trys sluoksniai komunizmo plitime 
demokratiškuose kraštuose. Pirmasis sluoks
nis yrą platusis “Frontas”, kurį komunistai 
tikisi sukurti Amerikoje, kapitalizuojant vi
sas skriaudas įr grupuojant visas skriaudas 
ir grupuojant visus tuos, kurie nėra anti-ko- 
munistai (kas komunistui reikštų fašistus). 
Antrasis sluoksnis yra “Frontas”, sudarytas 
iš socialistų ir komunistų vienybės, kaip 
Prancūzijoje. Trečiasis sluoksnis matomas 
Ispanijoje, kur komunistai sukurstė Civilinį 
Karą, kad praplėsti Proletariato diktatorys- 
tę. O Amerika, dabar visai randasi pirmame 
sluoksnyje! Dar yra laiko išsigelbėti nuo ko
munizmo pasiautos! Tačiau, Amerika tebū
nie atsargi, ir težino: — Kas sėja Maskvą, tas" 
pjauna Ispaniją!

Pabaiga.
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ŽURNALISTO IŠ LIETUVOS ĮSPŪDŽIAI
Vincas Uždavinys, žurna- menka. Graži šventė. Ji prime- 

listas iŠ Lietuvos per 17 na man Lietuvos Vasario 16- 
dienų padarė apie pustre- tąją, tik mūsų šventė daug ra- 
Čio tūkstančio mylių kelio- miau praeina, negirdėti tų ne- 
nę autobusais. Jis iš Chica-. lemtų šaudymų, tuščių paukšėji- 
gos nuvyko į Scrantoną, o mU> kaip čia Amerikoje. Lietu- 
iš Scrantono dūmė j Maria- v°je jei šaudoma, tai šaudoma 
napolį — Lietuvių Dieną ir i kurį nors taisyklį, į “cielių”, 
Lietuvių Katalikų Studen- kaip paprastai kalbama, o čia 
tų ir Prefesionalų seimą. Iš tik paukši ir paukši be jokios 
Marianapolio vyko j New auklėjamos naudos. Tai visiškai 
Yorką, o iš ten į Chicagą. tušti šaudymai.
Chicagos lietuviams per) “Marianapolio lfetuviai tačiau 
radio p. V. Uždavinys papą- liepOS 4 dieną daug gražiau 
šakojo savo įspūdžius. Apie švenčia. Jie tą dieną Amerikos 
Marianapolį ir Lietuvių Vilniuje sukviečia visos Naujo- 
Dieną p. žurnalistas štai ką sįos Anglijos lietuvius į milži- 
pasakė Chicagiečiams per ni§ką Lietuvių Dieną. Suvažia- 
radio: !vo tą dieną ten bent pusantro

Iš Worcesterio nebetoli, apie, tūkstančio lietuviškų karų “su 
25 mylios, ir Amerikos lietuvių laisniais” iš Connecticut, Massa- 
Vilnius. Taip Naujosios Anglijos chusetts, Rhode Island, New 
lietuviai vadina Thompsono Lie- Hampshire, Maine, New Yorko, 
tuvių Marijonų laikomą Kolegi- New Jersey ir kitų aplinkinių 
ją Marianapolio dvare. Nuvažia- valstybių. Tie, kurie neturi savo 
vau ten su kun. A. Petraičiu.

Liepos 2 dieną Marianapoly' tobusais, kurių suskaičiavau a- 
buvo Lietuvių Katalikų Profesi-!pie 50, iš įvairių miestų.
jonalų ir Studentų Sąjungos] “Rytą atlaikytos iškilmingos 
Seimas, kuriame taip pat daly- pamaldos čia pat gražiame par- 
vavau. Malonu buvo sueiti su A- U ’’’’’ ‘

| karų, suvažiavo didžiuliais au-

ke, išklausytas patrijotiškas pa- 
merikos lietuvių akademiškuoju ‘ mokslas. Paskui gi — didžiuliuo-

se Kolegijos soduose pakrikę 
broliai lietuviai turėjo tikrą a- 
merikonišką “good time”... Tai 
savotiškas piknikas, tik jis daug 
kuo skiriasi nuo Chicagos pikni
kų. Viena, jis net ir Chicagą 
pralenkia savo didumu, žmonių 
skaičiumi. Antra, šioje lietuvių 
dienoje nesimušama dėl didesnio 
biznio, niekas neragina primyg
tinai tik gerti ir gerti, yra dau
giau įvairių kultūrinių pramo
gų. Buvo surengta graži moterų 
rankdarbių paroda. Surengė 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjunga. Įdo
mu gal mieliemsiems klausyto
jams ir tai, kad aš, vyras nie
kad rankdarbių nedirbęs, apie 

! juos nusimanąs tiek, kiek avinė
lis apie dangų, o išrinko mane 
komisijos nariu, kuri vertino 
rankdarbius, kuri skyrė premi
jas... Tai turbūt pirmą ir pasku
tinį kartą tokias garbingas pa
reigas ėjau, nes netikiu, kad vėl 
kur mane kas išrinktų rankdar
bių vertinimo komisijom..

“Svarbiausia tačiau kas buvo 
Marianapolio Naujosios Angli
jos Lietuvių Dienoje, tai choro 
dainos. Teisingiau būtų pasa- 

ir kaip inteli- kius — chorų choro dainos, nes 
1 --i i A

jaunimu, pasiklausyti jų kalbų, 
referatų ir diskusijų. Pamačiau 
skirtumus tarp Amerikos ir Lie
tuvos akademiškojo jaunimo. 
Kokie tie skirtumai — nenoriu 
perdaug atvirai apie tai kalbėti! 
ir tai nutylėsiu. Viena tenka pa
sakyti, kad nepaisant kaip gra
žiai Amerikos lietuvių akademi
nis jaunimos yra auklėjamas, 
vis dėlto jis lietuvišku atžvilgiu 
mums gerokai svetimas, lietu
viškųjų reikalų nesupranta, taip, 
kaip mes, Lietuvos grinoriai, no
rėtume, bet tai ir suprantama, 
gyvena visai kitose sąlygose, 
mokosi kitose aplinkybėse. Ta
čiau, prisiminus kas buvo dabar
tinio akademinio jaunimo tėvai 
— tenka labai džiaugtis. Tėvai 
atvažiavo paprasti kaimiečiai, 
paprasti darbininkai, bet jie su
prato mokslo reikalingumą, stei
gė lietuviškas mokyklas prie pa
rapijų, o per jas ir akademijas’ 
bei kolegiją. Nepaisydami sun
kumų, tie patys tėvai, leidžia; 
savo vaikus ne į svetimas,bet sa- Į 
vas kolegijas. Tai reikia sveikin-l 
ti. Nemažai to jaunimo atkris 
nuo mūsų, bet ne vienas paliks 
arti savo tėvų kalbos, supras 
lietuvių reikalus i 
gentiškas lietuvis, galės daugiau i^uvo suvažiavę net 14 parapiji- 
lietuvių tautai padėti, negu ga- nill chorų, kurie trijų dirigentų 
Įėjo nemokytas jo tėvelis. O stu- diriguojami nepaprastai gražiai 
dentų Seime Marianapolyje pa- padainavo didžiulėje parko es- 
sireiškė labai daug gražių min
čių, daug gražių sumanymų, 
kaip stiprinti save, kaip lietuvį, 
kad galėtų būti n&udingesniu 
lietuvių tautai...

Marianapolio Kolegijos centre, 
neabejotinai, yra žymus pedago
gas dr. kun. Jonas Navickas. Jis 
rūpinasi ne tik jaunimo auklėji
mu kolegijoje, kaip rektorius, 
bet ir jo organizavimu už moky
klos sienų. Studentų Sąjunga 
taip pat yra ne keno kito, kaip

I

tradoje...
“Susitikęs Lietuvių Dienoje 

brooklyniškį vargonininką p. 
Dulkę, prisikalbėjau su juo par
važiuoti į New Yorką. Liepos 5 
dieną, karštą po pietį, pasiekėme 
dainuodami New Yorką.

“New Yorkas visuomet man 
mielas ir, patiks jums ar nepa
tiks, gal ir nederėtų Chicagos 
svečiu esant taip sakyti, bet pa
sakysiu, kad New Yorkas už 
Chicagą mielesnis... Gal dėlto, 
kad aš grinorius jį pirmiausiai 

tik jo gimdytas kūdikis. Jis jį ir' 
globoja. *

Studentų seimas užtruko dvi 
dienas. Dalyvavo kelios dešim
tys gražaus jaunimo, vyrų ir 
mergaičių, kolegijas ir high 
schooles lankančių, iš lietuviš
kos kolegijos Marianapolyje ir 
iš įvairių Naujosios Anglijos 
svetimų kolegijų ir high schoo- 
lių...

Liepos 4 dieną švenčia visa A-

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

pamačiau, gal dėlto, kad jis di
desnis, o svarbiausia dėl to, kad 
jame yra požeminis susiekimas, 
vadinamas subway, kuriame 
daug greičiau galima susisiekti, 
kaip dardančiais Chicagos 
streetkariais.

“Tačiau ne visuomet keliau
jantis žurnalistas gali būti ten, 
kur jam miela. Jis važiuoja to
liau. Vėl gražiu autobusu per 27 
valandas keliavimo pasiekiau 
Chicagą, kuri... mane kiek apvy
lė... Kodėl? Tai mano dalykas. 
Gal kada pasakysiu”.

Pagerbtas Chicagos 
Majoras

Lietuvos Nepriklausomybės 
20 m; sukakties proga Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona 
apdovanojo Chicagoje miesto

PIRKĖJAMS
PRANEŠIMAS APIE UŽVADAVIMUS

Svarbesniųjų produktų išdirbėjai turi kada nors su
sidurti su užvadavimų kenksmingumu. Neseniai .mes ga
vome kelioliką nusiskundimų, kad nesąžiningi ir trum
paregiai pardavėjai vietoj PICWICK ALE, Haffenreffer 
8č Co., Ine. produkto, duoda pigesnį alų. Dauguma parda
vėjų, kurie moka už PICKWICK .ALE daugiau dėl to, kad 
jo išdirbimas ir produktai daugiau kainuoja, ir Alcoholic 
Beverages Control Komisijos nariai ir agentai, stoja su mu
mis vieningai užgniaužti tą praktiką.

Ši kompanija pirmoji pasiūlė sužymėti kranus, kad apsau
gotų ne tik visuomenę, bet taipgi bravorą ir patikimą parda
vėją. Tačiau, kaikurie pardavėjai (nors mažas jų skaičius, bet 
verčia atkreipti dėmesį) savo pareigos visuomenei neišlaikė 
ir nelegaliai užvaduoja pigesniais produktais. Dauguma mū
sų pirkėjų, tačiau, dėl ypatingai skirtingo PICKWICK ALE 
skonio tuojau supranta skirtumą. Todėl mes jūsų prašome, 
tą ypatingą PICKWICK ALE skonį atsiminti, kad galėtu
me dėti visas pastangas panaikinti tą neteisingą ir nedorą 
praktiką.

Kitą kartą kaip užsisakysite stiklą PICKWICK ALE, 
pirmiausia, pasitikrinkite ar pardavėjas tikrai jums par
duoda alų iš oficialių PICKWICK ALE kranų; antras, ar 
tas alus, kuris jums parduotas, turi tą ypatingą PICKWICK
AlLE skonį, kuris jums yra pažįstamas. Taip darydami Jūs

majorą, p. Edward J. Kelly D. 
L. K. Gedimino ordinu. To ordi
no įteikimui Chicagos veikėjai, 
vadovaujant Teisėjui Zuriui, 
gelbstinti Konsului Daužvar- 
džiui, suruošė labai gražų ir is
torišką bankietą.

Bankietas įvyko liepos 13 d., 
Stevens Hotelyje. Jame dalyva
vo apie 400 publikos, kaip lietu
vių, taip ir kitataučių, tarp ku
rių buvo: Konsulas Daužvardis 
su žmona, Teisėjas Zuris su 
žmona, advokatai, daktarai, 
bankieriai ir kiti. Taipgi buvo jų 
tarpe kun. Janilionis iš Argen
tinos ir p. Uždavinys iš Lietu
vos. Kitataučių tarpe buvo Kelly 
su žmona (kuri, esą, bankietų 
beveik niekad nelenkianti), pen
ki teisėjai, keli aldermonai, Cook

netik sau gero darysite kovodami prieš užvadavimus, bet ir 
visiems padėsite panaikinti tą neteisingą praktiką.

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREJVERS SINCE 1870

REIKALAUK, KAD TAU PRIPILTŲ ALAUS IŠOFICIALIO PICKVVICK ALE KRANO

apskrities šerifas, Loyola Uni
versiteto teisių skyriaus deka
nas McCormick ir keliolika kitų.

Programa susidėjo iš dainų ir 
kalbų. Solus ir duetą gražiai su
dainavo pp. Biežienė, Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo pirmi
ninkė, ir Kvederienė. Šokių da
lį išpildė Šv. Kazimiero Akade
mijos studentės. Dainininkams 
akompanavo ir šokėjoms bei šo
kėjams grojo Jurgio Viktoro 
orkestras. Turiningas ir įdo
mias kalbas pasakė: advokatas 
Olis, teisėjas Fischer (Lietuvo
je gimęs žydas) ,konsulas Dauž
vardis ir majoras Kelly. Progra
mą vedė teisėjas Zuris.

Šitas bankietas sudarė gražaus 
įspūdžio ne tik lietuviams, bet ir 
kitataučiams. Svečias.

NEWARK, H. J.
_____________ *

Liepos 17 dieną, šv. Trejybės 
par. bažnyčioje atlaikytos iškil
mingos šv. mišios 7 vai. ryte už 
Dariaus ir Girėno vėles kartu ir 
už visus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Šv. Mišias užprašė New- 
arko Lietuvių 16 Vas. Bendras 
Komitetas. Šv. mišių išklausė ir 
pasimeldė už vėles beveik visi 
komiteto nariai ir buvo pilna 
bažnyčia žmonių. J. K.

KRISTUS ALYVŲ 
DARŽELYJE

Ką tik gavome iš Lieti 
vos gražių, spalvuotų pa

veikslų, 33x17 colių didu
mo. Šis paveikslas vaizduo
ja, kaip saulei leidžiantis, 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime mažą kiekį. Kas nori
te šį paveikslą įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

NAUJOS KNYGOS

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. Šios 
knygos autorius gražiai iiaii- 
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j Įvairius užme
timus bei priekaižtus. Si kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ____ $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Ii anglų kalbos verti kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Paraii kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ______ 25c.

Knygos gaunamos: — 
Darbininkas

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.
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BLAIVININKŲ SUSIVTENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. PiktalįtS — II Vice-Pirmlninkas; V. J. Blavackas — Rad- 
tininkas, 7 Mott St, Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., AVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Boja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

PABAIGOS PRADŽIA

Žinios Iš Lietuvos
LAISVES

LIETUVOJE
i

Vakar vakare Augustinaičių! gėdinosi savim ir savo vakaryk- 
Mykolas dalyvavo iškilmingame ščiu elgesiu. Kodėl jam reikėjo 
posėdyje — gėrimo posėdyje, ir pradėti gerti saldus vynas ir 
Tai buvo koks tai balius. Jis nuo to prieiti prie kitų alkoholi- 
kaip ir nevienas savo prietelis nių gėrimų! Kur jam eiti! 
neapleido nė vieno stiklo šam- Jis nėjo ofisan — negalėjo 
pano — “brandės” ir kitokių‘ pasirodyti savo bendradarbiams, 
gėrimų. Galop, Mykolas nežino- Per visą dieną nematė nė savo 
jo nė kas darėsi, kur esąs, nė motinos.
kam jis ten. Jau jo kojos buvo' Mykolas neteko savo gero dar- 
per silpnos ji nuvesti namo — bo. Bendrovė jam prisiuntė pas- 
ir protas buvo apsunkintas svai- kutinę algą — jis daugiau nerei- 
ginančiais gėrimais ir negalėjo kalingas. Jo vietą užims kitas 
jam tarnauti. Jį nuvežė namo„____________ sumanesnis, dorovingesnis. •
keli draugai — ir kas ten toliau Jis pragėrė savo darbą — var

dą — ir ne jis vienas.
Kiek asmenų šiandien keikia 

ir keiks alkoholį, nes per jį jie

Amerikos Jungtinių Vai-J go ji valstybė 1922 metais 
stybių garbingą vardą žino pripažino Lietuvos Nepri- 
ir gerbia kiekvienas sąmo-1 klausomybę’. Nors dabar 
ningas lietuvis. Visi atsi-; Amerika yra atsitolinusi 
mename, kad ta šalis davė nuo Europos politinių rei- 
prieglaudą šimtams tūks-kalų, tačiau ji vis vien į- 
tančių Lietuvos išeivių.! vairiom priemonėm remia
Bet ne už tai jai turime Europos taiką ir mažesnių- 
reikšti didžiausią pagarbą, jų valstybių nepriklauso- 
Išeivius Amerika ėmė be- mybę. O kadangi USA gy- 
veik iš visų Europos kraš-(vena apie milijonas lietu
ty. O Lietuvos išeiviai bu- vių, tai suprantama, kad 
vo vieni iš darbščiausių ir Lietuvoje dideliu susido- 
savo naujajai tėvynei loja- mėjimu sekami visi svar
iausių. Lietuviai daug pri- besnieji tos šalies įvykiai, 
sidėjo prie Amerikos pra- Kasmet USA nepriklau- 
monės išugdymo ir jos ge- somybės šventė liepos mėn. 
rovės pakėlimo. Neveltui 
lietuviai Amerikoje įsigijo

buvo nelabai svarbu.
Šiandien ryte, jis negalėjo kel

tis ir nuvykti darban. Jo darbas 
buvo geras, nuolatinis ir ne pe- - neteko kojos, arba rankos arba 
sunkus — buvo apdraudos ben- yra sužeisti iki mirties. Pirma- 
drovės ofise. Vargais negalais dieniais paėmus laikraštį visada 
pasikėlė — jautėsi kaip sužeis- skaitai, kad tiek ir tiek nelaimių 
tas karys ir kaip vėjo supama pasitaikė per šventadienį visoje 
nendrė. “Oi, kam man reikėjo tų šalyje, nes vairuotojai vartojo 
prakeiktų “cocktails” gerti. Ko- svaiginamuosius gėrimus. Dau- 
dėl verčiau negėriau vaisinių giausia nelaimių pasitaiko penk- 
sulčių? Gal viršininkas lieps tadieniais, šeštadieniais ir sek- 
man pasiimti algą ir eiti namo madieniais. Išaiškinamas tas 
ir daugiau nepasirodyti”, peikė faktas tuomi, kad darbininkai 
save Mykolas. Jis sergą, miegu- gauna algas penktadienį arba 
istas norėjo bėgti, kur nors pa- šeštadienį ir tada alkoholio ne
sislėpti. ra stokos. Gaila! Gaila!

Jo motina, našlė dar ilsėjosi. į Santa Ana, Kalifornijoje, vai- 
Jis jai jau ne kartą, ir ne du ruotojai vairuojanti automobilį 
kartu buvo žadėjęs daugiau ne- išsigėrę, yra baudžiami kuom 
gersiąs svaiginamųjų gėrimų— tai nepaprastu, būtent, jų auto- 
nes jau buvo ir viršininko pers- mobiliai yra nudažomi keliais 
pėtas. Jis gėdinosi eiti ofisan. ypatingais bruožais. Tur būt, 
Jo akių blakstienos buvo tokios jeigu visose valstybėse tai būtų 
sunkios! Kas bus! Su kiekvienuidaroma, kiek mažiau vairuotojų 
alsavimu, alkoholis stipriai buvo (gertų svaiginamųjų gėrimų, 
suuodžiamas iš jo burnos. Jis J. Bllja.

JAUNIMO DARŽELIS
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Malda Prieš Gulsiant

faktas, kad vien birželio 
mėnesį Ginklų Fondui su
aukota 1,074,202.00 litų. Ši 
suma, palyginti, yra labai 
didelė, nes reikia atsiminti, 
kad kraštas nėra labai tur
tingas, ir pragyvenimo ly
gis nėra aukštas. Įdomiau
sia, kad didžiausią aukoto
jų dalį sudaro ūkininkai ir 
darbininkai.

4 dieną būdavo paminima 
ir Lietuvoje. Tačiau šiemet 
pirmą kartą tas minėjimas 
buvo suruoštas daug pla
čiau ir iškilmingiau. Minė
jimą suruošė neseniai įsi
kūrusi Lietuvių ir Ameri
kiečių draugija. Karo Mu
ziejaus salėje įvyko iškil
mingas aktas, į kurį atsi- 

laisvės kovos, Lietuva bu- lankė Amerikos Jungtinių 
vo labai nualinta. Visko 
trūko, Kovų karžygius ne
buvo kuo gydyti, ligoninė
se nebuvo Vaistų, baltinių, 
rūbų. Amerikos Raudona
sis Kryžius atėjo su stip
ria pagalba. Kariškoms li
goninėms davė tūkstan
čius komplektų baltinių, 
chalatų, daugybę vaistų, 
medicinos instrumentų. 
Toliau, Amerika Lietuvai 
pardavė (be pinigų) už a- 
pie 6,000,000 dolerių ver
tės maisto, rūbų, įvairių 
daiktų ir kariškų reikme
nų. Tada amerikonai, po 
vokiečių nugalėjimo, pran
cūzų laukuose savo reik-į 
menis degino, bet nenorėjo! 
nei atiduoti, nei parduoti 
Europdš Vafetybėm^,* ku- 

I rios taiką darė, nesiskaity- 
damos su Amerikos pagei
davimais. Tačiau Lietuvai 
pavyko iš amerikiečių 
daug reikmenų įsigyti. Be 
to, Amerika pirmoji galin-

gerą vardą.
Amerikos Jungtinėms 

valstybėms turime būti y- 
patingai dėkingi už tai, 
kad jos Lietuvą parėmė 
sunkiausiais laikais, kad 
padėjo nepriklausomybę 
atsikovoti. Kai prasidėjo 
1 • ” V • T • A 1

Onutė atsikėlus anksti rytą, kote?” Visi tylėjo, nes bijojo, 
atkalbėjus maldą, apsirengus ir kad tas žmogus neišgirstų apie 
pavalgius pusryčius, mamytei 
nežinant, išėjo pas savo draugę. 
Neradus jos namuose ji užsima
nė vienu viena eiti pasivaikščio
ti.

Onutei einant keliu, nepažįsta
mas žmogus labai maloniai už
kalbino ją, sakydamas: “Ar ne
norėtumei pasilinksminti su ma
nim?” Mažoji mergytė dar ne
suprasdama nieko blogo meiliai 
sutiko, 
pradėjo viską jai rodyti: gėles, taip visi išbėgo iš to namo, 
paukščius ir visą gražią gamtą.

Alytus
BAUDŽIA VIRŠAIČIUS
Alytaus Apskr. Virš. Br. 

Stosiūnas nubaudė apsilei
dusius vieškelių taisyme 
šiuos viršaičius: Jezno v. 
viršaitį Jurg. Randį — 30 
litų, Butrimonių v. viršaitį 
Feliksą Lisauską — 20 Ii-; 
tų, Alytaus v. viršaitį Pet
rą Juknevičių — 10 litų ir 
Varėnos v. viršaitį Zigmą 
Zurlį — 10 litų.

Vieškelių taisyme yra ne
mažai apsileidę ir kitų val
sčių viršaičiai.

Orinis Susisiekimas Lietu
voje Ir Per Lietuvę

jo Ajax’ą rezultatu 4:1.
— Londone muzikos fes- 

tyvalyje buvo atliktas ir 
Lietuvos kompozitoriaus ; 
Jeronimo Kačinskio kuri-, 
nys — nonetas. Kūrinys 
anglų kritikų labai gerai į- 
vertintas.
— Lietūkis susitarė ir ap

siėmė aprūpinti Lietuvos • 
civilę avijaciją amerikinės- 
kilmės aero benzinu ir te
palais.
— Nuo liepos mėn. pra

džios Pienocentras pieni
nėms už sviestą sumažino 
kainą. Dabar mokės už I 
rūšies kilogramą po 3 lt. 5 

i centus; iki šiol mokėjo po! 
dobilai duos šiemet daug 3 lt. 30 et.
geresnį derlių negu pernai. Į — Kauno burmistras A.“ 
— Prancūzijos vyriausy-' Merkys tarnybos reikalais 

bė paskyrė Lietuvos gim- išvažiavo į užsienius. Jis - 
nazi jų dešimčiai mokytojų‘dalyvaus Hagos kelių ir , 
po 4000 frankų Prancūzijo-;gatvių kongrese, paskui ., 
je vasaros metu prancūzų Bukarešte tarptautiniame 

miestų kongrese.
— Amerikos Jungtinių , 

Valstybių konsulas Kaune

Užsidaro Lenku Laikraštis 
Kaune <

Ligi šiol ėjęs Kaune laik
raštis lenkų kalba “Nasze 
Slowo” užsidaro. Šiomis 
dienomis išeis šito laikraš
čio paskutinis numeris. Mi
nėtą laikraštį redagavo p. 
Paškevičius. Kaip girdėti, 
laikraštis likviduojamas 
todėl, kad neturi pamato 
egzistuoti — nėra skaity
tojų.

• V •

Žinios • Žinelės
— Lietuvoje jau prasidėjo 

šienapiūtė. Pievų žolė ir

M •
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je vasaros metu prancūzų 
kalbos žinioms pagilinti.
— Lietuvoje lankėsi stip

ri olandų futbolo komanda ___ __________________
Ajax. Kauno rinktinės ko-! C. P. Knykendall perkeltas 
mandos ir Ajax’u baigėsi; į Dancigą. Kaune naujas- 
lygiomis 2:2; Klaipėdos! konsulas atkeltas p. Gafle- 
rinktinė komanda nugalė- ris. Tsb.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMASIki šiol per Lietuvą skrai
dė tiktai Lufthanzos vokiš
ki keleiviniai susisiekimo 
lėktuvai. Lufthanzos ben
drovė turi oro susisiekimo 
liniją Berlynas — Kaunas 
— Ryga — Talinas — EI- Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
sinkis. Kasdien Kaune su- m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, zi 
stoja du tos linijos lėktų- N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly- . 
vai — vienas skrendąs is vauti tame Seime.

Valstybių įgaliotas minis
teris Lietuvai Noremas, 
ministeriai visuom e n ė s 
veikėjai, daug Amerikos 
lietuvių, atvykusių į Lietu
vą, Amerikos lietuvių cho
ras “Pirmyn” ir šiaip daug 
svečių. Kalbas pasakė Lie
tuvių ir Amerikos draugi
jos pirmininkas direkto
rius J. Kaupas, viceminis- 
teris Masiliūnai,- ministe- 

| ris Noremas ir amerikietis 
kunigas J. Balkūnas, Kuni
gų Vienybės Centro Pirm. 
“Pirmyn” choras pagiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir padainavo kele
tą dainų.

Paskui prie Nežinomojo 
Kareivio kapo Amerikos 
ministeris Norikas, taręs 
keletą įspūdingų žodžių, 
padėjo vainiką, Ir Lietuvių, 
Amerikiečių draugija pa
dėjo vainiką. Čia generolas 
VI. Nagius (Nagevičius) 
pasakė įspūdingą kalbą, 
primindamas, kaip Ameri
kos Raudonasis Kryžius a- 
nais laikais gelbėjo Lietu
vos ligonius ir vargšus.

Visos iškilmės buvo per
duodamos per Kauno ir 
Klaipėdos radijo stotis.

Tsb.
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Lietuvos Vyčių 26-as Seimas 
Chicago, III.ką kalba. Tik viena mergaitė la- 

bai drąsiai atsakė: “Aš buvau 
išėjus pasivaikščioti ir šitas šiais metais Lietuvos Vy- 

; Žmogus parsivedė mane čia”. | gįų 26-tas Seimas įvyksta 
i Tuo laiku jis pašaukė visus, kad antrad trečiad. 
Įeitų valgyti. Po to vėl išėjo9 

imilriimii norciTmcri naci *■ <—'X ' '

i’ -
mas pamiršo užrakinti duris.

Vaikučiai netyčia prisiartinę
prie durų pastebėjo, kad atida- 

Paėmęs ją už rankos rytos. Koks visų džiaugsmas, ir

Y 2 - J
•> ketvir

to ir 11
daugiaus vaikučių parsivesti pas d -’rog į." 
save, bet ant nelaimes, įseida- r c

x.11 L t „ o__ Po ilgo laiko Onutė sugrįžo i
Praslinkus kelioms valandoms, savo namus. Visi jos laukė. Ma- 
mažoji Onutė jautėsi labai pa- mytė buvo labai supykus ir ža- 
vargus ir išalkus ir paprašė ne- dėjo mušti ją kaip sugrįš, bet iš 
pažįstamojo, kad parvestų ją to džiaugsmo, kad dar parėjo 
namo, nes nori valgyti. Jis pa- sveika, gyva ir jos širdis su
sakė, kad tuojaus parves, bet jis! 
visai kitaip sau mąstė.

Prisiartinus prie labai gražio 
namo, nepažįstamasis žmogus 
pakėlė ją, atrakino duris it abu ; 
įėjo į vidų. Kada jis atrakino ki- į 
tas duris, mergaitė painatė daug 
daugiau vaikučių savo amžio, ir 
ji užklausė jų, kai nepažįstamas 
žmogus buvo nuėjęs į virtuvę 
pagaminti pietų visiems vaiku
čiams: “Kaip jūs visi čia pate-

Chicago, UI.
Visi parapijiečiai subruz

do ir plačiai kalba apie šį 
jaunimo suvažiavimą.

Vietinė kuopa daug dar
buojasi, kad Seimas visais 
atžvilgiais pasisektų, ir be 
abejonės bus sėkmingas, 
kadangi visi nariai priside
da darbu.

Seimo programa tikrai 
bus įvairi. Delegatai gaus

v • v •

minkštėjo.

Vakarienę pavalgius mažoji ProS4 pamatyt Chicagos 
mergaitė nuėjo gulti, bet nepa
miršo atsiklaupti ir atkalbėti 
maldą prieš gulsiant, padėkoti 
geram Dievuliui, kad dar laimin
gai sugrąžino ją į namus, ir pa
sižadėjo niekad neiti niekur ma
mytei nežinant, ypač su nepažįs
tamu. žmogum.

Vasarinės mokyklos mokinė.
So. feoston, Mass.

miestą ir plačiai žinomas 
įstaigas.

Kadangi dabar yra nau
jų narių vajus, kuopos žy
miai padidėjo. Tad, kuo
pos, naudokitės šia proga 
ir siųskite pilną kvotą dele
gatų į Seimą, kad galėtu- 

' mėm pravest naudingų or- 
jganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalais 
kreipkitės į kom. sekr. M. 
Brazauskaitę, 2232 South 
Bell Avė., Chicago, UI.

Lauksime visų! Marbė

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminai valgius. Taipgi- šioje 

'knygoje nurodo kaip galima pa- 
iš įvairių vaisių vyną. 

s/BtfdtLtaina tik MjOO. Knyga turi 
223 puslapius.

•„aąoiaiąjua., ;sja

Svarbus Lietuvos Malūninky 
Išradimas

Jaunas malūnininkas 
technikas Augustas Nor
mantas, Skuodo valsčiuje, 
išrado malūnams labai 
praktiškas girnas. Jas ne
reikia kalti ir jos reguliuo
jamos tam tikrais varžtais; 
tas sutaupo malūnininkui 
daug laiko. Naujai išrasto
sios girnos esančios ir la
bai patvarios. Tos girnos e- 
sančios ir apie 50% prak
tiškesnės ir vertingesnės 
už iki šiol vartotas girnas.

Išradimas išbandytas ir 
bandymai davė gerų rezul
tatų. Aug. Normantas savo 
išradimą užpat e n t a v o. 
Grupė asmenų, kartu su 
išradėju jau imasi naują
sias girnas gaminti. Šis iš
radimas malūnininkų tar
pe sukėlė didelį susidomė
jimą. Manoma, kad visuose 
malūnuose esamos girnos 
bus pakeistos naujomis. 
Vėliau išradimas būsiąs 
perduotas ir į užsienius.

Tsb.

Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono -
K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų

i 

’ A

vai — vienas skrendąs is' 
Berlyno, kitas į Berlyną.

Dabar jau susitarta ir su 
lenkų “Lot” bendrove. “Lo
to” lėktuvai skraidys oro! 
linija tarp Varšuvos — 
Kauno — Rygos — Talino 
ir Elsinkio. Ir “Loto” du 
lėktuvai kasdien praskris 
pro Kauną, čia aerodrome 
sustodami. Tokiu būdu per 
Lietuvą eis dvi tarptauti
nio oro susisiekimo linijos.

Be to, Lietuva įsiveda ir 
vidaus orinio susisiekimo 
liniją tarp Kauno — Klai-j 
pėdos — Palangos. Šia lini-; 
ja kasdien skraidys du 
lėktuvai. Šiam susisieki
mui lėktuvai nupirkti An
glijoje. Juose bus vietos 6 
keleiviams. Tai mažesnieji 
keleiviniai lėktuvai. Aps
kaičiuota, kad Kauno — 
Klaipėdos oro linijai tokie 
lėktuvai bus patogiausi ir i 
geriausiai apsimokės jų i 
naudojimas. Kelionė lėktų-I 
vu iš Kauno į Palangą arba' 
Klaipėdą truks apie 50 mi
nučių; skridimas keleiviui 
kaštuos 38 litai.

t 
❖ 
t
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Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaite

“IR Aš VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA 
IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ”. ^Z.

“VAŽIUOJU

LIETUVĄ”

QUEEN MARY
------------- pasaulio naujausias laivas-------------  

ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai

BERENGARIA AQUITANIA BRITAHNIC GEORGIC
SPECIALĖ EKSKURSIJA

Amer. Liet. Laivakorčių Agentų Są-gos Ekskursija
Aquitania—Liepos-July 16

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti is Lietuvos? 
Atsiųskite laišką, prašydami “Prepaid Booklet”. Gausite veltui! 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais kreipkitšs j

L. J. Stasikelis, 233 Plcasant St., Gardner, Mass.
A. K. Ncviackas, 1122 Washington St., Norwood, Mass.
G. Kybą. Amerikos Lietuvis. 14 Vcrnon St.. Worcester. Mass. 
DARBININKAS. 366 West Broadway, South Boston, Mass.

CUNARD WHITE STAR

Kaunas, liepos 12 dienfr

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

Aukos Ginklų Fondui
r\ Aurius, UCĮAA3 VU«fUW Y 

~ Kaip nepriklausome* iV

aTa

Lietuvos tautiečiai brangi
na laisvę, rodo jau ir tas

SVARBUS PRANEŠIMAS

i
»i•♦••»♦♦•♦ ■i••t

Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius Worcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
AŠ laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų i 
mandagų patarnavimą.

13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS
LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

* Telefonai: 4-Š501 JuOĮaS J. DirSU,
4-3865 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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S25,000 Vertės Kailių
Paroda Palangoje

»
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Liepos 31 d. Palangoje (Lawrence) 
LDS N. A. Apskričio piknike įvyks 
$25,000 vertės kailių paroda (Style 
Show). Ją ruoš didžiausia Naujos An
glijos kailių firma I. J. Fox. Bus spe
cialiai tam tikslui pastatyta ir paruoš
ta estrada. Ši nepaprasta piknike įdo
mybė tapo išrūpinta pastangomis Ber
nardo Koraičio, dirbančio minėtoje 
firmoje. Visi piknike atsilankiusieji 
turės progos, be kitokių įdomybių pa
matyti ir šią elegantišką brangiųjų 
aprėdalų parodą.

Kadangi Palangos parkas labai pla
tus tai vietos visiems bus pakanka
mai. Galite drąsiai važiuoti. Ir vienas 
iš tų brangiųjų kailių $250 vertės teks 
vienam ar vienai laiminga jai pikniko 
dalyvei, visai dykai. Kas bus toji lai
mingoji, kuri iš pikniko parsiveš dy
kai $250 vertės furkotą? Gal ir Tams
ta? Juk Tamsta turi lygią su visais 
progą gauti p. B. Koraičio išrūpintą iš 
I. J. Fox firmos dovaną.

• v

J “Darbininko” Pikniką 
Kursuos Busai

Sekmadienį, liepos 31 d., Palangos 
Parke, Methuen-Lawrence, Mass. į- 
vyksta “Darbininko” naujos Interty- 
pos fondui piknikas, į kurį jau iš anks
to So. Bostoniečiai ruošiasi važiuoti. 
Kadangi nevisi turi savo automobi
lius, tai iš So. Bostono nuo Šv. Petro 
par. bažnyčios išeis busai 10 vai. ir 
11:30 vai. ryte. Ten ir atgal tikietas 
90c. Būtų gera, kad busų bilietus įsi- 
gytumėte iš anksto.

Cambridge busai išeis nuo Nekalto 
Prasid. Panelės Švč. par. bažnyčios, 
Windsor St., 11:30 vai. ryte.

Maišas Centų Vaikams
Darbininko Intertypo fondo naudai 

rengiamame piknike, Palangoje liepos 
31 d. įdomiausia dalis programos vi
siems vaikams bus tai CENTŲ RINKI
MAS. Visas maišas centų bus paber
tas ant pievos, (tam tikroje vietoje) ir 
visi vaikai galės juos rinktis. Kuris 
bus akylesnis ir daugiau jų prisirinks, 
tai ir bus jo dovana. Teko girdėti, kad 
visi lietuvių vaikai prašo savo tėvelių, 
kad juos vežtų į minėta pikniką, nes 
nori dalyvauti centų rinkime.

-■■
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RENGIA
Naujos A. LDS Apskritis

Palangos Parke
Lavvrence ■ Methuen, Mass.

2-ra Dovana— Mašinėlė

SEKMADIENĮ
Vaikučių Grupe Su p. Ona Ivaškiene Priešaky
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2-ra DOVANA-RAŠOMOJI MAŠINĖLE
3-čia Dovana - Bostono Miesto Majoro Maurice J. Tobin Taurė

Skanūs Valgiai, Gėrimai, Muzika, Žaislai.

Įvairi Sporto Programa:

Įžanga Dykai

LEGIONIERIŲ 
SEIMAS

Rugp. 18,19 ir 20 dienomis, Worces- 
teryje įvyks Massachusetts valstybės 
Amerikos Legijono seimas. Šiame su
važiavime vienintelis lietuvių vetera
nų postas Naujoje Anglijoje aktyviai 
dalyvaus.

Worcesterio Lietuvių Piliečių Klu
bas pavedė savo salę Stepono Dariaus 
Postui, kur bus to posto štabas laike 
seimo.

Penktadienio vakare, rugp. 19, į- 
vyks lietuvių veteranų priėmimas ir 
militaris balius L. N. C. svetainėje, 12 
Vernon Street.

šeštadienį, rugp. 20 d., ryte įvyks 
visų Amerikos Legijono Benų varžyti
nės už pirmenybę. Tose varžytinėse 
dalyvaus ir Stepono Dariaus Posto 
Benas. Po pietų įvyks paradas ir po pa
rado Lietuvių Piliečių Klubas rengia 
vakarienę veteranams ir kitiems sve
čiams savo svetainėje, 12 Vernon St.

Stepono Dariaus Posto Nr. 317 da
lyvaus apie 75 uniformuoti nariai, jų 
benas susidedantis iš 40 vyrų, ir mote
rų auxiliary susidedanti iš 60 moterų.

Kadangi daugumas jų atvyks į 
Worcesterį, penktadienį ir pasiliks iki 
sekmadienio, tai kilo nakvynės klausi
mas. Jei rastųsi geraširdžių Worces- 
terio lietuvių, kurie malonėtų suteikti 
nakvynę svečiams, jie yra prašomi 
parašyti laiškelį Postui sekančiu adre
su: Stephen Darius Post, P. O. Box 30, 
South Boston. Mass.' i J.J.R.

$25,000 I. J.FOX KAILINIŲ PARODA,
VADOVYBĖJE B. KORAIČIO

I. J. FOX DOVANŲ KAILINIAI už $250
KURIUOS PARŪPINO B. KORAITIS

Ristynės, Virvės Traukimas, Bėgimas, 
Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Cen

tų rinkimas ir kiti dalykai,
Vadovybėje pp. M. Grendelio ir A. Ivaškos.
Gražią Programą Išpildys Būrys Vaikučių, 

Vadovybėje p. Onos Ivaškienės.

f

Intertypas, Kuriam Skiriamas Pikniko Pelnas




