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400 Lietuvių Išvežė Rusijon
KATALIKŲ PASAULIS

mus.

Mirė Latvijos Tautos Vadas
turės at-

Sovietai Puola Suomiją
mirė nuo

v •
buvo 62

Jis buvo

Berlynas, rugp. 5 — Vo
kietijos alus buvo pagar
sėjęs visame pasaulyj. Bet 
pačioje Vokietijoje vietoj 
alaus būtų daromas ne

karo metu toji propagan
da dar plačiau vedama, ir 
rimtai svarstoma panai-

FEDERACIJOS
TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

Anglija Bombarduoja 
Vokietijos Stovyklas

Lindbergh Ragina Koope
ruoti Su Vokietija

kurie dalyvavo
Maskvoje, kada tas “priė-

Londonas, rugp. 5

Suomijoj Uždrausta 
Susirinkimai

Vatikanas — Buvo nutarta a- 
teityje kas sekmadienį per radio 
transliuoti šventų Mišių Auką, 
atnašaujamą prie šv. Petro 
karsto. Per šias Mišias ypatin
gai maldaujama Dievo, kad po 
dabartinio karo naujoji tvarka 
būtų pagrįsta teisingumu ir ar
timo meile.

Vokiečiai Kori Panaikinti 
Svaiginamuosius Gėrimus

Auto Darbininkai Prieš 
Priverstiną Kareiviavimą

TERORAS 
LIETUVOJE

Chicago, III., rugp. 5 —

katalikų 
suvažia-

i riausį judošišką darbą, nes 
jie pasirašė Lietuvos par
davimo aktą.
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Pereitame “Darbininko” 
numery j tilpo L. P. Ž., ku
rias skaitant šiurpas peri
ma. Kruvinoji komunizmo 
ranka jau nemažai nusine
šė tikrų, patriotingų mūsų 
tautos vadų gyvybių. Tūk
stančiai lietuvių sukišta į 
kalėjimus, šimtai išvežta 
į gilumą Rusijos, iš kur 
jau jiems nebėra vilties 
grįžti į tėvynę.

Persekiojimas ir žudy
mas lietuvių Lietuvoje ei
na planingai, pagal Mas
kvos nurodymų. Sovietų 
komunizmas ne tik paver
gė Lietuvą, bet ir mūsų 
tautos ištikimiausius sū
nus pasmerkė žūti.

Kiekvienas lietuvis, kur 
jis nebūtų ir kas jis nebū
tų, kuris dirbo ir dirba Lie
tuvai ir lietuviams, kuris 
stovi už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę griež
čiausiais žodžiais smerkia 
Lietuvos užgrobikus— So
vietų komisarus ir jos a- 
gentus, kurie visą laiką 
dirbo, kad Lietuvos nepri
klausomybę panaikinti.

Lietuvos lietuvis tylomis 
iš gilumos širdies protes
tuoja prieš Lietuvos išda
vikus Paleckius ir prieš 
Lietuvos užgrobikus So
vietus, bet jo balsas negali 
pasiekti pasaulio, nes jis 
nebėra laisvas.

Mes Amerikos lietuviai 
tebesame laisvi. Mūsų vi
sų pareiga gelbėti savo 
broliams tėvynėje. ‘“Būki
me vieningi, petys į petį 
stokime į kovą su Lietuvos 
pavergėjais. Padėkime 
mūsų tautos pavergtiems 
broliams išsilaisvinti ir at
statyti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą.

EINA NUO 1915 METŲ

Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Penktadienį, rugpiūčio 9 
d. š. m., Pittsburghe (Pa.) 
įvyksta ALRK Federacijos 
Tarybos suvažiavimas.

Federacijos Centro Val
dyba kviečia visų centrali- 
nių organizacijų pirminin
kus ir sekretorius, Federa
cijos apskričių pirminin
kus ir sekretorius, laikraš
čių redaktorius ir bendrai 
visus lietuvius 
veikėjus tarybos 
vime dalyvauti.

Suvažiavimas
likti svarbų darbą, būtent, 
nustatyti gaires atgavi
mui Lietuvos iš Sovietų 
vergijos, išlaisvinimui 
mūsų tautos brolių ir sese
rų, kurie yra ištremti iš 
tėvynės, kurie sugrūsti į 
kalėjimus. Lai Federacijos 
suvažiavimas būna gau
sus ir turtingas nutari
mais!

LIEJINIAI METAI

ĮNINKĄS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Į jūreles, j mėlynas, kad apginti nuo užpuolikų savo šalį. Paveiksle 
parodomas laivas Illinois, kuris buvo atplaukęs ir įkabintas Hudson Ri- 
ver, New York’e. Jame vyksta priėmimas ir registracija jaunuolių - sava
norių įstojančių į Jungtinių Valstybių laivyną.

St. Louis, Missouri, rugp. 
5 — Jung. Automobilių 
Darbininkų Unija (CIO) 
rugp. 2 d. priėmė rezoliuci- 

• ją prieš priverstino karei
viavimo įstatymą, kuris y- 
ra>|prarstomas Kongrese.

Automobilių Darbininkų 
Unijos vadai pareiškė, kad 
šiuo laiku nėra jokio rei
kalo įvesti priverstiną ka
reiviavimą, nes nėra jokio 

i pavojaus. Priverstinas ka
reiviavimas yra visiškai 
svetimas dalykas demo
kratinėje šalyje.

Reikia pažymėti, kad 
prieš priverstino kareivia- 

I vimo įvedimą yra pasisakę 
ir įžymūs Katalikų Bažny
čios vadai. Priverstinas 

į kareiviavimas gali būti 
priimtas, ir tai su tam tik
romis išimtimis, tik tada, 

| kad valstybė pavojuje ir 
! kada nebėra kitos išeities 
apsigynimui.

Šiandien tokio pavojaus: 
nėra.

Aukščiausias Sovietas Jau

St. Louis, Missouri, rugp. 
5 — Jungtinių Automobi
lių Darbininkų unijos 
(CIO) suvažiavimas rug
piūčio 3 d. po karštų ginčų 
priėmė rezoliuciją, kuria 
griežtai smerkia brutales 
diktatūras ir užpuolimo 
karus, kuriuos veda Vokie
tija, Italija, Rusija ir Japo
nija. Rezoliuciją priėmė 
dauguma balsų.

Pažymėtina, kad Auto
mobilių Darbininkų Uni
jos suvažiavimai iki šiol 
išskirdavo Rusiją, nes ko
munistai susirasdavo pri
tarėjų, kurie rezoliucijas 
prieš Rusiją atmesdavo. 
Šiame unijos suvažiavime 
komunistai ir jų pri* .rėjai' 
taip pat bandė įvairiais bū-1 
dais priešintis rezoliucijai 
prieš Sovietų Rusiją, bet 
kaip tik atsistoja komunis
tas kalbėti prieš Rezoliuci
ją ir teisinti Sovietų Rusi
ją, tai tuojau ir buvo nu
švilptas ir pasmerktas.

Automobilių Darbininkų 
Unijos suvažiavime pasi
reiškė griežtas prieš ko
munizmą nusistatymas.

Komunistų vadai, John 
Anderson iš Detroito, ku-' 
ris net yra buvęs komunis- Į 
tų partijos kandidatas į 
gubernatorius per kelius 
metus, ir Nat Garley iš De
troito, kurie vadovavo ko
munistų - rėmėjų grupei, 
bandė mažumos vardu

Helsinki, Suomija —Pre
zidentas Kyosto Kailio pa
sirašė įstatymą, kuriuo;

'audžiama vieši susirin-| 
a.mai, kurie “yra prieš 
valstybės reikalus ir kurie 
ardo visuomenės tvarką ir 
laužo įstatymus”.

Lietuva 14-toji Sovietų Respublika
Maskva, Rusija, rugpiū- tis buvo iš anksto numa- 

čio 5 — Pereitą šeštadienį 1 tytas ir paskelbtas. 
Sovietų Sąjungos Aukš-1 Sovietų Rusijos “priėmi- 
čiausias Sovietas posėdy j mas” Pabaltijo valstybių 
nutarė “priimti” Besarabi- yra biaurus ir plėšikiškas 
ją - Bukoviną ir Pabaltijį aktas. Pabaltijo valstybių 
(Lietuvą, Latviją ir Esti- išdavikai, 
ją) į Sovietų Sąjungą.

Kaip žinoma, sovietų Ru- mimas” vyko, atliko blau
si ja kaip Besarabiją, taip 
ir Pabaltijo valstybes už
grobė ir privertė gyvento
jus balsuoti, kad pasaulio 
akyse Sovietų komisarai 
galėtų pasakyti, kad tai į 
nebuvęs užgrobimas, bet 
gyventojai patys pasisakė 
už prisijungimą prie So
vietų Rusijos. Bet pasaulis 
labai gerai žino, kad tai 

i biaurus Sovietų melas.
Tiesa, Sovietų komisa

rams labai daug pagelbėjo 
vietiniai ir iš Maskvos eks
portuoti komunistai, Sta
lino vergai. Bet reikia ži
noti, kad Pabaltijo valsty
bėse, kada siautė Maskvos 
agentai, tai stovėjo, kaip 
žinios paduoda, 500,000 ra- 
donarmiečių. Gyventojai 
buvo įbauginti, kad jei 
kuris neis balsuoti, tai jis 
bus paskaitytas, kaipo 
“liaudies priešas”.

Pabaltijos valstybių gy
ventojai labai gerai su
pranta ką reiškia būti 
“liaudies priešas”. Todėl 
balsuoti ėjo, bet, tik ma
žuma balsavo. Balsų skai
tytojai rado daug tuščių 
kortelių. Sovietai paskel- ti Suomiją. Tik laukia vė- 
bė, kad Lietuvoje balsavo lauš rudens, kada užšals 
99.19%. Bet toks nuošim- ežerai.

Maskva, Rusija, rugp. 5, 
— Pranešama, kad Lietu
va “priimta kaipo 14-toji 
Sovietų Sąjungos respu
blika”. Tai begėdiškas ir 
plėšikiškas Sovietų Sąjun
gos aktas jau atliktas.

B Maskvos Išvykęs Suomi
jos Pasiuntinys

Pranešama, kąd^Angli jos i Pereitą šeštadienį pulk, 
oro laivynas bombarduoja Į Charles A. Lindbergh, įžy- 
Vokietijos karo stovyklas mus lakūnas, kalbėjo Pi- 
prie kanalo. Taipgi bom
bardavo Kruppo amunici
jos dirbtuves, Kiel miestą, 
kur padegė laivyno namus.

ja yra kruviniausią, kad 
toje šalyje darbininkai y- 
ra visiškai pavergti.

Toks Automobilių Dar
bininkų Unijos nusistaty
mas yra sveikintinas. Dar
bininkai suprato, kad ko
munizmas yra tai didžiau
sias ir pavojingiausias 
darbo žmonių priešas, en
gėjas ir pavergėjas.

Kada ėjo kalbos už rezo
liuciją, ir kada komunistai 
bandė trukdyti ir priešin
tis, tai kaikurie darbinin-.
kų atstovai užtraukė: ‘Die- svaiginantis gėrimas. Šio 
ve Palaimink Ameriką’.

“Koncentracijos stovyk
los Rusijoj nesiskiria nuo 

j Vokietijos”, pareiškė;kinti alaus bravorus ir da- 
1 Charles Edgecomb iš Dėt- Į ryti nesvaiginamus gėri- 
; roito.

Jis Paaukojo Savo Gyvybę 
Tėvynės Garbei

Londonas, rugp. 5 —Pra
nešama, kad Kari Ulma
nis, Latvijos prezidentas, 
kuris sovietų Rusijai už
grobus Latviją, buvo pavo
jingai sužeistas budelių — 
sovietų agentų, 
sužeidimo.

Kari Ulmanis
metų amžiaus.
sužeistas liepos 22 d. ir bu- 

pravesti rezoliuciją, kad j vo nuvežtas į Rygos ligo- 
išbrauktų iš rezoliucijos 

j Sovietų Rusiją, buvo pa- 
; kartotinai nušvilpti. Ko- 
munistai bandė įrodinėti, 

ikad Sovietų Rusija nėra 
1 diktatoriška, kaip Vokieti-

■j ja, bet veltui. Visi šiandien reigas. Suprantama, 
l pamatė, kad Sovietų <Rusi- Latvijos tauta nei

liečių Komiteto Išsaugoti 
Ameriką nuo Karo susi
rinkime. Jis savo kalboje 
išėjo prieš Amerikos įsto
jimą į karą, ir ragino, jei
gu Vokietija laimėtų karą, 
kad Jung. Valstybės koo
peruotų su Vokietija.

“Jeigu mes norime Ame
riką išlaikyti nuo karo, 
mes turime padaryti pra
džią, pasiūlydami taikos 
planą”, sako pulk. Lind
bergh.

Vatikanas — Jėzuitų ordino 
400 metų įsteigimo sukaktuvių 
proga šv. Tėvas Pius XII pa
siuntė A. Tėv. Vlad. Ledochows- 
ki, jėzuitų generolui, laišką, ku
riame trumpai prisimindamas 
Jėzaus Draugijos istoriją, jos 
nuopelnus ir darbuotę, laimino 
ją ir linkėjo susilaukti gausin
gesnių vaisių dėl didesnės Dievo 
garbės.

savo vado, ištikimai ėjusio 
pareigas.

Taip pat praneša, kad 
Dr. Vilhelm „ Munters, bu
vęs Latvijos užsienių mi
nistras, dingo be žinios, ir 
spėjama, kad jis patekęs į 
politinių antagonistų ran
kas ir gal būti jau sušau
dytas.

Iš to mes galime supras
ti, kad tie Pabaltijo vals
tybių vyrai pareigūnai, ku
rie pabėgo, tai išliko gyvi, 
bet tie, kurie pasiliko savo 
valstybės ir tautos sargy
boje, jau sušaudyti arba a-

ninę.
Kari Ulmanis stovėjo sa

vo tėvynės sargyboje iki 
paskutinės minutės, kol jo 
tėvynės priešo ranka nesu
trukdė eiti prezidento pa- (_ ___________ „______

, kadireštuoti ir laukia sovietų 
Latvijos tauta neužmirš budelių kulkos.

Maskva, Rusija — Šio
mis dienomis iš Maskvos 
staiga išvyko Suomijos pa
siuntinys Juho Passikvi. 
Jis išvykęs į Helsinki be 
paaiškinimo. Jo išvykimą 
diplomatiniuose sluoks
niuose —įvairiai aiškina. 
Molotovo kalba, kurioj jis 
pareiškė, kad Rusijos ir 
Suomijos santykiai gali 
skaudžiai nukentėti, jei 
Suomijoj nebus sulaikyta 
antikomunistinė veikla, 
sukėlė įvairių spėliojimų.

Kai kurie diplomatai 
spėlioja, kad Sovietų Ru
sija taikosi ginklu vėl pul-

Iš užsienio pranešama, Suomijos praneša, kad te- 
kad 400 lietuvių vagonais 
išvežė į Sovietų Rusiją. 
Kur juos nuvežė nesunku 
atspėti. Greičiausia į So
vietų koncentracijos sto
vyklas.

Ne tik Bostono, New 
Yorko anglų kalba leidžia
mi laikraščiai turėjo žinių 
apie masinius areštus ir 
išvežimus Lietuvoje, bet ir 
Chicagos Tribūne kores
pondentas Donald Day iš

rorą Lietuvoje veda Sovie
tų GPU (slaptoji policija).

GPU agentai po miestus 
ir miestelius laksto auto
mobiliais ir suiminėja lie
tuvius, kuriuos tik jiems 
nurodo komunistai. Vals
tybės pareigūnai, karinin 
kai, visuomenės vadai ir 
visi kiti, kurie tik buvo 
Lietuvos sargyboje arba 
veikė prieš komunizmą, 
naktimis areštuojami ir 
išvežami be žinios kur.

Chicago — Čionai laikomoje 
Amerikos Negrų Parodoje pa
minėjimui 75 metų Negrų iš
laisvinimo Amerikoje, planuo
jama turėti “Katalikų Savaitę’’. 
Ark. S. Stritch širdingai šiam 
planui pritaria. Rengiami įvai
rūs eksponatai ir ruošiama visa 
eilė paskaitų, diskusijų ir taip 
toliau.

Parinko Jurgelaitis.

Maskva, Rusija, rugp. 5, 
— Maskvos komisarų vy
riausybės spauda pakarto
tinai puola Suomiją ir jos 
vyriausybę. Suomijoje 
dažnai vyksta “darbinin
kų” demonstracijos, ku
riose “darbininkai” šau
kia: “Lai gyvuoja Stali
nas”.

Suomijos policija de
monstrantus išsklaido ir 
vadus areštuoja. Sovietų 
Rusijos komisarai griežtai 

’ protestuoja prieš Suomi-

ją, ir sako, kad Suomijoj 
persekiojami “rusai darbi
ninkai”. Sakoma, kad po
licija sumušusi daug mo
terų ir senių vyrų išsklai-
dydama “Sąjungos dėl 
draugiškumo ir taikos su 
Sovietų Sąjunga susirin
kimą”.

Molotovas savo kalboje 
smarkiai kritikavo Suomi
jos vyriausybės politiką, ir 
dėl tariamųjų prosovieti
nių elementų persekiojimų 
įspėjęs Suomiją.



Dauguma lietuvių orga
nizacijų ir draugijų jau

Reikalauja Amerikos Laivų 
1 EunM

lietuviai Prieš Komunistus

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
ile Kuriam 

Butelyje

L -■s. - - t *
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{VAIRIOS žinios

griežtai pasisakė prieš ko
munistų partiją, komunis
tų ir komunistuojančias 
draugijas nieko bendra su 
komunistais ir komunis- į 
tuo jaučiais neturėti, ne
remti jų spaudos, draugijų- 

- parengimų.
4 Visa spauda: katalikų,
* tautininkų ir socialistų iš
ėjo prieš komunistus ir ko
munistuojančius. Laikraš
čiai atsisako dėti komunis
tų draugijų skelbimus, 
Radio programų vedėjai 
neskelbia komunistų ir 
komunistuojančių draugi
jų parengimų.

Pažymėtina, kad- Bosto
no korporacijos radio pro 
gramos vedėjas po užgro
bimo Lietuvos labai uoliai 
skelbė sovietų komisarų 
sudarytos Lietuvai val
džios žinias, komunistų 
laikraščius, ir tebeskelbia 
komunistinių organizaci- 
jų parengimus.

Patriotingoji lietuvių iš
eivija piktinasi, kad kaiku- 
rie neva 100% lietuviai te- 
betalkininkauja komunis
tams. Atėjo laikas persio
rientuoti. Jeigu kuris laik-

• raštis, ar radio programos 
vedėjas, ar draugija tebe- 
sėbrauja su komunistais, 
su komunistų atba komu
nistuojančiomis ’ draugijo- 
irfis, tai turėtų tą sėbravi- 
mą nutraukti arba būti 
priskirtais prie komunis
tų.

Nepriklausomos Lietu
vos draugai ir rėmėjai tu
rėtų padaryti spaudimą į 
visus, kad iš mūsų visuo
menės būtų išskirti visi 
tie, kurie yra komunistai, 
kurie simpatizuoja komu
nistams, kurie priklauso 
prie komunistinių organi
zacijų. Lai komunistai vei
kia, kol dar sąlygos jiems 
leidžia, bet nė vienas lietu
vis, kuris iki šiol buvo su
klaidintas, neturėtų pasi
likti su komunistais.

Patriotas Lietuvis.

Washington, rugp. 5 — 
Atstovas Henings įnešė 
reikalavimą, kad vyriau
sybė pakeistų neutralumo 
įstatymą ir leistų Ameri
kos laivams plaukti į karo 
zonus, kad atvežti vaikus 
iš Anglijos į Ameriką. 
Keistas dalykas. Amerikos 
gyventojai užsidegė meile 
prie vaikų. Rašo jie laiš
kus vyriausybei ir laikraš
čiams ir pasižada priimti 
ir auklėti vaikus atvežtus 
iš Anglijos. Kodėl taip? 
Pažiūrėkime Amerikos 
miestuose ir miesteliuose į 
vaikus. Jie išblyškę ir iš
badėję, drabužėliai nudė
vėti; kiek jų yra našlaitė
lių, kiek mažų metų pri
versti eiti darbų ieškoti; 
kiek kartų skaitėme laik
raščiuose, kad bedarbiai 
tėvai negali išauklėti savo 
vaikučių, turi juos atiduo
ti į prieglaudos namus. Ar 
artimo meilė neturėtų pra
sidėti namie? Ar Amerikos 
gyventojai neturėtų pir
miausia paimti šios šalies 
našlaitėlius ir išbadėju
sius vaikučius? Kažin kaip 
negryna atrodo ta artimo 
meilė! Ar nebus čia ieško
jimas garbės ir pasigyri
mo? Jei Amerikos turtin- 
gie ji gyventojai yra tokios 
geros širdies lai aprūpina, 
paima auklėti Amerikos 
vaikus.

_z* ' ’

Kariškas traktorius eina per kliūtį taip, kaip ir tiesiu, lygiu keliu. Jis 
praktikuojamas — Marmor — Herrington plan, Indianapolis. Traktorius 
padirbtas kariuomenės reikalams: pervežimui didžiųjų karo mašinų ir k.

Sovietai Atliko Begėdišką Aktą

Areštai Lietuvoje

Užsienio žinios pranešė, 
kad prieš komunistinio 
seimo rinkimus Lietuvoje 
įvyko areštai. Areštuota 
daugiau šimto žmonių, o 
kitos radio žinios pranešė, 
kad areštuota apie 17,000 
žmonių.

Pranešama, kad jau esą 
ir nužudymų. Daugiausia 
areštų buvo prieš pat ko
munistinio seimo rinki
mus.

Paleckio valdžia apie a- 
reštus ir nužudymus jokių 
žinių nepaduoda. Paleckio 
valdžia padarė visą, ko rei
kalavo Maskva. “Išrink
tas” seimas vergiškai pra
šo prijungti Lietuvą 
Sovietų Rusijos.

prie

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

Susipešė Dėl "Getulio 
Vaigas" Deimanto

Londonas, Anglija — 
Treifus Brothers, Londo
no deimantų prekybinin
kai, laimėjo bylą prieš 
Harry Winston iš New 
Yorko, deimantų pardavė
ją, už nesilaikymą sutar
ties. Londono teismas pri
pažino, kad Winston turi 
sumokėti Treifus Brothers 
įstaigai 5,000 svarų (apie 
$20,000) nuostolių už su
laužymą sutarties.

Winston buvo pasižadė
jęs nupirkti 726-karatų 
“Getulio Vargas” deiman
tą dėl Treifus Brothers, 
bet jis tą deimant, nusi
pirko sau. Deimantas į- 
kainuotas $480,000.

KATALIKŲ 
PASAULIS

Roma — Vokiečių valdžia pra
varė šv. Tėvo nuncijus iš Belgi
jos ir Olandijos. Abu švento 
Sosto atstovai grįžta į Vatika
ną. Švento Tėvo prašymas, kac 
atstovams būtų leidžiama pasi
likti be diplomatinės rangos, 
buvo atmestas.

Londonas — Viename šiauri
niame kaime, kuomet iš orlai
vio paleista bomba pataikė į na
mą, kuris buvo naudojamas kai
po Mišių centras, Saldžiausios 
Jėzaus Širdies statula išliko vi
siškai nepaliesta, nors ir visas 
namas beliko tiktai griūvėsiu 
krūva.

Parinko Jurgelaitis.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pm biznierius mtag, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuiję J bllę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke*.

Povilas Bushmanas
« CRESCENT A VENTE. 
Telephone COLumbia 8702 

29 SAVIN HTLL A VENTE, 
DORCHESTER, MASS.

Perite Marint
P. Battrutiūnaa Ir p. Klinga, Sav. 
m Broteway, Tai. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Bucharest, Rumunija, — 
Rugp. 5 — Aukščiausias 
Sovietų susirinkimas Mas
kvoj pridėjo guminę ants
paudą ant trijų Pabaltijo 
valstybių, kurios neteko 
nepriklausomybių. Tai be
gėdiškas aktas.

Susirinkime buvo pra
nešta, kad Pabaltijo vals
tybėse pravesta “demo
kratiški seimo rinkimai”.

Tikrenybėje “rinkimai” 
buvo typiško totalitarinio 
pobūdžio tik su vienu są
rašu kandidatų ir be opo
zicijos kandidatų. Kaip ir 
visuose Sovietų rinkimuo
se, oficialis šleifas gauna 
90 su virš nuošimtį visų 
balsuotojų, stebėtis tik 
reikia, kad toks didelis 
nuošimtis duotas ir toms 
šalims (kaip pavyzdžiui 
Lietuva. Red.), kurių vi
suomeninis sentimentas 
per metus buvo stipriai 
anti - komunistinis.

Kas atsitinka, kada so
vietai užima naujus dis- 
triktus arba šalis galima 
apibudinti sekančiai:

Sovietai jau įpratę skai
tyti, kad šalyse, kurias jie 
užgrobia viskas priklauso 
jiems, ir todėl kaip tik įei
na pirmieji raudonarmie
čių pulkai, tai prasideda 
sistematiškas grobimas 
miestuose.

Nežiūrint kur tai būtų 
Lenkijoj, Besarabijoj, Pa
baltijo valstybėse grobimo 
būdas ir priemonės tos pa
čios.
KAREIVIAI LEIDŽIA 
“POPIERINIUS 
PINIGUS”

Sovietų kareiviai, kurie 
įsiveržia į kitą valstybę, y- 
ra gausiai aprūpinti popie
riniais rubliais, kuriuos 
vietiniai gyventojai versti
nai turi priimti už savo 
produktus ar daiktus. Ka
reiviai supirkinėja įvairius 
produktus, o ypač auksi
nius, sidabrinius ir kito
kius daiktus. Sovietų ka
reiviai moka dideles rub
lių sumas. Bet tie rubliai 
yra beveik neverti nė to 
popierio ant kurio atspaus
dinti.

Kada jau supirkinėjimas 
užbaigtas, tai iš Sovietų 
Rusijos vyksta “artistai, 
rašytojai ir žurnalistai”, 
kurie Maskvos “Pravda” 
žodžiais stengiasi užliu- 
liuoti naujus žmones. Taip 
pat užplūsta tas šalis ir į-

•

• v

vairūs “svečiai”.
Vienas Maskvos gerai 

apsipažinęs rašytojas bu
vo pasiųstas surinkti me
džiagą “Lenkijos revoliu- 
cijinio judėjimo istorijai” 
ir grįžo į namus su septy
niomis daikta d ė t ė m i s 
(suiteases) pilnomis įvai
rių drabužių, laikrodėlių ir 
kitokių daiktų.

Kaip korespondentas sa
ko, už vieną dolerį skaito
ma 40 rublių. Bet oficialiai 
skelbiama penki rubliai už 
vieną dolerį. Bet Lwowė 
žmonėms buvo siūloma 
300 rublių už vieną dolerį 
ir tai niekas nenorėjo 
mainyti.

Kada jau Sovietų agen
tai išvalo krautuves ir ki
tas įstaigas, tai po to pra
sideda kratos namuose. 
Supirkinėjama įvairūs 
daiktai ir siunčiami Mas
kvon. Namuose kratas da
ro jau Maskvai patikimi 
asmenys, kurie turi tame 
darbe daug metų patyri
mą.

Lenkija taip buvo api
plėšta. Dabar nauja dirva 
plėšimui Pabaltijo valsty
bėse, Besarabijoj ir šiauri
nėje Bukovinoje.

Kada plėšimai užsibai
gia, tai apiplėštieji siun
čiami į Sibirijos miškus — 
koncentracijos stovyklas.

Balkanai supranta, kad 
Molotov rugpiūčio 1 d. 
kalboje nieko nauja nepa
sakė apie Rusijos ateities 
siekimus. Molotov, kaip 
paprastai, pakartojo drau
gingumo sutartį su Vokie
tija, pareiškė draugingu
mą Italijai, bet tai tik to
dėl, kad pastarąją įtaria 
dėl Sovietų plėtimąsi Bal
kanuose. Molotov savo kal
boje taip pat pagrasino 
mažesnioms kaimyninėms 
valstybėms, kaip pavyz
džiui Suomijai, Turkijai ir 
Iranui. Albanijai Moloto
vas negrasino, bet tik kal
bėjo apie “santykių sunor- 
malizavimą”.

Sovietų metodai su ma
žomis valstybėmis yra la
bai panašūs į metodus, ku
riuos vartoja žvėrių treni
ruoto jas cirkuose — pa
kaitomis vartoja šmotelį 
cukraus ir botagą, bet pas
tarąjį vartoja dažniaus, 
kaipo daugiau įtikinantį 
argumentą.

Tuo pačiu laiku, kaip 
praneša, Sovietai pareika-

lavo, kad Rumunija grą
žintų 400 lokomotyvų ir 
4000 vagonų, kuriuos Ru
sija savinasi, kurie esą bu
vo išgabenti iš Besarabijos 
ir šiaurinės Bukovinos.

Sovietų komisarai labai 
pyksta ir nervuojasi dėl 
Pabaltijo aukso Jung. Val
stybėse ir Anglijoj. Molo
tovas griežtais žodžiais pa
smerkė Jung. Valstybes. 
Tas parodo, kad Sovietų 
Sąjunga yra ištroškusi 
svetimo turto, nes negana,

to, kad apiplėšia ir išveža 
turtą iš pagrobtų žemių, 
bet dar reikalauja, kad pa
grobtų valstybių turtas, 
kuris yia užsieniuose, bū
tų grąžintas grobikams. 
Tai tik jau reikia gerų a- 
kių. Bet jas turi Sovietų 
Sąjungos komisarai.

Galima tik pasidžiaugti, 
kad Sovietų Sąjungos plė
šikiškus darbus labai ge
rai supranta ne tik pa
grobtųjų šalių piliečiai, 
bet ir visas užsienis.

Jung. Valstybės, kurios 
dar palaiko santykius su 
Sovietų Sąjunga, turėtų 
nutraukti visus santykius, 
nes Sovietai pasirodo ne 
tik pavojingiausias prie
šas demokratijai, bet ir vi
sai žmonijai, visam pasau
liui.

Ligšiol nė viena kita 
valstybė plėšimais nepra
lenkė Sovietų Sąjungos.

Yra priežodis: “Kada du 
pešasi, trečias naudojasi”, 

į Tas priežodis labai tinka 
i Europai. Vokietija pešasi 
su Anglija. Sovietų Sąjun
ga, kaipo viena didžiųjų 
valstybių naudojasi. Už
grobia mažas neitralias 
valstybes ir jas apiplėšia 
iki nuogybės. Apiplėštus 
gyventojus veža į Sibirą, 
kur pristato kirsti medžius 
už sudžiūvusią duonos plu
tą ir vandens samtį. Jeigu 
pasaulyj yra vergija, tai 
baisesnės vergijos nėra, 
kaip Sovietų Sąjungoj.

KATALIKU PASAULIS
Vatikanas — Kardinolas Piz- 

zardo, aplankęs Regina Coeli 
kalėjimą, pakrikštijo arabą ma
hometoną, Gianda Fareg. Jo 
Eminencija taipgi jam suteikė 
Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo 
sakramentą.

Buenos Aires, Argentina 
J. E. Kard. Capello neseniai pa
šventino Katalikų Moterų Dar
bininkių Federacijos pastatytą 
“Darbininkių Akademiją”. Į šią 
Akademiją jau įsirašė 1000 stu
denčių, kurios rengiasi geres- 
nioms vietoms įvairiose rašti
nėse ir kitose įstaigose.

Barcelona, Ispanija — Franco 
valdžia sugrąžino Tėvams Jėzu
itams nuosavybes, kurias loja- 
listų valdžia buvo pagrobus. 
Šv. Ignaco kolegijoje jau lanko
si apie 3,000 studentų, bet kito
se vietose dar namai neatsta
tyti.

J. E.Geneva, Šveicarija
Vysk. Groeber diecezijoje, Frei- 
burge, Vokietijoje, įsakyta mal
da kalbėtina šv. Mišiose buvo 
pakeista. Naujoji malda baigia
si šiais žodžiais: “Teįsigali tie
sa ir teisingumas ir teišsilaiko 
mūsų sales didybė per garbingą 
taiką”.

KARDINOLAS ŠAUKIA 
ŽMONES PRIE ATGAILOS

Londonas, rugp. 5 —Kar
dinolas Hinsley šaukia 
žmones daryti atgailą ir 
sugrįžti prie Dievo ir doro 
gyvenimo. Jis sako: “Mū
sų kraštui gręsia didžiau
sias istorijoje pavojus. Tik 
gerasis Dangiškas Tėvas 
gali nuo jo išgelbėti. Visi 
tikintieji į Dievą turi pri
pažinti, kad Europa kenčia 
už daugybę savo nuodė
mių. Kad atlyginti Dievui 
už tas nedorybes, mes tu
rime išpažinti savo nuodė
mes ir aaryti atgailą.

“Mes, Anglijos gyvento
jai, daug nedorybių papil
dėme. Moterystės Sakra
mentas išniekinimas ir 
šventumas viešai išjuokia
mas. Socialinis teisingu
mas nepildomas; beturčiai 
ir vargšai neaprūpmti. 
Dievo įstatymai nepildomi. 
Puikumas, ieškojimas tur
tų ir nepadorių linksmy
bių aptemdė mūsų akis 
amžinoms tiesoms ir nu
slopino dorovės jėgas. Tai
gi nors dabar atverkime garbinsime”.

savo akis, pamatykime sa
vo nedorybes, ir atgailos 
dvasios, prašykime Dievo 
pasigailėjimo. Dievas 
mums savo pagalbą su
teiks, jei mes būsime ver
ti. “štai Viešpaties ranka 
nesutrumpėjo, kad nega
lėtų gelbėti, ir Jo ausis ne- 
apkurto, kad neišgirstų. 
Bet jūsų neteisybės atsky
rė jus nuo jūsų Dievo, ir 
jūsų nuodėmės paslėpė 
nuo jūsų Jo veidą, kad jū
sų neišklausytų. Nes jūsų 
rankos suteptos krauju ir 
jūsų pirštai neteisybe; jū
sų lūpos kalba melą ir jū
sų liežuvis sako neteisy
bę”. (Iza. 59,1—3).

“Išpažinę savo nuodėmes 
ir padarę atgailą, mes savo 
nelaimių dienose šauksi
mės prie Jo. Jis išklausys 
ir išgelbės mus: “šaukis į 
Mane savo nelaimių dieno
je; Aš išgelbėsiu tave ir tu 
pagarbinsi Mane” (Ps. 49, 
15). Prižadėkime Dievui, 
kad Jį tinkamai ir vertai

PADIDINO ALGAS 
DARBININKAMS

Portland, Ore, rugp. 5 — 
Sunkvež i m i ų vairuoto
jams kompanijos sutiko 
mokėti po 20 centų į dieną 
daugiau, negu iki šiol mo
kėjo. Kun. George Thomp
son, Marylhurst kolegijos 
profesorius tarpininkavo 
darbininkų unijai ir išrei
kalavo iš kompanijų di
desnį atlyginimą darbinin
kams. Sunkvežimių vai
ruotojų unija Kunigui 
Thompson viešai išreiškė 
didžią padėką.

Žymus Lietuvos pašto 
ženklų tyrinėtojas ir žino
vas med. Dr. Jonas Mikul
skis iki šiol savo rinkinyje 
turi apie 20,000 Europos 
ženklų. Dr. J. Mikulskis 
jau iš pat jaunystės yra 
pamėgęs filateliją, jo rū
pesčiu suorganizuota pir
moji Lietuvos Filatelijos 
Telšiuose paroda. Dr. Mi
kulskiui — žymiausiam 
Lietuvos filatelistui, šie
met sukako 55 metai am
žiaus.

Tol, kol karas bus laikomas tik blogu, jis vis tu
rės tam tikro patrauklumo: kai bus laikomas žvėriš
ku, nustos populiarumo. Oscar Wilde.

Torun, Lenkija — Šiame kai
melyje vokiečiai pakeitė buvu
sios “Jėzuitų gatvės” vardą į 
“Karo Teismo gatvę”. Permai
nos priežastis paduodama ta, 
kad 
tais 
gelį

toje pat gatvėje 1724 me- 
lenkai jėzuitai nužudę dau- 
vokiečių protestantų.

Berlynas — Kadangi į vokie
čių rankas papuolė daug karo 
grobio Belgijoje ir Prancūzijo
je, nacių vyriausybė sustojo ė- 
musi bažnytinius varpus karo 
reikalams. Vestfalijos dalyje 
daugelis varpų- buvo suimta, 
nulieta ir perdirbta į karo reik
menis.

Uganda,, Afrika — Tčv. Pren- 
tice šioje Afrikos misijoje gra
žiai sekasi čia gimusių merginų 
vienuolyno steigimas. Vienuo
lės, pasivadinusios “Marijos 
Dukterys” labai daug gero daro 
apylinkei savo pavyzdžiu ir ge
rais darbais. Ugandiečiai labai 
pamaldūs Šventai Dievo Motinai 
Marijai. Čionai nenaudoja var
pą skambinti Angelas Dievo, 
bet tris kartus per dieną bub- 
nais muša, priminti žmonėms jų 
brangaus atpirkimo paslaptį.

Parinko Jurgelaitis
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Komsomokai Paneigia 
Komunizmą

Pabėgęs iš sovietijos ir gyvenąs Kinijoj rusų (ne 
bolševikų) rašytojas N. Zarin, rašo leidžiamam New , 
Yorke rusų žurnale “Rossija”, kad komunistų jaunimo ' 
organizacija “Komsomolcai” pasuko į priešingą ko- ! 
munizmui kryptį. Komunistų vadai yra užsibrėžę ur
mu panaikinti religiją ir uždarė bažnyčias, cerkves ir 
kitų tikėjimų maldos namus; žudė, kalino ir ištrėmė 
milžinišką didžiumą dvasiškių, gi likusiems atėmė pi
lietybės teises, nedavė jiems jokio darbo ir paliko mir
ti badu. Piliečiams draudė eiti bet kokias tikėjimo pa
reigas, gi jei kuris slaptai ėjo į bažnyčią ar cerkvę pa
simelstų, tam atimdavo darbo ir duonos kortelę. To
kiomis priemonėmis bolševikai manė greitu laiku už
smaugsią religinį pojūtį visoj sovietų valstybėj. Be to, 
jie smarkiai rėmė bedievybę ir organizavo “bezbožni- 
kų” partiją, kurią gausiai rėmė ir teberemia valstybės 
lėšomis, žodžiu, iš vienos pusės smaugė tikėjimą, gi iš 
kitos — plėtė bedievybę, kuri buvo ir tebėra kiekvie
nam komunistui privaloma.

Tačiau tos visos pastangos neatnešė pageidauja
mų vaisių. Juo labiau žmones varžė, juo jie darėsi iš
tikimesni religijos pareigoms. Galų gale, po ilgos ko
vos, bolševikų vadai numojo ranka į suaugusius žmo
nės. “Įsisenėjusių prietarų nebeišnaikinsi, — taip jie 
sakė. — Reikia kantriai palaukti kol senieji išmirs, gi 
tuo tarpu mes savotiškai jų vaikus išauklėsim”. Iš vai
kų jie manė susilauksią ištikimų komunistų, nes juos 
atėmė nuo tėvų, nedavė jiems progos nė žodžio išgirst 
apie Dievą ir tikėjimą ir auklėjo juos griežtai bedieviš
koj dvasioj iki 18 metų. Paskui varyte juos varė į be
dievišką jaunimo organizaciją, kurią ir pavadino 
Komsomolcais. Jie buvo skaitomi uoliausiais komuniz
mo rėmėjais. Rengė bedievybės kursus ir paskaitas ir 
ypačiai pasižymėjo pašiepimu tikybinių apeigų: ruoš
davo gramozdiškas gatvines procesijas, išjuokdami 
šventųjų paveikslus, religines vėliavas, dvasiškius ir 
t.t. Atrodė, kad Komsomolcai tai komunizmo ramstis 
ir ateitis. Bet štai jie pradėjo atšalti ir sarmatytis tų 
kvailų procesijų, nes jie ne religiją, o save ant juoko 
pastatydavo. Komunistų jaunimas juo daugiau švie
tėsi, juo labiau nuo komunizmo pradėjo nutolti, nes 
jame įžiūrėjo vien nesąmonę, melagystę ir ištvirkimą. 
Ir — kas sudarė didžiausią jų vadams širdies skaus
mą — komsomolcai pradėjo grįžti prie tikėjimo, gal 
daugiausiai dėlto, kad tai jiems buvo draudžiama. 
Jaunimas varžtų nemėgsta, ir valstybinė “kaziona” 
bedievybė sukelia jame pasibiaurėjimo. Bedievybės 
vadai šėlsta, verkšlena, desperuoja, nes susidūrė su 
tokiu veiksniu, kurio nepajėgia nugalėti: tai įgimtas 
žmogui troškimas ieškoti tiesos dvasinėj bei religinėj 
srity. I -

žeidimus, kurie visiškai ar į 
iš dalies sužeidžia darbi-1 
ninką: išmokėjimu nuo-' 
šimčio žuvusios algos, ari 
išmokėjimu už paskirtą į 
laiką už pažymėtas 
das.

Pavyzdin, jeigu 
ninkas priežastimi 
dimo prie darbo, 
valdyti ranką nuo 
jam kompensacija 
ma už 208 savaites Colora- 
dos valstybėje, 225 savai
tės Connecticut, ir 312 sa
vaičių New Yorke. Išmokė
jimai už akį mainos nuo 
100 iki 250 savaičių. Už ko
ją kompensacija mokama 
per 190 savaičių Illinois 
valstybėj 288 savaičių 
New Yorke ir 500 savaičių 
Wisconsin.

17 valstybių moka nuo 
$5. iki $25. į savaitę už vi
sišką sužalojimą. Indiana 
moka $5,000 ir Minnesota 
$10,000 už visišką sužeidi
mą.

Visos valstybės apart O- 
regon, aprūpina, kad per 
paskirtą laiką tuoj po su
žeidimu kompensacija ne
bus mokama. Šitas “lauki
mo” laikas mainosi nuo 
vienos dienos iki 14 dienų. 
Daugumoj valstybių pa
skirtas “laukimo” laikas 
yra 7 dienos. Daugumoj 
valstybių jeigu sužeidimas 
tęsiasi per reikalaujamą 
skaičių savaičių, tai kom
pensacijos išmokėjimas 
atgal siekia iki sužeidimo 
dienos.

Apart kelių išėmimų, sa- j 
vaitinė kompensacija už 
sužeidimus yra sprendžia-į na
rna pagal sužeisto darbi-, 
ninko algų.

Arkansas ir Conpecticut pašalpą, 
moka minimumo savaiti
nius išmokėjimus $7.; 
maksimumo išmokėjimai 
mainosi nuo $15. Idaho 
valstybėj iki $25. Califor- 
nijoj, District of Columbia 
ir New Yorke.

Visose valstybėse medi- 
kališka pagelba sužeis
tiems reikalaujama, apart 
kompensacijos išmokėji- 

| mų. Kaikurios valstybės 
i dar mokesčius aprūpina li- 
į goninės išlaidoms, ir kitos 
! a ~

žaiz-

darbi- 
sužei- 
negali 
peties, 
moka-

į

• v

• v

Errol Flynn, filminio pasaulio žvaigždė, po šešių 
savaičių kelionės po Meksiką liko pagautas influenzos 
ir štai vaizdas parodo, kada jis išimamas iš orlaivio ir 
bus vežamas į ligoninę. Tas vaizdas yra pagautas Glen- 
dale aerodrome.

valstybes artificiališkus 
kūno sąnarius ir kitas kū
no dalis.

17 valstybių neapriboja 
nei sumą atlyginimo nei 
laiką, per kurį pagelba 
kiama; kitos valstybės 
stato laiką ir sumą.

tei- 
nu-

I

I NEAPSIGYVENĘ 
UŽLAIKOMIEJI 
ATEIVIAI

Darbininkų kompensaci
jos įstatymai nedaro jokio 
skirtumo tarpe ateivių ir 

1 piliečių, bet daugumas tų 
i įstatymų nenori skaitytis 
su užlaikomais asmenims, 
kurie ne šioje šalyje gyve-

Earl G. Harrison, Jung. 
Valstybių Teisingumo De- 

K~ partamento Ateivių Regis- 
— travimo Direktorius, ką 

Darbininkų Kompensacijos Įstatymai
--------- antspaudų ėmimas prasi
ma įstatymais aprūpina iš- dės antradienį, rugpiūčio 
mokėjimą pašalpos našlei, 27-tą dieną ir baigsis gruo- 
kol gyva ar kol vėl išteka, 

; ir vaikams iki paskirto ■ 
amžiaus, didžiuma valsty-' 
bių turi panašų aprūpini-, 
mą, bet apriboja pilną iš
mokėjimo sumą. Keliose 
valstybėse pomitrinė pa
šalpa nustatyta mėnesi- 

i niais išmokėjimais per pa- 
__ Iškirtą laiką, kuomet kitos 

gų atsitikimų šūfeidimų.“------------maks™“™°
30 valstybių, įimant Cali-; kejimą nuo $3,000 Ten- 

fomia, Indiana, Michigan,1™88®® valstybėj iki $15, j 
New Jersey, New York, O- P00' North Dakota valsty-; 
hio, Pennsylvania, Wis. bej-Nasles istekejmas pa-’ 
consin aprūpina kompen- Prastai ^baigia mokės 
saciją, ar už visas užsiėmi-;, , - , - * i
mų ligas arba už kaikutias!^' kad nors kellos 18m°-

NUO UŽSIĖMIMŲ 
PAEINANČIOS LIGOS

Kapi originaliai priimta, 
nevienas darbininkų kom
pensacijos įstatymas ne
aprūpino išmokėjimą pa
šalpos už ligą, kuri paėjo 
nuo užsiėmimo. Dabar pri
pažinta, kad yra lygiai 
svarbu darbininkams būti 
apsaugotais nuo užsiėmi
mų ligų, kaip ir nelaimin-i

hio, Pennsylvania,
čius beveik pusėje valsty
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Pranciškonų Ordino bažnyčias, 
o Šv. P. Marijos — Angelų Ka
ralienės, Parcinkulio Bazilikai, 
— suteikė privilegiją apturėti 
tuos atlaidus kasdieną visiems, 
kas tik ją kuomet nors aplanko.

A C.O A A J MO

Pri'. X, paskelbė, kad Parcinkulio 
yra Galva ir Moti

na. visų Pranciškonų Ordino
I M<U41|yVXU, VtOOUlU £/čU3Q.UAJ

pažymėtas ligas.
POMIRTINĖS

%

Būdai nusprendimui 
kompensacijos už mirtį ir
gi nevienodi. Arizona, Ne- 
vada, New York, Oregon,
VVashington ir West Virgi- būdais išmokama už su-

ka visą sumą (lump sum) 
kuomet našlė vėl išteka.

KOMPENSACIJA 
UŽ NETIKĖTUS 
SUŽEIDIMUS

Kompensacija dviejais

Rugpjūčio Mėnesio 2 d.—
Įsteigimas Patrijarchalės 
Šv. P. Marijos — Angelų 

Karalienės Bazilikos, arba
Parcinkulio.

Ši mažutėlė Parcinkulio baž- jo šventenybė Popiežius Pijus 
nytėlė, Italijoje, pirmiau 
klausė Tėvams Benediktinams; IBazilika 
tačiau 1207 m., ji buvo atiduo-Į 

ta Šv. Pranciškui Assyžiečiui, ‘ bažnyčių, visame pasauly esan- 
kurs ją savo rūpesčiu žymiai Į ^įų. Dėlei tos tai priežasties, ji 

pertaisė ir pagerino taip, kad ji , 
ilgainiui virto visų Trijų Šv. i 
Pranciškaus Assyžiečio Ordinų 
lopšiu. Šioje bažnytinėlėje Šv. 
Pranciškus Assyžietis, 1221 m., 
turėjo nuostabią viziją (dvasinį 
regėjimą!), laike kurios V. Die
vas Šv. Pranciškui visa priža
dėjo suteikti, ko tik jis nuo V. 
Dievo prašys žmonių sielų išga
nymo labui. Šv. Pranciškus As
syžietis, tuokart apsireiškusio 
jam V. Jėzaus paprašė, kad tie 
visi žmonės, kurie tik kuomet 
nors aplankys tąją Parcinkulio 
bažnyčią, atliks Išpažintį ir pri
ims Šv. Komuniją, — visuomet 
kad apturėtų visuotinus atlai
dus, — išpažintųjų per išpažin
tį visų nuodėmių, visišką atlei
dimą ir jų panaikinimą. V. Jė
zus ūmai prižadėjo išpildyti tą 
jo prašymą, tik įsakė Šv. Pran
ciškui pranešti visa tai Jo Vie
tininkui — Popiežiui, ir Jo, t. y. 
Jėzaus Kristaus vardu, — pa
prašyti Popiežiaus, kad jis tuos 
atlaidus Parcinkuliui suteiktų ir 
patvirtintų. Sekančią po tos vi
zijos dieną, Šv. Pranciškus nu
vyko pas Popiežių Honorijų III, 
ir išdėstė jam savo prašymą. 
Popiežius, tą reikalą išklausęs, 
tiesa, suteikė Parcinkuliui tokių 
atlaidų privilegiją; tačiau tik 
vieną kartą metuose. Porai me
tų praslinkus, — V. Dievas nuo
stabiu būdu parodė, kad didžių
jų Parcinkulio atlaidų šventė, 
turi būti švenčiama rugpiūčio 
mėn. 2 d. Vėlesnieji popiežiai, 
tuos Parcinkulio atlaidus, išplė
tė po visas pasauly esančias

į tapo pakelta į Patrijarchalės 
1 Bazilikos, ir Popiežiaus kated
ros laipsnius.

Rugpiūčio Mėnesio 4 d.— 
šventojo Domininko, Mo
kytojų ir Išpažinėjų Ordi

no įsteigėjo šventė.
Vieną naktį Šv. Domininkui 

karštai besimeldžiant Šv. Petro 
Bazilikoje Romoje, — netikėtai 
jam apsireiškė Šv. P. Marija, su 
kūdikėliu V. Jėzumi ant rankų. 
Prieš Šv. P. Mariją ir Kūdikėlį 
V. Jėzų, klūpojo du žmonės; jie 
buvo gailingai ir maldaujamai 
savo rankas ištiesę į Kūdikėlį 
V. Jėzų, karštai maldaudami Jo 
pasigailėjimo, nuodėmių pelkėse 
paskendusiai žmonijai. Vieną iš 
tų klūpančių žmonių, Šv. Domi
ninkas greitai pažino, kad tai 
buvo jis pats. Kitą dieną, Šv. 
Domininkas bevaikščiodamas, 
susitiko kitą tokį pat vargšą, 
kaip ir jis pats, pavargėlį vie- 

1 nuolį, pavargėliaujant duonos 
sau beprašinėjantį. Tai buvo 

’ Šv. Pranciškus Assyžietis. Du 
’ šventieji, vienas į antrą pažvel- 
> gė, — ir ūmai vienas kitą pa

milo! Šv. Domininkas, pirmasis 
į šv. Pranciškų prabilo: —“Tu 
esi mano draugas ir prietelis, ir 
turi vaikščioti kartu su mani
mi... Mudu turime taip tvirtai 
savo tarpe susivienyti, kad nie
kas tos mudviejų vienybės, vi
siškai negalėtų išardyti, mu
dviejų perskirti ir nugalėti!...” 
Šv. Antanina, Šv. Domininko 
giminaitė, tvirtina, kad Šv. Do
mininkas po ilgų reikalavimų 
ir karštų prašymų, — pagaliau 
apturėjęs nuo Šv. Pranciškaus 
Assyžiečio juostelę, su kuria jis 
save susijuosė, ir kurią ant savo 
kūno išnešiojo iki pat savo mir
ties. Toji dvasinė unija, padary
ta tarpe tų dviejų Patrijarkų, t. 
y. Šv. Domininko ir Šv. Pran
ciškaus Assyžiečio, — jųdviejų 
pranokėjų, dar ir dabar yra 
tvirtai užtaikoma ir tęsiama. 
Mažesnieji Broliai bendrame 
savo susirinkime, kuris įvyko . 
1658 m., nutarė prašyti Švento- 
sios Kardinolų Tarybos, kad I 
pastaroji suteiktų jiems privile- I 
giją, — švęsti Šv. Domininko u 
šventės dieną, taip iškilmingai, 
kaip kad ir Šv. Pranciškaus 
Assyžiečio šventę. Antrasis pa
našus Visuotinas Susirinkimas, 
kuris įvyko Arą Coeli Romoje, 
1688 m., nutarė pavadinti Šv. 
Domininką "Savo Tėvu”. Sulig 
garbingos ir šventos Pranciško- I 
nų Ordino tradicijos (papro
čio), — tų dviejų Ordinų Gene-1 
rolai susijungę kas metai ben- ' 
drai švenčia tų dviejų Ordinų 

i šventųjų įsteigėjų šventes. Rug- 
I niūčio mėn. 4 d.. Mažesniųjų 
šv. Pranciškaus Brolių Ordino 
Generolas, atvyksta Minerva 
vienuolynan švęsti kartu su Do-

mą kompensacijos atei
viams gyvenantiems už
sienyje.

Darbininkui susižeidus 
prie darbo pirmiausia rei
kia pranešti darbdaviui, ir 
tą daryti kuogreičiausia. 
Jeigu darbdavis nepristato 
gydytoją, kreipkis prie sa
vo gydytojo, kad tik gavęs 
medikališką raportą apie 
sužeidimą. Darbdavis pri
valo užmokėti gydytojo iš- 

Kaip greitai galima, pa
laidas.
siųsk pranešimą apie su
žeidimą Darbo Departa
mentui. Tam tikslui yra 
tam tikros blankos, jeigu 
darbdavis tau jų neprista
to prašyk iš Darbo Depar
tamento. Į paskirtą laiką 
turi pranešti apie sužeidi
mą.
Neklausk visokių žmonių, 

“advokatų” arba taip vadi
namų “runners”, informa-

Kaikurių valstybių įsta
tymai aprūpina sumažintą 

ar visos sumos 
išmokėjimą sumažintos 
sumos užlaikomiems 
menims ateiviams, kurie 
ne šioje šalyje gyvena.' ei jų. Darbo Departamen- 
Kompensacijos įstatymai į tas tau pagelbės gauti pil- 
tik penkių valstybių 
Connecticut, 
Ohio, Tennessee ir Texas 
— skirtumo nedaro kas- 
link neapsigyvenusių atei
vių. Kiton pusėn, Alaba- 
ma, Pennsylvania, South 
Dakota, West Virginia vi
siškai prašalina išmokėji

I

as-

jną atlyginimą. Dėl infor-
Minnesota,! macijų apie darbininkų 

i kompensacijos įstatymą, 
j apie tavo ypatingą atsiti
kimą, arba apie tavo skun
dus, asmeniškai nueik, pa
šauk arba pasiųsk laišką į 
arčiausią Darbo Departa
mento ofisą. FLIS.

«

mumis kooperuotų šiame 
dalyke”.

Direktorius Harrison sa
kė — ‘‘Šitas registravimas

džio 26 d., 1940 m.
Bėgyje keturių mėnesių 

visi ateiviai Jung. Valsty
bėse, 14 metų amžiaus ir 
daugiau, privalo registruo
tis ir duotis pirštų - ants
paudos ėmimui. Tėvai ir 
legaliai globėjai nepiliečių, 
jaunesnių kaip 14 metų 
amžiaus, turės nueiti paš- 
tan užregistruoti savo glo
bojamus asmenis. Šių jau
nų nepiliečių pirštų - ants
paudos nebus imamos. Bet 
sulaukę 14 metų amžiaus, 
jie patys turės nueiti į paš
tą užsiregistruoti ir pirš
tų - antspaudos ėmimui. 
Ateivių Registravimo Įsta
tymas uždeda bausmę 
$1,000 ir šešių mėnesių ka
lėjimo tiems, kurie neužsi
registruos.

Registravimą atliks pir
mos ir antros klasės paš
tai, kaip ir apskrities svar-

biausio miesto paštai, ne
paisant klasės. Už dviejų 
savaičių bus galima gauti 
“sample forms”, su klausi
mais, kokie bus statomi re- ir pirštų - antspaudų ėmi- 
gistruojamiems nepilie- 
čiams. Tos formos taipgi 
'turės smulkmeniškas in
formacijas apie registravi
mą.

Direktorius Harrison 
primena ateiviams, kad 
nereik mokėti jokių pinigų 
už šitos “sample forms”, 
nereik mokėti nei už užsi
registravimą nei už pirštų- 
antspaudos ėmimą. “J*"’ 
gavome raportų, kad suk- _ 
čiai pradėjo lupti pinigus travimo įstatymas buvo 
nuo ateivių”. priimtas, kad Jung. Vals-

“Lig šiol šitie sukčiai tybės galėtų spręsti, kiek 
siūlo užmokestį, nuimti ištikro yra ateivių šioj ša- 
ateivių pirštų - antspau- Iyj, koki ir kur jie randasi, 
das. Atsiminkime, kad tik Registravimas, su pirštų- 
tinkamas pašto darbinin- antspaudos nuėmimu ap- 
kas galės nuimti pirštų- saugos įstatymus - užlai- 
antspaudas ir tą darys tik kančius ateivius. Visi re- 
kuomet ateivis ateis regis- kordai bus laikomi slapty- 
truotis. Antroj vietoj, ne- bėj ir konfidenciališkai, ir 
reik už tai mokėti jokių be žinios ir sutikimo komi- 
pinigų. Toliau, registravi- sionieriaus ir generalinio 
mas dar nepradėtas ir tik prokuroro niekas negalės 
prasidės su rugpiūčio 27-ta juos matyti, 
diena. Mes tik prašome, 
kad visi kuo pilniausiai susirašė po įstatymu, p.

mas neneša jokios gėdos. 
Tūkstančiai piliečių kas- 

i met pasiduoda pirštų - 
antspaudų nuėmimui. Visų 
Jung. Valstybių armijos ir 
laivyno narių pirštų - ant
spaudos imamos. Kadangi 
pirštų - antspaudos ėmi
mas yra vienintelis tikro 
identifikavimo būdas, tai 
Jung. Valstybės priėmė j, į 

Jau kaipo dalį registravimo 
programos. Ateivių Regis-

rison sakė, jis padarė pa
reiškimą, kuriame jis pra
šė visų kuo pilniausiai ko
operuoti su nepiliečių re- 
gistruotojais. Įstatymo 
tikslas esąs apsaugoti tuos 
nepiliečius gyvenančius 
šioj šaly, kurie yra ištiki
mi šios šalies principams. 
Jis sakė, kad dauguma šios 
šalies ateivių yra asmenys, 
kurie atvyko čion todėl, 
kad jie tikėjo į Amerikos 
demokratijos principus, 
jiems priklauso ir jie gaus 
pilną įstatymo apsaugą.

Direktorius Harrison pa
čiu laiku paduoda para
grafą iš generalinio proku
roro Francis Biddle radio 
kalbos — “atsiminkime, 
kad visi amerikiečiai kada 
nors buvo imigrantai iš 
kitų šalių. Gabumai žmo
nių iš įvairių šalių, seno
viški troškimai įvairių 
tautų prisidėjo prie šian
dieninės Amerikos. Gaila, 
kad kaikurie svetimtau
čiai šiai šaliai neištikimi, 
jie nenori priimti mūsų 
gyvenimo kelius, jie varto
ja mūsų žodžio ir spaudos

Kuomet prezidentas pa- 
Har-

“ . , . H ... . , mininkonais Šv. Domininkolaisvę kurstymui, nesutiki- §ventę 0 Domininkonų Ordino 
mui ir sukilimui. Tokius, Generalosa. spaliu mėn. 4 d., — 
mes susekame, su tokiais atvyksta j San Antonio. švęsti 
bus elgiamasi aštriai, bet;**.11!1 su Pranciškonais. — Di- 

pačiu laiku, žiūrėkime, kad Pranciškonų ir Domi-
ištikimi Amerikos ateiviai ninkonų Ordinai, savo tarpe 
nebus kaltinami UŽ neisti- vienijasi tuo tikslu, kad labiau 
kimumą kelių. Mūsų re-'^erbus šventu! savo Ordinų

. , 7 7 . I Isteigeius, ir padarius gahnges-gistravimas bus jų apsau- nju ,r našesniu tųjų abiejų Ordi-| 
ga. A. R. D.

I. and N. Service
nų bendrą veikimą. b. d.

J.



Antradienis, Rugpjūčio 6, 1940

J. K»pa.
(ADA TAUTA PRALAIMI
JE KOVOS...
Nuplauk, nutrink nuo mūsų žemės 
Vergijos liekanų sutras—

Teof. Tilvytis

Lietuviui ilgus metus bū
ro lemta vergauti sveti-: 
niems. Kada dar Vytau- 
as Didysis pramatyda- 
nąs, kad yra būtinas daly
tas Lietuvai būti vienai 
tepriklausomai valstybei 
r jis norėdamas tą užak- 
tentuoti save vainikuojant 
karaliaus vainiku, tuomet 
jau prasidėjo kaimyninėse 
valstybėse darbas prieš 
nepriklausomą Lietuvą. Ir 
taip iš palengvo visas sa
varankus Lietuvos gyveni
mas per eilę šimtmečių 
slinkte slinko ir su jos ‘glo
bėja’ Lenkija į vergiją. 
Vergavo lietuvis savo nu
tautę jusiems ponams, ken
tė žiaurią svetimtaučių 
priespaudą. Tačiau vargai 
išugdė sūnus - galiūnus ir 
iš po šiaudinės pastogės, 
mokslu šarvoti išėjo nar
sūs lietuviai, kurie dar ca
ro pakalikams — Muravjo
vui ir jo padėjėjams siau
čiant pasakė: “Kad tu gu
de nesulauktum nebus, 
kaip tu nori, bus kaip Die
vas, o ne tavo įsakymai ne
dori...” Ir suvargęs lietuvis 
sukaupęs visas jėgas, mil
žiniškomis pastangomis 
sutraukė vergijos grandi
nes. Ir štai 1918 metais 
lietuvis iškelia laisvą tris
palvę vėliavą ir skelbia pa
sauliui: “mes nutraukiame 
vergijos pančius ir mes 
skelbiamės laisva tauta, 
laisva valstybė, laisva Lie- 
jtuva...” Ir pripažino didžio- 
ijsios tautos, kad ir ši maža, 
[‘bet daili gėlelė-Lietuva tu- 
gri pilną teisę žydėti didžių
jų tautų darželyje...

Ir ji žydėjo per 22 metus, 
ir buvo viena iš pažangių
jų mažųjų tautų.

Bet tie 22 metai nespėjo 
išdildyti vergijos amžių 
lietuvio sieloje įspaustų 
žymių. Anie nelaisvės me
tai per daug jau aiškų ir 
sunkiai išnaikinamą ants
paudą paliko visos lietuvių 
tautos charakteryje. Ir 
štai kodėl lietuvio būde y- 
ra ryškios šios ypatybės: 

. nepasitikėjimas savimi, 
sveikos savigarbos stoka, 
ir tt.

vergijos atspindis yra da
bartiniuose lietuviuose ko
munistuose. Jie jokiu bū
du nesupranta, kaip gali ' 

i gražiai gyvuoti maža Lie-j 
• tuvos valstybė, ir kaip ga
li vergiškai vegetuoti di
džioji “matuška” Rusija. 
Štai gyvas pavyzdys lietu
vio, kuris neturi pasitikę-; 
jimo savimi, o tiki tik sve
tima jėga. Čia gana gyvas 
pavyzdys ir jaunuoliui, ku
ris siekia aukštųjų mokslų. 
Jeigu jaunuolis nepasitiki, 
kad jis gali pasiekti viršū
nes, jis jų nepasieks, ir at
virkščiai, jei jaunuolis pa
sitiki, jis jas laimės.

I Toliau lietuviui primeta
ma vergijos žymė, kad jis 
stokuoja sveikos savigar
bos. Čia ir vėl lietuvis ko
munistas yra gyvas pavyz
dys. Lietuvis komunistas 

. neikiek nesigėdina tvirtin- 
►i ti, kad Rusijoje yra rojus, 

gi Lietuvoj yra vergija. O 
į praktiškai yra labai žino
ma, kad turistai važinėda
mi skersai ir išilgai Lietu
vą patys šimtais patyrė, 
kad Lietuvos gyvenimas y- 
ra labai pažangus ir smar
kiai žygiuoja pirmyn, lenk- 
tyniuodami su didžiomis 

(Valstybėmis. Kaip tuo tar- 
j pu Rusija nei turistų neįsi
leidžia, kad tikrovės neiš- 

. duotų, o tie kurie diploma
tiniu keliu pervažiuoja, tai j 

i pasakoja, kad ten tikrai 
yra patentuota vergija. . , . , .

Prasidejus šiam karui ° J 
valstybių rytojus pasidarė 

i neaiškus, toks rytojus bu- 
į vo ir Lietuvos. Atsirado i 
Įvairių neramumų visame į mas, ar Lietuvos vairuoto- 

i pasauly, jų patirta ir Lie- j jai turėjo pasitikėjimą sa- 
tuvoj. Lietuva, žinodama, i vimi, kada sovietai piršo- i , , , , . V « « • * I  *     - 1 -   __ ” • y • _ j

> i
■ neitrali. Kaimyninės ir to- 

i limesnės valstybės pasiža
dėjo gerbti jos neitralumą. 
Bet ar ilgam? Kuomet tik 
Lenkijos valstybė pašlijo, 
ir sovietai prisigretino prie 
mūsų žemių, tuo jaus ir ul
timatumas, 
mainan už Vilnių. Čia pa- buvo pasiryžus stoti už ne- 
sirašyta 1920 m. sutartis priklausomą Lietuvą, vie- 
Maskvoje nelošė jokios ro- nas lietuvis prieš šimtą 
lės, kuria buvo Vilnius pri- ar tūkstantį mongolų. Tam 
pažintas Lietuvai. Parei- nereikia daug įrodymų.

i

Jungtinių Valstybių laivas S. S. Washington, ku
ris pasirengęs kelyje iš New Yorko į Europą, tikslu 
parvežti Jungtinių Valstybių pabėgėlius iš karo pa
liestų valstybių.

I 
I

Visi išklysim, kaip išvyti. 
Gal kas išklydusiu* priglaus. 
Kitur kitokia sauli švyti, 
Ir žvaigždės krinta iš dangau* ■ 
Bus šviesios dieno*, naktys tamsios. 
Niauks dangų debesys juodi. 
Tai kartais džiaugsmo nespsemsim, 
Tai skruostus plaus rasa gaili.
Ir gal suklupsim nenučję 
Kur nors palaukėj ant akmens. 
Aplinkui šoks suktini vėjas 
Ir mūsų skarmalus purens. 
Ir taip negausime .išvysti. 
Kur miela meilė, kur dangus.. 
Suduš, kaip aidas mūs jaunystė, 
Kaip meilės vakaras, suduš. 
Ir liks tik džiaugsmas neatneštas, 
Plaus veidą ašara gaili, 
Kad ėję ieškot žvaigždžių rašto 
Sunkiai suklupome kely—

ALOYZAS BARONAS !

I-

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

•Aug. 15, lakewood Parke 
lietuvių

Šių metų tradicinės, milžiniš-; Rusijos sovietai atėjo ne oku- 
kos Lietuvių Dienos surengimui puoti Lietuvos, bet ją iš dikta- 
antras susirinkimas įvyko lie-įtūros išvaduoti. Kas galų gale 
pos 19 d. Šv. Vincento parapijos faktinai įvyko? Visi žinome, 
klebonijoje, Girardville, Pa. Su- kad prie Sovietų okupacijos ir 
sirinkimą vedė gyvai ir suma- ižauraus Lietuvos pasmaugimo Į 
niai šių metų Lietuvių Dienai 
išrinktas pirmininkas, kun. M. 
Daumantas, Šv. Vincento para
pijos klebonas, Girardville, Pa. 
Sekretoriavo kun. P. Laumakis, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, St. Claire, Pa. Nors susi
rinkimas buvo trumputis, bet! 
turiu pasakyti, kad savo prasme 
ir reikšmingumu buvo vienas iš; 
gyviausių ir įdomiausių iš kada 
nors buvusių.

Šiemet, rugp. 15 d., Penn. ry
tinėje dalyje lietuviai drąsiai 
kovoja už lietuvybę ir liečian
čius žmogaus gyvenimo princi
pus. Jie iškilmingai švęs Lietu
vių Dienos tradicinės šventės 
26-ių metų sukaktį, vadovau
jant L. D. Valdybos ir tai dienai 
išrinktoms komisijoms.

Į Lietuvių Dieną, kuri įvyksta 
kasmet rugp. - Aug. 15, Žolinė
se, suplaukia arti 50,000 žmonių 
minia iš visos Penn. valstybės 
ir iš kitur švęsti tą tradicinį 
metinį įvykį. Pasirodo, kad ypač 
Penn. rytinėje dalyje lietuvių 
tarpe viešpatauja gyva, stipri, 

kad karas gali nušluoti ją Į si su savo bazėmis Lietu- vieninga, dvasia. Už jų gražų 
labai lengvai, pasiskelbė j je ? Aišku, kad ne. Nes ki- solidarų veikimą ir sutarimą 

taip tai būtų bazėms steig- Dievo, Bažnyčios ir tautos la- 
ti sutikimo nebuvę. Bet ar 
ir lietuvių tauta neturėjo 
pasitikėjimo^ tas tai jau 
kitas klausimas. Čia reikia 
tvirtinti, kad lietuvių tau
ta (išskyrus komunistus) 
pilnai savimi pasitikėjo ir

Lietuviai komunistai kė
lė džiaugsmo balsą ligi de
besų ( jie kitaip galvot ne
begali, nes jų sielose tebe
rusena vergiškas bailumas 
ir nepasitikėjimas savimi). 
Gi visi kiti lietuviai, kurie 
spėjo išdildinti vergijos į- 
taką, pasgando. Jie suabe
jojo kaimyno “geraširdin- 
gumu” nors jis ir Vilnių 
sakąs atidavė. Nėra jokių 
džiaugsmo ovacijų dėl at- 

[ gauto Vilniaus... Širdis nu- 
kad vagis jau įsi- 

: laužė į klėtį... Ir štai, neil-
v •

tumas, (birželio 15 žinios), 
Lietuva okupuota...

Reiktų statyti klausi-

j

prisidėjo ir komunistai išgamos. 
Išgamos džiaugiasi Maskvos žy
giais, kurie galanda peilį Lietu
vos laisvai gyvybei.

Kiekvienas gyvas, kratąs lie
tuvis turėtų tuo susirūpinti ir 

■ klausti, kas bus su Lietuva ? Ar 
Į vėl Maskvijos jungą reik nešti ? 
•Lietuva visose srityse daug pa- 
Įdarė progreso per virš 20 metų 
nepriklausomo gyvenimo! Argi 
mes leisime visa tai pražudyti? 
Visai ne!

Brangūs, lietuviai- amerikie
čiai, ateiviai ir čiagimiai, prieš

Trakų Burmistras Sako:
Lietuva Į Vilniaus Kraštą Atėjo Su Vytauto Politika

mūsų akis stovi milžiniškas dar-* studentai

bui, jie yra nuoširdžiai sveiki
nami ir visuomenės obalsiu ska
tinami toliau laikytis to patrijo
tinio lietuviško būdo savo dar
buotėje. Tas ne tik šios apylin
kės lietuviams, bet ir visai išei
vijai, ne tik seniems, bet ir jau
nimui padės toliau palaikyti ti
kėjimą, lietuvybę ir vienybę 
mūsų pačių ir tėvynės Lietuvos 
ateičiai.

Obalsis “nenurimsim mes be 
kalauja sovietų bazių Lie- Štai lietuvių sąžinė kalba Vilniaus” per virš 20 metų lais- 
tuvoje ir štai kur lūžo pir- per virš poros tūkstančių vo nepriklausomo Lietuvos gy- 
mutinis Lietuvos nepri- inteligentų areštus,tik vie- venimo skambėjo 
klausomybės ramstis. Tą 

, faktą patvirtino viso pa- j 
tai tuojau1 šaulio tarptautinės teisės'

vardan bei

[Pavyzdžiui, imkime pas- 
įtinių dienų Įvykius. Jei- 
u prisižiūrėsime ir gerai 

F pgalvosime, 
suprasime, kad didžiausias žinovai - diplomatai.

Birželio 2 d. — Vilniaus,— karaimų dvasininkas, 
i ateitininkai| Jo kalba buvo išklausyta 

šventė savo šventę. Rytą i su dideliu susidomėjimu, 
buvo pamaldos Aušros 
Vartuose. Paskui studen
tai nuvažiavo į Trakus. 
Šventė sutraukė daug sve
čių, be vilniečių, ir kauniš
kių.
Iškilmingas posėdis įvyko 

prie ežero, 
gražiame Aukos kalnelyje. 
Atidarė Vilniaus stud. at- 
kų pirm. stud. Šidlauskas. 
Garbės prezidiumą sudarė 
gausus svečių būrys: prof. 
Pr. Dovydaitis, kun. A. 
Lipniūnas, dr. Skrupske- 
lis, J. Ambrazevičius, vil
nietis J. Maceika, St. San
tvaras, prof. Salys, Dr. 
Kazlauskas, Vyt. Valiuke
vičius ir Trakų m. burmis
tras.

Iš prezidiumo kalbėjo 
prof. Dovydaitis, J. Am
brazevičius, prof. Salys ir 
Trakų miesto burmistras

bas, į kurį visi turime sąmonin- • 
gai stoti. Tam reikalinga autori- j 
tetinga vadovybė, stiprus vie
ningas centras. Parodykime pa
sauliui jog esame lietuviai ir no- ' 
rime jais mirti. Toki vieši su- ' 
važiavimai, kaip Į Lietuvių Die
ną kiekvieną paskatins kovoti 
prieš gaivalus, kėsinančius ir 
jau smaugiančius Lietuvos lais- . 
vę.

Visi rytinės Penn. dalies ir ki
tų kolonijų lietuviai nuoširdžiai 1 
kviečiami atvykti j šią 26-tą 
Lietuvių Dieną, rugp. - Aug. 15, 
Lakewood Parke, Mahanoy 
Junction, Pa. Tą dieną iškilmin
gos pamaldos prasidės 11 va
landą Lakewood salėje. Šv. Mi
šias atnašaus kun. P. Aukšti
kalnis, S. J.; diakonas kun. A. 
Neverauskas, Šv. Vincento pa
rapijos vikaras, iš Girardville, 
Pa.; subdiakonas klierikas Jo-

• nas Gibas. Pamokslą sakys kun. 
i A. Naudžiūnas, MIC. Laike mi

šių bus kolekta skiriama Sese-
s lems Kazimierietėms, Pranciš- 
■ kietėms ir Jėzaus Nukryžiuoto
• ir Tėvams Marijonams ir jų 

mokslo įstaigoms, kurios mūsų 
jaunime skiepija tikėjimą, lie
tuvybę, mokslą. Mišių laike gie
dos suvienyti apylinkės parapi
jiniai chorai. Visi malonėkite 
salėje ramiai ir gražiai užsilai- 
kyt per Mišias.

Programa trumpa bet už tai 
bus įdomesnė ir visiems žavin
gesnė. Prasidės 3 valandą salė
je. Atsilankiusiems laikas nesi- 
tęs. Bus daug gražių dalykų pa
siklausyti, kalbų išgirsti... Šiais 
metais Lietuvių Dienos muzika- 
linę programą išpildys suvieny
ti šios apylinkės parapijiniai 
chorai. Chorų vedėjai jau iš an
ksto labai uoliai ir rūpestingai 
prie tų iškilmių rengias ir dar
buojas. Garbė tad jiems.

Žymūs kalbėtojai per progra- 
mo pertraukas pasakys prakal
bas. Lietuviškai pasakys pra
kalbą talentingas, gabus, apsu
krus, literatas, “Amerikos” re
daktorius Juozas Laučka. Kas 
tik būsite Lakewood susirinki
te į didžiulę salę, kur daugiau 
negu 3,000 gali sutilpti.' Svečių 
kalbos bus trumpos, įdomios ir 
kiekvienam naudingos. Kad visi 
atsilankiusieji aiškiai galėtų 
viską girdėti, kalbos bus per-

Atsiprašęs, kad dar nega
lįs gerai kalbėti lietuviš
kai, sveikino rusiškai.

Netrumpoje ir įdomioje 
kalboje jis pabrėžė, kad
Lietuva į Vilniaus kraštą 

atėjusi su Vytauto 
politika, 

kurio globoje gražiai gy
venusios visos tautos. Vy
tauto prisiminimas visą 
laiką karaimuose gyvas. 
Kiekvienas vaikas žinąs 
padavimą apie Vytauto ar
klį ir kt. Karaimai esą pa
tenkinti jų respektavimu, 
mokosi lietuviškai. Jų tė
vai dar gerai kalbėję lie
tuviškai. O Vytautas, esą 
mokėjęs karaimiškai. 
Nors dar ne lietuviškais 
žodžiais, bet širdim pri
jaučiąs, susikalbąs su jau
naisiais svečiais. įdomusis 

j burmistras akademikams 
reiškė geriausius linkėji
mus.

Gražus būrelis “Giedros” 
ir “Šatrijos” jaunių buvo 
pakelta Į senjorus. Paskui 
buvo lankyta pilis ir t.t. 
Aiškino p. J. Maceina. Va
kare — linksma gegužinė 
ir laužas.

duotos per garsiakalbius. Taigi 
programo komisija visus nuo
širdžiai kviečia kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti ir paklausy- 
t ir kalbų ir dainų. Tokiose iš
kilmėse kaip kad Lietuvių Die
noje, žmonių dvasią ir entuziaz
mą kelia niekas kitas kaip tik 
pritaikinta programa kalbų ir 
dainų.

Kiekvienas su automobiliu 
atvažiavęs privalo įsigyti Tag 
už 25c su užrašu: Lithuanian 
Day — Lakewood Park — Aug., 
15, kitaip negalės įvažiuoti į; 
parką. Kiekvienas irgi turi įsi-j 
gyti gražų guzikėlį už 10c, tai! 
bus graži tos dienos atmintis.

Į Lietuvių Dieną Lakewoode 
Reading geležinkelio kompani
ja leis specialius traukinius iš 
Mt. Carinei, Ashland, Girar- 
divlle, Mahanoy Plain, Maize- 
ville, Gilberton, Mahanoy City, 
Tamaųua, Shamokin ir kitur. 
Apart programos ir kitų įvai
renybių visi galės pasidalinti į- 
spūdžiai su pažįstamais, kurie t mus laike tikybinių 
suplaukia iš arti ir toli. Tad iš Į monijų per kurias buvo ir 
visur lai visi biznieriai, profe- angys (gyvatės) liko pa- 
sjonalai. laikraštininkai, visuo- kastas tų ceremonijų pats 
menininkai ir politikieriai, lai

■ visi jauni ir seni traukia į Lie- 
i tuvių Dieną, lai būna visų lie- 
l tuvių šventė.

Spaudos Komisija.

, • kiekvienoj 
name Kaune. Lietuviai vai-, lietuviškoj širdyje ir lūpose 
dininkai, kurių rankose skersai ir išilgai pasaulį. Dabar 
buvo paliepimas veikti ei-. kiekvienas lietuvis pasaulyje 

" ’ “nenurimsim be
Kol širdis 

kovokime vieningai 
ir jie to laiku nepadarę, pa- * Lietuvos laisvei, kuri taip bran- 
deda savo galvas ant sky- gi kiekvienam lietuviui. Po di- 

kaip senos Graikijos džiojo karo Lietuva išbuvo virš 
20 metų laisva. Turime reika
lauti, kad ji būtų laisva, nepri
klausoma ir per amžius. Kovai 
prieš Sovietų Rusiją, reikalin
gas ginklas, o geriausias gink
las tai tikėjimas, vienybė ir mū
sų. nemirštanti lietuvybė.

Lietuvių tauta per 120 metų 
yra merdėjus po rusų jungu, bu
vo visokeriopai smaugiama, bet 
lietuvis nepražuvo, nors daug 
Sibire ir žuvo. Ir nors dabar 
Lietuvoj atsirado Stalino pase
kėjų, vistiek ji nepražus. Rody
kime vytautišką narsumą, kur 
tik nebebūtume. Lietuviai iškęs 
šią naują vergiją ir išeis į gyve
nimą, tvirtesni, ryžtingesni ko
votojai už lšišvą Lietuvą, ne
marią lietuvių tautą.

Lietuviai komunistai redakto
riai savo laikraščiuose plepa ir 
plepa apsurdus, niekus, būk

liniams, tėvynės apgyni-'turi išsireikšti ... 
mui nuo besiartinančio ‘ tėvynės Lietuvos”, 
raudonųjų-mongolų , maro' tvaksės 

į j. UJU. U - .
1

Intriguojantis šešėlis. Iš po šiaudinės skrybėlai
tės, trumpai apkirptos, šešėlio priedangoj skaisčiai 

įžvelgia į tolį radio žvaigždės Joan Banks akutės. Kas 
ją taip suinteresavo?

do, ]
kariai ir miršta iš gėdos...

Dabartinėj politikoj pir
moj vietoj stengiamasi su
naikinti tautos pasitikėji
mą savimi ir jos ryžtingu
mą. Jeigu tatai pavyksta— 
tauta pralaimi be kovos.

Sovietų Rusija su pagel- 
ba “penktos kolonos”—-lie
tuvių komunistų, paglem- 
žus lietuvių tautos vadų 
pasitikėjimą savimi, šian
dien jau kerta smūgis po 

, smūgio, kiekvienam sąmo- 
! ningam Lietuvos sūnui. 
Mūsų broliai lietuviai, Lie- 

i tuvos dirvonų artojai, 
krirtta nelygioje, klastin
goje kovoje/ smaugiami 
raudonųjų mongolų maro. 
“Atleisk jiems Viešpatie, 
nes jie nežino ką daro”...

Preacher’is Jesse Pack, 
Knoxville, Tenn., per savo 
sektos religinius įsitikini- 
----------1_:i— cere.

vedėjas ir šitai ilsisi lovoj 
sakydamas, kad “jis vis- 
tiek laikysis savo Įsitikini
mų, o ne medicinos moks
lo patarimų”.
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Svarbu Visiems Susipažinti

LGLARY IN THE BALTIC

i

“Its deeper significance lay in 
the fact that the United Stątes 
had been presented with a

Ką Apie Mus Rašo Kiti
I

t

' CAftfiiNlNkAS

isa angliškoji spauda 
iiai rašė ir dar teberašo 
i Sovietų Rusijos impe- 
istinius ir klastingus 
ius Baltijos valstybė- 
tų valstybių okupavi- 
ir jų žmonių pavergi- 
Itin reikšmingai ir sti- 

,i išsireiškė didysai ir 
brikoje bene svarbiau- 
dienraštis New York 

>es. Jis savo š. m. lie- 
mėn. 24 d. laidoje štai 

> atsiliepė apie žiaurų- 
ovietų banditizmą, bū-

documents issued by the Statė 
Department in many years.

“Some of the words and 
phrases employed to characte- 
rize the Russian action were 
“devious processes”, “delibe
rately annihilated” and “preda
tory activities”.

“Mr. Welles announced also 
that the United Statės Govern
ment would continue to recog- 
nize the Ministers of the Baltic 
republics as the envoys of 
sovereign governments now 
under

tween the twenty-one sovereign 
republics of the New World 
rests.

“The United Statės will con- 
tinue to stand by these prin- 
cipies, because of the conviction 
of the American people that 
unless the doctrine in which 
these principles are inherent 
once again governs the relations 
between nations, the rule of 
reason, of justice and of law — 
in other words the basis of mo
dern civilization itself — can- 
not be preserved.

“IMPORTANT U. S.
DECISION

duress. They are Dr. Į choice and had made a decision.
Alfred Bilmanis of Latvia, Po-j The Russian action had forced 
vilas Zadeikis of Lithuania andj^g jssue of whether the šame’ 
Johannes Kaiv, acting Consul 

’nder-Seeretary of Statė j of jn Ne„
M did not overstate the|york> who ch of the 
yesterday when he špoke 4egaįįon 
įe “predatory” manner in! & 
h Soviet Russia had absor-;
;he three small Baltic statės 
atvia, Lithuania and Esto- 
The spokesmen of the wor- 

paradise whose capital is 
:ov are tireless in announc- 
heir discovery of new and 
?r standards of internatio- 
morality. Their methods 
in the methods of the gun-

ow these methods worked 
įe case of Latvia was de- 
•ed in our columns yester- 
by the Latvian Minister ini 
aington. On June 16 (Lie- 
i ultimatumas buvo pasta- 
; keletą dienų ankščiau) 
U. S. S. R. (population 

>00,000) accused Latvia 
Estonia (combined popula- 
3,000,000) of forming a 

it military alliance against 
į Lietuvai dar buvo primesta 

ivių vogimas — Aut.). The 
sation was denied, būt a 
ian ultimatum followed. 
terms it demanded were 
r ratified because Soviet 
»s marched at once into 
ia. A puppet Government 
created. It proclaimed a 

election. Only one list of 
idates (pro-Soviet) was 
itted to run. Būt all voters 

compelled to go to the 
under the threat that if 
failed to have the balloting 
p marked on their pass- 
they might be considered 

;eurs and treated as such. 
įe pro-Soviet ticket won a 
ping victory, in the 
tion of New Russia”.

best

>. LASHES SOVIET
FOR BALTIC SEIZURE

les Sees Three Statės 
ierately Annihilated by 
ous Processes’
‘By Bertram D. Hulcn 
?cial to THE NEW YORK 
ial to The New York Times

“At the šame time the Statė 
Department instructed John C. 
Wiley, United Statės Minister 
to Latvia and Estonia, and 
Owen J. C. Norem, Minister to 
Lithuania, to return here for 
“consultation”. This means 
that, unless conditions change, 
the Ministers will not return to 
their posts. They have, 
effect, been withdrawn by 
government in protest.

“Mr. Welles’s statement
expected to draw a vigorous 
reaction from Moscow, būt of- 
ficials do not seem concerned 
about that prospect. Few, if 
any, believe it will lead to a 
rupture,’ even though it brings 
diplomatic relations betvveen 
the two governments to a new 
low since the recognition of 
1933.

in 
the

is

“TEXT OF THE STATEMENT

'ashington, July 23 —The 
an absorption of the three 
Baltic republics of Esto- 

’-Atvia and Lithuania was 
inced by Sumner Welles, 
' Secretary of Statė, today 
ormal statement, the vigor 
lich stamped it as one of 
,ost exceptional diplomatic

“The text of the statement 
follows:
“During these past few days 

the devious processes where- 
under the political independence 
and territorial integrity of the 
three small Baltic republics — 
Estonia, Latvia and Lithuania 
— were to be deliberately 
annihilated by one of their 
more powerful neighbors have 
been rapidly dravving to their 
conclusion.

“From the day when the 
peoples of these republics first 
gained their independent and 
democratic form of government 
the people of the United Statės 
have watched their admirable 
progress in self-government 
with deep and sympathetic 
interest.

“The policy of the government 
is universally known. The people 
of the United Statės are op- 
posed to predatory activities, 
no matter whether they are 
carried on by the ūse of force 
or by the threat of force. They 
are likewise opposed 
form of intervention 
part of one Statė, 
powerful, in the
concerns of any other sovereign 
Statė, however weak.

“Tbese principles constitute 
the very foundation upon which 
the existing relationship be-

yardstick should be applied to 
internation morality in all cases 
or only against governments 
with which the United Statės 
had clashed.

“Some here have felt the Uni
ted Statės should encourage 
better relations with Russia 
because of Far Eastem condi
tions so that Russia might be 
more disposed to aid China in 
her fight against Japan. Būt 
behind this opportunistic ques- 
tion stood the issue of applying 
the šame rule to all or by silence 
in this case being thrown open 
to the charge of hypocrisy. It 
.was felt that a brutal situation 
should be dealt with in plain 
language.

“President Roosevelt on
13 froze the funds of the three 
republics in 1 

that order apparently will stand1 
indefinitely even though Russia 
wants the money and has ad- 
dressed a sharp protest to the 
United Statės against the 
freezing order. No satisfaction 
has been given her in a reply to 
that protest. The amount of the 
frozen funds has not been cal- 
culated.

“The financial issue, subsi- 
diary as it is to the broader and į 
deeper ąuestion, apparently last

no reiation to 
United Statės 
the Petain 
France. This 
opinion of many officials.

t r

I

to any 
on the 
however 
domestic

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

šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So, Boston, Mass.

LOS apskričiai ir kuopos nuoširdiiai raginamos išrinkti 
atstovus. Kiek vikris apskritis gali siusti po du atstovus: 
kuopa nuo kiekvienos dešimties narių gali siųsti po vieną 
atstovą. f

Ki/n. Jonas Švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys. sekretorius.

Reikalavo laisvės, o ją ga-| 
vę — nedavė laisvės ki
tiems. Įžymaus britų pu-1 
blicisto straipsnis apie 
Lenkiją ir Vilniaus bylą. 
Kritikuojamos lenkų klai
dos ir pasmerkiamos lenkų 
emigrantų užmačios.

Žinomas anglų publicistas Ge
orge Glasgou'as, politinio žur
nalo “Contemporary Reviev’9 
birželio mėnesio numeryje pla
čiai nagrinėja Lietuvos Lenki
jos santykius dabartinio karo į- 
vykių šviesoje. Straipsnio auto
rius pirmiausiai pažymi, jog 
Lenkija iš jos draugų Didž. Bri
tanijoje yra nusipelniusi dau
giau, negu užuojautos, būtent, 
— ji yra nusipelniusi sveiko pa
tarimo ateičiai. Glasgowas dar 
kartą patvirtina, jog lenkai vėl 
svajoja apie grandiozinius pla
nus ateityje, nors nuoširdūs len
kų draugai jau prieš 20 metų 
buvo juos įspėję, kad išpūstos 
sienos yra ne stiprybės, bet silp
numo šaltinis. Ar dabartiniai 
lenkų svajotojai vėl turį pakar
toti tai, kas jau buvo įrodyta 
kaip neabejotina klaida?—klau
sia britų publicistas.

Atsakydamas į šiuos 
klausimus, straipsnio au
torius rašo, kad “apverkti
nas faktas”, Vilnius, vėl e- 
sąs tapęs lenkiškų ambici
jų lyg ir svarbiausiuoju, 
“kardinaliniu” veiksniu,— 
tų ambicijų, kurias vėl 
puoselėja lenkų emigrantų 
ir pabėgėlių lyderiai. O ta
tai vėl gali sudaryti nau
jos lenkų tragedijos pa
grindą. Nėra ko užmerkti 
akių prieš faktą, pabrėžia 
žinomasis britų publicis
tas, kad

pati pirmoji iš visų agre
sijų šiame podidkarinia- 
me agresijų amžiuje bu
vo lenkų agresija prieš 
Vilnių.

j Ta proga GIasgowas iš
skaičiuoja visas agresijas 
nuo Didž. karo pabaigos i- 
ki dabartinio karo pra
džios, o toliau vėl grįžda
mas prie Vilniaus klausi- 

— ■ ■ __ L.' the acts mo smulkiai nupasakoja
and'policies'of Russia is forte- ,ViI,nia9į ir,

fui and commendable.

M
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Jung. Valstybės sulaikė Olandijos jūreivius, ku
rie atsisakė vykti su savo laivu į Kanados vandenyną. 
Jie yra laivo Prins Willem II ir yra laikomi Sandusky, 
Ohio.

vę bei nepriklausomybę 
kartu su kitais patriotais 
atstatyti.

Baltijos valstybių parė
mimui ir Sovietų Rusijos 
bei Amerikos komunistų 
pasmerkimui Hearsto lai
kraščiai išspausdino šešta- 

julyįdineį (liepos 27 d.) p. 
•_ Charles S. Ryckman laiš- 

this country and kurį Čia ištisai paūuo-‘ vemment persist in maintaining
.......................... į dame: į a relationship that shames us, 

“Dear Mr. Hearst: j and gives us a supporting and
“The annihilation of three! sustaining role in the pyrami- 

more Baltic statės by .Soviet į ded perfidies of Communist 
Russia has been vigorously and į Russia, and plants and nouri- 
deservedly denounced by Sum- shes vvithin 
nėr Welles. American Under- the seeds and processes of our 

j secretary of Statė.
“It does indeed shock public 

opinion in the United Statės, 
as Mr. Welles says, that Esto- 

■ nia, Latvia and Lithuania —

the'course the Jless EuroPean democracies - 

is taking toward
Government in
at least is the

have been overwhelmed by the 
most ruthless predatory power 
in our modern world.

tatives. and has been in all ways 
faithless to the obligations and 
responsibilities of the kind of 
a partnership with Red Russia.

“The New Deal administra-į 
tion in all fact misrepresented 
and betrayed the American | 
people by making a partnership 
with Russia.

“Why does the American go-

our free country

“Šie dalykai visai nebū
tų minimi”, sako Glas- 
gowas, “jeigu ne faktas, 
kad net ir šiandien šios 
pamokos, kaip atrodo, 
lenkai nėra Įsidėję šir
din”.

Toliau, nurodęs Vilniaus 
atgavimo legalumą ir tei
sėtumą, straipsnio auto
rius pažymi, kad vis dėlto, 
nors aštuoniolikos su vir
šum metų okupacija lietu
vių tautoje sukėlė daug 
kartumo prieš Lenkiją, ta
čiau Lenkijos nelaimės va
landoje lietuviai pasirodė 
Lenkijai labai draugingi, 
ką ir pats Sikorskis yra 
pripažinęs. Tačiau, kaip 
Glasgowas toliau pažymi, 
nors lenkų atbėgėliai į Lie
tuvą buvo gražiai priglau
sti, jie nesusilaukė nuo ar
domosios, subvesyvinės, 
priešlietuviškosios veiklos 
Nepriklausomoje Lietuvo
je. Tam įrodyti buvo su
rasta užtenkamai apkalti
namų dokumentų, ins
trukcijų iš užsienio, slaptų 
radijo siųstuvų ir tt. Todėl 
tekę suareštuoti kelias de
šimtis pačių kalčiausiųjų.

Jeigu tatai ir toliau nesi
liautų, pastebi Glasgo- 
was, tai be abejonės to
kie veiksmai pasės visiš
kai ką kitą, 
giškumą.

Jeigu Lenkija 
tinga, ji užuot
daugiau priešų, turėtų pa
daryti atgailą už neišmin
tingumą, kurio įrodymų, 
deja, yra labai daug”. Ga
liausiai straipsnio auto
rius primena slaptąjį buv. 
Vilniaus vaivados Bocians- 
kio memorandumą ir ste
bisi jo neskaniu panašumu 
į kitų naudojamus bruta
laus nutautinimo metodus. 
Jis pažymi, jog tokie daly
kai, kaip pavyzdžiui, pla
ningas lietuvių kunigų kei
timas lenkais kunigais, vi
sokios darytos kliūtys lie
tuviams studentams įstoti 
į Vilniaus universitetą, yra 
labai gerai žinomos prie
monės. Savo ilgą straips
nį autorius baigia klausda- 

Į mas, ar Lenkijos dabarti
nė nelaimė jos nepamoky
sianti išvengti garsaus 
Cromwellio priekaišto, ka
daise padaryto įvairioms 
anglų sektoms, — priekai
što, kad jos reikalauja lais
vės, tačiau, ją gavusios, 
neduoda laisvės niekam ki
tam.
“L. A.” koresp. iš Londono, 

Birželio 1 d.1940.

negu drau-

yra išmin- 
dariusi sau

“Does it not shock American
When Mr. Welles referred toj opinion even more, however. 

the devious processes by which that our government štili 
Russia — was accomplishing RECOGNIZES the Communist 
the absorption of the Baltic re- government of Russia. štili of- 
publics he stated in effect that ficially professes friendship for 
the United Statės was looking it and thus in all reality 
through manoeuvres obviously I CONDONES its thieving, mur- 
designed to give an odor of le- derous depredations ? 
gality to acts of aggression forj 
purposes of the record.

“He had in mind the movė-j 

ment of small forces of Soviet 
troops into the republics, the; 
protestations that this was all į 
in a spirit of friendship, the 
insistence next that the small 
countries mušt hold a friendly 
attitude toward Russia, then' 
the ultimatums, followed by the 
sending of more troops, the: 
arrests of leaders, and so on 
through a chain of events that 
included elections that were1 
only mockeries on the issue of 
joining the Soviet Union.

“All these acts meant to the 
United Statės the deliberate 
annihilation of the little coun- acųuire the materials 
tries”.

Tai stipriai ir išmintin- land, Finland, 
gai pasakyta, šitie paša- now Estonia, Latvia and Lith- 
kymai mums turi būti uania have been 
reikšmingi ir gyvi. Mes subjugated. 
juos turime sekt ir jais va- j “It has utilized the šame 
duodamies dirbti kaip A- relationship to market its gold. 
merikai, taip ir Lietuvai; 
turime dėti visas pastan
gas komunistus (parsida
vėlius ir išdavikus) izo
liuoti, lietuvių gerą vardą 
apsaugoti ir Lietuvos lais-

own possible destruction?
“Why above all does the A- 

merican government persist in 
the disgraceful and dangerous 
sham of recognizing the official 
agency of Russian communism 
in the United Statės as a legal 
American political party. per- 
mitting its saboteurs to be can- 
didates for the highest offices 
of public trust in this country,
inciuding even the Presidency ? | 

“The language used by Mr.
Welles in denouncing

I

I

i

I

“Does it not, moreover, shock 
us to the very depths of our 
national conscience that we štili 
cloak the Communist party of 
the United Statės with legal re
cognition, and extend to it the 
freedom of the ballot and grant 
it a veritable license for sub- 
version and destruction?

“The United Statės has de- 
rived nothing būt sickening 
humiiiation from the New Deal

bylos istoriją, be kita ko, 
ypač iškeldamas Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimą Vilniuje, Suvalkų su
tarties sulaužymo epizodą, 

žino- 
up the pretense and farce and mąj| Balfouro išsireiškimą 

apie “Europos skandalą” 
ir galiausiai ištisai cituoja 

The American people eam- anuometinio Tautų Sąjun- 
estiy desire to end this dis- ■ gos Tarybos pirmininko 
graceful association. Leono Bourgeois raštą Pa-

“They earnestly desire to wipe derewskiui dėl sulaužytų 
out the disloyal Communist pasižadėjimų, duotų pačiai 
party, and refute the myth Tautų Sąjungai, 
that is is, ever has been or even 1 ■■—■■■■i- ,

can be an American political komunistus Rusijon de-
■ portuoti ir visą penktą ko- 

“Why does not the New Deal loną (priešvalstybinius 
purge the United Statės of the gaivalus — svetimų vals- 
treacherous Communist allies it tybių Šnipus) anuliuoti — 
has coddled and sheltered, duoti jiems tų pačių vais- 
cleanse it of its sense of shame, | tų, kuriais jų garbinamos 
and threby fulfill the eamest valstybės maitina savo pi- 
and patriotic desires of the A- liečius arba nepageidauja- 
merican people? ! mus svečius.

“Sincerely yours, į Lietuviai turėtų laikyti
•CHARLES S. RYCKMAN"!SaU Pare‘ga V‘SUS LietuVOS 

MA1VOUO, LCUU IX lILVkJ | . A. * A *1 “ *1* T*

Šito laiško minčiai rei-1priešus suregistruoti. Jei-lj^ kainavę °S eC1U’ 
kia pritarti ir prie kiekvie-igu jie (išgamos ir parsi- Į užsakymus su’money orderiu 
nos progos raginti Prezi-Įdavėliai) nebrangina nei to siųskite: 
dentą, Statė Departamen- ■ krašto, kuriame jie gimė,; “DARBININKAS”

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

“Būt is it not WEASEL
WORDS as long as the Ameri
can government, of which Mr. Į
W eiles is a spokesman, keeps Želigovskio smurtą,

bitter humiiiation of official 
kinship with Russia?

(41

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

policy of fraternization with i party. 
Soviet Russia. “wt---------------------- i

“The Soviet has never kept 
the smallest part of its com- 
mitments under recognition.

“It has utilized its relation
ship with the United Statės to 

for war 
and conųuest with vvhich Po- 

Rumunia and

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate-

successively priešus, taip ir Amerikos kuri padės Jums

which is useless to us. on a ba- 
sis of fictitious, arbitrary and 
fantastic values.

“R is contemptuous of our 
institutions and ideals. has in- 
sulted our diplomatic rerresen-

’dentą. Statė Departamen
tą, Foreign Relations Com- 
mittee, Senatorius, Kon- 
gresmonus ir kitus įtakin- 

i gus žmones su sovietų Ru- 
Isija santikius nutraukti,

krašto, kuriame jie gimė, 
nei to krašto, kuriame jie 
gyvena, tai lai jie važiuoja! 
į savo Rusiją, kurią jie 
garbina ir kuriai jie dirba.1

A I Q D “Darbininką".
L.. O. D. visi skclbkitės "Darbininke".

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ver-

PAIEŠKO

I

LIETUVIŲ DIENA
I

Tradicinė Lietuvių Diena Šv. Marijos Vilos N

Draugijų Valdybų Adresai

I

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

Lietuvos Generalinis Konsu
latas New Yorke skubiai paieš
ko ŠLAPŠIO (P. ŠLAPŠYS) į 

nuoširdžiai Jungtines Amerikos Valstybes

i
■

Pernai — Nuo rugpiūčio 4 d. atosto
gaus mergaitės.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas, 
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

metais tarp 
mėnesio. J;’ 
konsulate y.

Lietuvos Generali 
Konsulatas 

16 West 75th Str 
New York, N.

_________1

Moterų Rekolekcijos
Metinės moterų rekolekcijos rardville 350; T. Rakauskas iš skubus laiškas. 

Šv. Marijos Viloje bus nuo rug- Hyde Park 260: J. Mockaitis iš

i
l
i
I

i _ -r r r * W -f- -

VISI KAIP VIENAS Į
K

Marianapoly, Thompson, Conn.
f

Sekmadienį
1 Rugpiučio

f i /pj Marianapolio Kolegijos parke Itališkas sodas

August 11 d., 1940
Lietuvių Diena prasidės 10 vai. ryte vasaros laiku su iškilmingomis

pamaldomis. Iš Hardfordo atskris savo lėktuvu p. T. Matusevičius,

ir kurie Lietuvių Dienos svečiai norės paskraidyti padangėse - turės pro

gų tai padaryti. Bus mėgėjų valanda, žaidimai, sportas, šokiai. Gros

puikus orkestras. Lytų ar snigtų, Lietuvių Diena įvyks. Įžanga tik 25c.
i

Visus Nunširdžiai Kviečia RENGĖJAIMūsų Išeivijos Sostinė—Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct.
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Pennsylvanijos Žinios

Philadelphia, Pa. —
Linksmų žinių ir gerų 
naujienų iš Lietuvos nebe
sulauksime. Vėliausios ži
nios ir paskiausieji laiškai 
dažniausia rašyti ašaro
mis ir pamarginti kraujo 
lašeliais. Tos ašaros ir 
kraujas teka ne dėl kovos 
už laisvę, bet nuo baisių 
vergijos retežių, kuriuos 
uždėjo žiauri, neteisinga, 
bedieviška komunistiška 
ranka. Tačiau ir anksčiau 
lietuvis kentėjo ir kraują 
liejo savo žemelei laistyti. 
Ir ne veltui. Lietuva gimė 
laisva ir nepriklausoma ir 
per 22 metus parodė pa
sauliui, kad ji moka lais
vai gyventi. Todėl lietuvis

tiki, kad ir dabartinė 
gija neilgai truks ir lietu
vis vėl laisvas bus, nes 
mes tikime mūsų tautos 
galybe ir ištverme, tikrai, 
“kas bus, kas nebus, o lie
tuvis nepražus”.

Kaip jau visi žinome, Lie
tuvą pavergė Sovietai bir
želio 15 d. Raudonoji ka
riuomenė kaip sąrančiai 
užpuolė gražiąją Lietuvos 
žemę, mūsų šventąją Lie
tuvą, kryžiais išpuoštą 
kraštą, Marijos numylėtą 
šalelę. Kas šiandien su 
Lietuva ir mūsų broliais ir 
sesutėmis įvyko, sunku ir 
pagalvoti laisvoj Ameri
koj. Vietoj laisvės yra 
kruvina vergija, vietoj tie
sos melas, vietoj tikybos 
skelbiama bedievybė, pa
leidžiami iš kalėjimų tau
tos išdavikai, o jų vietoje 
sodinami Tautos didvyrių 
Basanavičių, Maironių, 
Dariaus ir Girėno geriausi 
pasekėjai, kurie už Tėvy
nės garbę, laisvę ir gerovę, 
nesigailėdami net savo gy
vybės prakaitu aplaistyta,

Komplimentai Nuo

H. H. Brown Shoe Co.
Išdirbėjai vyrų ir vaikų išeiginių 

ir darbinių čeverykų.

45 Grand St., Worcester, Mass

numylėta žemelė ir kito-’ 
kia nuosavybė atimama ir 
panaikinama. Lietuvos ge
riausi sūnūs, sengalvėlių 
motinėlių mai tinto jėliai, 
jauni bernužėliai vėl kaip 
vergai išvežami į svetimą 
kraštą, nežinomą šalį, kur 
negirdės lietuviškos kal
bos ir nedainuos skambios 
dainos.

Lietuvoj siaučia perse
kiojimai ir gal žudymai,; 
naktimis daromi suėmimai 
ir išvežimai nežinia kur. 
Diena iš dienos gaunami 
liūdnesni pranešimai, nors 
visų baisybių niekada 
nieks nesužinos, nes žiauri 
priešo ranka moka paslėp
ti ir pragariškus savo dar
bus pateisinti. Štai nese- 

; niai gautame laiške rašo 
kaip vieną naktį suėmė 
vietos viršaitį ir mokytoją 
ir padėjo nežinia kur, o kai 
šeimyna norėjo sužinoti, 
tai nieko nesakė, o dar pa-1 
grąsino ir juos išvežti į ne
laisvę. Visi tie, kurie kovo
jo už Lietuvos laisvę yra 
persekiojami ir gal žudo
mi. Taip suimti Lietuvos 
ministrai ir gerieji Tėvy
nės vaikai. Pradžioje dva
siškuos, tartum, nenorėjo 
liesti, bet dabar eina gan
dai, kad užmuštas Kaišia- 

’ dorių vyskupas Kukta ir 
miręs senelis vyskupas 
Karosas vis tai dėl sveti
mųjų siautimo.

Baisų žiaurumą ir savęs 
apjuokimą parodė Rusija 
liepos 14 ir 15 dienomis, 
kai su ginklais vertė lietu
vius balsuoti už tai, kad 
jie save pasmerktų ver
gauti ir kentėti. Tačiau jie 
neturėjo gėdos taip me
luoti pasauliui, nors pa
saulis ir Amerika nepripa
žino jų prievartos balsavi
mų ir Lietuvos atstovus ir 
Lietuvą laiko nepriklauso-

vanos — stovyklos ženklas. Jas’ atvykusio šiais 

laimėjo: P. Banis iš Pittstono' gūžės - liepos 
su 530 taškų; D. Mažeika iš Gi- Lietuvos gen.

mais bent dvasioje, laiki
nai pavergtus galingesnio 
biauraus priešo. Didžioji 
Rusija suvaidino kruviną' 
Komediją su maža Lietu
va, kaip katė padaro su pe- piūčio 25 iki 27 d. Rekolekcijas Luzerne 330; J. Puris 120 ir C. 
le, pradžioje pažaidžia, kol ves prityręs lietuvis jėzuitas, Olozas 110 iš Hyde Park; 
pagaliau suleidžia savo aš
trius nagus į vargšės au- moteris gausiai

ELMHURST. PA.

; L. 
tėvas J. Kidykas. Kviečiame Morris iš Girardville 90. Ma- 

_ _____ _ i atsilankyti ir žesniam laipsny pasižymėjo ir 
kos kūną ir pagaliau visą praleisti trejetą dienų poilsy ir daugelis kitų .

! sunaikina. Taip bedieviš- dvasios atsinaujinime. P 
koji Rusija žiauriai maiti- visos moterys buvo taip paten- 

Į naši. Lietuvos šventu ir kintos, jog šiemet visos žada 
nekaltu kūnu, geria kata- grįžti Užtikriname ir kitoms, 
likišką lietuvišką kraują, kad nė viena nesigailės atsilan- 
Kaip žiauru ir baisu, atro- kiusi. 
do, kad tai tik sapnas, bet 
tai yra teisybė.

Šios žinios buvo skaitytos per 
radio stotį WHAT Philadelphi
joj. Pa., per lietuviškos progra
mos pusvalandį, kurį taip gra
žiai tvarko Mrs. Antanaitienė.' 
Jos vedama lietuviška progra
ma transliuojama kas trecia-1 
dienį (9 vai. vak.) jau šešti me
tai. Ši programa yra tikrai lie- 

| tuviška, nes duoda lietuviškos 
muzikos, kalba lietuviai kalbė
tojai ir duodama daug žinių iš 
Lietuvos, todėl tą programą 
mielai klauso visi lietuviai, ku
rie tik gali išgirsti tą stotį. To
je programoje dažnai dalyvauja 
ir labai šiltą lietuvišką žodį pa
sako didelis lietuvių prietelius ir, 
geradaris did. gerb. prof. A. 
Sennas. Profesoriaus kalbų mie-

■ lai klausosi visi radio klausyto- 
1 ! jai ir visi didžiai dėkingi gera-
■ jam profesoriui, kad jis neuž- 

. miršta taip skriaudžiamų lietu
vių ir jų Tėvynės, kurioj ir pro
fesorius gyveno ir kurią pažino. 
Manau ir lietuvių tautos istori
joj profesorius Sennas bus at
žymėtas taip kaip jis užsipelnė.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

į Telephone Plaza 8595
I Llmoainai dėl visokių reikalų.
! 

Sekmadienį, Rugpiučio 25 d. 
Elmhurst, Pa.

Šiomis dienomis padaryta sun
ki operacija poniai Petronėlei 
Antanaitienei, lietuviškos prog
ramos vedėjai Philadelphijoj, 
bet operacija pavyko gerai ir 
laukiama pasveikstant ir vėl ra- 
dio punvalandį vedant.

Stovyklos Žinios
Liepos mėnesio berniukų sto

vyklai pasibaigus.
dėkojame visiems atostogavu
siems berniukams, jų tėvams, 
kurie suteikė jiems galimybę 
taip maloniai praleisti atosto
gas, o ypač klebonams, vieti
niams: kun. J. Boll ir kun. J. 
Savuliui, kurie atleido savo al- 
taristus ir aplankė juos stovyk
loje keletą kartų: ir tolimes
niems: kun. M. Daumantui iš laityno naudai šiemet įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
Girardville ir kun. S. Norbutui d. Šv. Marijos Vilos Parke. Ruošiama graži ir įvj 
iš Frackville, kurie patys savo programa. Publiką linksmins Billy West su savo ( 
automobiliais ir susitarę su savo lahoma Cowboys; taip pat jie gros šokiams. Laim< 
parapijiečiais atvežė po didelį mų bus kuo įvairiausių. Skanių valgių ir gėrimų l 
būrį vaikų. i gausiai.

Dėkui ir vyriausiam vadui, 
klierikui J. Tribenderiui, i 
asistentui, klierikui V. Žemai
čiui, už draugišką ir malonų va
dovavimą vaikams, taip pat ir 

l skautmeisteriui J. Kalinauskui.
Stovyklos programa buvo įdo

mi ir įvairi. Be kasdieninio mau
dymosi. rankdarbių ir žaidimų, 
dažnai buvo gražių pramogų. Vice-Pirnr — F. ŽaletskienS, 
Kartą savaitėj visi važiuoda
vo pasivažinėti ir eidavo į kiną 
(movies). Keletą kartų prie 
laužo berniukai išpildė gražią 
programą. Sportai, ypač base- 
ball rungtynės tarp Duryea ir 
Hyde Park, patraukė ir svečių.
Laimėjo Duryea 28—20.

Už darbštumą, švarumą ir 
tvarkingumą buvo duotos do-

Prašome i
ir jo kilnų seserų darbą

skaitlingiausiai atsilankyti ir paremti! 
larbą. Rengėj

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6 V C.

Pirmininkė — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St, So. Boston, Maja. 

Tel. So. Boston 1298

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Tvaškienė,

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkvay 0558-W

Cždininkė — Ona StaniullūtS,
105 West 6th St.. So. Boston, Man. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

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

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, M 

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

Maržalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston,

Draugija laiko susirinkimus kas 
ėią nedėldienj kiekvieno mėn
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
E 7th st., So. Boston, Masa
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DARBININKAS " Y

VIETINĖS ŽINIOS
LDS Trijų Kuopų Pikniko j^t^K. sidiamkas, v §ir- , r- . . . • ka, V. Kalisius ir k.

Reikalu Susirinkimas

¥ .............. -... .
Į MARIANAPOLĮ 
IŠEIS BUŠAI

Sekmadienį, rugp. 11 d. įvyks 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Diena, Thompson, Conn. Iš So. 
Bostono nuo Šv. Petro par. baž
nyčios išeis busai 7:00 valandą 
ryte. Prašome užsisakyti bilie
tus iš anksto. Bilietų kainos ten 
ir atgal $1.75. Įžanga į daržą 
25c.

I

'5

ŽINUTES

(Matulevičiūtę) ir seserį. Pa
laidotas rugp. 3 d., 10 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios.

Rugp. 3 d., Amerikos jūreivis 
Vytautas Gervė apsivedė su A- 
lena Kazlauskaite, gyv. 884 E. 

■ Broadway. Liudijo jūreivis H.
J. Mack ir Teofilė Razvadaus- 

. kaitė.

t

Liepos 31 d., mirė, New Yor- 
ke, prie darbo, Juozapas Ulevi
čius, 40 metų. Jis augęs Lietu
voje. Am trikoje pragyveno 28 
metus. Paliko moterį Elzbietą

DAKTARAI

Tą dieną taip*pat apsivedė Jo
nas Nee su Aniele Bizokaite, 
gyv. 1 F St. Liudijo Karolis 
Desmarais ir Marė Desmarais.

Nutarta rengtis prie trilypio 
pikniko visu smarkumu. Spau
dos darbai palikta So. Bostono 
kuopai, gėrimų ir valgiiĮ reika-

Penktadienį, rugpiūčio 2 d.,' 
š. m., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, įvyko LDS narių lus‘tvarįys Cambridge' kuopa, 
susirinkimas, tikslu išrinkti vei-;tvarkos darbai pallkta Montel. 

lo kuopai. Ritus darbus veiks 
visos kuopos bendrai ir piknike 
siųs darbininkus ir visų kuopų. 
Sekantis susirinkimas įvyks tre
čiadienio vakare, rugpiūčio 14, 
š. m. Visų kuopų nariai kviečia
mi dalyvauti. Koresp.

J. K-pa.

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai

Bronis Rusteika rašo south- 
bostoniečiams, kad jis, su tri
mis draugais, automobiliumi, 

(laimingai pasiekė Marian Hills 
seminariją. Jie daug ko matę 
kelionėje. Trukdymų nei nema
lonumų nesutikę jokių. Po aš- 
tuonių dienų rekolekcijų, pradė
jęs noviciato gyvenimą, kurs 

; jam labai patinkąs.

j kimo komisiją, kuri rūpintųsi 
trijų LDS kuopų metiniu pa
rengimu - PIKNIKU. Kasmet 
trys LDS kuopos: Sc. Bostono, 
Cambridge ir Montello rengia 
Romuvos parke pikniką. Toks 
piknikas įvyks ir šiais metais, 
rugsėjo 1 d., Romuvos parke.

Į Veikimo prezidiumą išrinkti 
šie: Pirmininkas A. Zaveckas, 

Į pagelbininkas — P. Radaitis ir 
. po kelis iš kiekvienos kuopos 
I veikėjus. Susirinkime dalyvavo 
šie kuopų delegatai: So. Bos
tono — St. Griganavičius, V. 
Valatka, J. Kumpa, J. Jeskevi- 
čius, A. Mešlis; iš Cambridge— 
A. Zaveckas, P. Radaitis, J. 
Smilgis; iš Montello pranešė te
lefonu, kad atvykti negali, bet 
visus nutarimus užgirią. Vėliau 
į susirinkimą dar pribuvo: VI.

nu

*

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mase.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Beredomls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 8 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartj)

Rugp. 4 d., Vytautas Aleksan
dras Šliužas iškilmingai apsive
dė su Alena Džervaite, gyv. 511 
E. 7th St. Liudijo Juozas La 
Speda ir Ona Lažonis.

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshts,M.D.
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
CamDridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Šv. Petro par. bažnyčioje, 
rugp. 6 d., 8 vai. rytą, prasidės 
Novena prieš Marijos Į Dangų 
Ėmimo šventę (Žolinę). Novė- 
nos intencija bus taikos išprašy
mas.

Pirmadienį, 8 vai. ryte, buvo 
giedamos šv. mišios už vėlę Jo
no Vaigino. Mišias užprašė mi
rusio šeima.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mase.

Antradienį, 8 vai. ryte, buvo 
atskaitytos šv. mišios taip pat 
Jono Vaigino vėlei. Šias šv. mi
šias užprašė Amžinojo Rožan
čiaus draugija.

ir 
ir Rugp. 5 d., 9 vai. ryte, Mari

jos Vaikelių Draugija, kun. K. 
Jenkaus vadovybėje, išvažiavo 
busais metinės ekskursijos į 
May Flower Grove, Whitman, 
Mass.

WOODSTOCK
T Y P E W RIFERS

Rugp. 5 d., Marijona Jankū- 
naitė ištekėjo už Richardo Kel- 
ly, 501 E. 5th St.

Petro

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Kitą sekmadienį, Šv. 
par. bažnyčioje, bus laikomos 
ekstra šv. mišios 6 vaL ryte, 
tiems, kurie norės važiuoti į 
Lietuvių Dieną, Thompson, 
Conn. kitos 4 šv. mišios bus lai
komos savu laiku.

SO. BOSTON, MASS. ; Spalių 24, 1922, — Atsi- 
_______ šaukė M. Žoba, kad Cent- 

(šiais metais Lietuvių mi reikalinga skubi para- 
Darbininkų Sąjunga mini ma. Sumesta aukų vietoj: 
savo 25 metų gyvavimo su- 869.00. Raportai, 
kaktį. Organizacijos istori-Lapkričio 26, 1922 Ra
ja rišasi labai artimai su portai. 
kuopų gyvavimu ir veiki- Sausio 28, 1923 
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

(Tęsinys)
Renkami atstovai į LDS 

apskritį: P. Milius, J. Gli
neckis, A. F. Kneižys, M. 
Žukauskaitė, Z. Žukaus- 

kuopos išvyko: -Adv. Antanaskaitė, S. Motiejūnaitė, S. 
Jankauskas su žmona. Pr. Raz- Noreika, A. Zaleckas, V. 
vadauskas, ponia Razvadaus-1 Valatka, K. Kiškis, V. Ša
kienė, Fl. Grendelytč, S. Micke- viekas, A. Bendoraitis. 
vičius, Jonas Bernatonis, p. j Vasario 2o, 1922, Ra- 
Skrickus, ] 
Varnas, p. Švelnis ir kiti.

nas vaidinimo $39.65. Au
kota kun. F. Kemešiui $10. 
į apskritį delegatai: Gu
das, Glineckis, Meškaus
kas.

IŠVYKO L. VYČIŲ 
SEIMAN

Hartford’e Conn. š. m. rugpiū
čio 6, 7 ir 8 dd. įvyksta Lietu
vos Vyčių 27-sis seimas. Iš So. 
Bostono 17 L. Vyčių Algirdo 
kuopos išvyko: .Adv. . ______

i

I

PADĖKA

Jonas Bernatonis. t ,
p. Sarafinas, Jonas Portai.

Kovo 2 ir 5 d. 1922 —Ex- 
tra susir. — Nutarta užda
ryti kambarius, kuriuos 
kuopa rendavo centro na
me.

Kovo 26, 1922, — Nau
jas narys: Jonas Galinis. 
Svarstoma krautuvės stei
gimo klausimas. Tą daly
ką tirti išrinkta: V. Pau
lauskas, F. Gudas, P. Mi
lius. Svarstoma kambarių 
reikalai. Tariamasi su vy
čiais.

Balandžio 23, 1922 — 
Nauji nariai: Stasys Po- 

Kazys Naudžiūnas,

Prie progos norime išreikšti 
širdingiausią padėką klebonui 
ir visiems parapijiečiams už jų 
tokį nuoširdų rėmimą mūsų per 
pereitus metus.

Tegul Dievo palaima lydi 
kiekvieną iš Jūsų visuomet ir 
visur!

Taip pat reiškiame mūsų gi
lią padėką,kun. P. Virmauskiui 
už suteiktą kolektą pereitą sek- C1US, 
madienį. Prie progos norime Ona Siaurienė, Pranas Tu-

pirm. — J. Jaroša,
— p. Milius, 

— M. Šeikis, fin.
I — Nauja 

valdyba: Pirm. Vincas Va
latka; pagelb. 
prot. rašt. 
fin. rašt.— J. Meškauskas; 
ižd. — A. šapalis; tvarkda
rys — K. Barauskas; iždo 
globėjai ir knygų peržiūrė
tojai — A. Zaletskas ir M. 
Kilmonytė. Koresponden- 

Itas — p. Gudas.
Naujas narys — Vincas 

Trakimavičius. Raportai— 
Vasario 18, 1923, — Na

rių kuopoj — 115.
Teatrališka komisija: — 

M. Žukauskaitė, Z. Žukau
skaitė, S. Motejūnaitė, K. 
Povilaitis, V. Valatka.

Į LDS N. A. apskr. iš
rinkta 16 delegatų: M. ir 
Z. Žukauskaitės, Valatka, 
Meškauskas, Savickas, Mi
lius, Kilmonytė, Stepona
vičius, Glineckis, Tumaso- 
nis, Zaleckas, Zaikis, Be
leckas, Šeikis, Jaroša.

Nutarta įsirašyt į Amži
nus narius Šv. Kazimiero 
dr-joj Kaune per kun. Raš
čiuką ir sumokėt $50.00. Į- 
vykdyt palikta V. Valatkai 
ir J. Jarošai.

Balandžio 4, 1923 —Nau
jas narys: Kazimieras Am- 
brozas.

Gegužės 1, 1923 — Ra
portai. Kuopa atgauna L. 
L. boną. Rūpinasi apsigy
nimu nuo valkatų. Rengia 
teatrą ir tt.

Gegužės 24, 1923 — Ra
portai.

Birželio 21, 1923 —Laiš- 
; kai. Atstovai į apskričio 
suvaž. — pp. Gudas, Gli
neckis, Meškauskas, Va
latka, Navikas.

Delegatai į LDS seimą 
New Yorke — p. Gudas, 
p. Medonis. Bonas L. L. pa
vesta laikyt — V. Valatkai.

Liepos 30, 1923 — Nau
jas iždin. Viktoras Medo
nis. Nutarta nupirkt du 
“D-ko” šėrus po $5.00 už 
pribendusius kuponus.

Rugp. 30, 1923 — Rapor
tai, diskusijos, pranešimai.

Rugsėjo 27, 1923 — Ra
portai, pranešimai. Paren
gimo pelnas $38.88. Vasar. 
mokyklai aukota 15 dol. Į 
apskritį atstovai: pp. Gu
das, Zaleckas, Kiškis, Kil
monytė.

Spalių 28, 1923 
pijos fėrams $10.00, užuo
jauta ir auka kun. F. Ke
mešiui $45.00. —

Gruodžio 23, 1923 —Pel-

. — J. Jaroša;
— M. Šeikis;

Nauja valdyba 1924 me
tams: 
vice-pirm. 
prot. rašt.
rašt. — Meškauskas, ižd. 
— V. Medonis, maršalka— 
Bendoraitis, kasos glob. — 
V. Valatka, K. Kiškis.

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I---------------
Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūSles auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

388 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

I
t

Cambridgeaus ir apylinkės vi-į 

suomenei ir visiems dalyvavu
siems piknike, kuris įvyko mū
sų naudai, liepos 21 d., mūsų 
širdys pilnos dėkingumo.

Pirmučiausiai esame giliai dė
kingos gerb. klebonui, kun. P.| 

Juškaičiui, už šio išvažiavimo; 
suruošimą, už pagarsinimą baž
nyčioje ir kitur, ir už tokį nuo- 
širdų raginimą, kad skaitliu- ! Jam padėkoti & mums su_ 

giausiai publika atsilankytų. teiktas kolckta3 ir už visą jo 
Taip pat negalime užmiršti ger- gerumą mūsų metų b-_

vyje. Jo prielankumas mums vi- 
; suomet pasiliks mūsų širdyje.

Gerbiamiems kunigams, kurie. Jo geraširdingumą labai įverti- 
savo atsilankymu suteikė mums name. So. Bostono parapijie- 
didelę paramą, tariame ačiū. j čiams reiškiame širdingiausią

Visiems darbininkams, kurie padėką už tokį prielankumą ir mui Auksinio fondo dėl 
šio pikniko metu savo prielan- rėmimą mūsų per pereitus me- Lietuvos įsisteigimo savų, 
kurnu ir rūpesčiu dirbo mūsųjtus. Lai Gerasis Dievas Jums pinigų. Į susirinkimą iš-j 
naudai dėkojame. Ypač šiems:' visiems atlygina visokiomis ma- rinkti: F. Gudas, M. Šeikis. i 
— « n--------.----- p paHai- lonėmis! Birželio 27, 1922, — Šei-

biamo vikaro, kun. A. Baltru- 
šiūno pasidarbavimo.

f

leikis, Vincas Lutkin, M. 
Giedrimaitė. Raportai.

Gegužės 23, 1922 — Pra
nešama, kad kuopa pa
siuntė kareiviams ir darbi
ninkams knygų.

Pranešta, kad įvyks su
sirinkimas suorganizavi-

i

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengSjas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitllavlmal Ir patarimai dykai

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

Birželio 27, 1922, 
: kis pranešė, kad Aukso-Si- 
dabro vajui darbas eina 
gerai. Laiškai. Raportai. Į 
apskritį delegatai. —

Liepos 25, 1922 — Prot. 
rašt. susirgus išrinkta A. 
Kneižienė raštininkauti. 
Seka raportai. Laiškai.

Rugpiūčio 22, 1922 —Su-

p.p. A. Zaveckams, P. Radai- ' lonėmis! 
čiams; p. F. Vaitkui, Mileikui ir Negalime užmiršti kun. J. 
sūnui, Jankūnui; ponioms —M. Švagždžio, kun. S. Kneižio, ir 
Kirslienei, M. Geravainienei, A. ■ kun. K. Urbonavičiaus už jų 

mums suteiktas geradarystes 
per pereitus metus. Visų šių 
gerb. kun. gerumas niekuomet 
nebus užmirštas!

Šia proga visiems gerašir
džiams žmonėms, kurie mums 
įvairiais būdais padėjo pereitais sirgus iždininkei išrinktas 
metais — aukomis, dovanomis j— A. Šapalis. Delegatai į 
ir tt. tariame ačiū!

Lai Gerasis Dievas jums 
siems gausiai atlygina! 

Visados dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

Tamulynienei, K. Zdanavičienei 
ir A. Bačinskienei. Jų pastangų 
dėka, piknikas sėkmingai pa
vyko.

Taip pat dėkojame visiems, 
kurie savo atsilankymu rėmė šį 
pikniką. Pasiliekame dėkingos 
visiems, kurie darbu, aukomis 
arba atsilankymu prisidėjo prie 
šio pikniko. Nors diena nebuvo 
viena iš gražiausių, tačiau pelno 
buvo nemaža. Šis parodo, kad 
pasišventimas ir prielankumas 
geraširdžio klebono ir žmonių 
nenuėjo veltui.

vi-

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS «r 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

7-tąjį LDS seimą: A. Šapa- 
lis, J. Urbonas, M. Kerbe- 
lis, M. Karčiauskienė, P. 
Milius, K. Gervilis, A. Na
vikas, A. Zaleckas.

Rugsėjo 26, 1922 — Ra
portai iš seimo ir tt.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborfr.i Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

Para-
PIKNIKASĮvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus

KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?
Už *139.00 galite i boileri Įdėti Oil bumerj su ifenku ir pilnu Įren

gimu. Tik pasuksi guziką Ir turėsi tokią iilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti Ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaokite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR, GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Užsisakykite Tomko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Graftos Are., Islington, Mass. Tel. Dedhain 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304- R

Nekalto Prasidėjimo Panos 
Švč. Parapijos Metinis piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 18, 
1940, Gracemere Park, South 
Rd., Bedford, Mass. Pelnas pa
rapijos naudai. Įžanga 10c.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: 
Cambridgiečiai nuoširdžiai vi
sus kviečia atvykti į jų metinį 
pikniką, kuriame bus labai

PIKNIKAS
Steponui Dariui Ir Stasiui Girėnui Pagerbti 

Rengia Stepono Dariaus Postas #317 

Sekmadieni, Rugp. * August 18, 1940 i 
Kęstučio Darže—Oakland Grove, East Dedham, Mass. |

Paminėjimui tragiškos mirties mūsų didvyrių Amer. Le- 5 
gijono Postas atliks tinkamas ceremonijas, pritariant Posto i 
Benui. Po ceremonijų bus daug linksmų žaismų, už kuriuos 5 
bus skiriama ir puikių dovanų. Bus renkama Stepono Da- £ 
riaus Posto lietuvaitė gražuolė 1940 m. Laimėjusiai bus į- 5 
teikta sidabrinė taurė. Nuoširdžiai visus kviečiame «

daug įvairumų. Gros gera or- 
, kestra, lietuviškus kūrinius, bus 

įvairūs žaidimai, lenktynės ir 
kitoki prašmatnumai. Šeiminin
kės pavaišins skaniais valgiais 
ir gėrimais. Kiekvieno atsilan
kymą Cambridge parapija labai 
įveitins. Taigi, valio visi kaip 
vienas į metinį susiviažiavimą. 

Kelrodis-. Reikia važiuoti 
Massachusetts Avė. iki Lexing- 

j ton Sq. ir iš ten paimti Bedford 
; St. Pravažiavus kapines po kai- 
' riai važiuoti Westview St. ir 
I ten bus ženklai, rodantieji pik- 
i niko vietą. Rengėjai.

“MOTINĖLĖS 
SEIMAS

Rugpiūčio 6 d., 2 vai. po 
pietų, Atlantic City yra 
kviečiamas Apšvietos Dr- 
jos “Motinėlė” seimas, ku
ris bus laikomas drauge 
su Kunigų Vienybės sei
mu. Centro Valdyba.



Antradienis, Rugpiūčio 6,19*0

Rytinių Valstybių Žinios
NEW HAVEN, CONN.

VIEŠA PADĖKA
Trilypės gegužinės, įvykusios 

liepos 21 d., Sea Cliff pavilijone, 
rengimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja: New Britain’o, Bridge- 
port’o, Hartford’o ir New Ha- 
ven’o chorams bei jų vadams 
už puikų parodymą savo gabu
mų, kuriais publika tapo tikrai 
sužavėta.

Solistui p. B. Nekrašui iš Cle- 
veland, Ohio, kuris yra plačiai 
žinomas ne tik kaipo geras dai
nininkas, bet ir kūrinių rašėjas. 
Jam akompanavo pianistė p-lė 
A. Žitkiūtė iš New Haven’o.

Už pasakytas pritaikintas tai 
dienai kalbas, dėkojame tos die
nos garbės svečiui prelatui J. 
Ambotui iš Hartfordo, kun. dr. 
K. Matulaičiui, MIC., už protes
to rezoliuciją, prašant Amerikos 
valdžios nepripažinti komunisti
nę Rusijos valdžią. Dėkojame 
taip pat dr. Aukštakalniui, iš 
Waterbury, p-lei M. Jokūbaitei, 
iš New Haven’o; p. P. Poškui, 
p-lei J. Janušonytei, iš New Bri
tain’o ir p. A. Krikščiūnui iš 
Washington Depot, Conn. Taip 
pat dėkojame visiems darbi- 
ninkams-ėms, kurie darbštumu 
bei pasišventimu darbe tikrai 
pasižymėjo. •

Galutinai tariame ačiū vi
soms pasitarnavusioms draugi
joms, ypatingai jų vadams ir 
visiems prisidėjusiems kokiu 
nors darbu. Lai ši diena kaipo 
Connecticut valstybės Lietuvių 
Diena palieka neišdildoma at-.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIEID, MASS.
Sesuo Marija Ona 

Molokai Saloj 
(Šis tas apie Havajų salas)

Kur ir kokia yra dalis pasau
lio, kur Sesuo Marija Ona dar
buojasi raupsuotojų kolonijose? 
Molokai sala yra viena iš dau
gelio kalnuotų salų arti vidurio 
Didžiojo vandenyno ir jos su
daro retežį, kurs vadinasi Ha- 
waian salos. Jų yra 20 ir apima 
2,000 mylių plotą. Iš jų tiktai 
aštuonios yra žmonių apgyven
tos, sudarydamos liniją 390 my
lių ilgumo. Nuo San Francisco 
miesto, jos yra 2,089 mylių to

.Jij i’ 
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale 
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 EHsvvorth St 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston 

mintį, tėvynės meilę, ir patrijo- 
tizmą kiekvieno lietuvio širdy
je, ugdant Lietuvos garbę sve
timtaučių sūkury.

Rengimo Komisija.

DĖMESIO LAIMĖJUSIEMS

Sekmadienį, liepos 21 d. įvy
kusioje trilypėj gegužinėj, Sea 
Cliff pavilijone, New Haven, 
Conn., buvo traukiami knygu
čių laimėjimai. Išlaimėjo: I do
vaną $10, No. 551 — Adam Ab- 
kouner, 158 Gorreror St., Hart
ford, Conn.; II — $5, No. 1315, 
— A. J. Carson, 96 Bucking 
Ham, Hartford; V — $2, No. 
292. Pavardė neįskaitoma, mies
tas nepažymėtas. UI ir IV atsi
šaukė. Laimėjusieji prisiųskite 
išlaimėtus lapelius, nurodydami 
aiškų adresą. Rašykite: J. Ma- 
tulattis, 64 Walnut St., New Ha
ven, Conn.

Trityp. geg. raštininkas.

Shower — dovanų nunešimas
Sekmadienį, liepos 28 d., Sea 

Cliff pavilijone įvyko įspūdin
gos “shower” ceremonijos pa
gerbimui ateities jaunai porai p. 
K. Liutkevičiui iš Hampden, Ct. 
ir p-lei M. Norkūnaitei iš New 
Haven, Conn. Dalyvaujančių 
buvo virš 300, ir nestebėtina, 
nes abu kilę iš pavyzdingų ir 
patrijotiškų lietuvių šeimų, ku
rie taip pat yra pasekę tėvelių 
pavyzdžiu ir praktikuojantieji 
katalikai.

Linkiu, kad ir ateityje pasi
liktų ištikimi Bažnyčiai, tėvynei 
ir lietuvybei. Kibirkštis.

lumo, nuo Japonijos 3,445 my
lių, ir nuo Kinijos 4,917 m., jų 
linkmė skersai Meksiką. Sekan
čios salos apgyventos žmonių: 
Hawaii, Mani, Kahoolawe, La- 
nai, Molokai, Oahu, Niihau, ir 
Kauai. Jos sudaro plotą didu
mo Connecticut ir Rhode Island 
valstybių su 368,336 gyventojų 
pagal 1930 m. suskaitymą.

Hawaian salos ištikro yra vir
šūnės 15 ar daugiau ugniakal- 
nių, kurie kilo iš jūrių dugno. 
Sala Hawaii turi 5 ir ant šitos 
vienintelės salos jie yra veiklūs. 
Šita sala yra didesnė už visas 
kitas sykiu sudėtas. Jos ugnia
kalnis, Mauna Loa, 13,675 pėdų
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Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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Ne vien kariaujančios šalys mobilizuoja savo vyrus ir atskiria nuo šeimų. Šiame vaizde matome Vengri
jos visuotinos mobilizacijos karių eiles, ir deja, gal paskutiniu kartu juos lydinčius senutę ir mažytį... Ką jie 
lydi? Nereikia daug spėlioti... Lydi savo globėją ir vienintelę viltį, iš kurio rankų gavo senatvėje ir kūdikys
tėje visišką užlaikymą. Tai žygiuoja vengrai rumunų rubežių link...

GREENFIELD, MASS.

JUOZAS MEŠKINIS,

aukštumo yra didžiausias, veik
lus ugniakalnis, pasaulyje. Jo 
išsiveržimai įvyksta kiekvienus 
kelis metus. Kitas veiklus ug
niakalnis Kilanea, 1790 m. savo 
išsiveršimu panaikino kariuo
menę sukilusią prieš vietinį ka
ralių. Paskui per 34 metus ne
turėjo kito išmetimo iki 1924 m. 
Jo gerklė yra 9 mylios aplink ir 
jame vis matyti ugnies ežeras, 
iš verdančios ir ištirpusios la
vos. Ant kaimyninės Salos Ma
ni randasi ugniakalnis su gerk
le, kuri yra 20 mylių aplink. 
Viršūnės aukštesnių kalnų snie
guotos per daug mėnesių me
tuose ir kai-kurie visados.

Sala Oahu nors trečia didžiau
sia, bet yra tankiausiai apgy
venta, turtingiausia, ir dau
giausiai aplankoma, nes ten 
randasi Honolulu miestas, ku
ris yra gražus pajūrinis uostas 
ir kapitalas visų salų, 
mylias į vakarus yra Pearl 
Harbor, kur J. V. Laivynas tu
ri svarbią stotį. Ant salos yra 
J. V. kariuomenės stovykla. Ho
nolulu turi raupsuotojų ligoni
nę ir namus neraupsuotiems 
vaikams iš raupsuotų tėvų. 
Tarp šitų vaikų, Sesuo Marija 
Ona darbavosi 10 metų. Įdomus 
miesto vaizdas yra Havvaian 
merginos, kurios sėdi šaligat
viuose, pindamos vainikus ir gė
lių virves, taip vadinamas ‘leis’. 
Jos pačios jas nešioja ant gal
vų ir apie kaklus ir turi papro
tį su šitais “leis” puošti atke
liaujančius ir 
draugus.

Sala Kauai 
“Daržų Sala” 
nes ten yra gražūs sodai: cuk
rinių nendrių, ryžių, ir ananasų.

Saloje Molokai turime garsią, 
raupsuotojų koloniją, kur Tėvas 
Damien padėjo savo galvą ir 
kur šiandien darbuojasi Sesuo 
Marija Ona. Sala yra kokio 38 
mylių ilgumo ir 7 mylių platu
mo. Nuo rytų į vakarus bėga 
aukštų kalnų retežis. Vietose y- 
ra dideli ir statūs skardai, ku
riuos muša bangos ir už tai 
Molokai vadinama “Skardų sa
la” (Isle of Precipices). Oras 
puikus ir vaizdai labai gražūs. 
Nevisa sala yra naudojama 
raupsuotiems. Viduryje salos 
šiaurinėje pusėje išsikiša į jū
ras pirštas žemės du ir pusė 
mylių ilgumo ir tris mylias pla
tumo. Užpakalyje viršuje ne
lengvai pereinami kalnai nuo
2,000 iki 4,000 pėdų aukštumo, atsilankymu. Jisai jas pavadino 
šitas žemės liežuvis yra 50 my
lių nuo Honolulu ir labai tinka 
kaipo vieta raupsuotiems. Čia 
vietoje vadinamoje Kalaupapa 
prie jūrų, kur atplaukia laivai 
darbuojasi Sesuo Marija Ona su 
neraupsuotais vaikais. Virš 
dviejų mylių toliau yra Kala- 
wao. kur gyvena tikri raupsuo
ti. Vieną kartą Sesuo Marija 
Ona čia atlankė Tėvo Damien 
bažnytėlę ir patyrė daug links-

šešias

iškeliaujančius

yra vadinama 
(Garden Isle),

i

Įmumo, kad galėjo joje groti Jie pasipuošdavo puikiais, 
vargonais. j plunksnuotais plosčiais. Vienas

Oras salų yra sveikas ir vidų- (tokis dabar randasi Honolulu 
tinis per ištisus metus, retai mieste ir vertas milijoną dole- 
per šiltas ir niekados nešaltas, rių. Padarymas iš raudonų ir 
Nėra smarkių audrų ir viesulų.1 geltonų plunksnų trukdavo šim- 
Žemdirbystė yra svarbiausias tą metų, nes vartojo plunksnas 
užsiėmimas. Didžiausia pramo- ■ iš po sparnų reto paukščio, kurs 
nė yra auginimas ir išdirbimas dabar išnykęs. 1790 m. karalius 
cukrinių nendrių. 1937 m. jų Kamehameha I pergalėjo kitus 
derlius (crop) turėjo vertės valdovus ir padarė vieną kara- 
$63,575,678. Antroje vietoje lystę. Šitaip valdė karalius per 
stovi auginimas ir į skardines šimtą metų. 1893 m. karalienė 
dėjimas ananasų (pineapples), Liliuokalane valdė, bet nepavy- 
kurios yra garsios dėl jų sal
daus skonio per visą pasaulį. 
Šitas į skardines įdėtas vaisius 
1937 m. buvo $59,395,000 ver
tės. Auga ten taip pat fryžiai, a- 
pelsinai, bananai, kava ir taba
kas. Yra gražių palmių medžių 
ir šimtai gėlių, kurios kitur pa
saulyje neauga. Paparčiai 
(fems) užauga beveik medžio 
didumo.

Gyventojus sudaro iš kokios 
12 tautų. Didžiausia žmonių da
lis yra japonai. Tikrų Hawai- 
ians yra koks dešimtas nuošim
tis. Kiti yra portugalai, ispanai, 
pilipinai, anglai, vokiečiai, ru
sai ir amerikiečiai. Daugiau pu
sė žmonių yra geltonos spalvos, 
25 nuošimtis baltos, ir 5 nuo
šimtis rusvos. Anglų kalba vieš
patauja ir oficiališkai mokama 
mokyklose. Arti pusė žmonių 
yra protestantų tikėjimo. Šitie 
misionieriai pirma atsilankė į 
salas 1820 m. ir ten įsigyveno. 
Katalikų misionieriai iš vienuo
lijos, prie kurios priklausė Tė
vas Damien atvyko 7 m. vėliau 
ir patyrė daug sunkumo iš prie
žasties protestantų. Prieš krik
ščionybės atėjimą tų žmonių re
ligija buvo žiauri ir pagoniška. 
Jie aukodavo dievams gyvus 
žmones. Motinos užmušdavo sa
vo vaikus. Jos buvo palinkusios 
prie smagaus gyvenimo ir ne
norėjo, kad vaikai painiotųsi po 
kojomis. Viena motina 8 savo 
vaikus gyvus užkasė vieną po 
kito. Krikščionybė visą šitą at
mainė.

Apie Hawaiian salų istoriją 
prieš 1778 m., kada atplaukė 
kapitonas Jokūbas Cook mažai 
težinome. Neturėdami rašytos 
kalbos, jų užrašyta istorija pra
sideda nuo tų laikų, kada ten 
apsigyveno misionieriai krikš
čionybės. Kapitonas Cook nebu
vo pirmas baltas žmogus atlan
kęs salas, bet mūsų platesnės 
žinios apie jas prasideda su jo

l

“Sandwich Islands” paskui jo 
globėją. Joną Montagne, kurs 
buvo Grafas ketvirtasis Sand- 
wich, Anglijoje. Šiandien jos 
vadinasi “Hawaiian Salos” pas
kui vardą joms duota pačių vie
tinių gyventojų. Metus po jo 
atvykimo, kapitonas Cook buvo 
užmuštas.

Tais laikais kiekviena sala tu
rėjo savo karalių - valdytoją, 
kurie tarp savęs nesutikdavo. 

I

ko jai, nes žmonės kilo prieš ją 
ir įvedė respubliką 1844 m. San- 
ford B. Dole buvo pirmas ir pa
skutinis prezidentas, nes 1898 
m. Hawaiian salos sulyg jų 
prašymo buvo prijungtos kaipo 
teritorija Jungtinių Valstybių. 
Sanford B. Dole buvo paskirtu 
gubernatorių.

Šita teritorija kaip ir kitos 
Jungtinių Valstybių yra valdo
mos gubernatoriaus ir ministro, 
kuriuos išrenka prezidentas ke
turiems metams. Turi savo se
natą ir “housę of representati- 
ves”. Washingtone yra delega
tas, kurs teritoriją atstovauja 
pas “House of Representative”, 
bet be balsavimo galės.

Dėl gražių aplinkybių — oro, 
žemės, ir jūrių, Hawaiian salos 
pavadintos “Pacifiko Rojus”. 
Tokioje gražioje pasaulio daly
je, Molokai saloje, yra “raup
suotų rojus”, kur linksmai dar
buojasi mūsų Sesuo Marija Ci
ną. Jurgis Jonas.

Softball Žaidimas
Westfieldo Vyčiai važiuos sek

madienį, rugsėjo 4, į Worcester 
žaisti softball su Bachista’s 
Market. Sekantieji važiuos: Jo
nas Simonavičius, Pranas Simo- 
navičius, Bemie 
Chris Dvareckas,
Atkočaitis, Jonas Sabonis, Juo
zas Jutkus, Antanas Jonaitis,- 
Antanas Livgaitis, Vincas Bur- 
dulis, Stasys Segdavičius 
Charles Jutkus.

Simona vičius,
Benjaminas

ir

15Simonas Baliukonis iš 
Phelps Avė. sugrįžo iš Western 
Memorial Hospital, Springfield 
ir sveiksta namie. Ligonis nebu
vo ilgai namie, kai jo jaunasis 
sūnus, Tomas, aštuonių metų, 
susirgo ir buvo išvežtas į tą pa
čią ligoninę. Linkime, kad abu
du greitai pasveiktų.

Bobutė Marijona.

Mass., Me. Ir N. H. Moterų 
Sąjungos Kuopoms

Šiuomi pranešame, kad 
apskričio piknikas, kuris 
turėjo įvykti rugpiūčio- 
August 11 d., dėl kliūčių 
atidėtas. Paaiškinimas dėl 
jo atidėjimo bus išsiunti
nėtas kuopoms vėliaus.

T. B. Mažeikienė, 
Apskr. pirm.

Lietuvos Konsulato Čikagoje 
Ieškomi Asmenys
Sąrašas N r. 112.

Abramavičius, Mykolas, kilęs 
iš Panevėžio miesto, su žmona 
Liudvika Malinauskaite išvažia
vęs į Ameriką prieš 1920 m. Gy
venęs 2030 W. Plainfield St., 
Chicagoje. Jam yra laiškas iš 
Prancūzijos.

Alenčikas, Bronius, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Ūtos km. Jam 
yra laiškas iš Prancūzijos.

Bernotas, Jurgis, kilęs iš Ute
nos apskr. Amerikon išvykęs 
prieš Didįjį Karą, gyvenęs 1614 
34th Avė., Melrose Park, III.

čialkevičienė - Goštautaitė, 
Viktorija, spėjama, kad kilusi iš 
Kėdainių apyl. ir gyvenusi Cle
velande.

Goštautas, Boleslovas, kilęs iš 
Kėdainių apyl., gyvenęs Cleve
lande.

joffe, Bencijanas, Abramo Si
mono sūn., kilęs iš Vilniaus, A- 
merikon išvyko 1918 m. Spėja
ma, kad gyveno Winnepago, 
Wisconsin.

Kaminskai, Jaroslavas ir An
tanas, sūnūs Jono ir Bugumi- 
los, kilę iš Dotnuvos parap., 
Kėdainių apskr., Amerikon iš
vyko prieš Didįjį Karą. Ligi 
1925 m. gyveno: Jaroslavas 
Johnston City, III., o Antanas, 
West Frankfort, III.

Kleiva, Pranciškus, kilęs iš 
Šauklių km., Šimkaičių valsč., 
Raseinių apskr. 1937 m. gyve
nęs 1810 S. Jefferson St., Chi
cago, III.

Kulikauskas, Jonas, kilęs iš 
Mažučių km., Žeimelio valsč., 
vienturtis sūnus, dešinės rankos 
nukirsti du pirštai.

Kurtautas, Juozas (Kurtof- 
tas), spėjama, kad kilęs iš Kre
tingos.

Lipinskas, Vincas, sūnus Vin
co ir Onos Žilionytės, kilęs iš 
Marijampolės apylinkės.

Markūnas, Zigmas, kilęs iš 
Kvasnesėlio km., Žiežmarių 
valsč., Trakų apskr. Paskutinė 
gyven. vieta: 4321 S. Maple- 
wood avė., Chicago, III.
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Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas” eina du sykiu į savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Mirė A. A. Juozas Meškinis, 
87 metų amžiaus, gyveno savo 
nuosavuose namuose, 30 Mill 
St,, Greenfield, Mass. Juozas 
gimė 1853 metais Varėnos pa
rapijoje, Druskonių kaime, Tra
kų apskrityje Lietuvoje. Atvyko 
į Ameriką būdamas 27 metų 
amžiaus ir apsigyveno Green- 
fielde visam laikui. Velionis bu
vo apsišvietęs lietuvis, geras 
katalikas, mokėjo keletą kalbų. 
Išauklėjo gražią šeimynėlę ka
talikiškoje ir lietuviškoje dva
sioje. Velionis paliko nuliūdime 
savo žmoną Marcelę, 4 dukteris 
ir vieną sūnų. Juozas mirė lie
pos mėn. 24 dieną, 12 vai. nak
čia. Palaidotas penktadienio ry
te 9 vai. su šventomis trejomis 
mišiomis. Laidotuvėse dalyvavo 
daugybė žmonių. Palaidotas 
Kalvarijos kalno kapuose. Juo
zas pirmutinis su kitais drau
gais suorganizavo mūs Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugiją ir ją vedė geru 
keliu, būdamas pirmininku ilgus 
metus. Taipgi buvo ilgametis 
LDS narys. Velionis ir ponia 
Meškinienė buvo visų Green- 
fildiečių pagerbti 1935 metais, 
ponų Vaičiuliu namuose. Kiek
vienas suprantantis lietuvis 
gerbė ir gerbs tokius žmones 
kaip buvo velionis Juozas. Mes 
Greenfieldiečiai reiškiame už
uojautą šeimai mirties valando
je, ir prašome, kad Dievas su
teiktų dangaus karalystę jo vė
liai. A. Dėdinas.

Podribonis, Bronislovas, Ame
rikon atvyko apie 1910 m., ko
kį laiką gyveno Garden Avė., 
Hamilton, Ohio.

Pūkis, Jonas, s. Jono, Ameri
kon atvyko 1909 m., gyveno 
Coles, III.

Rimkevičius, Juozas, spėjama, 
kad kilęs iš Kretingos.

Stankus, Kazys ir Antanas, a- 
bu kilę iš Tytuvėnų valse., Ra
seinių apskr., Amerikon atvykę 
prieš pasaulinį karą.

Valuckas, Pranas, kilęs iš Ly
gumų valse., Šiaulių apskr., gy
venęs Čikagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuo jaus 
atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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