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Katalikas, kurs neremia 

katalikMkos spaudos, neturi 
teisės vadintis goru Balny- 
čion vaiku.

Vyskupas Ketteleria
DARBININKAS

žiais metais LDS organizaci
ja ir laikraštis “Darbininkas” 
mini savo 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Jubiliejus tęsis per vi
sus metus.

LDS organizacijos Jubilieji
nis Seimas įvyks rugsėjo 19 ir 
20 dd., Šv. Petro lietuvių para
pijoj, So. Boston, Mass., kur y- 
ra ir organizacijos Centras.

LDS ir “Darbininkas” įsikū-l 
rė So. Bostone. Per tuos 25 me
tus LDS 1 kp. gausiai rėmė savo 
organizacijos Centrą. Malonu 
pažymėti, kad LDS 1 kuopa su 
savo Dvasios Vadu priešakyj 
imasi ant savo pečių Jubilieji
nio Seimo surengimą.

Jubiliejinis Seimas įvyksta 
laikraščio “Darbininko” išleidi
mo dienose. Šeiminis “Darbinin
ko” numeris išeis padidintas. 
Taigi labai svarbu, kad Jubi
liejiniame Seime būtų atstovau
jamas kiekvienas apskritis, 
kiekviena LDS kuopa. Pagei
daujama, kad į Jubiliejinį Sei
mą atvyktų mūsų išeivijos Dva
sios Vadai — Kunigai, LDS gy
vavusių, bet pastaraisiais me
tais susilpnėjusių kuopų atsto
vai — nariai.

LDS Connecticut ir Naujos 
Anglijos apskričiai nusitarė pa
gelbėti visoms kuopoms finan
siniai atsiųsti atstovus į Seimą. 
Taigi ir tos kuopos, kurios fi
nansiniai silpnai stovi, gali iš
rinkti atstovus ir kreiptis prie 
apskričių, prašydamos finansi
nės paramos.

Kiejrvi«M^ LDS kuopa gah^ jnjįja nori išsilaisvinti 
_ Anglijos “globas” ir 
tapti nepriklausoma vals
tybė. Anglijai dabar reika
lingi yra kareiviai, tai ji 
pažada Indijai, po karo, 
duoti sauvivaldybą, kad 
tik gauti Indijos kariuo
menę karui prieš Hitlerio 
užpuolimą.

EINA NUO 1915 METŲ

Ispanija Įteikė Protestų 
Anglijai
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Birželio 5 dieną Kauno pra-' Smetona, keli ministrai ir dau- 
džios mokyklų vaikai šventė

B __________________

Londonas, rugp. 15 —Is
panijos vyriausybė įteikė 
protestą Anglijai, kad ji 
neteisėtai neleidžia Ispani
jai savo atstatymo reika
lui įvežti reikalingų pre
kių iš kitų valstybių.

Anglijos laivynas nelei
džia Ispanijos laivams im
portuoti prekių. Ispanijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
Anglija neturi jokios tei
sės įsakyti Ispanijai, ką ji 
gali importuoti ir ko nega-' 
ni... Anglija turi užgrobus 
Gibraltarą, kuris pirmiau tradicinę mokslo metų baigimoį kalba Respublikos Prezidentas, 
priklausė Ispanijai. šventę, kurioje svečiais atsilan-

Indijos Gyventojai Nepalan-, “ Beapubutos ^-^21
kūs Anglijai

gybė žmonių. Šventę pradėjo

M B

i
po kurios ėjo šventės progra
ma, susidedanti iš choro dai-

tės dalyviai nuvyko į Karo Mu
ziejaus sodelį, kur padėdami ant 
Nežinomojo kareivio kapo vai
niką, pagerbė žuvusius dėl Lie- 

I tuvos laisvės.
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nų, tautinių šokių ir mankštos 
numerių išpildymo. Programos 
išpildyme dalyvavo keli tūks
tančiai Kauno miesto pradžios 
mokyklų mokinių. Vakare šven

šventė įvyko prieš Lietuvos 
pavergimą. Dabar raudonieji 
Lietuvos valdovai stengsis šią 
gražią lietuvišką jaunuomenę 
sukomunistinti-sudemoralizuoti.

Bombay, Indija, rugp. 15 
— Indijos gyventojų va-j 
das, Maulana Abul Kalam 
Azad, pareiškė, kad tarp 
Anglijos siūlomos kraštui 
savi valdybos ir Indijos gy
ventojų nepriklausomybės 
reikalavimo yra didelis 
skirtumas.

Šiuo metu, jis sakė, nėra 
prasmės ir tartis su Angli
jos pasiuntiniais, kadangi 
mūsų reikalavimai nepil- 

I domi.
siųsti po vieną atstovą nuo 
kiekvienos dešimties narių, bet 
ir mažiausia kuopa gali siųsti 
vieną atstovą. Lai kiekviena 
kuopa pripildo savo kvotą!

Tikimės, kad LDS Jubiliejinis 
Seimas bus gausus atstovais ir 
svečiais. LDS Centras.

Darbininkams Padidino 
Atlyginimą

'Lietuvoje Uždrausta Bažnytiniai Verkdamas Užleido Lietuvos
Siūbai

Stockholm, Švedija, rug-jdžiami iki penkių tūkstan- 
piūčio 15 — Laikraščio 
“The New York Times” 
korespondentas Stockhol- 
me, praneša, kad visu 
smarkumu užsimota įves-

Laikraščio čių litų. Iki kol Stalino 
valdžia dar leidžia civili
niai susituokusiems imti 
šliūbą ir bažnyčioje, bet 
bažnytiniai šliūbai nebus 

ti rusišką komunizmą Lie- valdžios pripažįstami ir 
tuvoje. Kaune Stalino pa- neturės teisėtos vertės.

Divorsai, fcįyrie Katali
kiškoje Lietuvoje iki šiol 
buvo draudžiami, 
nistų vyriausybė išleistų 
įstatymu, leidžia.

Grenoble, Prancūzija, — 
Rugp. 15 — Petain vyriau
sybė įsakė, kad divorsai 
valstybėje bus griežtai su
varžyti. Teisėjams įsaky
ta kiekviename atsitikime 
nuodugniai ištirti visus 
reikalus pirm, negu 
leista susituokusiems 
siskirti.

i

kalikai išleido įstatymą, 
kuriuo panaikinama baž-

A • • 9 A • — Anytinių šliūbų teisėtumas 
ir įsakoma žmonėms atei
tyje imti šliūbus valdžios

komu-

Norin-įstaigose. Tik tokius sliu- ;. ..J . -t ® . .v. tieji gauti divorsus turėsbus vyriausybe tepnpazins . , .... . T . .r,.r.. valdžiai užsimokėti nuoteisėtais. Jei norintieji su-K. . ... .. ». . ,...... . ... . 'šimto iki penkių šimtų lįsi tuokti neims civilinio . m
šliūbo, bet bažnytinį, jie 
'bus areštuojami ir bau-

Vatikanas Užjaučia Lietuvai
Washington, rugp. 15 — 

Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė įsakė vi
siems odos išdirbyščių 
darbdaviams mokėti dar
bininkams mažiausia 40 
centų į valandą. Tas įsa-j 
kymas įsigalioja nuo rug
sėjo 16 dienos.

Vyriausybė praneša, kad 
tuo įstatymu daugiau 2700 
darbininkų gaus didesnį 
atlyginimą. Vyriausybė 
taip pat praneša, kad tokį I kad su komunistu negali žius yra pasakęs, mes gali- 
darbininkams atlyginimo pusiau keliu eiti, ypač ka-!me prie savo gilios užuo- 
pasiūlymą ir įstatymo iš- da jis yra apsirėdęs, kaip! jautos 
leidimą paruošė prelatas meška. Lietuva mėgino iš- 
Francis J. Haas, Katalikų tikimai taikoje su juo gy- 
Universiteto profesorius, Į venti šešius mėnesius, ka- 
Washingtone.

Kada komunistai Rt 
je areštuoja ir 
darbininkus, 
Bažnyčios vadai 
ja vyriausybių 
darbo žmonių gerove.

Vatikanas, rugp. 15 — niškos šeimos uždavinys. 
Vatikano radio stoties Laisvas žmogus, kuris yra 
kalbėtojas, atpasakojęs silpnas, negali apsiginti 
sovietų Rusijos užgrobi- nuo meškų ir vilkų. Jis tu- 
mą Lietuvos, pareiškė: 
“Mes negalime praleisti laisvų žmonių, kurie yra 
nepareiškę savo giliausios stipri, ir kurių reikalai yra 
užuojautos Lietuvai, k u-toki pat, kaip jo. Kai Ame- 
rios rankos dabar yra iš-rika vis geriau nujaučia 
tiestos prie kryžiaus. Šitas atsakomybę palaikyti ir 
Lietuvos sunaikinimas jei reikalas bus, apginti 
skelbia du faktus. Pirmas, žmonių laisvę, kaip Popie

ri ieškoti apsaugos iš kitų

Lietuvai pridėti 
savo viltį, kad Lietuva bus 
nesuvirškinama Rusijos 
bolševikiškai meškai”.

reikalau

Prancūzijos Vyriausybės 
Pagalba ūkininkams

Vichy, Prancūzija, rugp 
15 — Prancūzijos marša
lo Petain vyriausybė pa
skelbė, kad ūkininkams 
bus išdalyta du bilijoną 
frankų. Gavę vyriausybei 
pagalbą, ūkininkai galėi 
gyventi iki atsistatys ūkis 
kurios buvo karo metu su 
naikintos.

v •

da komunistas buvo išrei
kalavęs iš Lietuvos įsileis
ti savo kariuomenę. Lietu
vai nepavyko. Jos prezi
dentas dabar šaukiamas į 
Stalino komedijų teismą. 
Laisvė ir komunizmas yra 
nesuderinama.

“Antras faktas yra tas, 
kurį parodo Lietuvos su
naikinimas, kad laisvė ir 
taika yra visos Krikščio-

i
Toliau, kalbėtojas pa- ' 

reiškė viltį, kad Lietuva 1 
vėl susilauks savo išsilais- 1 
vinimo valandos. Jis sakė: s 
“Lietuvos sunaikinimas y- Į 
ra niekas kitas, kaip tik < 
nusikaltimas šaukiąs Dan- i 
gaus keršto; ir sunaikini- 1 
mo būdas buvo priešingas 
visai žmonijos civilizaci-
• • •• jai .

VOKIETIJOS VYSKUPŲ 
SUVAŽIAVIMAS

R
s Berlynas, rugp. 15 —Ka- 
j, talikų Bažnyčios vyskupai 
i- Vokietijoje turės savo pa

sitarimų suvažiavimą Fui-

doje, rugpiūčio 15—18 d. 
Kardinolas Innitzer, iš 
Austrijos taip pat daly
vaus konferencijoje.

Pasiuntinybę Berlyne
Reiškiame užuojautą 

Lietuvos atstovams, ko
vojantiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 15 — Vakar Lietu
vos ministras, Kazys Škir
pa verkdamas užleido Lie- 

bus'tuvos PnsiuHtiHybę Sovie- 
1 tų ambasadai, kaip iš jo 
i reikalavo Sovietų komisa
rų paskirta Paleckio val
džia.

p. Kazys Škirpa per 5 
dienas kovojo su Sovietų 
ambasados atstovais, bet 
neturėdamas Vokietijos 
valdžios pritarimo negalė
jo atsilaikyti. Taigi atėjus 
Sovietų komisarams, p. 
Škirpa su kitais 15 narių 
išėjo iš Pasiuntinybės 
verkdamas ir prisidėjo

per-

Didžiuose Miestuose Roose- 
velto Prestižas Mažėja '

Cairo, Egiptas, rugp. 15, 
Egipto vyriausybė įspėjo 
Mussolinio vyriausybę, 

; kad Italijos kariuomenei 
užpuolus Egiptą, vyriausy
bė prisidės prie Anglijos ir 
kovos prieš italus.

tų. Teismai duos divorsus.
Visos civilizuoto pasaulio 

tautos bažnytines jungtu
ves pripažįsta teisėtomis, 
jų tik nepripažįsta kruvi
nasis Stalinas. Divorsai 
griauna pačius visuome
nės pagrindus, naikina 
tautas. Bet komunistai at
skirų tautų nepripažįsta ir 
deda visas pastangas, kad 
jos išnyktų, kad tautinių 
susipratimų nebūtų.

Tačiau, Lietuvos gyven
tojai, kurie myli savo tau
tą ir tėvynę, kurie per 
šimtmečius jokių divorsų 
nereikalavo, ir dabar Sta
linui pinigų nemokės. Di
vorsų reikalauja komunis
tai, kurie veda ištvirkusį 
gyvenimą, reikalauja gy
vuliškos laisvės.

Komunistai, įsigalėję 
tusijoje, ne tik įvedė di- 
orsus, bet suvalstybino 
noteris ir mergaites. “Kai 
:uriose vietose sovietai 
tačiai suvalstybino mote- 
is ir mergaites nuo 17 iki 
!2 metų amžiaus. Moterys 
r mergaitės nurodytų

New York, rugp. 15 —A- 
merican Institute of public 
Opinion praneša, kad di
džiuose miestuose, kai tai, 
Philadelphia, 
New York, 
Roosevelto prestižas žy
miai sumažėjo. Tos demo
kratinės partijos tvirtovės 
pasvyro balsuoti už Will- 
kie.

Chicago, 
prezidento

lyje pasitrauktų ir visus 
Lietuvos reikalus pavestų 
Rusijos atstovybei. Bet 
kaip Berlyne, taip ir čia 
Lietuvos atstovai nesutin
ka savo tėvynės reikalų 

prie kitų iš Lietuvos pabė-1 atiduoti sovietų Rusijos 
gėlių, ir ne tik Lietuvos, 
bet ir kitų šalių, kurie su
daro tikrą armiją.

Sovietų Rusija {teikė Amerikai

Washington, rugp. 15 — 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė pareikalavo, kad Jung
tinės Amerikos valstybės 
atšauktų iš Pabaltijo val
stybių visus savo diploma
tinius atstovus ir pasiunti
nius. Tokį reikalavimą 
Stalino vyriausybė įteikė 
Amerikos atstovybei Mas
kvoje. Sovietų Rusija tokį 
pat reikalavimą įteikė vi
soms valstybėms, kurie 
turėjo atstovus Lietuvoje, 
Estijoje ir Latvijoje.

Lietuva nebegali turėti 
jokių santykių su kitomis 
valstybėmis, nes ją visiš- 

• kai užvaldė Rusija. Ameri- 
metų, kai koki gyvuliai y-’kos diplomatinis atstovas 
ra ten bolševikų visuome- T —1 ---- XT----------
nės nuosavybė. Toks mo
terų ir mergaičių suvalsty- 
binimas įvyko Kronštone, 
Saratove, Vladimire, Lu- 
goje ir kitur. Suvalstybin
ta moteris nebepriklauso 
vienam vyrui, bet visiems. 
Visos moterys ir mergai
tės nuo geg. 1 d. 1918 m. 
tampa liaudies nuosavy
bė”. (Bolševizmas: Dr. A. 
Maliauskis, pusi. 56).

I

Lietuvai, Owen C. Norem 
grįžta į Ameriką, bet dar 
yra pasilikę atstovybės' 
raštininkai ir pagelbinin- 
kai. Stalinas reikalauja, 
kad Amerika ir juos tuo
jau atšauktų.

Jungtinių Amerikos vals
tybių pasekretorius Sum- 
ner Welles pasmerkė so
vietų Rusijos užgrobimą 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių, ir pareiškė, kad čiausias..

Amerikos valdžia jas lai
ko nepriklausomomis val
stybėmis. Bet dabar gavęs 
reikalavimus iš Rusijos at
šaukti atstovus, pasekre- 
torius tik pasakė, kad da
lykas bus rimtai apsvars
tytas.

Sovietų Rusija reikalau
ja, kad visos valstybės at
šauktų savo atstovus ir 
panaikintų santykius su 
Pabaltijo valstybėmis iki 
rugpiūčio 25 dienos. Angli
ja jau savo atstovybes už
darė Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje.

Sovietų Rusijos agentai 
Amerikoje reikalauja, kad 
Lietuvos atstovai šioje ša-

pasiuntiniams.
(Berlyne Lietuvos atsto

vas Škirpa buvo priverstas 
užleisti atstovybę Sovie
tams).

Reikia tikėtis, kad Ame
rikos vyriausybė, pasmer
kus sovietų Rusijos užgro
bimą Lietuvos, nevers Lie
tuvos atstovų pasitraukti 
iš vietų.

Lietuviškieji komunistai 
sako, kad dabar Lietuva y- 
ra laisva, nepriklausoma. 
Tai kodėl Stalino vyriau
sybė neleidžia Lietuvai tu
rėtų diplomatinių santy
kių su kitomis valstybė
mis? Kaip tauta gali būti 
laisva ir nepriklausoma, 
jei visus jos reikalus už
grobė valdyti sovietų Ru
sija? Lai komunistai atsa
ko: Kas dabar Lietuvą val
do, Lietuvos vyriausybė ar 
Stalinas? Kodėl visi reika
lavimai, visi pareiškimai 
apie Lietuvą eina iš Mas
kvos? Ar Maskva yra Lie
tuvos sostinė?

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 17 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, mu
zika ir pranešimai pasieks Naujos Anglijos lietuvių 
namus oro bangomis iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausykitės gražios lietuviškos programos, kol dar ga
lime klausyti. Lai skamba mūsų dainos po šalis pla-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
JUNG. VALSTYBĖS SUTINKA 

IŠTRAUKTI ATSTOVUS IŠ 
PABALTIJO VALSTYBIŲ

Į • I, ir

Wa$hington, D. C., rugp. 
13 — Jung. Valstybių vals
tybės departamentas at
sakė Sovietams į jų reika
lavimą ištraukti savo ats
tovus iš Pabaltijo valsty
bių iki rugpiūčio 25 d. š. m.

Valstybės departmentas 
notos teksto nepaduoda, 
bet iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad Jung. Val
stybės sutinka ištraukti 
savo atstovus ir jų pagal
bininkus, o tik reikalauja 
daugiau laiko sutvarky
mui visų reikalų ir supa-

kavimui daiktų.
Jung. Valstybės, kaip tik 

Sovietų Rusija užgrobė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
savo atstovus atšaukė, ir 
nesitikėta, kad jie bus grą
žinti. Bet ten dar liko ats
tovų sekretoriai ir pagel- 
bininkai. Taigi dabar So
vietų diktatorius reikalau
ja, kad ir sekretoriai išsi
kraustytų, nes gal būti 
Stalinui nejauku sovieti- > 
zuoti Pabaltijo valstybes, 
kada jose tebėra kitų vals
tybių diplomatai.

DARBININKAS

Senatoriečiai Ginčijasi 
Kareiviavimo Klausimu

JIEMS KARAS UŽSIBAIGS, — italų kariuomenės Afrikoje kariavusių kariai, kurie pakliuvo 
į britų nelaisvę, kur nors rytinėje Afrikoje.
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PROTESTANTAS SMERKIA 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Washington, rugp. 15 — 
Senatorių rūmuose eina 
karšti ginčai dėl įvedimo 
priverstino kareiviavimo 
Amerikoje. Senatorius No- 
rris pasakė: “Priverstinas 
kareiviavimas taikos me
tu įves Amerikoje diktatū
rą, kurios mes niekada ne- 
bepašalinsime. Mes turi
me žinoti, kad Europos 
diktatoriai yra vieni kitų 
priešai, vieni kitų neap
kenčia, jie turės vieni 
prieš kitus kovoti. Kaip jie 
galės užpulti Ameriką? Jie 
neturi laivų atvežti karei
vių į Ameriką. Kaip jie 
nugalės mūsų laivyną ir 
oro galybę? Yra užtekti
nai savanorių kareivių, 
kurie apsigynimo reikalui 
sudarys tvirtą Amerikos 
kariuomenę”.

Senatorius Vanderberg 
pasakė: “Savanoriai, kurie 
dabar nori įstoti į kariuo
menę nevisi priimami. Aš 
nematau reikalo Amerikai 
įvesti priverstiną kareivia
vimą. Parodykime dikta
toriams, kad Amerikos gy
ventojai savanoriai yra 
pasiryžę apginti laisvės 
kraštą”.

Manoma, kad senatorių 
ginčai tuo klausimu tęsis 
dar savaitę laiko. Viešoji 
opinija, didžiumoje, yra 
prieš priverstiną kareivia
vimą. Piliečiai klausia vy
riausybės kame yra pavo
jus Amerikai, kad reikia 
milijonų kareivių?

Meksika Įsako Priverstinį
Kareiviavimą

pradėtas. Kiek ištiktųjų 
pridaryta nuostolių nega
lima pasakyti, nes Angli
jos vyriausybė žinių nepa
duoda. Bet pareiškė gy
ventojams, kad būtų prisi
rengę nacių užpuolimams.

Kaikurie dalykų žinovai 
sako, kad Hitleris nemė
gins kariuomene užpulti 
Angliją, bet subombar
duos jos laivyną, uostus, 
neįleis Anglijai įvežti 
maisto ir reikalingų pra
gyvenimui prekių ir tuo 
būdu privers ją badauti ir 

‘ taikytis.

Londonas, rugp. 15 — 
Vokietijos naciai visu 
smarkumu pradėjo bom
barduoti Angliją. Anglijos 

į vyriausybė praneša, kad 
{nemažiau 500 nacių lėktu
vų bombarduoja uostus, 
aerodromus, laivus, gele
žinkelius ir industrijos 
miestus. Jau ketvirtą die
ną, kaip nacių lėktuvai, 
kas dvi ar trys minutės 
skraido virš Anglijos ir 
mėto sprogstančias ir pa
degančias bombas.

Anglija yra įsitikrinus, 
kad karas visu smarkumu

v

i

džiausioje baimėje; jų as
meninė laisvė suvaržyta. 
Tie dalykai verčia laisvus 
Amerikos gyventojus at
mesti komunizmą. Šiame 
kare, Jungtinės Amerikos 
valstybės turi dėti visas 
pastangas, kad įtikinti ka
riaujančias valstybes, jog 
jos visos bus pralaimėto
jos, nebus niekam laimėji
mų, kaip tik komunizmui”.

Detroit* Mich. rugp. 15— 
Protestantų ministeris, 
Raymond J. Wade, sugrį
žęs iŠ Europos pasakė: — 
“Jei vokiečiai ir nugalėtų 
Angliją, tai dar nereiškia, 
kad Hitleris mėgintų už- 
grobti Amerikų valstybes. 
Aš manau, kad Jungtinės 
Amerikos valstybės galė
tų turėti gerus sugyveni
mo santykius su Vokietija* 
bet ne su sovietų Rusija. 
Sovietų Rusija nemėgins j 
militariniai užkariauti į
Jungtines Amerikos Vate-j 
tybes, bet jos būdas veikti i
iš vidaus sudarytų Ameri-į Sofija, Bulgarija, rugp. 
kos laisvei didesnį pavojų, 115 — Bulgarijos vyriausy- 
kain Vokieti ios nuzalėii- T ~

SOVIETŲ RUSIJA BAUDŽIA 
DARBININKUS

Roma, Italija, rugp. 15,

Rasija Remia Bulgarijos 
Reikalavimus

kaip Vokietijos nugalėji
mai dabartiniame karei 
Amerikos gyventojai ne
gali nieko gero matyti 
Marksizmo komunizme. 
Rusijos žmonės gyvena di-

• r

vos žmonėms, kurie šiomis 
The New York Times laik- dienomis kenčia didžiausią 
raštis praneša iš Romos ži- priespaudą ir persekoji-1 

Įnią, kad sovietų Rusijos mą. 
'atstovai užėmė Lietuvos 
atstovybės patalpas ir jos 
atstovus pašalino. Tas pa
daryta su Italijos Musso
linio vyriausybės sutiki
mu. Italijos vyriausybė,: 
leisdama Rusijai panaikin- i 
ti Lietuvos atstovybę, pri-: 
pažįsta, kad nepriklauso-! 
mos Lietuvos nėra, kad ji 
yra tik dalis Rusijos, ir so
vietų Rusija tvarkys visus 
lietuvių reikalus. Sovietų 
Rusija taip pat Italijoje 
panaikino Latvijos ir Esti
jos atstovybes.

Tuo pačiu metu Popie
žius Pijus XII turėjo pasi
kalbėjimą su Stanislovu 
Girdvainiu, kuris pirm Ru
sijos užgrobimo, buvo Lie
tuvos atstovas šventajam 

L Sostui. Popiežius pareiškė 
i giliausią užuojautą Lietu-

v •

Amerikos Atstovas Belgijai 
SuęrĮžo

Washington, rugp. 15 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių atstovas Belgijai Į 
John Cudahy sugrįžo, vy-į 
riausybės įsakymu, į Ame
riką.

Londone jis pareiškė, 
kad Belgijai ir kitoms Eu
ropos valstybėms gręsia 
badas. Bet Amerikos vy
riausybei labiausia nepati- . 
ko jo pasakymas, kad’ 
“Vokietijos kareivių elge
sys Belgijoje buvo visais 
atžvilgiais tvarkingas”.

Jam įsakyta tuojau su
grįžti į Ameriką ir savo; 
pareiškimus vyriausybei; 
paaiškinti.

gšų darbininkų ir lengvai 
juos tenubaudė. Tai suži
nojęs komisaras Ričkoff 
įsakė tuos teisėjus paša
linti ir darbininkams uždė
ti aštrias bausmes.

Darbininkai, kurie dėl 
kokios priežasties negali 
ateiti į darbą, ar pavėluo
ja, ar palieka darbą ir ieš
ko kitur, baudžiami kalėji
mu. Ričkoff pavarė vieną 
teisėją, kuris atidėjo dar
bininkui baųpmę, kitą, ku
ris tik pabarė darbininką, 
kad jis neatėjo vieną die
ną į darbą. Jis pašalino 
vieną Maskvos apskričio 
moterį teisėją, kad ji ne
nubaudė darbininkų į kalė
jimą ir dvi moteris teismo 
raštininkes.

Tų nelaimingų teisėjų, 
kurie pasigailėjo darbinin
kų, likimas žinomas. Kas 
patenka į Stalino nemalo
nę, tas “likviduojamas” — 
nužudomas.

Ar taip komunistai rūpi
nasi darbo žmonių gerove?;nešė, kad jos lakūnai nu- 

---- ------------------------------ skrido per Šveicariją į Ita
liją ir subombardavo Mi
lano, Caproni ir Turino 
miestuose lėktuvų fabri
kus Fiat. Iš Romos praneš
ta, kad 22 žmonės nužudy
ta ir 50 sužeista. Anglijos 
lakūnai taip pat bombar- 

: davo Aleksandrią, Tortoną 
ir Augustą.

Maskva, rugp. 15 —Laik
raštis “The New York 
Times”, rugp. 10 d. 1940 
m. praneša, kad sovietų 
Rusijos teisingumo komi
saras N. M. Ričkof . įsakė 
pašalinti iš vietų,;tuos tei
sėjus, kurie neskaudžiai ir 
neaštriai baudžia darbi
ninkus.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė dabar išleido įsaky
mus, kad darbininkai turi 
dirbti ilgas valandas, ne
turi pasivėluoti į darbą, ir 
negali pasitraukti nuo vie
no darbo ir eiti kito ieško- 

______ ti. Sovietų Rusijoje Stali- 
ginklų fabrikus. Londono ’ Pa^i*nti visą

apskričio miestuose vy- ;>»dustnW ir 1sdirbystę. 
riausybė įsakė iškasti gat-| Darbininkai, kurie pasi- 
vių šviesų geležinius stul- j vėluos į darbą, nepadirbs 
pus ir juos gabenti į karo kiek įsakyta, arba pasi- 
fabrikus.

bė praneša, kad sovietų 
Rusija remia jos reikala
vimą atgauti iš Rumunijos 
Dobrujos provinciją. Bul
garija visados buvo palan
ki Sovietų Rusijai.

1
LATVIJOS KAPITONAS 

NEPAKLAUSĖ STALINO

Darbininkų Unija Pasmerkė

Meksika,* rūgp. 15—Mek
sikos vyriausybė išleido į- 
statymą, kuriuo visiems 
vyrams nuo 18 iki 45 me
tų i amžiaus, paskelbtas 
priverstinas kareiviavi
mas.

St. Louis ,Mo. rugp. 15— 
(NC) — Automobilių dar
bininkų ClO unija, savo 
kongrese išnešė rezoliuci
ją, griežtai pasmerkiant 
sovietų Rusijos diktatūrą 
ir užpuolimo karus.

Gafvty Stulpai Kanuolis 
Prieš Vokiečius

ttmnkai Išreikalavo 
vKkshį Aflygmnną

• trauks nuo darbo bus 
smarkiai baudžiami.

Bet atsirado Rusijoje ke- 
i Ii gailestingi teisėjai, kurie 
pildydami Stalino įsaky
mus, vis gi pasigailėjo var-

Londonas, rugp. 15 — 
Anglijai trūksta plieno ir 
geležies. Vyriausybė pra
šo Žmonių sunešti visus 
skardinius indus ir puo
dus, kuriuos veža į karo

New York, rugp. 15 — 
Drabužių išdirbystės dar 
bininkai, po vienos dienos 
streiko, susitaikė su darb
daviais ir išgavo didesnį 
atlyginimą.

I

ITALIJOS IR GRAIKIJOS 
GINČAI i

VAL60M0JĮI DAIKTU KRAUTUVES
Slrtctl pas biznierius mėaą, vaHtua, tartoves Ir kitokiu* daiktus, kurta 

MralMatl M9arMnink«* aptlmska, nes JM parduoda tvle*lus produktus Ir ma
liniai patarnauja. Nulją | Mlą kurtą krautuvą pasakyklta, kad jų skelbimą 
ptartėta “Darbininke".

Pmaflac ftudtmanac rvrmo VHstiiiKiiraa
CRB8CENT ATĖNUS, 

Telephone COLumbia 8702 
20 SAVIN HTLL AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

PerT±3
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Įvesk Vienodą Sihimą l Savo Namus į
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Ut »139.00 galite i boileri įdėti Oil burnerj su tanku ir pilnu įren- g 
glmu. Tik pasuksi gtuikg Ir turtai tokią gilumą, kokią norėsi. Nėra S 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti Ir nereikės pradėti S 
mokėt Iki Spalių • October mėnesio. Nelaukite rudens, nes Įdėjimas i 
pabrangs.

JOSV LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Roma, rugp. 15 — Itali
jos Mussolinio vyriausybė 
kaltina Graikijos valdžią 
už Albanijos diplomato 
nužudymą. Italijos spauda 
rašo: “Kas skriaudžia Al
baniją, tas skriaudžia Ita
liją”.

Tarp Italijos ir Graikijos 
vyriausybių eina ginčas 
dėl nustatymo rubežiaus 
tarp Albanijos ir Graiki
jos. Sakoma, kad Mussoli
ni reikalaująs Albanijai 
daugiau teritorijos iš 
Graikijos.

Nemanoma, kad tarp tų 
dviejų valstybių iškils ka
ras, bet Anglijai karą pra
laimėjus, italai sako, jie 
susitaikys su Graikija.

i
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Rio De Janeiro, Brazili
ja, rugp. 15 — Latvijos 
prekybinis laivas Everal- 
da, prikrautas vežti 6,000 
tonų manganezo į Jungti
nes Amerikos valstybes, 
gavo Sovietų Rusijos įsa
kymą tuojau plaukti į

Murmanską. Laivo kapito
nas atsisakė klausyti Mas
kvos įsakymo. Kitam 'Lat
vijos laivo Ciltvaira kapi
tonui taip pat buvo įsaky-i 
ta plaukti į Rusijos uostą, 
bet ir tas atsisakė Stalino 
klausyti.

Socialės Apdraudos Akto 
Naudos Ir Pilietybė

Uždirbu

ANGLIJA BOMBARDAVO 
ITALIJOS MIESTUS

Londonas, rugp. 15 —
Anglijos vyriausybė pra-

—
kime pranešė, kad per ket- j 
virtą metų dalį, draugijai 
sušelpė 8,404 šeimas.

Sovietą Rusija Panaikino 
Politinius Komisarus

Graikijos vyriausybės pa
skelbti karą Italijai, ir sy-; 
kiu su Anglija kovoti prieš 
Italiją ir Vokietiją, negali
ma pasakyti. Italija sako, 
kad Graikija neišlaiko ne 
utralumo ir [ 
glijai aliejaus ir kitų rei
kalingų prekių.

I

nęisiaiKO ne- ^mzuBtee I alviteml Rfmhaf pristato An- *”nr,r»* i--------•

Japonai Bombarduoja
Kinijos Miestus

I

Klausimas
$25. į savaitę fabrike. Jau 
turiu 64 m. amžiaus ir ke
tinu atsistatyti nuo darbo 
sulaukęs 65 m. 1930 m. ta
pau Amerikos piliečiu, bet 
mano žmona, pačių metų 
vis Švedijos pilietė. Ar ji 
galės gauti socialės ap
draudos pensiją? Kiek mes 
abu gausime?

Atsakymas — Gauti ap- 
draudą sulig Socialės Ap
draudos Akto, darbininkas 
ir jo žmnoa neprivalo būti 
Amerikos piliečiai. Jeigu 
atsistatydinsi nuo darbo 
1941 m., ir jeigu tamstos 
vidutinė alga nuo 1937 m. 
buvo $25. per savaitę gausi

duoja OMIją

Maskva, rugp. 15 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
įsakė panaikinti politinius 
komisarus Raudonoje ar-Į mėnesinę apdraudą iš $39. 
mijoje. Suomijos - Rusijos per mėnesį. Bet dėl tikrų 
karo metu Stalino vyriau- informacijų ir ką daryti, 
sybė patyrė, kad politiniai kreipkis prie vietinio So- 
komisarai trukdė armijos cialės Apdraudos Boardo 
vadų veiklą. i ofiso. FLIS.

REIKALAUJA AMERIKOS 
LAIVŲ ANGLIJAI

Hague, Olandija, rugp. 
15 — Anglijos lakūnai 
bombardavo Olandijos į- 
vairias vietas, daug namų 
sunaikino; Amsterdame 
sugriovė Welhelmina ligo
ninę, Castricume senelių 
prieglaudą, kurie užmušta 
du žmones, kiti sužeisti.

Washington, rugp. 15 — 
Generolas John J. Per- 
shing reikalauja, kad A- 
merikos vyriausybė pasių
stų Anglijai bent 50 kari
nių laivų, jos 
Vokietiją.

Senatorius 
VValsh, į tai 
pasiuntimas

Jis sako: “Arba mes tu
rime eiti į karą ir duoti vi
sa, arba nesikišti ir laivus 
laikyti savo krašto apgy
nimui. Tie, kurie nuo pra
džios reikalavo, kad mes 
įstotume į Europos karą, 
dabar reikalauja ten siųs
ti laivus. Pasiuntimas ka- 

• rinių laivų Anglijai didžiai 
! nusilpnintų mūsų krašto 
| apgynimą”.

Chungking, Kinija, rug
piūčio 15 — Devyniosde- 
šimts Japonijos lėktuvų 
vertė sprogstančias bom
bas į Kinijos laikinės sos
tinės miestą Clrunking. 

onių 
usijos

Suteikė Pagalbą Beturčiams
karui prieš

Anglija yra pasižadėjus Daugiaū kaip 50 žmonių 
ilitariniai pagelbėti Grai- užmušta. Sovietų Rusijc- 

kijai.. Ar šitas albano nu- atstovybes namas subom- 
žudymas yra priekabis Į barduotas. *

militariniai pagelbėti Grai

w« a.

David I. 
atsakė, kad 

Amerikos 
Vincento Pauliečio Drau-: karinių laivų į Angliją, bū- 
gijos nariai, savo susirin-ltų “karo veiksmas”.

Philadelphia, Pa. rugp.
15 — Šios diecezijos šv.



Penktadienis, Rugpiūčio 16, ’40 DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tuesday and Fnoay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa 
-------- by----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
Bnlered M second-class matter SepL 12, 1915 at the post atties at Boston, 

Mass under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at apecial rate of postage provlded for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ------------------- $4.00
Domestic ence per week yearly $2.00 
Forelgn yearly _____________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

DARBININKAS

J MirėPrel. Jono Ambolo
SbMK

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___ ______ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

SM Weet Broadway, South Boston, M.
Telephone SOUth Boston 2C80.

Daugiau Religijos
Pažvelgę į pasaulio istoriją, pamatysime nuolati- j 

nius karus, perversmus, revoliucijas. Yra buvę karų, : 
kurie tęsėsi septynis, dešimtį, trisdešimtį ir net šimtą 
metų. Apšvietai kylant ir žmonijai kultūrėjant, rodos, 
tokios baisenybės turėtų išnykti ar bent sumažėti. Kur 
tau. Juo daugiau žmonija kultūrėja, juo karai darosi 
dažnesni ir žiauresni. Dabar jau susilaukėm tokio lai
kotarpio, kad ir pati civilizacija atsirado pavojuj, nes 
žmonija visiškai grįžta į barbarizmo laikus. Skirtumas 
tik toks, kad patobulėjo žudymo įrankiai. Reiškia, 
žmogaus mokslas ir sumanumas panaudojamas ne 
būklės pagerinimui, bet jos sunaikinimui. Pavyzdžiui, 
toks stebėtinas dalykas kaip oru lakstymas daro tiek 
žalos moderniniuose karuose, kad tenka gailėtis, jog 
tas oru skraidymas iš viso buvo išrastas. Be jo šių 
dienų karai nebūtų tiek baisūs ir pražūtingi.

Ne vienas mokslininkas ir moralistas laužo sau 
galvą, kodėl taip yra? Kodėl su mokslo pažanga ir iš
radimų tobulėjimu žmonija vis smunka žemyn civili
zacijos ir dorovės atžvilgiu? Atsakymo ieško visur, bet 
niekur jo nesuranda. Paprastai buvo mėgiama teigti, 
kad žmonija dar tamsi ir dėlto savytarpy taip žiauriai 
kovoja. Mokslas ir apšvieta sušvelnysią kietą storžie
višką žmogaus prigimtį ir pasauly palaipsniui užvieš
patausianti ramybė ir laimė. Bet — ką gi matom rea
lybėj? Vokietija, viena iš kultūringiausių pasaulio ša
lių, šiandie elgiasi kaip paleistas nuo saito pasiutęs 
bulius, ardąs viską, kas jam pasisuka ir tiek mokslu ir 
išradimais įsigalėjęs, kad nieks nepajėgia jo suvaldy
ti. Vokietija, mokslininkų ir išradėjų tėvynė, virto ci
vilizacijos ardytoja, sutarčių laužytoja, visų dorovinių 
principų paneigė ja — ar tai ne keista? Čia tai tikras 
galvosūkis, kurio mokslininkai nebesiima išrišti. Tad 
tenka mesti į šalį tas teigimas, kad vien mokslas žmo
niją lavina, tobulina ir padaro kultūringesnę, geresnę, 
laimingesnę.

Viena tik Katalikų Bažnyčia duoda tikslų atsaky
mą. Ji kukliai, bet primygtinai kartoja tą seną, bet 
neužginčyjamą ir nieku nepalaužiamą tiesą, kad žmo
nijos nelaimė glūdi tame, jog ji pamiršo ir net paneigė 
religiją, kuri vienų viena palaiko dorovinę žmogaus 
sveikatą. Tą atsakymą pats gyvenimas ko aiškiausiai 
patikrina. Ieškoma atsakymo visur, o atsakymas čia 
pat: daugiau religijos. K.

Visu griežtumu pasmer- : 
cė Lietuvos okupantus — < 
Rusijos komunistus ir taip 
iat savuosius, lietuvius, 
komunistus, kurių ranko
mis pasmaugta Lietuvos 
žmonių laisvė ir uždėta 
jiems žiauri, aziatiška 
priespaudos našta; piktin- 
damies didžiuoju Maskvos! 
ir jos sudarytos Paleckio 
“vyriausybės” ir “liaudies 
seimo” biauriu smurtu, 
privedusiu lietuvių tautą 
prie baisios šiandieninės 
tragedijos, mes ALRK Fe
deracijos Tarybos suva
žiavime, 1940 m. rugpiūčio 
mėn. 9 d., dalyviai, mato
me gyvą reikalą atsišaukti 
į kiekvieną lietuvį, prime
nant, kad atsižvelgiant į 
dabartinį Lietuvos ir visos 
mūsų tautos tragingą pa
dėtį, reikia sukaupti visas 
savo jėgas kovai už Lietu
vos laisvę ir tautos gyvy
bę.....

Mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų, vaidmuo darbų 
ir kovų arenoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės iš
gavimo buvo didelis. Mes 
nudirbom daugiau negu 
kitos grupės ne vien dėl to, 
kad buvome gausingesni, 
bet dėl to, kad buvome ge- 

' riau organizuoti, kad įstai
gų ir mokyklų turėjom. 
Matydami, kokie darbai 
dabar mūsų laukia, ener
gingai raginame pasilikti 
ištikimais mūsų tautos sū- 
nais ir dukterimis ir tą iš
tikimumą demonstruoti- 
ryžtingu darbu ir pasiau
kojimu.

Kad daugiau padėti Lie
tuvai, kad išlaikyti visas 
tautines brangenybes, bū
tinai reikia:

1. Priklausyti prie lietu
vių parapijų ir remti visus 
parapijų ir tose parapijose 
veikiančių lietuvių katali
kų draugijų ir organizaci
jų skyrių darbus.

2. Priklausyti bent prie 
vienos lietuviškos katali-

Sekmadienį, rugpiūčio 4 d. mi
rė Monika Ambotienė, 65 metų 
amžiaus, gyv. Jewett, Conn. Ve
lionė buvo prei. Jono Amboto 
brolienė. Paliko dideliame nu
liūdime 4 sūnus ir 3 dukteris.

, , A. a. Monika Ambotienė pa
šarams reikalaujant, palaidojo Lietuvos nepriklauso- laidota, iškilmingai iš švč. Ma- 
mybę, yra pasiųsta į Kauną sekančio turinio protesto rijos parapijos bažnyčios, šer- 
telegramos: Į menyse ir laidotuvėse dalyvavo

ir prel. Jonas Ambotas.
Velionė paėjo iš Lietuvos, 

Jurbarko.
Reiškiame gilią užuojautą 

prel. J. Ambotui, Hartfordo lie
tuvių par. klebonui ir velionės 
šeimai.

Washington, D. C. 1940 m. rugpiūčio mėn. 12 d. 
§1. LIETUVOS ATSTOVŲ PROTESTAI. Čia gau 

ta žinia, kad p. Stasys Lozoraitis, Lietuvos Ministras 
Romoje ir p. Stasys Girdvainis, Lietuvos Ministras 
prie Šv. Sosto Vatikane, ryšiumi su “liaudies seimo” 
1940 m. liepos 21 d. rezoliucija, kuri, svetimiems komi-

Iš Mūsų Veikimo Centro
Amerikos Lietuvių Katalikų Žodis

The Lithuanian Roman Ca- 
tholic Federation is an organi- 
zation formed by various natio- 
nal organizations and local so- 
cieties that are active in the 
numerous Lithuanian colonies 
throughout the United Statės. 
Its membership is limited to 
native Lithuanians and their 
descendants and only to those 
who are unalterably loyal to the 
United Statės Govemment. The 
purpose of the Federation is to 
co-ordinate any activities of 
the various societies in the pro- 
motion of their civic and cultu- 
ral life in the United Statės and 
to keep alive the American Way 
of life in Lithuania.

On the Ninth day of August, 
1940, the aforesaid Federation 
held a conference in Pittsburgh, 
Pa. At which time and place the 
folloving resolution was adop- 
ted, to wit:

WHEREAS: The Govemment 
of the United Statės was the 
first of the Great Powers 
recognize the Govemment 
Lithuania, and

WHEREAS: In that act 
Recognition the Govemment
the United Statės made the

Russia, and 
of that difference,

kiškos organizacijcs ar 
draugijos.

3. Būti Lietuvai Gelbėti , 
Fondo skyriaus nariu ir 
per jį mokėti tautos reika- ' 
lams mėnesiui ar bent me
tinį mokestį.

4. Leisti savo vaikus į 
lietuviškas mokyklas ir 
tas mokyklas visokeriopai 
remti ir stiprinti.

5. Traukti draugijas dė
tis prie mūsų veikimo cen
tro ALRK Federacijos, vi
sur suorganizuojant jos 
veiklius skyrius.

6. Būtinai užsiprenume
ruoti bent vieną lietuvių 
katalikų laikraštį, jį su 
atsidėjimu skaityti ir visu 
kuo remti jo leidimą.

7. Būti ištikimu netik 
lietuvių tautai ir jos šven
tiems siekimams atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę, 
bet ir Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, kurios 
tiek daug palankumo rodo 
mūsų tautai ir kurios tiek 
daug gero Lietuvai ir lie-

’ tuviams yra padariusios.
8. Remti tas lietuvių į- 

staigas ir biznio įmones, 
kurių savininkai ar vedė
jai nedvejodami remia lie-Į 
tuvių tautos sąjūdį dėl ne
priklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo.

9. Plačiai paskleisti lietu
vių tarpe šūkį “savas pas] 
savą” ir jį vykdyti į gyve
nimą.

10. Raginti tėvus su sa
vo vaikais namuose ir se
nesniuosius su jaunimu 
kalbėt gryna lietuvių kal
ba, kad išlaikyti senąją iri §2. KARALIAUS DOVANA LIETUVOS NEPRI- 
gražiąją kalbą gyva. KLAUSOMYBĖS VADAVIMO REIKALAMS. Pasiun?

Pradėdami darbą padėti tinybė Vašingtone yra gavusi tokį pavyzdingą, galima 
Lietuvai atgauti nepri- sakyti karališką laišką: 
klausomybę, mes aiškiai 
pasisakome, kad stovėsi
me už laisvą, nepriklauso-1 
mą, demokratišką Lietuvą 
ir už tokią jos valdžios 
formą, kokia buvo pa
skelbta Lietuvos Tarybos 
Nepriklausomybės Dekla
racijoj 1918 m. vasario 16 
d. ir įgyvendinta Steigia
mojo Seimo.

ALRK Federacij os 
Sekretoriatas.

telegramos:

I

sulaužusios sutartis tarptautines teisės

L.P.2
§1-

Washington, D. C. Rug-

TELEGRAMA Iš ROMOS (pasiųsta rugpiūčio 1 d.):

“Dėl tariamojo seimo liepos dvidešimts pirmo
sios nutarimo invest Lietuvoje sovietų santvarką, 
injungti Lietuvą Sovietų sąjungon pareiškiu, pri- 
mo
nuostatus užpuolusius Lietuvą, svetimos valsty
bės karinėj okupacijoj, priespaudoj, terore suda
rytas tariamasis seimas nėra lietuvių tautos ats
tovybė, bet okupanto įrankis; secundo — jo nuta
rimai nereiškia lietuvių tautos valios nėra priva
lomi lietuvių tautai nei man teisėtam nepriklauso
mos suvereninės Lietuvos Valstybės atstovui; ter-
tio — su pasibaisėjimu protestuoju prieš išdavi- piūčio 3 d. Šią dieną Mas- 
kišką nutarimą, kuriuo kėsinamasi panaikinti pa- kvoje Lietuva tapo įjungta 
sišventimu ginkluotomis kovomis atstatyta. Kol 
plaka lietuvių širdys bus kovojama už senos gar
bingos Lietuvos Valstybės atstatymą. Nepriklau
soma Lietuva prisikels.

Lietuvos ministeris Lozoraitis.”

TELEGRAMA Iš VATIKANO:

“Tegyvuoja Lietuva, laisva nepriklausoma, 
kurią veltui laidojat. Protėvių dvasia, Daukanto, 
Basanavičiaus darbai, Maironio giesmės, visų tau
tiečių pastangos vėl prikels ją savarankišką di
džią. Ji spindės dar skaistesnė, neteršiama papirk
tų išdavikų bus dar grynesnė nuplauta naujų kan
kinių ir didvyrių kraujo. Protestuodamas prieš 
niekšingą menkystę parduoti Lietuvą, žinau, kad 
mano balsui pritaria visas kraštas nuo Aušros 
Vartų ligi Birutės gimtinės, nuo Vaižganto tėviš
kės ligi Kudirkos kapo pritaria visi žmonės, ku
riems jūs svetimais durtuvais užgniaužėt žodį. 
Lietuvos ministeris prie Švento Sosto Girdvainis.”

“Auką aukuoju už tai, kad aš atjaučiu savo 
gimtinę šalį dabartinėse aplinkybėse, taipgi užjau
čiu ir Jums.

“Mano auką (10 dol.) teikitės suvartoti kas 
link Jūsų geriausios nuomonės, — Lietuvos nepri
klausomybės gelbėjimo reikalams. Viso jumis ge
riausio, su aukšta pagarba,

(Amerikos kareivis) J. Karalius.”

į Sovietų Sąjungą ir for
maliai padaryta Rusijos 
dalimi. Kadangi toksai ak
tas nesuderinamas su 
tarptautiniais nuostatais 
bei sutartimis, tai Lietu
vos Atstovas p. Žadeikis iš 
savo pusės padarė irgi for
malų protestą.

Tą pačią dieną (rugpiū
čio 3) iš Kauno pasigirdo 
žinios (United Press), kad 
ten Paleckio ministrų ka
binetas atėmęs pilietybę 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovui Vašingtone ir dar 
kitas bausmes uždėjęs už 
tai, kad jis protestavęs 
prieš svetimos kariuome
nės įsiveržimą į Lietuvą ir 
Lietuvos nepriklausomy
bės nusavinimą.

Dėl pilietybės “atėmimo” 
p. Žadeikis pareiškęs nuo
monę, kad nepriklausomos 
Lietuvos pilietybę jis tebe
turi, nes tą pilietybę galė
tų atimti tik konstitucinės 
Lietuvos Vyriausybės or
ganai; sovietinės Lietuvos 
pilietybės iš jo atimti irgi 
negalėjo, nes jis tokios pi
lietybės ir neturėjęs.

§2.
“Lithuanian Citizens Club of 

Gediminas, Miners Mills, Pa.”, 
liepos 28 d. yra priėmęs tokią 
rezoliuciją:

“Kadangi Lietuvos Valstybė 
šių 1940 metų 15 dieną birželio 
buvo okupuota per Sovietų Ru
siją;

“Kadangi Lietuvos piliečiai 
buvo verčiami balsuoti už kan
didatus parinktus per imperia
listinės Rusijos komisarus ir po 
baime raudonarmiečių durtuvo;

“Kadangi balsavimai įvykę 14 
ir 15 liepos Sovietų Rusijos ka
riuomenės okupacijoje, svetimai 
rankai diriguojant, yra tautos 
valios falsifikacija ir uzurpaci- 
ja Lietuvos tautos suverenumo;

“Todėlei mes ištikimi Suvie
nytų Valstybių Amerikos pilie
čiai lietuviai šiuomi protestuo- • 
jame prieš tokį šeimininkavimą 
ir pataikavimą visokiais būdais 
Sovietų Rusijos komisarams, 
kur net ir Lietuvos nepriklauso
mybė laidojama po globa Sovie
tų Rusijos per Lietuvos hipokri- 
tus;

"Todėlei Gerbiamas Ministeri, 
malonėkite ir ant toliaus atsto
vauti Lietuvos Valstybę ir būti 
sargyboje, kad galutinai nepa
tektų į Maskvos meškino nas
rus; mes gi iš savo pusės pasi
žadame ir ateityje teikti savo 
brangiai Lietuvai tėvynei kaip 
moralę taip ir materijalę pagel- 
bą sulig savo išgalės”.
KOMITETAS:

— Julius Derrius 
— Vincas Zitkaitis 

— Vinraa Lugauckas

jelieve a lie — that is, that all 
of this was done by the reąuest 
of, and at the behest of the 
Lithuanian Government and 
the People of Lithuania, so

THEREFORE BE IT RE- 
SOLVED: To reąuest the
Government of the United 
Statės, to protest against the 
aforesaid acts of the Russian 
Government — to the end that 
the Govemment of Lithuania 
may again be re-established as 
an independent Republic with 
all the rights and priviledgeJ neighbors, 
contained in such a status and

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED: That the Govem
ment of the United Statės 
should outlavv the Communist 
party in the United Statės and 
it should sever all diplomatic 
relations with the Soviet Union 
and

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED. To thank the Presi- 
dent of the United Statės 
Franklin Delano Roosevelt for 
the interest he has shown in 
this problem which is so dear 
to the hearts of all loyal Lith
uanians in the United Statės, 
and

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED: To send a copy of gerai 
this resolution to the President 
of the United Statės.

Matas Zujus, President
American Lithuanian Roman

Catholic Federation;
Attest Leonardas Simutis, 

Secretary.

Rugpiūčio 14 d. š. m. lai
doje “Boston Post” štai ką 
rašo apie Lietuvą:

LITHUANIA

“PABĖGĖLIŲ SKAIČIUS KASDIEN DIDĖ
JA. YRA SUSIDARIUSI DRAUGIJA PABĖGĖ
LIAMS ŠELPTI; VALDYBA SUDARO VISU SRO
VIŲ LIETUVIAI. REIKALINGA SKUBI PAGAL
BA; PRAŠOME KREIPTIS J TARPTAUTINI 
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ IR Į ATATINKAMAS LIE
TUVIU DRAUGIJAS BEI ĮSTAIGAS; AUKAS 
SIŲSTI DRAUGIJOS PIRMININKO STASIO 
KUZMINSKO VARDU IR ADRESU.”
Ši žinia rodo ir tai, kad nepaisant to, kad Lietuvos-

definite statement that the 
Lithuanian nation was a sepa- 
rate entity and different than 
its neighbor 
because
there was no dis-membering of 
the latter, and

WHEREAS: The Russian
Govemment recognized the 
Govemment of Lithuania and 
by that act guaranteed to the 
Lithuanian nation its right to 
and independent existence; and 

WHEREAS: The Lithuanian 
Govemment proved to the 
world that it could govem itself 
successfully and it served its 
people satisfactorily. The people 
progressed culturally, religiuos- 
ly, nationally and intematio- 
nally, and

WHEREAS: The Govemment 
and the people of Lithuania, 
werfe compelled to submit to 
the loss of their national ex- 
istence, through duress anc 
force exereised by Russia, and

WHEREAS: The Russian
Govemment has now annexed 
Lithuania and although this 
act was done by force and sub- 
terfuge, the Russian Govem
ment would have the worlc

to 
of

of 
of

Panašus amerikiečių karališkas nusiteikimas link 
Lietuvos nelaimės yra gan greit visuotinas (išskyrus 
penktakojus pavergimo šalininkus). Ryšium su Lietu
vos bonų apmokėjimo sustojimu pasėkoje nepriklau- 

Ka Kiti Ratn Anir Iirtinra Įsomybės atėmimo, vienas-kitas patrijotingas lietuvis
MII noSU Apie ueiuTę Įsjū|0 bonus ir kuponus aukoti tos nepriklausomybės 

išvadavimo reikalams.
§3. LIETUVIAI PABĖGĖLIAI PRŪSUOSE, šalę 

nepriklausomybės vadavimo uždavinių dygsta ir kito
kių reikalų: štai čia per Pasiuntinybę telegrama krei
pėsi Vokietijos pabėgę iš Lietuvos piliečiai prašydami

The majority of Lithuanians Į paramos: 
in the old country are very 
religious people, not unlike their 

the Poles. The 
churches are integral parts of
every community. The faith of 
church-goers is impressive to 
tourists. One of the great corn- 
erstones of Lithuanian religious 
life is the church marriage.

Now Russia has banned these 
marriages and they will hence- 
forth be performed by commis-Į jog sįena yra apgulta kariškomis sargybomis,
sars. This wiii be a bitter pili betgi žmonės kaip tai pasprunka nuo sovietizacijos 
for the people to swallow, on malonumo ir keršto.
the heels of conąuest. It adds 
another reason for myriad mil- 
lions to wish for change in the 
godless govemment of the 
Sovietą.

Iš to kas pasakyta mes 
galime suprasti, kad švie
sesnieji amerikiečiai labai 

i pažįsta lietuvius, 
.Lietuvą ir Sovietų Rusiją. 
| Todėl kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės šiais 
laikais gal bus lengvesnė, 
nes nebereikės įtikinėti a- 
merikiečius kas yra lietu-

I

Didžiausias pasaulyje laivas S.S. Bremenas, plau
kiąs Panamos kanalu. Parodoma, kad Panamos kana
las yra didelis patogumas susisiekimui Pacifiko su At
lanto vandenynais. .,



Penktadienis, Rugpjūčio 16, ’40

Komunizmas Ir Religija
Komunistai sako, kad jie 

duoda žmonėms tikybos 
laisvę. “Mes žmonėms ne- 
draudžiame tikėti, kas no
ri tikėti, eiti į bažnyčią, tai 
jo dalykas*’. Tai begėdiš
kai melagingos kalbos. 
Komunistai visu žiaurumu 
ir šėtoniška neapykanta 
kovoja prieš tikybą, nes 
komunizmas ir religija y- 
ra taip skirtingi kaip die-

na ir naktis, kaip mirtis ir 
gyvybė. “Religiją ir ko
munizmas yra nesuderina
mi tiek teorijoje, tiek 
praktikoje” (A. B. C. Ko
munizmas, pusi. 246). Pa
čių komunizmo vadų raš
tai, kalbos ir darbai aiš
kiai parodo, kad komunis
tai yra nusistatę panaikin
ti tikybą ir tikinčiuosius 
išžudyti.

Paskelbia Kova

“Religija yra nuodai, tus atsidėjusiai kovoti
žmonėms. Žmonės negalės prieš religiją, 
tikrai būti laimingi iki re
ligija nebus panaikinta”. 
Taip sako komunizmo tė
vas, Karolius Marksas, sa
vo knygoje “Das Kąpitąl”. 
Savo pasekėjams jis įsako 
kovoti prieš visas tikybas, 
o ypač Krikščionybę. Pie
vas, pomirtinis gyvenimas, 
komunistams yra “seno
vės prietarai”, prieš ku
riuos reikią kovoti.

Frederick Ęngels, Mark
so draugas, sako: “Mūsų 
pasaulinės revoliucijos į- 
kūrime absoliučiai nėrą 
vietos Dievui”. Marksas 
taip pat ragino komunis-

“Markso mokslas yra 
materializmas. Mes turime 
kovoti prieš religiją. Tai 
yra ABC viso materializ
mo, taigi ir Marksizmo. 
Mes turime žinoti kaip 
prieš religiją kovoti. Už tąi 
materializmo mokslu mes 
turime aiškinti žmonėms 
tikėjimo ir religijos atsira
dimą. Marksistas turi būti 
materialistas, tąi yra reli
gijos priešas. Religija yra 
nuodai žmonėms. Mūsų 
programa reikalauja sklei
sti bedievybę” (Leninas: 
“Proletari”, No. 45, geg. 
13, 1909).

Laike Demokratų partijos konvencijos - seimo, kuris įvyko Cbicago, UI., kur buvo išrinktas Prezidentas 
Rooseveltas trečiam terminui kandidatu į J. V. Prezidentus, buvo partijos vadams nemažai galvosūkio, 
kaip paruošti partijos sėkmingą platformą, kurios pagalba būtų galima pravesti savo kandidatą į preziden
tus. šis vaizdas ir parodo posėdžiaujančius senatorius. Iš kairės į dešinę sėdi: Senatorius Pat McCarran iš 
Nevada; Senatorius Pat Harrison iš Mississippi; Malcolm McConihe, District of Columbia ir Senatorius Da- 
vid Walsh of Massachusetts.

Heapykantos Mokslas

t- t -i.

Neteisingi Įtarimai

tąm ne vieta komunistų 
partijoje. Jei komunistas, 
partijos narys, tuo, ar kitu 
būdu paturi tą ar kitą ti
kybą, tai jis tuo pačiu stip
rina buržuazijos ■ įrankį, 
paskirtą darbininkams 
naudoti. Komunistai gali 
būti vien bedieviais” —

Lietuviškieji komunistai 
pilnai seka komunizmo va
dų įsakymus ir velniška 
neapykanta kovoja prieš 
religiją. Leninas komunis
tams įsakė: “Religija turi 
būti panaikintą. Geriausis 
kraštas bus bedievių kraš
tas. Jei religija savaime 
ramiai išnyktų, mes galė
tumėm ją toleruoti. Bet 
jei ji priešinsis komuniz
mui, mes jos išnykimą pa
greitinsime žiaurią kova 
prieš ją.”

“Lai pebūna apsileidimo 
religijos klausimę. Prieš 
religijos nesąmonių sklei
dėjus, prieš
kurie nuodija darbo žmo
nių protus, 
partija privalo kovoti”. — 
(Stalinas: Bezbožnik, lapk. 
17, 1934 m ).

“Mes neapkenč i ą m e 
Krikščionybės ir Krikščio
nių; net .ir į geriausius 
juos, mes turime žiūrėti,

dvasiškius,

Jei komunistai nekovotų 
prieš religiją, jie turėtų 
komunizmo mokslo atsiža
dėti. Lietuvos komunistų 
laikraštis “Balsas”, No. 
20, pusi. 390,1932 m. rašė: 
“Bedieviai mąrksistąi mo
ko, kad kol bus Raudoji
mas, tol bus ir tikybos,
kaip naudotojų įrankis^ (“Balsas”, 1932). 
Kada bus nuverstas nau
dotojų viešpatavimas vi
same pasauly, tuomet vi
same pasauly bus suteik
tas mirtinas smūgis ir ti
kybai, ir ji po truputį iš
nyks. Ne tikyba gimdo 
naudojimą bet naudojimas 
gimdo tikybą, kad ji rem
tų naudojimą. Darbo ma
sės vis plačiau mato, kad 
religija tai vienas kapita
lizmo įrankių, kad jo pa
galba suturėti darbo ma
sės nuo kovos su kapitaliz
mu. Darbininkai, kovoda
mi prieš naudotojus vis 
plačiau supranta, kad tą 
kovą reikia rišti su kova 
prieš religiją”.

Komunistai gerai žino, 
kad Krikščionybė niekada 
negynė neteisingo kapita
lizmo, bet visais amžiais 
kovojo ir šiandien kovoja 
už vargšų žmonių laisvę, 
už jų teises padoriai ir tin
kamai gyventi. Komunis
tai kovoja prieš religiją, 
nes jie Dievo nepripažįsta. 
“Komunistai — istorinio

* materializmo šalininkai. 
Istorinis materializmas ne 
tik atmeta viršgamtiškos 
jėgos kišimąsi į žmonių vi
suomenės gyvenimą ar į 
gamtos apsireiškimus, bet 
atmeta ir visokias virš- 
gamtiškas jėgas, kaip ne
sančias. Istorinio materia
lizmo mokslu jokio Dievo, 
kaip viršgamtiškos jėgos, 
nėra. Dievą sutvėrė patys 
žmonės pagal savo išvaiz
dą. Komunistai negali ti
kėti to, ko nėra. Kas tiki į 
Dievą, tas ne komunistas. 
Komunistai negali pildyti 
bent kokių tikybinių apei
gų, dalyvauti tikybinėse a- 
peigose, vaikščioti išpažin
ties. į bažnyčias ir tam pa
našiai. Kas šito nesilaiko, Nr. 1, pust 20,1932 m.).

Komunistai, atsižadėję 
Dievo, patapę šėtono tar
nais, šėtoniškai kovoja 
prieš tuos, kurie tiki į Die
vą ir pildo tikybines pa
reigas. Bet kad neatstumti 
žmonių nuo savęs, jie mė
gina įkalbinėti jiems, būk 
tikyba palaiko kapitaliz
mą. “Tikyba pilnai suderi
nama su kapitalistų moks-j 
lir, nes ji padeda kapitalis
tams naudoti darbininkus 
ir kitus darbo žmones. Ti
kyba su proletariato mok
slu ne tik nesuderinama, 
bet yra didžiausias prole
tariato mokslo priešas, nes 
ji tarnauja kapitalistams 
j u kovoje su proletariatu”. 
(“Balsas”, pusi. 271, Nr. 
14, 1932 m.).

Kiekvienas lietuvis žino, 
kad Lietuvoje kapitalistų 
nebuvo. Lietuva buvo dar
bo žmonių kraštas. Taigi 
yra didžiausia nesąmonė 
sakyti lietuviškiems ko
munistams, kad mūsų tė
vynėje Katalikų Bažnyčia 
palaikė kapitalizmą. Kaip 
galima palaikyti tą, ko nė
ra. Tačiau lietuviškieji ko
munistai skelbė Lietuvoje 
griežtą kovą Katalikų 
Bažnyčiai. “Bedievio ko
munisto pareiga kovoti 
prieš tikybinius prietarus 
ir tikybą, kaip klasinio 
buržuazijos viešpatavimo 
įrankį. Bedieviai komunis
tai privalą kelti aikštėn 
bažnyčių ir kunigų juodus 
darbus, jų tarnavimą bur
žuazijai ir fašizmui. Be
dievio yra pareiga ir kitus 
atkalbinėti nuo pildymo į- 

įvairių tikybinių pareigų. 
Bedievio komunisto parei
ga yra platinti bedieviškus 
raštus ir kūrti bedieviškas 
organizacijas” (“Balsas”,

komunistų

kaip savo didžiausius prie-* 
šus. Jie mąkos artimo mei
lės ir pasigailėjime, tas vi
sa yrą griežtai priešinga 
mūsų mokslui. Krikščio
niškoji meilė trukdė mūsų 
revoliucijos darbą Šiąlin 
su artimo meile; kas mums 
reikalingą, tąi neapykanta. 
Mes turime išmokti kaip 
neapkęsti, nes tik tada už
kariausime pasaulį”. (So
vietų Rusijos švietimo ko
misaras, Lunačarsky, Ma
skvoje).

Taip kalbėjo sovietų Ru
sijos komisaras. Neapy
kanta Dievo ir paneigimas 
žmonių visų teisių ir lais
vės yra komunizmo moks
lo pagrindas ir jo priemo
nė išsiplatinimui. Tie vie
ni Lunačarskio žodžiai pa-- 
smerkia komunizmą, kai 
didžiausią vergiją, žo
džius: “Mylėk savo arti
mą”, komunistai pakeitė: 
“Neapkęsk savo artimo”.

v •

Komunistę Pareiga
“Vietiniai provincijų vir

šininkai turi be delsimo 
dėti visas pastangas kovai 
prieš religiją. Jie turi įsa
kyti priverstiną bedievy
bės platinimą ir kad toks 
darbas bus pripažintąs 
mūsų, partijos darbu. Mes 
turime paskelbti mirties 
kovą visoms tikyboms. 
Kovoti prieš tikybą yra 
mūsų dienos pareiga” —- 
(Pravda, bal. 18 d. 1928).

Kada komunizmo vadai 
įsako kovoti prieš tikybą, 
ar lietuviškieji komunistai 
nemeluoja sakydami, kad 
komunizmas nekliudo 
žmonėms pildyti savo tikė
jimo pareigas? Kodėl lie
tuviškieji komunistai ne
pasako, kad jie negali būti 
komunistais, jei nekovos 
prieš religiją ir žmonių de
mokratines teises? Ar Sta
linas netaip jiems įsakė? 
“Partijoje yra narių, ku
rie nekovoja prieš religiją.

b'

komunistamsTokiems 
mūsų partijoje vietos nė
ra” (Komsom oi s k a ja 
Pravda, kovo 10 d. 1936).

Kodėl lietuviškieji komu
nistai nepasako, kad jų 
partijos vadai įsako: “Ko
va prieš religiją yra kova 
už komunizmą*5 (E. Yaros- 
lavsky: “Religion in the 
USSR).

Kodėl lietuviškieji ko
munistai nepasako, kad 
komunizmas reikalauja 
visu žiaurumu kovoti prieš 
religiją, o ypač prieš Ka
talikų Bažnyčią? “Galin
giausia tikybinė organiza
cija pasauly yra Katalikų 
Bažnyčią, kurios vadas y- 
ra Romos Popiežius. Nusi
statymas prieš sovietų są-> 
jungą eina visu smarkumu 
su Popiežiaus Pijaus XI 
palaimi n imu’* (Yaroslavs- 
ky: “Religion in the US
SR”, pusi. 14).

Kova Lietuvoje
Jei komunistai nekovoja 

prieš religiją, kodėl nespė
jus Stalinui užgrobti Lie
tuvą tuojau buvo nutrauk
ti santykiai su šventuoju 
Sostu ? Kodėl panaikinti 
vienuolynai, užgrobta baž
nytinės nuosavybės?

Jei komunistaFriekovoja 
prieš religiją, kodėl jau V. 
IX Universitete panaikino 
Teologijos - Filosofijos fa
kultetą? Kaip pranešta

religiją? Ar tai pagerbia
mi žmonių įsitikinimai?

Jei komunistai nekovoja 
prieš religiją, kodėl jau 
Lietuvoje panaikintos vi
sos katalikiškos organiza
cijos ir jų turtai atiduoti 
komunistų sąjungai? Sta
lino paskirtieji Lietuvoje 
agentai paskelbė: “Lietu
vos vidaus reikalų minis-, 
terię, susitarę su švietimo 
ministeriu, paskyrė spe
cialią komiąyą, kuri likvi
duotų veikiančias Lietu
voje nekomunistines orga
nizacijas ir įų turtą pas
kirstytų ir likviduotų. Ką. 
misijos sprendimu, Liau
dies Kultūros Fondui per
duodamas su visomis tei
sėmis ir prievolėmis se
kančių organizacijų lėšos 
ir turtąi; Ateitininkų Fe- 
deracįjos, Ateitininku Sen-

draugų sąjungos ir Lietu
vos Katalikų Jaunimo Pa
vasario’ vyrų ir mergaičių 
sąjungos federacijos su- 
šelpimo fondo. Katalikių 
Moterų sąjungos ir Krikš
čionių darbininkų sąjun
gos turtas ir lėšos su viso
mis teisėmis ir prievolėmis 
perduodamas Lietuvos ko
munistų partijai. Lietuvos 
katalikų mokytojų sąjun
gos turtas ir lėšos su viso
mis teisėmis ir prievolėmis 
perduodamos organizuo
jamai mokytojų profesinei 
sąjungai. Katalikiškųjų 
organizacijų draugijų są
jungos — Katalikų Veiki
mo Centro” turtas ir lėšos 
su visomis teisėmis ir prie
volėmis perduodamas Lie
tuvos Liaudies pagalbos 
sąjungai. (Kaunas, Elta, 
rugpjūčio 6 d. 1940).

Neapykanta tatai
Kokį nusikaltimą komu

nistai išrado prieš tas Lie
tuvos organizacijas? Ar 
jos buvo kapįtalįstinės? 
Kas tie Ateitininkai ir Pa
vasarininkai? Ar ne Lietu
vos darbo žmonių sūnūs ir 
dukterys, kurie susibūrę į 
organizacijas kėlė tautos 
apšvietą ir kultūrą? Ar ne 
tie jaunuoliai kovojo už 
Lietuvos nepriklausomy-. 
bę? Tų organizacijų nusi
kaltimas buvo vienas —jos 
buvo katalikiškos. Ir ka
dangi jos buvo grynai lie
tuviškos ir katalikiškos, 
kadangi jų nariai dirbo 
“Dievui ir Tėvynei”, tai 
komunistai, kurie nepripa
žįsta nei Dievo, nei tėvy
nės, jąs užsmaugė. Lietu
vos katalikiškų organiza
cijų nariai, iš savo mažų 
pajamų, mokėjo mėnesi
nius mokesčius į bendrą iž-

dą, tai buvo jų bendras 
turtas. Ką padarė komu
nistai? Jie užgrobė - pavo
gė tų organizacijų turtą. 
Ar tą turtą, nors jis ir ma
žas, komunistai išdalino 
pavargėliams, Lietuvos 
beturčiams? Ne. Jie visą 
katalikiškų organizacijų 
turtą paskyrė komunistų 
partijai. Gi komunistų 
partija jį panaudos bedie
vybės skleidimui, bedieviš
koms knygoms, laikraš
čiams išleisti, žodžiu, ko
vai prieš religiją.

Ar lietuviškieji komunis
tai nepildo komunizmo va
dų įsakymų: “šalin artimo 
meilė! Mums reikia nea
pykantos”?

Neapykanta Dievui, ne
apykanta, katalikams jau 
atvirai pasirodė Lietuvoje 

'įsigalėjus komunistams.

komunistine
PROPAGANDA
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Komunistų laikrąščiai dabar 
išsiuntinėjami po visas lietuvių 
kolonijas, kuriose pirmiau nėra 
visai jų matę lietuviai, gyvenda
mi visą amžių. Kaip Stalinas pa
vergė Lietuvos laisvę, atsiuntė 
pusę milijono burliokų mindžio
ti Lietuvos šventą žemę ir šau
dyti mūs brolius lietuvius, tai 
komunistų spauda pradėjo vary
ti baisią propagandą. Stalinas 
greitai atsiuntė net žydų tauty
bės komunistą, kuris atvažiuoda 
mas atsivežė Stalino duoto kapi
talo Amerikos lietuvius mulky- 
ti; keikti kunigus ir šmeižti ka
talikiškus ir tautiškus laikraš
čius, kurie nepritarė raudonie
siems ir pasako jų baisiausius 
darbus. Kaip gali tikėti kiekvie
nas darbininkas lietuvis, to
kiems laikraščiams, kaip ‘Lais
vė’ ir ‘Vilnis’, kurie visur dali
nami po namus dovanai agentų, 
kurie nori įtikinti tai, kas neįti
kėtina net mažai galvojančiam 
žmogui. Kraugeriai pražudė 
Lietuvos laisvę. Mes Amerikos 
lietuviai katalikai darbininkai; 
žinodami komunistų darbus, jų 
baisybes nepriimkime nuo jų 
jokių jų laikraščių šlamštų. Mes 
jokių dovanų nuo jų nenorime. 
Jeigu jiems tas rojus taip bran
gus, tegul jie važiuoja pas Sta
liną su savo redakcijomis ir ne- 
šmeižia mūs garbingus vadus ir 
katalikišką lietuvišką spaudą, 
kuri veda žmones geru keliu ir 
praneša žmonėms tikrąsias ži
nias. Štai pavyzdys. Pas mus 
Greenfield, Mass. ir kituose 
miestuose visiems “Darbinin
ko" skaitytojams dalinama 
‘Laisvės' numeriai kasdien do
vanai, kad pastojus kelią kata
likiškai spaudai. Tokius agen
tus, kurie vaikščioja pas lietu
vius ir tęršią jų vardą, turėtų 
kiekvienas lietuvis pasiųsti 
lauk per duris. Neklausykite tų 
šlamštų, ką jie sako ar rašo. 
Mes visi lietuviai išvien dirbki
me Dievui ir Tėvynei ir vėl bus 
laisva Lietuva. 4. w- D.

ParMunky NuskriiMiittBS

rugpjūčio 6, 1940 m. iš 
Kauno, Eltos žiniomis.

Prie Lietuvos universite
to buvo teologijos - filoso
fijos mokslų skyrius, ku
riame buvo ruošiami mūsų 
tautos vadai. Ar ne dėl to, 
kad ten mokslas buvo dės
tomas tikybine dvasia, 
Stalinas įsakė tą taip rei
kalingą krašto gerovei 
mokslo skyrių uždaryti ? 
Ar tai ne atvira kova prieš

Jei komunistai nekovoja 
prieš religiją, kodėl Lietu
voje panaikino Krikščio
nių Darbininkų sąjungą ir 
jos turtą užgrobė? Ar 
Krikščionių Darbininkų 
sąjunga buvo kapitalisti
nė? Darbininkų sąjungos 
tiksiąs yrą rūpintis darbo 
žmonių gerove. Jei komu
nistai kovoja už darbo 
žmonių reikalus, tai kodėl 
darbininkų sąjungą pąnai-

kino ir jų turtą, darbo 
žmonių sudėtus pinigus, 
atidavė komunistų parti
jai? Ar tai nėra skriaudi
mas darbininkų? Ar Stali
no įsakymu Lietuvoje 
Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga ne dėl to panai
kinta, kad į ją buvo susi
būrę katalikai darbinin
kai? Ar tai ne atvira kovą 
prieš tikybą ir tikinčiuo
sius?

Pasistatę Judą Iškąri jo
tą sau už pavyzdį, komu
nistai judoįįžkai ir elgiasi. 
Jie sunaikino bažnyčias 
Rusijoje ir išžudė tikin
čiuosius. Lietuviškieji ko
munistai seką “savo drau
gą Judą Iskarijotą”. Jie 
pardavė savo tautą ir tė
vynę Rusijos vadui — Sta
linui; jie atidavė savo bro
lius - lietuvius į priešo ran
kas; jie užvedė barbarus 
azijatus išžudyti Lietuvos 
nekaltus žmones; jie pas
kelbė kruviną kovą Bažny
čiai ir visiems katalikams.

Ar lietuviškieji komunis
tai gavo iš Stalino dau
giau, kaip trisdešimts si
dabrinių? Bet pasakyta: 
“Judas Iškąri jotas, gailes
čio vedamas, atėjo ir sa
kė: nusidėjau išduodamas 
nekaltą kraują. Ir metęs 
sidabrinius šventykloje, 
išėjo, ir nuėjęs pasikorė”.

Lietuviškieji komunis
tai, nusiimkite kaukes ir 
pasisakykite, kad “kovoti 
prieš religiją yra mūsų 
dienų pareiga” (pravda, 
bal. 8 d. 1928 ną.). T.

i

Komoristg Dramas
WOODSTOCKT Y H E W R i i' r R S

Jei komunistai nekovoja 
prieš tikybą, kodėl, kaip 
pranešė vokiečių laikraštis 
“Germania” ir Londono 
laikraštis “The Times”,

sovietų Rusijos 'komunis
tai Tambove įtaisė savo 
“didvyrių” galeriją ir pa
statė metalinę statulą “sa
vo draugui Judui Iškąri jo-

Woodstock Typewriter 
Company 
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DARBININKAS '

New York — Ark. F. J. Spell- 
'i man užgyrė planus dėl pradinės 
mokyklos Negrų katalikų vai- 

___  I kams, kurią žadama pastatyti 

KUN. JONAS BALTRUŠAITIS i pirm vasario mėnesio, 1941 m.

12, Teisių Pagerbimas
(SUTRAUKA)

Kad būtų vieningi ir pastovūs santykiai, būtinai 
reikia, kad tautos pripažintų ir pildytų tarptąutinčs 
natūralios teisės principus, kurie tvarko jų normalų 
išsivystymą ir veiklą. Tie principai reikalauja, kad bū
tų gerbiamos kiekvienos tautos teisės į nepriklauso
mybę, gyvenimą ir galimumą palaipsniui siekti pažan-

Notre Dame, Indiana — Pir
mose rugpiūčio dienose Notre 
Dame universiteto patalpose 
bus laikomos rekolekcijos dėl 
1.500 vyrų. Šis yra metinis įvy
kis. ir kas kart skaičius dalyvių 
didėja. Rekolekcijas pradėjo te
nai laikyti 1918 metais, 
susirinko 6 vyrai.

KATALIKU PASAULIS

kada

' I Į * -
da šv. Vincento kolegija, kurio
je jisai yra fizikos profesorius. 
Kartu su kun. Brinker mokina
si 16 studentų aerodromoje ša
lia kolegijos.

Cimiunati — Ark. J. T. McNi- 
cholas. O. P. ganytojiškame 
laiške griežtai pasmerkė priver
stinos kariuomenės tarnybos 
bylą, kuri yra šiomis dienomis 
svarstoma Washingtone. Jo Ek
scelencija patarė pirma paban
dyti savanorius šaukti tautos 
apgynimui.

5
kui išdirbti abėcėlę. Tiktai po to 
gąlėjo užsiimti rašyn^u knygos. 
Parašęs knygą turėjo 'išmokyti 
tikinčiuosius ją skaityti.

Vyskupas misijonierius darba
vosi per penkis metus iki susi
laukė pirmo atsivertėlio.

Rugpjūčio 10 d., ŠV- Juo-1 
zapo katedroje, Hartford, 
Conn., vyskupo rankų už
dėjimu diakonas Jonas 
Baltrušaitis buvo Išven

gės civilizacijos keliais. Jie taip pat reikalauja ištiki-Į tintas į kunigus. Tai yra 
mybės sutartims sudarytoms ir pripažintoms pagal (daugelio ir vargo pilnų 
tautų teiąėą principus. metų garbingas apvaįniką- j

Nėra abejonės, kad taikingam sugyvenimui tarplvimas.
tautų, ir tarp jų esančių juridinių santykių pati sielai Kun. Jonas Baltrušaitis 
reikalauja savitarpio pasitikėjimo; įsitikinimo ir nu- gimė vasario 16 d., 1910 
aiatatymcų Kad kiekvieną tauta bus ištikima duotajam metais, Brooklyn, N. Y. 
žodžiui; užtikrinimo, kad abi pusės yra įsitikinę, jog Tėvai ilgai gyvenę Brauk- 
“daugiau verta išmintis, kai kariški ginklai” (Ecc. 9, lyne, vėliau f ;
18), ir kad esama palinkimo svarstyti, o ne griebtis Maspeth, L. I. Jonas gerų Į našaujantį 
jėgos ar grąsinimo jėga tuo atveju, jei atsirastų delsi- katalikų sūnus nuo pat į 
mų, trukdymų, pasikeitimų ar ginčų, nes visi tie daly-Į mažens augo ir vystėsi Ra
kai gali kilti ne iš blogos valios, bet dėl aplinkybių par talikiškoje ir dievobaimin- 
sikeitimo ir tikrų reikalų nesupratimo. Tačiau, iš ki-jgoje aplinkumoje. Jo iš 
tos pusės, atplėšti tautų teisę nuo Dieviškosios teisės prigimties graži, paklusni 
inkaro ir ją pagrįsti valstybių sauvališka valia, yra ne ir jautrį širdis buvo rūpes- 
kas kita, kai tik ją nukelti nuo sosto ir atimti iš jos tingai prižiūrima ir saugo- 
pačias kilniausias ir stipriausias ypatybes. Tuo būdu jama. Tereikėjo, kad kas j- 
ji būtų pavesta asmeninių reikalų pragaištingam šie-Į bertų pašaukimo sėklą į 

taip gerą dirvą.
Neilgai laukus Dievas 

pasiuntė ir sėjėją. Vieną 
dieną, besilankąs šv. Jur
gio parapijoje, Brooklyne, 
cunigas svečias užkalbino 
jaunąjį Jonuką ir paklausė 
tuo jis norįs tapti. (Lan-I 
kymosi dienomis, Jonukas 
kunigui patarhaūdavo prie 
mišių). Jonas ilgai nemąs- 
tęs pareiškė, jog trokštąs 
tapti kunigu. Kunigas, ma
tydamas kilnią sielą ir gra
žias jos ypatybes, sustip
rino vaiką savo pasirinki-

ji būtų pavesta asmeninių reikalų pragaištingam sie
kiui ir bendrai savimylai, išimtinai siekiant užtikrini
mui savo pačių teises ir paneigimui kitų.

Gyvenimo Pagrindas
Naują pasaulio, tautinio ir tarptautinio gyvenimo 

tvarka, kartą baisioms kovoms ir karo žiaurumams 
nurimus, turį remtis ne lekiančiuoju smėliu, pasikei- 
čiamomis ir nepatvariomis normomis, paliktomis ats
kirų ašmenių ar kolektyvių gobšumui, bet tvirčiausiu, 
nesugriaunamu prigimtosios teisės ir Dievo Apreiški
mo pagrindu. Įstatymų leidėjai vien iš ten turi semtis 
teisingumo dvasios, sąžiningumo ir išminties, be ku
rių lengva peržengti ribas, skiriančias teisėtą valdžios 
naudojimą nuo jos piktanaudojimo. Tik tada jų spren
dimai turės patvarumą, prakilnią vertę ir religinį pri
pažinimą, o nebus gobšumo bei aistrų žaislas. Jei tie
sa, kad visų blogybių, kurios vargina žmoniją, prie
žastis, bent iš. dalies, yra neteisinga ekonominė san
tvarka ir kova, už, teisingesnį turtų paskirstymą, Dievo 
duotų žmonių gerovei ir pažangai, tai lygiai ir tiesa, 
kad tų blogybių šaknys glūdi daug giliau; jos glūdi 
tame, kad religinis tikėjimas ir dorovės papročiai juo 
lengviau smunka, juo labiau tautos nutolsta nuo Kris
taus tikėjimo ir dorovės dėsnių vienybės, kurią kita
dos nenuilstamai ir išganingai yra palaikiusi Bažny
čia. Todėl žmonijos perauklėjimas, norint kad jis būtų 
naudingas, turi būti toks, kad iš jo ypač dvelktų reli
ginė dvasia; taigi jis turi būti atremtas į Kristų, būti
niausią savo pagrindą; jis turi būti vykdomas teisin
gumo dėsniais ir meile apvainikuotas.

Pastangos Palaikyti Taiką
Tai, kas šiandien jau yra įvykę ir vyksta toliau, 

stovėjo Mūsų akyse kaip regėjimas, kaip tuo metu, 
kada dar nebuvo išnykusios visos viltys, Mes nieko ne
patikome neišmėginę, kad savo pareigai tinkamu bū
du ir Mūsų Apaštališkojo Sosto esamomis priemonė
mis sulaikytume susirėmimą ginklais ir paliktume at
virą kelią abiem šalim garbingai susitaikinti. Mes lai
kėme sau pareigą, neatskiriamą nuo Mūsų Apaštališ
kojo Sosto ir Krikščioniškosios meilės įsakymo visą 
išmėginti, kad apsaugoti žmoniją ir Krikščionybę nuo 
pasaulio gaisro baisenybių, nors ir buvo baimės, kad 
Mūsų sumanymai ir tikslai nebūtų bloga prasme iš
aiškinti. Mūsų įspėjimai, nors buvo garbingai išklau
syti, tačiau nebuvo pildyti. O kai Mūsų ganytojiška 
širdį varsto skausmai ir rūpesčiai, tai .stoja Mūsų aky
se Gerojo Ganytojo paveikslas, ir atrodo, kad Mes tu
rime pakartoti pasauliui Jo vardu: “Kad gi ir tu žino
tumei, kas tau neša ramybę, dabar gi tavo akims pa
slėptą” (Luk.19,42).

-y,.-

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas reikalinga geresnei ateities gyvenimo tvarkai?
2. Kame yra šių laikų visų blogybių šaknys?
3. Kokių priemonių reikia imtis tas blogybes pašalinti?
4. Kokias pastangas Pijus XII dėjo sulaikyti karą?
5. Kaip tautų vadai atsinešė į jo atsišaukimą?
6. Kaip pasaulis gali surasti tikrąją ramybę ir taiką?

Latrobe, Pa. — Kun. A. Brin- 
ker, benediktinas, užsiregistra- 

į vo į lakūnų mokyklą, kurią ve-

Londonas — Tūlas kalbėtojas, 
kalbėdamas per Vatikano radio 
stotį apie dabartinę Prancūzijo- 
jos būklę pasakė: “Tautos ne
miršta. Kas dabar praeis, tai 
bus nekrikščioniškoji Prancūzi
ja. masonų Prancūzija, anti- 
klerikalų Prancūzija... Šv. Liud
viko, Šv. Joanos Arkietės, Ma
žosios Gėlelės Prancūzija gy
vuos ir toliau. Tikroji Prancūzi
ja niekados nemirs. Nukryžiuo
ta Prancūzija per kentėjimus 
vėl suras misiją — visur užsto
ti Kristaus reikalus”.

Parinko Jurgelaitis.

Es$ex, N. Y. — Po trisdešimts 
metų darbo Vyskupas Turąue- 
til, O. M. I., galutinai išleido 
maldaknygę eskimiečių kalbo
je. Vysk. Turąuetil buvo paskir
tas arktiko gyventojų misijoms 
1912 metais. Jisai turėjo išmok
ti sunkią eskimiečių kalbą, pas-

buvo nugalėtinų kliūčių,' 
netrūko rankas pakertan- į 
čių sunkumų — tačiau nu
galėtos jos šiandie tėra 
prisiminimas ir istorijos 
faktai. Vienas skaudesnių! 
smūgių buvo kunigo Jono 

;tėtės mirtis. Motutė mirei x
Jonui esant trylikos metų. ^♦~t~t~t~*~t~Z~*w*~*~^*~*~Z~»w*w*^~*~*~*w*w****'M*M*' 
rtėtė pagyveno ilgiau. 
Mokslo metai bėgo iš lėto. 
Tėtė skaito metus po me
tų, laukia kada puoselėja- 

persikėlė į ma viltis išvysti sūnų at-’ '
'j Nekruvinąją; 

Auką virs tikrenybe. Pra
ėjo vienerį, dveji, septyne- 
ri ir vienuolika metų. Tė
vo širdis plečiasi džiaugs
mu, nes artinasi laukiamo
ji diena. Tačiau, Dievo Ap- 
veįzdos kitaip sutvarkyta. 
Nė metus prieš kunigiškus 
[Jono šventinimus, rugsėjo 
j 28 d., 1939 m., Dievas pa
sišaukė kun. Baltrušaičio 
tėvą pas Save.

Kun. Baltrušaitis yra 
veikliai dalyvavęs ir socia
liniame gyvenime. Jis yra 

{priklausęs prie įvąirių or- 
|ganizacijų: prie ALK Stu- 
Įdentų ir Prof. Sąjungos; 
I prie Vyčių; prie šv. Jono 
{pilnųjų blaivininkų drau
gijos, ilgus metus pirmi
ninkavęs savajai kuopai: 
prie vietinės misijų kuo
pos, prisidėjęs prie jos nuo 
pat įsikūrimo dienų ir rū

me, padrąsino, paragino ir jpcstingai ėjęs atsakingas 
nurodė būdus ir priemo- pareigas. Jonas visad rėmė 
nes, kurių imtis, kad pasi- visus kuopų gražiuosius į- 
rinktą tikslą atsiektų. Jo- nešimus ir užsimojimus, 
nas viską atidžiai išklausė Kunigas Jonas atsižymi 
ir įsidėjo sau giliai širdin, tykumu, ramumu, klusnu- 
Tas kunigas svečias buvo mu, kuklia ir pamaldžia 
T. T. Marijonų Provincijo- dvasia. Pareigas stengiasi 
las, kun. dr. J. Navickas, kuo rūpestingiausiai atlik-

Kunigas Jonas pradinį tį. Jo nuolankumas ir nusi- 
mokslą įsigijo Šv. Onos žeminimas yra jau laimėję 
(airių) parapijinėje mo- daug draugų, kurie kartu 
kykloje. Palankęs aukštes- į su kun. Bąltrušaičiu šian- 
niąją mokyklą vieną se- die džiaugdamiesi linki 
mestrą, jis pertraukė mo- jam kuo gražiausios ir sėk- 
kesis ir ėmėsi rankų dar- mingiausios darbuotės, 
bo. Išdirbęs apie dvejus { 
metus, Jonas pasiryžo il-| 
giau nedelsęs siekti širdies! 
troškimus ir ruoštis prie 
gražiosios kunigystės.

1928 metų sausio mėnesį, 
metęs darbą ir palikęs sen
stantį tėvą, išvyko į TT. 
Marijonų vedamą mokyk
lą, Marian Hills College, 
Hinsdale, III. 1929 m. atli-| 
kęs novicijatą sudėjo vie
nuoliškus įžadus ir pats į- 
stojo į marijonų kongrega
ciją. Sėkmingai užbaigė 
aukštesnįjį mokslą ir 1931 
metais atvyko į Mariana- 
polį (taipgi TT. Marijonų 
vedamą mokyklą). Čia jis 
įstojo į kolegiją toliau tęs
ti mokslą. Išėjęs filosofi
ją, teologijos mokslą kun. 
Baltrušaitis įsigijo TT. 
Marijonų seminarijoje, 
Hinsdale, III.

Šiandien po taip nuobo
džiai slinkusių ir tikrai 
sunkių metų, kun. Jonas 
džiaugiasi savo ryžtingos 
ir nepalenkiamos valios 

'gražiais vaisiais. Nemaža

ko” redakcija nuoširdžiai 
į sveikina kun. Joną Baltru
šaitį ir linki Dievo palai- 

: mos.

t

v •

Kun. J. Baltrušaičio pri
micijos įvyks Atsimainy
mo bažnyčioje, Maspeth, 
N. Y., sekmadienį, rugpjū
čio 18 d., Archidiakonu 
bus kun. J. Balkūnas. Pa
mokslą pasakys kun. P. 
Malinauskas, Marianapo- 
lio akademijos direktorius.

Žengk drąsiai, Tėveli Jo
nai! Ne viena bus sunki va
landa, ne vienas debesėlis 
aptrauks skaistutėlę pasi
sekimo saulę. Kils tamsūs, *|* 
kartais nepermatomi- rū- X 
kai, gręsiantys pavojumi X 
ar net pražūtimi. Ypač ta- X 
da, Tėveli Jonai, prisi-.X 
mink, jog gyvenimo keliais Į y 
ne vienas keliauji, bet kad *♦* 
Tas, Kuriam tarnauji ir ■ *|* 
Kurio paveikslas tavyje 
atsispindi, laiko tavo ran
ką savojoje. Prisimink, 
jog ’ tokioje draugijoje 
nieks pikto, Jam nedalei- 
džiant, negali tave ištikti. 
Tad ryžtingai į darbą, Tė
veli, et ad multos annos!

S. P. Vaičaitis. 
PRIERAŠAS. “Darbinin-

♦

Dėmesio

Union Electrical Supply Co

I94IPHILCO
You Am<’z,ng

OVtRStAS

NOW, get the Capitals of Eur- 
ope direct 5 times easier, 

stronger, clearer! And, too, enjoy 
glorious new tooe on American sta- 
tięns! Plug in anywhere and play. 

Philco brings you sensational in- 
ventions—a new kind of Overseas 
Wave-Band . . . Brand new Radio 
jCircuit . . . Built-in American and 
Overseas Aerial System . . . Philco 
XXL Noise-Reducing Tubes . . . 
Electric Push-Button Tuning with 
On-Off Button . . . built to receive 
Television Sound and FM the 
Wireless Way. 
features. And 
fhem! Come in 
—see the beau- 
tiful Philco 
290X—only..,

Many other new 
only Philco has

Big Value Table Model 
wrtb OVERSEAS WAVE-RAN0 
Another sensational new Pbilco value 
with Overseas Wave-B*nd, Brand New 
Radio Circuit, Built-in American and 
Overseas Aerial System, Improved 
Speaker. Easy-to-read Hoazonal Dial, 
Handsome Walaut Cahiaet, Sfi6 k s * « 
hear it!

užjūrio-užsienio programai
DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę progra

mą tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagu
mą, klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik 
prijung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus 
išradimus, kas liečia užjūrio radio programus. Wave-Bank... Nauja Ra

dio srovė... Built-in — vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial 
System... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam 
įtaisytas specialias tūbas..., On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų 
pagauti Televisios balsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus pa
gerinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien 
ir pamatykite Elegantiškus Phįlco Radios. Geros sąlygos. Duodame iš- 
simokėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

Union Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samael Kaefman, Prez. ir Kasininkas

¥ 
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ĮKAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

UŽUOJAUTA
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ke netruks. Gros gerai išsilavi- 
nusis iš keliolikos gabių muzi
kantų orkestras. į Rengėjai už- 

Nuoširdžią užuojautą reiškia-' tikrina, kad kiekvienas atsilan- 
me p. Miškinienei, jos 4 dukre-I kęs į šį Cambridge lietuvių pa- 
lėm ir sūnui ir 4 žentam dėl jų rapijos išvažiavimą bus pilnai 
tėvelio a. a. Juozo Miškinio mir- j patenkintas, 
ties. Lai Viešpats laimina juos 
liūdesio valandoje ir visą gyve
nimą.

GREENFIELD, MASS.- —

I
i

J. Vaičiuliai, 
Westminster, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

bai gailėsis. 
Atminkite, 

visi iš visur 
cemere park, Bedford,
visai netoli už Lexington, Mass. 
Patarnautojai visus pasitiks ir 
mandagiai priims. Rengėjai.

DARBININKAS
: .. ______________________ .

PIKNIKAS
Rugpiūčio 18, Gracemere par-

Mirė A. Jankauskas 
Rugpiūčio 11, Šv. Elzbietos

ke Bedford, Mass. įvyks nepa- į ligoninėje, Brighton, Mass. po 
▼\v*oo+oc> mniimio notMiniino ' j______ i*__ X._ n_i______prastas metinis parapijos išva
žiavimas. Autobusai nuo lietu
vių bažnyčios išeis 12 vai. die
ną. Visi kas tik norės galės va
žiuoti. Piknike bus įvairių ska
nių valgių; lietuviškų kopūstų, 
žemaitiškų dešrų, vokiškų ‘Hot 
Dogs’. O gėrimų, geriausiai 
troškulį patenkinančių, bus už
tektinai.

Įvairių žaislų, gražių dainų, no

kad rugpiūčio 18, 
keliai veda į Gra- 

Mass.,

O neatvažiavę la

6

laimėjimų, patrepsėjimų pikni-

a štili____  f-GMHHNN7
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

—=........... — —i

fflfiam J.Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namų: PI. 9289

Pope OpNcal Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 9-1944
WORCESTER. MASS.

279 Mate 9L, Webster, Mass.

Nors Karštas Oras, Kailiniai Reikalingi! "
Tiesa, jie nereikalingi šiandien, bet už keletą mėnesių jie 

bus reikalingi. I. J. Fox, didžiausia kailinių krautuvė Ameriko
je siūlo moterims ir merginoms užsipirkti kailinius ateinan
čiai žiemai dabar, nes žiemą kainos kur-kas bus didesnės ne
gu dabar, šiandien galite užpirkti kailinius, įmokėdamos ke
letą dolerių ir padėti į storage, už kurį nieko neskaitysime — 
palaikysime iki žiemos dykai.

Jei turite senus kailinius, tai dabar geriausias laikas juos 
išmainyti į naujus ir gauti didelę nuolaidą už senus kailinius.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums pa
tarnautų lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis, 
kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis padės Jums kaili
nius išsirinkti, kuriais visuomet būsite patenkintos.

(bolševikas. Tautininkai savo 
tautą išdavė ir paleido. Tikri 
tautininkai buvo ir yra lietuviai 
katalikai, ir tik jie vieni sten
giasi savo tautą išlaikyti. Laik
raštis “Darbininkas” ir kiti ge
ri katalikiški laikraščiai yra di
džiausi ir geriausi tautos globė
jai, ir mes visi turime kreiptis 
į tokius laikraščius dėl infor
macijų ir dėl nurodymo kelio, 
kaip veikti dėl mūsų brangios 
Lietuvos. Lai mūsų* laikraščiai 
mūsų žmonių neapleidžia.

trumpos ligos, Šv. Sakramen
tais aprūpintas, mirė Adomas 
Jankauskas. Jis buvo ilgametis 
Cambridge lietuvių parapijos 
rėmėjas. Parapijos skoloms at
mokėti. 1925 aukavo $100.00. 
Bendrai, kiekvieną gerą parapi
jos sumanymą gausiai remdavo.

Jis buvo ilgametis LDS 8 kp. 
narys. Priklausė prie Šv. Stepo- 

ir Šv. Juozapo pašelpinių 
draugijų. Nuo pat įsikūrimo 
Šv. Vardo draugijos, jis visados 
buvo ištikimu jos nariu.

A. A. Adomas iš Lietuvos pa
ėjo iš Stakliškių parapijos, Vil
niaus krašto. Jaunas būdamas 
atvyko į šią šalį. Cambridge’iu- 
je gyvendamas, apsivedė su Te
kle Santackaite. Susilaukė gau
sios šeimos: penkių sūnų, kurie 
maži būdami mirė, ir keturias 
dukteris, Marijoną, Oną, Adelę, 
ir Pauliną. Visos gyvena su 
motina, ne viena nėra ištekėju
si.

Apie 40 metų atgal, kuomet 
a; a. Adomas Amerikon atvyko,; Išvažiavimai "
pradžioje dirbo dirbtuvėje. Vė- Rugpiūčio 11, Senior Sodality 
liaus užsidėjo savo biznį — ta- turėjo savo privatų išvažiavimą 
po mažu expresmonu. Cąmbrid- j Canobee Lake, Salėm, N. H. 
ge miestas tuomet buvo taip va
dinamas dry . Todėl , iš Bos- važiavo į Nantasket beach. 
ton alų ir kitokius gėrimus ve
žioti į Cambridge ir pardavinėti i 
teikė nemažai pelno.

A. A. Jankauskas prasigyve
nęs nusipirko nemažą nuosavy
bę prie kampo Windsor ir Lin- 
coln gatvių. Įsisteigė valgomų 
daiktų krautuvę. 1920 išsibuda- 
vojo didelį garažių. Kiek vė
liaus pasistatė didelį mūro na
mą. Visa toji didelės vertės 
nuosavybė, rodos, yra be sko-

lų. Mirdamas a. a. Adomas pali
ko didelę valgomų daiktų krau
tuvę, ir gražiai įrengtą “Pa- 
ckage” sandėlį.

A. A. Adomas buvo taikaus, 
malonaus būdo žmogus. Labda
ringuose darbuose jis neatsi
likdavo. Nemažai jis yra sušel
pęs bei priglaudęs pavargėlių. 
Kiekvieną gerą, prakilnų dar
bą rėmė. Su bažnyčia ir jos au
toritetu visuomet išlaikė tam
prią vienybę. Lai gerasis Die
vas už jo gerus darbus, gausiai 
jo vėlei atlygina amžina laime 
danguje.

Iškilmingos laidotuvės su tre
jomis šv. mišiomis įvyksta pen
ktadienį, rugpiūčio 16, Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, 9 vai. 
ryte. Amžinon atilsio vieton kū
nas bus palaidotas šalę savo 
vaikelių Šv. Kalvarijos kapuose, 
Woburn, Mass. Nuliūdęs.

WESTFIELD, MASS.
Loun Party

Lietuvių Piliečių klubo “lawn 
party”, parapijos sode prie baž
nyčios įvyks šeštadienį, rugpiū
čio 17. Komisijoj yra Krisius, 
Dvareckas ir Jonas Balulevi- 
čius. Prašo visų dalyvauti.

i

Rugp. 13, Junior Sodality iš-

Altoristai turėjo savo “good 
time” rugp. 5, Nantasket beach. 
Visi sugrįžę džiaugėsi.

MONTELLO, MASS.

J.

Nekalto Prasid. P. Svč. Parapijos Metinis

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

Gracemere Park, South Rd., 
Bedford, Mass.

įžanga 10c.Pelnas parapijos naudai

411 WASHINGTON STREET. 
Boston, Mass.

Vyčių “Lawn Party”

Vyčiai turės savo
“lawn party” prie bažnyčios 
rugpiūčio 24. Bus įvairūs pasi
linksminimai. Pelnas skiriamas 
padengimui lėšų ateinančio 
Naujos Anglijos Vyčių apskri
čio suvažiavimo, kuris įvyks 
rugsėjo mėnesio pabaigoje. Visi 
vietiniai Vyčiai ir broliai lietu
viai kviečiami visa širdimi šitą 
“lawn party" paremti.

Praeitą savaitę prasidėjo pa
mokos aukšto mokslo morališ
kos ekonomijos kai kuriems ku
nigams. Pamokų vieta Semina
rija. Pamokų klauso apie ketu- 
riasdešimts kunigų, tarp kurių 
yra ir Šv. Petro parapijos kle
bonas. Kaikurie kunigai yra iš

TYiptinj i tolimesnių vietų atvažiavę, kaip vei.

Amerikos unijų. Ne kiekvienas 
kunigas turi progą klausyti pa
mokų, bet kaip norima atsiekti 
didesnį mokslą, vis randasi pro
ga. Velijam passiekimo Šv. Pet
ro parapijos klebonui, nes žino
me, kad jis gavęs daugiau žinių, 
jas panaudos visų žmonių gero-

Praeitą savaitę kun. Lipkus, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas iš Gr. Rapids, apsisto
jo keletai dienų pas Šv. Petro 
parapijos kleboną atostogoms. 
Jis pirmiausia atsilankė pas 
kun. Kučą, Saginaw, Mich. Ten 
linksmai praleidęs laiką, atvyko 
į Detroitą. Su juom kartu atvy
ko klierikas C. Solutka ir M. 
Bagdonis. Mat kun. Lipkus my
li draugiją, ir kur tik jis pats 
mato smagumo, visados nori 
dalytis su kitais. Detroite labai 
linksmai ir naudingai praleido 
laiką, nes šios parapijos klebo
nas nuvežė į visas įdomias vie
tas. Malonu turėti tokius sve
čius. Mūsų klebonas vėl kvie
čia juos neužilgo atsilankyti.

Choro Išvažiavimas

tai: iš New Orleans; Cleveland; 
Pittsburgh; Chicago ir kitų. 
Pamokų svarbumas matomas iš 
to, kad ten aiškina unijų reika
lus ir visuotinas darbininko 
žmogaus pareigas ir teises.

Prelegentais - mokytojais y- 
ra įžymūs profesoriai iš Univer
sitetų ir pirmininkai didžiausių

NORVOOD, MASS.
Šiomis dienomis pp. Petras ir

Barbora Adomaičiai, gyv. 46 
išvažiavimą,' Tremont St., minėjo savo 30 me-

Rugpjūčio - 18, Šv. Cecilijos 
choras rengia i 
Bobbs Beach Congamund. Mau- ’ tų vedybinio gyvenimo sukaktį, 
dymosi, šokiai ir pasilinksmi
nimas.

p. B. Adomaitienė yra veikli 
narė katalikiškose draugijose 
ir parapijoje. Sveikiname ir

Panelė Anelė Delnickaitė, gyv., linkime pp. Adomaičiam ilgo
Meadow gatvės, 
ligoninėje, kur sveiksta po ope
racijos. Linkime pasveikti.

randasi Noble; amželio.

Rugp. 12 d. įvyko Savišalpos 
draugijos po globa Šv. Monikos 
mėnesinis susirinkimas. Nariai, 
apsvarstę savo draugijos reika
lus, nutarė prisidėti prie Šv. Ro
ko lietuvių parapijos rengiamo 
pikniko rugsėjo 22 d., Romuvos 
parke. Išrinkta komisija dar
buotis tame piknike. Toji komi
sija veiks bendrai su kitomis 
draugijomis, kurių esą vienuo
lika. Komisijoje yra: A. Aksti
nas, Julius Baronas, St. Kašėta, 
J. Kašėta, M. Svirskas ir Teo
filė Akstinienė.

Visi nariai pasižadėjo darbuo
tis, kad šis paskutinis šių metų 
parapijos piknikas pavyktų.

Tikimės, kad ir kitos draugi
jos ir kuopos prisidės prie to 
taip gražaus darbo.

Taigi visi, kaip draugijų na
riai, taip ir visi parapijiečiai 
stokime į darbą, kad padarytu
me parapijai nemažą pelną. C.G.

Važiuoja į Pietų Ameriką

Kadetas Vincas Naudžius, 
gyv. Dubois gatvės, kurs moki
nasi Admiral Billard akademi
joj, New London, Conn., kaipo!
merchant marine, tapo paskir-^Md. Grįžta į namus šią savaitę, 
tas į laivą, Mormacrio ir iš
plaukė į Argentiną, Piet. Ameri
ką.

Gerb. ir Gerbiamosios:—
Šiuomi nuoširdžiai kviečiame nevien Cambridge- 

iečius, bet ir kaimynystėje gyvenančius lietuvius at
vykti į mūsų metinį suvažiavimą — pikniką, kuriame 
Įvairumų bus labai daug. Gros gera orkestrą, lietuviš
ki žaidimai, lenktynės ir kitoki prašmatnumai. Šeimi
ninkės pavaišins skaniais valgiais ir gėrimais. Kiek
vieno atsilankymą Cambridge’aus parapija labai įver
tins. Taigi, valio visi kaip vienas Į metinį susivažiavi
mą. BUŠAI išeis nuo parapijos bažnyčios 12 vai. dieną. 
Tikietas ten ir atgal 50c.

LDS ir visi kiti prieteliai ren
giasi dalyvauti trijų LDS kuo
pų piknike, kuris įvyks rugsėjo 
1 d., š. m. Romuvos parke. Mon- 
telliečiai smarkiai veikia visais 
frontais. Valio!

fORCESTER, MASS.

R.

KELRODIS: Reikia važiuoti Massachusetts Avė. iki Lex- 
ington Sq. ir iš ten paimti Bedford St. Pravažiavus kapines po 
kairiai važiuoti Westview St. ir ten bus ženklai, rodantieji pikni
ko vietą. ’ RENGĖJAI.

$

Rugp. 18, įvyks didelis suvie
nytų parapijos draugijų pikni
kas Beechnut Grove. Šios para
pijos draugijos kviečia visų pa
rapijų draugijų narius ir taipgi 
viso Detroito lietuvius atvykti 
į šį pikniką ir pasilinksminti su 
Petriniais. Muzika gera, vieta 
puiki, o mandagumas šios para- 

Į pi jos žmonių jau gerai žinomas.
Tat visi pasimatysime piknike.

Iš vienos pusės daug kalbama 
ir rašoma apie Lietuvos išdavi
mą, nepriklausomybę, o iš kitos 
pusės mažai ką girdėt. Gal būt 
tie patys išdavikai susiprato iri 
sarmatijasi savo darbo, jeigu I 
pas tokius yra sarmata. Parapi
jose žmonės reikalauja protes
tuoti prieš tą visą blogybę ir 
pareikalauti, kad Jung. Valsty
bės nepripažintų Lietuvos už
grobimo.

Dabartiniais laikais laikraštis 
“Darbininkas” labai aiškiai ap
rašo Lietuvos tragingą padėtį. 
“Darbininkas” redakcijiniais 
straipsniais ir žiniomis labai 
rimtai ir šaltai svarsto tą visą 
dalyką ir duoda žmonijai reika
lingas informacijas, ir prašytu
me redaktorių, kad šiame daly
ke be sustojimo ir toliau taip 
veiktų.

Bet dalykas štai kame. Dabar 
žmonės turėtų skaityti ir platin
ti tokius laikraščius, kurie yra 
tikrai lietuviški, ir ne kaip pir
miau vadinosi tautiški. Dabar 
tokio asmens, kaip tautininkas 
nėra: arba lietuvis, arba rusas-

pp. Vincas ir Anastazija Ku
dirkai, gyv. 37 Franklin St., jų 
sūnus Bronius, ir p. Ona Raz- 
vadauskaitė iš So. Bostono pe
reitą savaitę išvyko atstogoms. 
Buvo nuvykę į Washington, 
Pa., o iš ten vyko į Baltimore,

Šią savaitę įvyko Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas. Klebo
nas, kalbėdamas į draugiją, įro
dė, kad toji draugija nėra vien 
dėl sporto. Nors sportą palaiko, 
bet jos tikras tikslas yra dva
sinis, ir sportas tik antroj vie
toj. Priežastis kalbos yra, kad 
nors sporte randasi užtektinai 
vyrukų, bet išpildyme draugijos 
pareigų daug mažiau. Patėmy- 
ta, kad mėnesinės komunijos 
dienoj, kaikurie sportininkai ne
atsilanko. Perspėjo narius, kad 
toliaus, jeigu tokie dalykai atsi
tiks, sportas Šv. Vardo draugi
joj bus prašalintas, ir dėl sporto 
turės kreiptis į kitą draugiją.

Atostogauja
Kazys Urbaitis, Parkside 

Avė., kurs dirba Lowery Field, 
Denver, Colorado office, kur 
Jungtinių Valstybių kariuome
nė turi savo Aviation technicle 
school, šiomis dienomis pralei
džia atostogas pas savo tėve
lius.

p. Vincas Kudirka yra LDS 
Garbės Narys ir daug darbuo
jasi visose katalikiškose orga
nizacijose ir parapijoj. Linkime 
laimingai sugrįžti.

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

Draugijų Valdybų Adresai

Rugpiūčio 18 d., Maironio 
parke įvyks Šv. Petronėlės 
draugijos piknikas. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Gros or
kestras. Kviečia vistu atsilan
kyti ir laiką gražiai praleisti.

Korespondentas K-as

4-

Svečiai
Ponia George Wilson su savo 

vyru iš Washington, D. C. lan
kėsi pas savo tėvelius, Juozą ir 
Oną Baliukonius, gyv. 7 Faw- 
ler gatvės.

Ponia Alena Rudzik iš Hart
ford, Conn. irgi lankėsi pas sa
vo tėvelius, 7 Fowler gatvės.

Pereitą savaitę L. Vyčių sei
lino proga, p. Angelė Rukštelytė 
buvo nuvykus į Hartfordą, o 
grįždama į namus penktadienį 
sustojo Worcesterį, kur pralei
do savaitės pabaigą.

pp. Angelė ir Alena Paznio- 
kaitės, gyv. Heaton Avė., perei
tą sekmadienį buvo išvykusios 
praleisti keletą dienų pas pp. 
adv. B. Sykes, Pinehurst Beach, 
Wareham, Mass.

I

Pereitą sekmadienį nemažai 
lietuvių iš Norwoodo buvo nu
vykę į Lietuvių Dieną, Mariana- 
polin.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4 V C.

Pirmininkė — Eva Marksienš.
925 E. 8th SL, So. Boeton, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletsklenė,

564 E. Broadway, So. Boeton, Mass. 
Prot. RašL — Ona Ivaškienė,

440 E. Sbcth SL, So. Boeton, Mass 
fin. Rašt — Marijona MarkonlutS, 

4115 Waahington St, Roslindate, 
Tel. Parkway 0558-W 

Iždininkė — Ona StaniuliOtė.
105 West 6th St, So. Boeton, Maaa. 

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

Kasos GI—Marijona AukštikainienS,
111 H St. So. Boeton, Mase. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utaminkų mėnesio, 7:30 vai 
vakare, potoežnytinėj svetainėj.

Vlaate draugijos reikalais kreipkitės 
rwntn»rr>hi reStinlnke

•V. JONO EV. BL PA9ALPIN99 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas ftvagždys, 
901 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
19 Winfield SL, So. Boston, Mass.

ProL Rašt. Jonas Glinsckte,
5 Thomas Pk., So. Boeton, Maaa.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sizth SL, So. Boeton, Maaa

Iždininkas Vincas Zaleskas,
913 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston. Maaa.

Draugija laiko susirinklmua kaa tre- 
čia nedčldienj kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 499 
S! Vth St Ro Rrmtno Maaa

Išvažiuoja
Panelė Ona Baliukonytė, gyv. 

7 Fowler gatvės išvažiuoja į 
Washington, D. C. atostogoms 
pas savo seserį ponią Wilson.

Altoristų Išvažiavimas
Kun. Vincas Puidokas išvežė 

savo tarnautojus praleisti gerą 
laiką Riverside parke ir Conga- 
mund ežere.

Bobutė Marijona.

Rugp. 9 d. tautininkų draugi
jėlės surengė prakalbas, kuriose 
priėmė protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos užgrobikus So
vietus. Komunistėliai bandė su- 
kelti triukšmą, bet nepavyko. 
Jie negavo nė balso. Kalbėtojai 
ragino su komunistais neturėti 
nieko bendra. Gerai, kad nors 
dabar ir tautininkai - socialistai 
pažįsta komunistus, kaipo tau
tos išgamas. CSV.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gnftoo Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W į 
"PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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LDS Jubiliejinio Seimo Komisijos
Rengiamas Šaunus Bankietas ir 
Kalbų, Dainų ir Tautiškų Žais

lų Vakaras
LDS 1-mos kuopos ir Šv. < 

Petro parapijos veikėjų, 
So. Bostone, trečiadienį, 
rugpiūčio 14 d., š. m., 8 vai. 
vakare, Šv. Petro par. baž
nytinėje salėje įvyko nepa
prastas susirinkimas, tiks
lu aptarti LDS Jubiliejinio 
Seimo parengimų reika
lus.

Po trumpų diskusijų ir 
pareiškimo minčių sąryšyj 
su šeiminėmis pramogo
mis tarė žodį tarp kitų L. 
D. S. narių ir klebonas ku
nigas Pranciškus Virmau- 
skir, kuris savo kalboje 
priminė, kad nors šie rei
kalai ir labai nuvėluoti ne 
iš mūsų kaltės, bet šian
dien reikalinga daryti tas, 
kas galima. Kvietė visus 
sudaryti veikimo komisi
ją įvairiems reikalams, o 
jis kaipo klebonas, jeigu 
tik komisija dirbs su juo 
kontakte, visuomet jiems 
nuoširdžiai padės.

Į Komisijas išrinkta: — 
Pirmininkas — Vincas Va
latka; Vice-pirm. — Stasys 
Griganavičius; raštinin
kais — Ona Ivaškienė ir

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
Se. Boeton, Mas*.

TEL. ŠOU Boeton 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki S ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomi* nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrM0e 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS1

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampa* Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge. Maaa.

Ofl*o Valandos: 2 — 4 ir • — A

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

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

I

■

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. Kirkland 7119

Psufinc Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja);

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartĮ.

Jonas Kumpa; iždininkas 
— Pranas Tuleikis ir jo 
pagelbininkas — K. Niau
ronis.

Puošimo salių komisijon 
įėjo — B. Gailiūnienė, M. 
Jeskevičienė, p. Plevokie-Į 
nė ir jos žadėjo pasikviesti 
talkon daugiau pagelbi- 
ninkių.

Bankieto šeimininkėmis 
apsiėmė — p. Neverienė ir 
p. Martinkienė. Jos gaus [mirė Juozapas Kurklinskas, 84 
sau pagelbininkes, kurias metų, gyv. 292 w. 1-st St. Jis 
vėliaus pranešime. L

Meno reikalus prižiūrėti L 
laike bankieto ir kalbų ap
siėmė O. Ivaškienė ir J. I 
Kumpa. Jie kvies reikalin
gus artistus - dainininkus.

Komisijos nariais ir ti
kietų platinimo darbui ap
siėmė — p. Marksienė, p. 
Rusienė, p. Žičkienė, p. Ga
linis, p. Traškevičius, p. 
Jeskevičius, p. Tuleikis, p. 
A. Zaleckas, p. Barolis, p. 
Niauronis, p. Tamulaitis, 
p. Pinelis, p. Povilonienė, 
p. B. Gailiūnienė, p. Plevo- 
kienė, p. Jeskevičienė, p. 
Barauskienė, p. E. Kaune- 
lis, p. Ivaškienė, p. Martin
kienė, p. Nevierienė, p. Na- 
nartavičienė, p. Januškevi
čienė, K. Šidlauskas, VI. 
Jakštas.

Atvykusiems svečiams- 
delegatams nakvynių su
radimo komisija — Pr. Tu
leikis, Barbora Gailiūnie-1 
nė ir komisijos prezidiu-į 
mas.

Čia pat susirinkime pa
sisakė nariai, kurie galės 
duoti nakvynes atvyku
siems delegatams. Jų susi
darė apie šešioliką vietų— 
Pinelis dėl 2 vyrų; Jeskevi
čiai 1 mot.; Ivaškai — 2 
vyrams ar moterims; Gai
liūnienė 2 vyr. 
Tuleikiai 
Griganavičiai — 2 vyr. ari 
mot.; Valatkai — 2 vyr. ar 
mot.; Povilonienė — 2 vyr. 
ar mot.; Nanartavičienė — 
2—3 moterims.

Dar daug vietų reikia, 
bet tikimasi, kad komisija 
sėkmingai suregistruos 
pasižadėjimus.

Veikimo komisija entu
ziastingai užsibrėžtus dar
bus pasižadėjo vygdyti.

Vėliaus bus pranešta ki
ti komisijos darbų nutari
mai.

Sekantis visų komisijų 
susirinkimas įvyks rūgs. 
5 d., toje pat vietoje, tai y- 
ra bažnytinėje salėje.

Komisijos atskirai turės 
susirinkimus dažniau.

Su nauja dvasia ir kata
likiška veikla einame į pa
saulį didingai iškėlę vėlia
vą su šūkiu “Dievui ir Tė
vynei”! Korespondentas.

Antanas Stravinskas
Rugp. 14 d., miesto ligoninėje mirė Anta

nas Stravinskas, 67 metų, gyv. 129 Fuller 
St., Dorchester. Jis paėjo iš Papilės mieste
lio. Amerikoje pragyveno 36 metus. Paliko 
Žmoną Joaną (Daunytę) du sūnų ir dvi duk
terį. Viena jų yra Sesuo Simplicita Kazi- 
mierietė. Laidojamas, rugp. 17 d., 9 vai. ryte, 
iš 9v. Petro par. bažnyčios. Melskimės vieni 
už kitus.

A. a. Antanas Stravinskas buvo ilgametis 
LDS 1 kuopos narys ir organo “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas. LDS Centras reiškia 
gilią užuojautą a. a. Antano Stravinsko žmo
nai ir šeimai. Lai Dievulis suteikia velionio 
vėlei amžiną ramybę!

ZINUTĖS

Rugp. 12 d., miesto ligoninėje,

paėjo Poberžio parapijos. Ame
rikoje pragyveno 29 metus. Pa
liko žmoną Marijoną (Licevi- 
čiūtę). Palaidotas iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, rugp. 15 d., Nau
jos Kalvarijos kapuose. Šv. Mi- 
įšios už jo vėlę atgiedamos rug
piūčio 16 d., 8 vai. ryte.

_________________________________ _________ i
ATGAIVINKIME APMIRUSIAS LDS KUOPAS

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway '
So. Boston, Mass.
OFISO VAĖANOOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Tlr ii h A

Seredotnls:—
Nuo 8 ryt* iki 12 vai. diena.

■ ! 'ii
kaip 5 lietuviai katalikai gali 
tis į LDS Centrą, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Šiais LDS ir “Darbininko” 
Jubiliejiniais metais įsteigkime 
kuopas kiekvienoje lietuvių ko
lonijoje. LDS Centras.

Yra nemažai lietuvių kolonijų, 
kur gyvavo LDS (Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos) kuopos. 
Veiklesnieji nariai išvažinėjo 
arba mirė ir kuopos susilpnėjo 
arba sustojo veikusios.

šiais Jubiliejiniais LDS orga
nizacijos metais kiekvienas lie
tuvis katalikas darbininkas tu-1 
rėtų pasidarbuoti ir atgaivinti : 
gyvavusias kuopas. Be to, yra! 
nemažai kolonijų, kur visiškai į 
nebuvo LDS kuopų. Katalikų 
Bažnyčios vadai pakartotinai 
ragina darbininkus organizuo
tis į unijas ir darbininkų orga
nizacijas. LDS nėra unija, bet 
yra darbininkų organizacija, 
kuri paruošia unijoms narius ir 
vadus.

Jo Šventenybė Pijus XII sa
ko: “Kad apsaugoti savo teises, 
pagerinti savo sielos ir kūno 
gyvenimo reikalus, darbininkai 
turi teisę dėtis į savo draugi
jas ir niekas neprivalo jiems tai 
trukdyti”.

chestery, apsivedė su panele 
Morta Blanchard. Jis baigė 
Mass. Technologiją/ Už jo gerą 
mokimasi jis veltui gauna dar 
du metu ten mokslo, kad gautų 
filosofijos daktaratą.

Rugp. 11 d., Leonas Reinar- 
tas, gyv. 40 Rippley Rd., Dor-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Bostono Arkidiecezijos jauni
mo organizacijos direktorius 
kun. Jurgis M. Dowd išsiuntinė-; 
jo kunigams pranešimą, kad 
rūgs. 3 d., prasidės dėl katali
kiško jaunimo Gdfing, Ponka- 
pong W. D. D., Canton, Mass. 
Vaikinai nuo 14 metų iki 18; ir 
nuo 19 iki 25 kviečiami užsire
gistruoti pas savo parapijos ku
nigus. Laimėjusiems čampiona- 
tą bus teikiamos dovanos.

MINI VEDYBINIO GYVE
NIMO JUBILIEJŲ

pp. Juozas ir Anelė Genevi- 
čiai, gyv. So. Bostone, mini sa
vo 25 mėtų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, pp. Genevičiai išaugino 
dvi dukterį — Anelę ir Stasę ir 
vieną sūnų — Joną. Paeina iš 
Žiežmarių parapijos, Trakų aps
kričio.

ar mot.; 
1 moterei;

GEGUŽINE

IŠSIRENDAVOJA 3 baldais į- 
rengti kambariai tinkamai po
rai su vaikais. Vienas kambarys 
turi “twin-beds”. Bus galima 
gauti pagamintą valgį ar naudo- ’ 
tis virtuve. Netoli mokyklos, 
bažnyčios, ir maudynių. Ima tik 
15 minučių nuvažiuoti į miestą. 
Atsišaukite 11 Tileston St. (prie 
128 Neponset Avė.) Dorchester, 
Mass. Telephonas GENeva 6069 

(13-16-20)

I

Rugp. 14, kun. J. J. Jakaitis, 
MIC., atlankė South bostonie
čius. Jis ant rytojaus grįžo su 
kun. K. Urbonavičių Thompso- 
nan. Sekmadienį dalyvaus kun. 
Baltrušaičio, MIC. primicijose, 
New Yorke. Už savaitės važiuo
ja Argentinon.

DR. PAŠAKARNIS GRĮŽO 
DARBAN

Popiežius Leonas XIII enci- 1 
klikoje “Reruna Novarum” sa- 1 
ko: “Patyręs savo jėgų menku
mą, žmogus verste verčiamas 
ieško kitų pagalbos. Šv. Raštas 
sako, kad geriau būti dviem 
drauge, negu vienam, nes abu 
turi naudos iš savo draugijos. 
Jei vienas parpuola, kitas jį pa
kels. Vargas vienam, nes par
puolęs neturi kas jį pakelia. 
Arba vėl kitas pasakymas: Bro
lis, kuris brolio palaikomas, y- 
ra tvirtas kaip miestas. Šitas į- 
gimtas palinkimas stumia žmo
gų dėtis į organizaciją. Ir pa
čios įgimties surėdimu žmogus 
turi teisę dėtis į draugiją”.

Broliai, darbininkai, paklau
sykime Katalikų Bažnyčios Va
dų, mūsų organizacijų vadų, ir 
dėkimės į draugijas ir organiza
cijas, kurios rūpinasi darbinin
ko sielos ir kūno gyvenimo rei
kalais.

Vien tik iš to, kas pasakyta 
darbininkai gali suprasti kaip 

I svarbu ir reikalinga priklausyti 
prie Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS), kurios pagrin
dinis tikslas yra: Katalikų Baž
nyčios vadovybėje, ugdyti so
cialinio teisingumo dvasią na
rių ir visuomenės tarpe. Ypač 
siekti gerinimo materialinio ir 
dvasinio stovio ir tautinio su
sipratimo lietuvių darbininkų 
tarpe.

Brangieji, ar gali būti gra
žesnis tikslas, kaip viršui pažy
mėtas. Jeigu dar tas tikslas ne
atsiektas. tai tik todėl, kad ma
ža dalis darbininkų supranta 
reikalingumą priklausyti prie 
tokių organizacijų, kaip LDS.

Kodėl taip? Ar gi jau taip 
sunku sudaryti LDS kuopą? 
Ne, visai nesunku. Nemažiau 
sudaryti LDS kuopą kolonijoje. 
Jokio įstojimo mokesnio nerei
kia mokėti. Pirmiausia reikia 
parašyti LDS Centrui, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
kad prisiųstų aplikacijų. Gavę 
aplikacijų blankas, pakvieskite 
nors 5 lietuvius katalikus, kurie 
yra sulaukę 16 metų amžiaus, 
ar daugiau, ir jau turite kuopą. 
Išpildykite aplikacijas ir pasiųs
kite Centrui. Kiekvienas lietu
vis katalikas įsirašęs j LDS mo
ka po 25 centus į mėnesį, ir už 
tai gauna laikraštį “Darbinin
ką” du kart į savaitę.

Prašome Gerb. Klebonų para
ginti savo parapijiečius įsirašy
ti į LDS. Kur dar nėra kuopų, 
prašome jas sudaryti.

Norintieji gauti daugiau in
formacijų apie LDS ir kuopų 
suorganizavimą, prašome kreip-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephon*
SO. BOSTON

1068

BayVtewMrtorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iidirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonkravl 

mo vieta:

1 Hamlin St.,ir E. 8thSt,
80UTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Juozas M. DiKs
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausio* rOMes auk
sinta* ir sidabriniu* daiktu*.

L

PeterP.PIevack 
(RLEV0KAS) 

Septyniais būdali stogų dengSjma. 
8odewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestį* aa 
8—8—8—12 mėnesių iMmoktjima 

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso Ir stato kaminus.

Gera* Darbas — Kainos Žemo*

324 E Si., So. Boston.
TEL. 80U 1452 

Apekaitnavimai ir patarimai dykai

p. Juozas Genevičius yra žy
mus lietuvis; priklauso prie ke
lių katalikiškų draugijų, p. A- 
nele Genevičienė (Norkevičiū- 
tė) priklauso prie Šv. Jono Ev. 
P. B. draugijos.

Rugpiūčio 18 d., 9:30 vai. ry
te, Šv. Petro par. bažnyčioje į- 
vyks šv. mišios pp. Genevičių 
intencijai. .......

Tą pačią dieną, parapijos sve
tainėje, 6 vai. vakare įvyks šau
nus bankietas pp. Genevičius 
pagerbti.

Ta proga sveikiname pp. Juo
zą ir Anelę Genevičius, sulauku
sius Sidabrinio Jubiliejaus, ir 
linkime ilgiausių'metų! Rap.

GRABORIAI

IBaraseriausIrSūnus
SENIAUSIAS MOS VAL3TYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W.
80. BOS’
Tai. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: (38 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 3637.

Šiomis dienomis Dr. J. L. Pa- 
šakarnis, kuris buvo sunkiai su
sirgęs ir turėjo operaciją, jau 

i pasveiko ir grįžo profesijon.

i
I 
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REIKALINGAS geras lietuvis 
batsiuvys (šaučius), kuris turi 
gerą patyrimą dirbti prie 
“Champion” mašinos. Atsišau
kite 301 E St., So. Boston, Mass.

(13-16)

ATOSTOGAUJA

PARSIDUODA puikūs forni- 
čiai - baldai, 
vieškambario 
valgomojo — dining - room ir
miegamo kambario, 
labai pigiai. Atsišaukite tuojau: j

Pereitą penktadienį, rugp. 9 
d. p. Antanas Peldžius, “Darbi
ninko” administratorius, išvyko 
savo automobiliu į Chicagą. 
Pakelyj, būtent, Westfield, 
Mass. sustojo ir paėmė pp. Raz- 

Parduosiu, va(jaugj{us į§ go. Bostono, kurie

susidedanti iš: 
— living room,

Trilypės Pikniko Reikalu
Susirinkimas

Mrs. Szymkevich, 556 E. 7th 
St., So. Boston. (Ant 3-čių lu- 
bų). (9-16)

South Boston 6arage
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, 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 Broadway So. Boston, Mas*.

ir 
ir

Res. Šou 3729 Šou 4818

an Fumlture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Lonfl 

Dlstanos 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

Westfieldą, kaip buvo susitarę, 
p. Antanas Peldžius iš Chica- 

gos prisiuntė visiems 
džius sveikinimus.

PADĖKA

nuošir-

įvyks penktadienį, rugp. 16 d., 
8:00 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bostone. 
Kviečiami Brocktono ir Cam
bridge ir So. Bostono LDS val
dybų ir pikniko rengėjų nariai 
svarbiam pasitarimui. Kvieslys.

Pastaba: Bus pirmiaus pa
skelbta, kad įvyks rugp. 14, bet 
dėl svarbių priežasčių susirinki
mas nukeltas į rugp. 16.

Nuoširdžiai dėkojame klebo
nui kun. P. Virmauskiui, kuni
gams: J. Dauniui, K. Jenkui, 
A. Abračinskui už dvasinį pa
tarnavimą, susirgus ir mirus 
a. a. L. Glodeniui, rugp. 6 d. 
Palaidotas rugp. 9 d. Dedhame.

Taipgi dėkojame giminėms ir 
pažįstamiems už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse ir už 
pareikštas užuojautas nuliūdi
mo valandoje. Daunių šeima.

TURI GERĄ POILSI

p. Felicija Grendelytė ir Dr. 
E. Rudokaitė iš So. Bostono 
praleidžia atostogas Hyannis, 
Mass. (Cape Cod). P-lė Grende
lytė rašo: “Resting here after 
a terrific convention week”. 
Suprantama, p. Grendelytė sun
kiai dirbo L. V. seime, Hart
ford, Conn.

Londonas—Laikraštyje ‘Lon- 
don Times’ tilpo įdomus apra
šymas apie vysk. J. Walsh kelio
nę suteikti Sutvirtinimo Sakra
mentą 16 vaikučiams. Jo Eksce
lencija turėjo vaiteliu priplauk
ti į Innishturk salą, o po tam 
pėsčias eiti dvi mylias karštoje 
saulėje kol pasiekė bažnytėlę. '

Sekmadienį, rugp. 25 d.. Tėvų 
Marijonų skyrius, rengia savo 
gegužinę - išvažiavimą Spot 
Pond. Žaislai ir pasilinksmini
mai linksmins dalyvius atvira
me ore. Pavakarėj bus ‘Veanie 
Roast’. Kviečiame višus daly
vauti. Rengėjai.

Steponui Dariui Ir Stasiui Girėnui Pagerbti 
Rengia Stepono Dariaus Postas #317 
Sekmadienį, Rugp. ■ Augusi IS, 1940 

Kęstučio Darže—Oakland Grove, East Dedham, Mass.
Paminėjimui tragiškos mirties mūsų didvyrių Amer. Le- J 

5 gijono Postas atliks tinkamas ceremonijas, pritariant Posto 5 
j: Benui. Po ceremonijų bus daug linksmų žaismų, už kuriuos ž 
5 bus skiriama ir puikių dovanų. Bus renkama Stepono Da- į 
7 riaus Posto lietuvaitė gražuolė 1940 m. Laimėjusiai bus į- » 
J teikta sidabrinė taurė. Nuoširdžiai visus kviečiame > •9

Joseph W.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimu Dieną ir Nakų. 
Residence: 1(8 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3980.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

0. A. ZaletskM F. E. Zaletskas
Grabor*ai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 U Boeton 0815 
Tel. 80U Boston 2808 

tassKaLsattsaBHaBBS«ss«saE==an

Peter J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUNERAL SERVICE
258 W.Broadway So. Boston,

Massachusetts
Tel. ŠOU 4486

16—18 Intervale Street, Broekton, Mass.
Tel. Broekton 4110

Patarnavimas diena ir naktį.
Prieinama kaina nuo $125.00 ir aukščiau.
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTTORD, CONN.

Susilaukė Sūnaus
Rugpiūčio 2 d. pp. Jonas 

Alena Manikai, gyv. 369 Zion 
St., susilaukė sūnelio. Sveikina
me!

ir

prie jų stalų skambėjo lietuviš
kos dainos, lietuviška muzika. 
Worcesteriečiai tikrai linksmo 
būdo žmones, ir nepaprastai 
darbštūs. Valio jums broliai ir 
sesutės!

DARBININKAS • f t tr. t ' 8

'Pranešimas Moterims!i

Rugpiūčio 20, 21, ir 22 dienomis, Viloje Juozapo 
Marijos, bus rekolekcijos moterims. Raginame mote
ris atlikti šias rekolekcijas vadovybėje gerb. kun. dr. 
K. Rėklaičio, Marijono, kurs neseniai grįžo iš Romos.

Visiems yra patartina atlikti metines rekolekci
jas. Tada, galima ramioje nuošalumoje atsitraukus 
nuo visokių žemiškų reikalų, leisti savo sielai pažvelg
ti į save, atitaisyti trūkumus, ir padaryti tvirtesnius 
pasirįžimus ateinantiems metams. Siela trokšta reko
lekcijų! Tad, duokite jai bent šias tris dienas pasikal
bėti su savo Sutvėrėju, atsigauti ir sustiprėti.

Moterys, norinčios atlikti šias rekolekcijas, malo
nėkite laišku pranešti mums vėliausia rugpiūčio 18 
dieną. Taip-gi esate prašomos susirinkti Vilon rugpiū
čio 20 dieną prieš šeštą valandą vakare.

Laiškus prašome siųsti sekančiu antrašu:
SISTERS OF ST. CASIMIR 

VILLA JOSEPH MARIE 
NEWTOWN, PENNA.

T.Zf v 1

1
’ y■ 

‘A JI MJftre Staiga
Rugp. 8 d. staiga mirė Anta- 

. .............. ", gyvenusi il- 
igą laiką Seymour gatvėj, savo 

'sunkiai užvargtame namelyj.
Paliko nuliūdime savo ilgametį 
ligonį vyrą ir keturis sūnus. 
Velionė buvo apie 70 metų am
žiaus, ir pragyveno 47 metus 
šioje šalyje. Kilus iš Lietuvos, 
Lazdijų parapijos. Palaidota iš
kilmingai 
Lai būna 
vėlei.

Lietuvos Vyčių seimo metu . .x. _
, • x inina Vinikaitiene,pas pp. Juozą ir Petronėlę Ma-i_ o„„

nikus, gyv. 369 Zion St., ir pas 
pp. Joną ir Aleną Manikus bu
vo apsistoję nemažai atstovų iš 
Chicagos, So. Bostono ir Nor- 
woodo.

Taip pat pas pp. Mončiūnus, 
Putnam Hights, buvo apsistoję 
Dr. Pranas Galinis ir pp. Razva- 
dauskai iš So. Bostono. Rap.

i
i

šv. Marijos kapuose. 
Amžina ramybė jos

rg-1
& J

Rugp. 11, d., įvyko mėnesinis 
susirinkimas Šv. Jono Ev. drau
gijos. Šiame susirinkime tapo 
priimta Šv. Juozapo draugija, 
kuri susijungė, turėdama narių 
virš 70, ir pinigų $1965,29.

Pradėjus Šv. Jono draugijos 
susirinkimą, sumaršavo į sve
tainę Šv. Juozapo draugija su 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Priėmus priesaiką pasaky
ta prakalbėlių iš abiejų pusių. 
Šv. Jono dr-jos vardu kalbėjo 
vice-pirmininkas J. Petrik, o 
nuo buvusios draugijos kalbėjo 
Pačekonis, Gedutis ir Gnižins- 
kas.

Tuom tarpu viskas gerai, ligo
nių nedaug. Spalių mėnesį drau
gija rengia draugišką vakarienę 
tik savo nariams ir šeimynoms. 
Bilietas $1.00 asmeniui.

Raporteris.

Vedybos
Rugp. 10-tą, 7 vai. rytą ir 9 

vai., atnašaujant šv. mišias, ta
po sužieduota dvi porelės, bū
tent, našlys Povilas Giedraitis 
su našle Marijona Grimailiene; 
panelė Julijona Kaveskaitė su 
jaunikaičiu Mykolu Lukaševi- 
čiu. Linkėtina jaunoms poroms 
daug laimės vedybiniam gyveni
me, ypatingai ponams Giedrai- 
čiams, nes ponas Giedraitis ir 
“Darbininko” skaitytojas ir 
nuoširdus katalikiško veikimo 
rėmėjas. Jisai yra vienas iš 
aukotojų puošnaus lango baž
nyčiai, kuri aukojo atminčiai 
savo mirusios a. a. žmonos Mi- 
kalinos.

SOVIETŲ KOMUNISTINĖ VALDŽIA LIETUVAI. Viduryje stovi komunistų val
džios prezidentas ir ministras pirmininkas Justas Paleckis; jo dešinėje — min.< 
pirmininko pavaduotojas ir užsienių reikalų ministras Vincas Krėvė Mickevi-t 
čius; kairėje finansų ministras Ernestas Galvanauskas (Ernestas Galvanauskas 
yra buvęs ir nepriklausomos Lietuvos valdžioje. Jis greičiausia buvo priverstas į- 
eiti į komunistinę valdžią. Bet neilgam. Jis jau prašalintas. Red.), apsaugos mi
nistras ir kariuomenės vadas div. gen. Vincas Vitkauskas (Gen. Vincas Vitkaus
kas taip pat jau prašalintas iš kariuomenės vado pareigų). Kiti, iš kairės į deši
nę: žemės ūkio ministras agr. Matas Mickis, švietimo ministras Antanas Venclo
vas, teisingumo ministras Povilas Pakarklis, ir sveikatos ministras Dr. Koganas 
(žydelis). Vaizde trūksta vidaus reikalų ministro Mečio Gedvilo.

Tai Lietuvos duobkasiai, kurie pagelbėjo Sovietams užgrobti ir pavergti Lie
tuvą. Uoliausiu duobkasiu pasirodė Justas Paleckis, kuris net į Maskvą buvo nu
vykęs ir prašė atsiklaupęs prieš Staliną, kad juos priimtų į savo vergiją.

sipažinti su mūsų parapijos 
nauju ir energingu klebonu, 
pasiryžusiu dirbti dėl gerovės 
šios parapijos ir bendrai visos 
kolonijos.

Komunistų piknike kalbėjo

NEW BRITAM, CONN.
Marianapolyj Atsilankius

Pereitą sekmadienį, rugp. 11, 
iš šios kolonijos buvo nuvykę 
tik kelios šeimos į Marianapolį, 
kur įvyko Lietuvių Diena. New 
Britainiečiai buvo gausiai pasi
ruošę liepos 4-tą, bet smarkus 
lietus sulaikė. Tai šį kartą, ma
tyt, sutingo. Dalyvavusieji 
džiaugiamės, ir gražiai laiką 
praleidome. Nors širdis jautė 
skausmą, pasiklausius skaudžių 
kalbų apie tėvynę Lietuvą, ku
rias taip įspūdingai pasakė 
mūsų tautos vadai, ypatingai 
p. J. Budrys iš New Yorko, Lie
tuvos Gen. Konsulas. Jo kalba 
tikrai visus sujaudino.

Garbė Waterburio kaikurioms 
šeimoms, kurios turėjo savo 
stalą ir sunkiai dirbo per dieną. 
Worcesteriečiai taip pat sunkiai 
dirbo prie savo stalų. Be to,

Padidėjo Šeima
Ponų Stanislovo ir Aldonos 

Žurauskų padidėjo šeima. Susi
laukė pirmos dukrelės. Ponia 
Aldona Žurauskienė yra buvusi 
slangė Hartfordo ligoninėje. 
Sveikiname ponus Žarauskus ir 
linkime išauklėti katalikišką 
šeimynėlę. T.M.

W*TBBURY, CONN.
LDS 5 Kuopos Reikalai

Vasaros karščiai baigiasi. 
Prasidės rudeninis darbas. Mes 
darbininkai turime ruoštis di
deliem darbam.

LDS 5 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 18 d., o ne 25 d., nes 
tą dieną įvyksta parapijos pik
nikas. Šiame susirinkime turi
me svarbių reikalų prieš Seimą 
padaryti, turime išrinkti ats
tovus į Seimą. Organizatorius.

Vargas Neorganizuotiems 
Darbininkams

Scanill Mfg. kompanijos dirb-

tuvėse pradėjo priimti naujus rengė lietuvių darže. Jie mat 
darbininkus. Dirbtuvių viršinin- .norėjo pakenkti katalikams ir 
kai pridėjo prie laikrodžių įsa-’ pademonstruoti savo džiaugs- 
kymus darbininkams, kad se- mą, kad jų vienminčiai Lietuvo- 
nieji darbininkai užbaigiu dar- je atliko judošiką darbą. 
bą,1 pasiimtų savo drabužius iš
spintų ir užleistų naujiems. Vie- tūla mergina iš New Britain, ir 
niems darbininkams duoda vie
ną dieną tai padaryti, o kitiem ’ kad Paleckis ir kiti buvo nuvy- 
dvi dienas. Jeigu darbininkai į kę į Maskvą Stalinui batus nu- 
paskirtą laiką nepasiima savo laižyti. Nors komunistai šaukė 
drabužių, tai spintas atidaro ir pilna gerkle, bet pritarimo ne- 
drabužius išmeta.

Kompanijos dirbtuvėse dirba plojo, o kiti piktinosi, kad So- 
trimis pakaitomis. Tai kai ku- vietų Rusija, kuri sakosi esą 
rių drabužiai išmesti ant grindų mažųjų tautų išlaisvintoja, pa
rima per 8 valandas.

Šių žodžių rašytojas taip pat iš
gavau du pranešimu, kad išsi- 
imčiau drabužius, bet neturėda- kad patriotingieji lietuviai ka
rnas vietos, kur padėti, nepa-j talikai pareiškė užuojautą savo 
klausiau. Pabaigęs darbą, atė- Į broliams Tėvynėje ir pasiuntė 
jau prie spintos ir radau spintą 
sudaužytą ir drabužius išmėty
tus. Nuėjau pas viršininką ir 
klausiu: Kas čia darosi, ar revo
liucija? Man viršininkas atsa
kė: “Permažai yra spintų. Už 
noros mėnesių gausime daugiau. 
Laukite”.

Tai tik jau negeras darbas. 
Senų darbininkų drabužius iš
meta, o priima naujų. Jeigu dar
bininkai būtų organizuoti, tai 
tokių dalykų neįvyktų. Dabar, 
kada darbai gerai eina, darbi
ninkams gera proga susiorgani
zuoti į uniją, kuri gintų darbi
ninkų reikalus. Darbininkas.

tūlas redaktorius. Džiaugėsi,

gavo. Septyni komunistėliai

vergė mažas Pabaltijo valsty-

Komunistai baisiai pyksta,

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.

XlE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

‘ 2271
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PASMERKĖ 
KOMUNISTUS

Dr. M. Aukštikalnis, Vaizbos 
Būto radio vedėjas, per radio 
griežtai pasmerkė komunistus, 
kurie džiaugiasi, kad Sovietų 
Rusija užgrobė Lietuvą. Pa
smerkė taip pat Paleckio val
džią, kuri pagelbėjo Sovietams 
Lietuvą užgrobti.

Komunistai, kurie džiaugiasi 
Lietuvos nelaime, turi eiti iš 
mūsų visuomenės, iš draugijų 
lauk. Lai nesiranda nė vieno 
lietuvio, kuris skaitytų, ar rem
tų komunistų laikraščius, ku
ris lankytųsi į komunistų ir ko
munistuojančių organizacijų 
parengimus.

Lietuviai, Lietuvos nepriklau
somybės rėmėjai, neturėkime 
nieko bendra su mūsų tautos iš
gamomis — komunistais. Lai 
jie važiuoja pas Staliną į Mas
kvą. Darbininkas.

protestą Sovietų Rusijai.
Beje, komunistų kalbėtojai 

ramino savuosius, sakydami, 
kad “jeigu dirbsime vieningai, 
tai sulauksime, kad ir šioje ša- 
yje ateis laisvė ir plevėsuos 

raudona vėliava”.
Komunistai aiškiai pasirodo, 

cad jie yra ištroškę žmonių 
kraujo. Jie laukia, kad kruvino
jo Stalino ranka pasiektų ir 
Jung. Valstybes. Nesistebėki
me, nes jeigu komunistai džiau
giasi, kad Stalino budeliai šau
do lietuvius Lietuvoje, tai jų 
džiaugsmui nebūtų galo, jeigu 
Stalinas pasiektų Ameriką ir 
pradėtų kruviną terorą šioje ša
lyje.

Darbininkai turėtų rimtai pa
sidarbuoti. kad visiems tiems, 
kurie džiaugiasi, kad Lietuva 
užgrobta, kad Lietuvoje lieja
mas mūsų brolių lietuvių krau
jas. nebūtų vietos mūsų išeivi
jos draugijose ir organizacijose.

M. D.

Dalyvavo Lietuvos Vyčių Seime
P-lė Ona Jokubaitė buvo išvy

kus atostogų į Hartford, Conn. 
pas ponus Veroniką ir Joną 
Petrukevičius. Ta proga dalyva
vo Lietuvos Vyčių seime, kur 
teko susipažinti su jaunimu iš 
visų kolonijų. Gėrėjosi Vyčių 
nuveiktais darbais.

Pareiškė, kad jaunimas, kuris 
dalyvavo seime , pasižymėjo 
puikia lietuvių kalba, kas darė 
didelį malonumą, ir taipgi paro
dė, kad čia augęs jaunimas į- 
vertina bočių kalbą ir jos nesi- 
gėdina. Parvažiavo pilna gra
žių įspūdžių, kurių ilgai neuž
mirš. Rap.

BRIMEPORT, CONN.
Praeitą šeštadienį parapijos 

vikaras kun. V. Ražaitis grįžo 
iš atostogų.

Praeitą penktadienį vargoni
ninkas A. Stanišauskas su pri
augančiųjų choru turėjo laivu 
išvažiavimą į Roy Beach, N. Y., 
visas choras gražiai pasilinks
mino.

NEW HAVEN, CONN.

Judoiiškas Džiaugsmas
Sekmadienį, rugpiūčio 4 d. 

lietuviai katalikai surengė pik
niką. Komunistėliai taip pat su-

TRILYPIS

PIKNIKAS
ROMUVOS PARKE

Sekmadienį, (prieš Labor 
Day), rugsėjo 1 d., š. m. Ro
muvos parke, Montelloje, suva
žiuos iš visų apylinkės kolonijų 
lietuviai praleisti Trijų LDS 
kuopų rengiamą pikniką. Ypa
tingai rengiasi daug vykti iš So. 
Bostono, Cambridge, o apie vie
tinius Montelliečius, tai nėra 
nei kalbos. Jie visi, kaip iš dū
mo vyks į Romuvos parką. Ren
gėjai turi gerą orkestrą; šeimi
ninkės gamins skaniausius tai 
dienai valgius; šeimininkai vai
šins visus ištroškusius. O jauni
mas aukštame kalne muzikos 
aidų lydimas linksminsis. Kas 
šnekučiuosis, kas kalbas ries, o 
aš vaikščiosiu po parką ir kvė
puosiu krūtinę atstatęs, kad vi
sai žiemai pakaktų plaučiams 
stiprybės. O ką dar tie rengėjai 
išgalvos, tai ne mano biznis...

žodžiu, visi kas tik galime vy
kime rugpiūčio 1 d., į Romuvos 
parką, Montello, Mass.

Lig pasimatymo —Kvieslys.

kraujo, ir jie džiaugiasi, kad 
tas kraujas liejamas tėvynėje 
Lietuvoje. Komunistai žino, kad 
Stalino budeliai sušaudė net ir 
įžymius komunistų vadus Rusi
joje, bet tas jų nejaudina, nes 
jų sąžinė užmarinta judošišku 
kerštu. Komunistai dirbo, dir
ba ir dirbs išdavikiškus darbus, 
kol jie sulauks Jūdos galą, ko
kio sulaukė ne vienas komunis
tėlis Sovietų Rusijoje.

Taigi įrodinėti komunistams 
komunizmo žiaurumą yra tuš
čias dalykas.

Naujosios Anglijos LRK
Federacijos Susirinkimas

Sekmadienį, rugpiūčio 25 
d., 1 vai. po pietų, Nekalto 
Pras. P. Šv. Parapijos sve
tainėje, įvyks Naujosios 
Anglijos LRK Federacijos 
EXTRA Susirinkimas, į 
kurį kviečiami visų katali
kiškų draugijų atstovai ir 
dvasiškiai. Šis susirinki
mas yra šaukiamas Lietu
vos reikalais.

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

B. Jakutis, rašt.

Redakcijos Atsakymai
A. P. Krikščiūnui, Washing- 

ton Depot, Conn. — “Žodis Ko
munistams” netilps, nes komu
nistai neturi tėvynės, nepripa
žįsta tautybės. Komunistai ži
no, kad Sovietų komisarai netu
ri pasigailėjimo nei komunis
tams, bet jie kerštu užsidegę 
trokšta savųjų brolių lietuvių

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
LlmMinal dtl visokių reikalų.

LIETUVIŲ DIENA

Praeitą pirmadienį parapijos 
altoriaus tarnautojai, ir priau
gančiųjų abu parapijos chorai 
turėjo išvažiavimą net už Wa- 
terbury, Conn. prie gražaus e- 
žero. Dalyvavo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas, kun. V. Ražaitis, A. 
Stanišauskas, taipgi p. A. Tus- 
ka, p. F. Romas ir p. J. Ma- 
džiauskis.

Sekmadienį, Rugpiučio 25 d. 
Elmhurst, Pa.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Antras Piknikas

Pastangomis mūsų naujo kle
bono kun. E. Gradeckio ir para
pijos veikiančios komisijos yra 
rengiamas antras parapijos iš
važiavimas rugpiūčio 18, Sea 
Cliff Paviljone, Morris Cove, 
Conn. Klebonas nuoširdžiai 
kviečia visus parapijonus bei ū- 
kininkus, kurie gali prisidėti 
aukomis, kad pagelbėjus pada
ryti šį pikniką sėkmingu.

Taigi visi New Haven’o lietu
viai bei parapijonai paremkite 
šį pirmą naujo klebono darbą: 
skaitlingai atsilankykite į pik
niką, kad arčiau galėtumėte su-

Lankėsi svečias muz. Žalnie- 
raitis iš New Briton, Conn., pas 
A. Stanišauską, kuris apžiūrėjo 
parapijos naujus vargonus, pa
grojo. Džiaugėsi vargonų gra
žiais balsais, tykumu ir garsu
mu. Sako: “vargonai dabar yra 
geriausi Connecticut Valstybė
je lietuvių bažnyčiose”.

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

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

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

Parapijos choras atostogauja. 
Šį mėnesį pamokų nėra. Bet su 
ateinančiu mėnesiu prasidės pa
mokos. Bus rengiamasi prie 40 
vai. atlaidų ir spalių mėnesį 
choras turės gražų vaidinimą ir 
koncertą.

Ateinantį pirmadienį kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas išvyksta 
rekolekcijom.

Parapijos piknikas davė ne
mažą pelno.

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

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

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

, , . “DARBININKAS”, . 
&Rdston,Mas.A


