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Iš Paryžiaus ir Berlyno 
pranešama, kad vakarinia
me Vokietijos fronte mū
šių beveik nėra arba nėra 
didelių mūšių. Prancūzų 
kariuomenė pasitraukė iš 
Vokietijos žemės, o vokie
čiai nesiskubina pulti 
Prancūzų kariuomenę. 
Taigi vakariniame fronte 
vyksta tik maži mūšiai.

Anglija ir Prancūzija ne
nori kariauti, bet tikisi 
Vokietiją nugalėti ekono
mine blokada. Bet kažin 
ar pavyks ? Vokietija 
smarkiai ruošiasi blokadą 
nugalėti. Vokiečiai dar la
biau suveržia pilvus dir
žais, kad tik ilgiau užtek
tų maisto ir kitokių reik
menų.

Šiomis dienomis į Berly
ną suvažiavo Vokietijos 
nacių vadai ir tariasi kaip 
nugalėti alijantų blokadą.

Milijonai vokiečių kas
dien klausia: “Kada prie
šas puls Vokietiją?” Bet 
alijantai (Anglija ir Pran
cūzija) nori numarinti Vo
kietiją badu ir ją izoliuoti. 
Taigi Europos karas gali 
užsitęsti ilgai, nes alijan- 
tai yra nusiteikę laukti.

v •____y •

Hitleris Grasina Turkijai

• v

------------------------------------------------------------------------------------------------*

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

Vyskupas Ketteleris 
---------------------------------------- —---- <fc
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Lietuva Pareiškė Protestą Rusijai
Ar Lietuvos Kariuomenė Jau 

Vilniuje?
AREŠTAVO KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SEKRETORIŲ

New York, spalių 23 — 
Šiandien Jung. Valstybių 

sovietų kariuomenė Lietu- grand jury kaltina Earl 
voje nesėdės rankų sūdė- Browder, Komunistų par- 

. . w. tijos sekretorių, už pada-
Stai jau gavome žinių, vjmą aplikacijos išgauti 

kad sovietų Rusija prade- klastingą pasą: Browderis 
jo gabenti savo kariuome- areštuotas ir pristatytas 
nę į Estiją. Toji kanuo- teismui. Teismas paskyrė 
menė atsivežė j ■

(spaustuvę, literatūros, fil
mų. Kartu su armija at-

Bet 
sus- 

kitas 
buvo

Neoficialėmis žiniomis 
buvo pranešta iš Kauno, 
kad Lietuvos kariuomenė 
įėjo į Vilnių pereitą savai
tę. Iš Rygos buvo praneš
ta, kad sovietai trukdė 
Lietuvai užimti atgautas 
Vilniaus sritis. Vilniuje 
sovietų Rusijos kariuome
nė ir sudaryta valdžia pa
darė daug nuostolių Vil
niaus krašte. Konfiskavo 
visų bažnyčių brangeny
bes, iš dirbtuvių ir kitų į- 
staigų išvežė mašinas ir 
kitą judinamą turtą.

Lietuvos 
Konsulatas 
prisiuntė ~-------------
žinių, kad spalių 19 d. 
tuva ir sovietų Rusija pa-i T”?.-:— 
sirašė rubežių protokolą, vidujinius reikalus Duok 
Spėjama, kad Lietuva pe- 
rims Vilnių šeštadienį, 
spalių 21 d. arba sekma-i 
dienį, spalių 22 d. Lietuva 
gauna 6880 kvadratinių! 
kilometrų žemės plotą, ku
riame yra šie didesnieji 
miestai: Vilnius, Trakai, 
Valkininkai, Eišiškė, Me
dininkai, Buivydžiai, Pa
bradė, Švenčionėliai, Dūk
štas ir Rimšė; iš viso 20 
valsčių.

$10,000.00 kauciją. Earl 
Browder kaltu neprisipa
žino, bet grand jury rado

gandos skleidėjai, žvalgy
bos agentai. Ką jie ten 
veiks su spaustuve ir ki
tais daiktais? Nesunku su- 

i prasti, kad visą tą išnau-I

Generalinis idos P™PaSandos skleidi- 
New Yorke mui’ sovietinimui estų. 

••Darbininkui"!. Tiesa> .sovietų Rusijos

žadėjo nesikišti į Lietuvos

I

Berlynas, Vokietija spa
lių 23 — Kaip tik Turkija, 
Anglija ir Prancūzija pa
sirašė bendrą apsigynimo 
sutartį, tai Hitleris pajuto 
Vokietijai pavojų. Kaip 
žinome, Stalinas, sovietų 
diktatorius vedė derybas 
su Turkija dėl bendros ap
sigynimo sutarties, 
sovietų reikalavimai 
kaldyti Rumuniją ir 
Balkanų valstybes
nepriimtini ir ji nutraukė 
derybas su sovietais. Be to, 
sovietų komisarai reikala
vo, kad Turkija uždarytų 
Dardanelius Anglijai ir 
Prancūzijai. Turkijai ir 
tas reikalavimas buvo ne
priimtinas. Bet Turkija 
nenorėjo išeiti ir prieš so
vietus. Taigi padarė sovie
tams išimtį.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris pajuto pavojų. Jis 
tuojau pareikalavo, kad 
sovietų “dėdė” Stalinas 
pareikštų Turkijai protes
tą, ką Stalinas ir padarė. 
Hitleris viešai grasina 
Turkijai, kad ji gali susi
laukti Lenkijos likimo.

Kaip ten nebūtų, bet Hit
leris jau pajuto, kad jis 
jau pralaimėjo karą Euro
poje. Laimėtoju yra sovie
tų diktatorius Stalinas. 
Maskva pasidarė Europos 
politikos centru. Tik klau
simas kaip ilgai?

Rusai Išveža Lietuvos Turtą Iš 
Vilniaus Kraštovykti iš Jung. Valstybių į 

Maskvą.
Kaip žinome, Earl Brow- j 

der, Amerikos komunistų 
Stalinas, Dies komiteto ty- į 
rinėjime anti - amerikoni-, 
nės veiklos prisipažino, ( 
kad jis per du metu važinė
jo į Maskvą kitu vardu.

Kaltinimo akte įrodo, | 
kad Earl Browder balan- ■ 
džio 30 d., 1937 m. turėjo! 
išgavęs pasą vardu George' 
Morris. Jis taipgi išgavoj

I

užtektinai įrodymu, kad jį 
atiduoti teismui teisti už

I 
išgavimą klastingo paso: netikrą pasą vardu Nicho- 

las Dozenberg vasario 15. 
1938 m.

Didžiausia bausmė už to
kį nusikaltimą yra 82.000 
piniginė bausmė ir 5 metai 
į kalėjimą arba abu už 

kaltin i m ą. 
pasi- i Browder kaltinimas dviem 

- I

Areštavo 26 "Trockininkus" 
Lietuvoje

Spalių 11 d., kada Kau
nas ir visa Lietuva suruo-< kiekvieną 
šė manifestaciją, j. ~ 
džiaugti Vilniaus atgavi- nusikaltimais, būtent, 
mu, tai komunistų suorga- padavimą aplikacijos 

gauti klastingą pasą ir 
tokio paso naudojimą.

Dieve, kad taip būtų, bet 
labai abejojame. Laikas 
parodys.

Lietuva iš anksto nu
jautė, kad įsileidus sovie- 

i tų kariuomenę komunistų kad Lietuvos valdžia pa
veikia Lietuvoje sustiprės, leistų iš kalėjimo politi- 
Komunistai pakels galvas nius 
ir kels suirutę, nerimą, nius. Kada policija triukš-

nizuota minia susirinko 
prie Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir pradėjo 
triukšmauti, reikalauti,

už 
iš- 
už

Turkijos Sutartis Su Alijan 
tais Sustabdė Staliną

I
I
II

Pereitame “Darbininko” 
numeryj buvo rašyta, kad 
iš Vilniaus išvežta visos 
brangenybės ir visas judi
namas turtas iš dirbtuvių 
ir iš kitų įstaigų. Vilniaus 
bažnyčių neįkainuojamos 
brangenybės konfiskuo
tos. Tose žiniose nebuvo 
pasakyta kas tą turtą iš
vežė ir konfiskavo. Paabe
jota, kad sovietai dar ra
šalui nenudžiūvus grobtų 
Lietuvos turtą.

Iš Stockholm, Švedijos 
spalių 22 d. praneša, kad 
tarp Lietuvos ir sovietų 
Rusijos kilo ginčas dėl Vil
niaus ir Vilniaus krašto 
pervedimo Lietuvai, kaip 
buvo numatyta sutartyje.

Ginčas kilo dėlto, kad so
vietų rusai iš Vilniaus ir 
Vilniaus krašto industriji-’

nių centrų veža fabrikų į- 
rengimą ir mašinas visiš
kai nepaisydamos Lietu
vos protesto.

Tiesa, ir šios žinios nėra 
oficialės, pirmosios gau
tos iš Kauno per Rygą, o 
šios pastarosios gautos iš 
Švedijos.

Lietuvos valstybės orga
nai turėtų informuoti mū
sų išeivijos spaudą, kaip 
iš tikrųjų yra su Vilniaus 
ir Vilniaus krašto perėmi
mu iš sovietų? Ar sovietai 
tikrai konfiskavo ir išvežė 
iš Vilniaus ir Vilniaus 
krašto brangenybes ir visą 
turtą? Iš viso, trukdymas 
Lietuvai perimti Vilnių ir 
Vilniaus kraštą lyg ir pa
tvirtina Rygos ir Stock- 
holmo žinias.

Lenkai Dabar Tik Protestuoja
klausias žemes: Švenčio
nys, Marcinkonys, Lyda ir 
1.1. Red.).

Taigi lenkų protestas ne 
vietoje.

Be to, buvo žinių, kad 
Lenkijos ir Anglijos-Pran- 
cūzijos sutartyje nebuvo

Paryžius, Prancūzija, — 
Spalių 23 — Lenkų naujo
ji vyriausybė, kuri neturė
dama savo valstybės turi 

i savo sostinę Paryžiuje, pa-
... _ .. i siuntė Prancūzijos premie-

policininkai. Policija areš-| ^ng.hAa ir PrancuziJa_ T()% rui Daladier notą, kaipo 
„„„„ 23 triukšmadariusĮTurklJos- Anglijos ir Pran- protestą prieš sovietų Ru-|
jeigu komunistus. Viešai Lietu- %UZLIOS sutartis užtikrina sjją dėl plebiscito sovietų ‘ numatyta sovietų Rusijos 

Y. valstybėms pa- užimtoje Lenkijos terito- —■- t
i inc hutu ii>7- ... T .- - - - i rijoje. Lenkai savo notoje

pultos. Anglija, Prancūzi- j sako kacĮ toks sovietų ple- 
Pa.ir Tyrkija sutartimi Pa'jbiscitas priešinasi tarptau- 
sižadejo ginti viena kitą, tinia.ms įstatymams, 
jeigu kas jas užpultų, bet 
(jos nepuls kitų. Turkija 
padarė išimtį Rusijai. Su
tartyje sako, kad Turkija 

-neduos pagalbos Anglijai 
i ir Prancūzijai arba kuriai 
i kitai valstybei, jeigu tokia 
pagalba ją trauktų į karą

I

I 
Vienas Lietuvos delegaci- madariams įsakė išsiskirs-/J^'au ra”j 
jos narys užklausė paties tyti, tai kilo riaušės. Kele-,^ a’ ur Pasi^ase n_i 
Stalino, ar sovietų Rusijos tą sužeistų, tarp kurių du j dros P^Jbos sutartu su ; 
vyriausybė nesikiš ir ne- [ 
trukdys Lietuvai palaikyti tavo 26 
tvarką savo šalyje, ---------------------------------- Balkanų ’
komunistai kels riaušes?.vos spauda paskelbė, kad a 
Stalinas atsakęs: “Lietu-,'policija areštavo 26 "troc- gaIbą‘ Je,gu Jos butų u2‘ 
va su triukšmadariais ir’kininkus”. Stalino pareiš- 
riaušininkais gali daryti-kimu, riaušes kelia tik 
ką nori. Komunistai riau-j“ trockininkai”, taigi areš- 
šių nekelia, jas kelia tikstuotieji lai nesitiki Stalino 
trockininkai”. j užtarimo.

(komunistus) kali- Londonas, Anglija, spa
lių 23

Kaip žinome, Lietuvos ir 1 
sovietų Rusijos sutartimi, ] 
liepos 12 d., 1920 m. so- ; 
vietai pripažino Lietuvos 
rubežius įimant Vilniaus ; 
kraštą. Spalių 9 d., 1920 
m., Lenkija, pasirašius Su- | Į 
valkų sutartį, kuria pripa
žino Vilniaus kraštą Lietu
vai, smurtu tą kraštą už
grobė ir per 19 metų jį lai
kė užgrobusi. Sovietų Ru
sija užimdama dalį Lenki
jos, užėmė ir Vilniaus kra
štą.

Spalių 10 d. Lietuva ir 
sovietų Rusija pasirašė 
taip vadinamą bendros pa
galbos sutartį. Lietuva ta 
sutartimi atgavo dalį Vil
niaus krašto ir Vilnių, bet 
tik dalį to krašto, kuri so
vietų Rusija pripažino su
tartimi liepos 12, 1920 m. 
Lietuva turėjo atgauti 
daugiau kaip 16,000 kva
dratinių km. Gavo tik 
6880 kvadratinių kilomet
rų plotą. Sovietai pasiliko 
sau net ir grynai lietuviš
kas, lietuviais apgyventas 
žemes, kaip tai: Švenčio
nių, Marcinkonių, Lydos 
apskričius.

Lietuva už tą trečdalį 
savo žemių Vilniaus kraš
te turėjo duoti sovietų Ru
sijai plačiausias teises 
Lietuvoje, būtent, leisti 
sovietams turėti karo ae
rodromus ir įsileisti į Lie
tuvą sovietų raudonosios 
armijos pulkus nuo 20,000 
iki 40,000 kareivių.

Ką veiks sovietų armija 
Lietuvoje ? Šiandien gali
ma tik tiek pasakyti, kad

i

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

PA7A^NAVIMA\

TELJDBUTON 2680.

SUOMIJOS DELEGACIJA 
GRĮŽO Į MASKVĄ

Lenkų Pranešimas Vilniaus 
Klausimu Jung. Valstybių 

Vyriausybei

įsibriovimas į Lenkiją. To
dėl laikantis sutarties An
glija nesipriešina sovietų 
įėjimui į Lenkiją. Lenkija 

i taip pat susilaikė nuo pro
testo. Lenkai protestuoja 

įtik prieš plebiscitą ir Vil
niaus krašto klausimu.

Rusai Išsižadėsią Apsigynimo Bazių su sovietI* Rusija.
________________ <♦>

Maskva, Rusija, spalių 
23 — Vakar į Maskvą at
vyko Suomijos delegacija 
tęsti derybas su sovietais. 
Sakoma, kad sovietų Rusi
ja pasitenkins trimis ma-

Ir Kiaulės Turi Turėti Maisto 
Korteles Vokietijoje

Berlynas, Vokietija, spa
lių 23 — Praneša, kad Vo-

žomis Suomijos salomis, i kieti joje ne tik žmonės tu-

Sovietų Rusijoj Atrasta 
Daug Žemės Turtų

VVashington, D. C., spalių 
23 — Šiomis dienomis len
kų vyriausybė, kuri yra į- 
sikūrusi Paryžiuje, pa
siuntė per savo atstovą 

; Washingtone, grafą Po- 
tockį pranešimą, Jung. 
%___------1-1 "_11,|

Jung. Valstybių Sekretorius 
Atsako Lenkams

jeigu tik Suomija nutiks’™ turėti,maisto_ korteles, dirba 
leisti ant tų salų pastatyti 
raudonosios armijos ka
reivius. Sovietai neberei- 
kalausią, kad Suomija lei
stų sovietams pačioje Suo
mijoje turėti apsigynimo 
bazes. Vadinasi, sovietai 
jau darą nusileidimus.

Vokietija Arti Revoliucijos

Maskva — Šiais metais Valstybių sekretoriui Hull 
apie trys tūkstančiai geo- kad Lenkijos naujoji vy- 

grupių, 
praneša, 

Kaukaze,

logų tyrinėtojų 
kaip

I

“Tassas”
Urale,

bet nuo lapkričio l_d. bus Sibire, Altajaus kalnuose
išduodamos kortelės ark
liams, karvėms ir kiau
lėms, jeigu dar kuris ūki
ninkas jų turės. Nuo lap
kričio 1 d. ūkininkai galės 

! gauti ėdalo savo karvėms, 
arkliams ir kiaulėms tik 

; tiek, kiek bus nustatyta 
į nacių komisaro.

; Raudonieji Atsisako Teikti 
Ginklu Pagalbą Vokietijai
Paryžius, spalių 23 — Iš

riausybė pasiuntusi pro
testą Lietuvai dėl Vilniaus 
krašto perėmimo iš sovie
tų Rusijos. Lenkai notoje 
sako, kad Vilniaus kraštas 
nesąs SSSR teritorijos da
lis ir ji tos neturėjo teisės 
kam nors atiduoti, o Lie- 
tuvo neturi teisės tos teri
torijos perimti.
kad toji teritorija nėra so
vietų Rusijos, bet ji taip

T 
pasirašę Suvalkų sutartį.

ir kituose Sovietų Sąjun
gos kraštuose. Tie geolo
gai aptiko daug naujų vie
tų, kuriose yra įvairių me
talų ir akmens anglies. 
Kaukazo šiaurinėje dalyje 
aptikta stambių kvarco 
gyslų, kuriose yra apie
40% volfromo. Prie Elbur- pat nėra nė lenkų. Lenkai 
so kalno rasta molibdenito
ir aukso. Aukso smėlio Vilniaus kraštą ir Lietuvos 
rasta ir Sibiro rytinėje da- sostinę Vilnių užgrobė 
lyje ir Altajaus srityje, smurtu spalių 9, 1920 m. 
Kolsko pusiasalyje rasta Lietuva Vilniaus krašte ir 
labai daug nikelio. Pirmą savo sostinės niekad nėra

New York, spalių 23 — 
Britų buvęs karo laivyno 
pirmas viršininkas, Alfred 
Cooper, kuris šiomis die- Berlyno praneša, kad pe- 
nomis atvyko į Jung. Vals- reitą savaitę Hitleris pa- kartą Urale rasta gausių išsižadėjusi. Taigi Vilniaus 

i boksito klodų, kraštas ir Vilnius teisėtai 
komisarą, kad išgautų so- Baškirijoje rasta margan- priklauso Lietuvai. Tik 
vietų pasižadėjimą gelbė- cevo rūdos, kurioje yra i- gaila, kad ir sovietai, pa
ti Vokietiją ginklu. Bet, ki 45% metalo. Sibiro va- ėmę iš lenkų, Lietuvai per
sakoma, Rusija atsisakė karinėje dalyje aptikti vedę tik trečią dalį Vil- 
duoti Vokietijai militarę gausūs geležies rūdos klo- niaus krašto. Sovietai pa- 
pagalbą. Idai. Įsilieka sau net lietuviš-

tybes ir kuris tuoj po Mu- siuntė į Maskvą specialų baltojo 
nicho konferencijos išsi- ’ 
traukė iš kabineto, prana
šauja revoliuciją Vokieti
joje. Jis sako, kad sukili
mą , padarysią dešinysis 
Vokietijos sparnas.

VVashington, D. C., spa
lių 23 — Jung. Valstybių 
sekertorius Hull atsakė 
lenkų ambasadoriui Wa- 
shington dėl Lietuvos ir 
sovietų Rusijos bendros 
pagalbos sutarties ir Vil
niaus krašto. Štai sekr. 
Hull laiškas:

1939 m. spalių 20 d. 
Jo Ekscelencijai Grafui 
J. Potocki, Lenkijos 
Ambasadoriui; 
Ekscelencija,

Turiu garbės pranešti a- 
pie gavimą Tamstos no
tos iš 1939 m. spalių 19 d.,

(Tiesa, kurioje pareikšta, kad 
Lenkijos vyriausybė, suži
nojusi apie tarp Lietuvos 
ir SSSR bendros pagalbos 
sutarties, pasirašytos 1939 
m. spalių 10 d., išdavas, 
pasiuntė Lietuvos vyriau
sybei formalinį protestą 
prieš jos prisijungimą iš 
Sovietų Socialistinių Res
publikų Unijos teritorijos 
dalį, kuri nepriklauso mi
nėtai Unijai.

Priimkite, Jūsų Eksce
lencija. mano pakartotinai 
užtikrintą aukščiausią 

’ konsideraciją.
Cordell Hull.



Antradienis, Spalių 24, 1939 DARBININKAS 2

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
LAIŠKAS “DARBININKUI”

V .

Lietuvos Pasiuntinybė 
Lithuanian Legation

Nr. 1024.
2622 16th Street. N. W. 
\Vashington. D. C.

1939 m. spalių 13 d.
Ponui “Darbininko” 
Redaktoriui.
366 Broadway.
So. Boston. Mass.

Aukos Vilniaus Atstatymui 
Plaukia

K. ------ -- 1 *

Maspeth, N. Y., Lietuviai 
Sudėjo $104.00

RUSIJOS KAREIVIAMS 
ĮSAKYMAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 _ _ _ _ _ _ _  
Hitleris Prijungė Lenkijos

Žemes Prie Vokieti jos
Berlynas, Vokietija, spa

lių 23 —Hitlerio valdžia o- 
ficialiai nutarė prijungti 
prie Vokietijos Pomorzę, 
Poznanę ir Aukštąją Sile
ziją. Viso Vokietija pri
jungė Lenkijos žemių apie 
25 ketvirtainių mylių plo
tą. Patį Lenkijos centrą: 
Varšuvą, Krakovą, Čens
takavą ir kitus miestus 
Lenkijos žemių rubežiaus, 
kurias užgrobė sovietų 
Rusija; paliko neprijung
tas laikinoje Vokietijos 
kontrolėje.

Kalbama, kad Hitleris 
planuoja patį Lenkijos 
centrą atiduoti lenkams ir 
paskelbti nepriklausomą, 
suprantama, Vokietijos 
protekcijoje. Toje Lenki
jos dalyje Hitleris planuo
jąs apgyvendinti “tikruo
sius” lenkus ir žydus. Hit
leris beabejo reikalautų 
sudaryti tokią lenkų vy
riausybę, kuri būtų ištiki
ma naciams.

Sovietų Rusija užgrob
tas Lenkijos žemes jau 
prisijungė. Lenkams ne tik 
nieko nedavė, bet nei nepa
žadėjo duoti. Kaip žinome, 
sovietų Rusija užėmė apie 
80,000 ketvirtainių mylių 
Lenkijos žemių.

Nauja Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Kazimiero Provincijos 

Vadovybe

Lietuva Atgausianti 
Klaipėdą?

Maskva, spalių 19, —So
vietų Rusijos bedievių są
junga išdalino visiems ka
reiviams lapelius sakant:

1. Nėra Dievo, kuris tave 
galėtų apsaugoti nuo prie
šų kulkų.

2. Tavo mirtis gal iš lais
vins milijonus žmonių iš 
religinės vergovės.

3. Kiekviena bažnyčia ar 
šventovė gali būti tavo 
priešų lindynė.

4. Neturėk pasigailėjimo 
■ bedievybės priešams.

5. Prižiūrėk, kad tavo 
draugas kareivis mirda
mas neprisiimtų kunigą.

. Bažnyčios lai pasilieka 
įrodymui senovės amžių.

7. Karo metu pasilik be
dieviu ir mėgink kitus pa
traukti prie bedievių są
jungos.

8. Po karo visas pasaulis 
bus bedieviškas.

9. Sovietų unija visada 
bus tarptautinio bedievių 
sąjūdžio palaikytoja.

10. Šiame kare bedievy
bė bus laimėtoja.

Tas irgi parodo, kad so
vietų Rusijoje yra bedie
vybės laisvė, bet nėra reli
gijos laisvės.

, Karas yra nelaimė ne tik 
nugalėtojai, bet ir nugalė- 

I jusiai tautai. J. G b.

kiams pretekstą, bet ir be 
jo gal būt būtų kas pana
šaus Įvykęs, kas dabar y- 
ra Įvykęs faktas. Pirmiau 
Pabaltės valstybėms rei
kėdavo skaitytis net su 
trimis pretendentais j glo
bėjus. dabar tenka reika
lus turėti tik su vienu vi
soms trims Pabaltijo vals
tybėms bendru kaimynu.

Be to. berods yra galuti
nai susitarta dėl Vilniaus 
sugrąžinimo Lietuvai. Tai 
ir bus Įdomu sekti, kaip 

' Lietuvai seksis Vilniaus 
i apipešiotą teritoriją su
tvarkyti ir su naujuoju 
kaimynu sugyventi. Kad 
tie uždaviniai gerai sektų
si, o nėra pagrindo manyti, 
kad nesisektų, reikalinga 

į visų lietuvių tarpe užlai
kyti plieninę vienybę ir są- 

| moningas pasišventimas 
j tautos ir valstybės reika
lams. Padarytoji sutartis 
su sovietais, ypač- militari- 
nė jos dalis, nesudaro pa
grindo nusiminti. — prie
šingai: Įpareiguoja visus 
pasiraitojus dirbti tėvynės 
labui. Nėra pagrindo Įta- 
rinėt mūsų kaimyną, tu

kinti mums nenaudingus 
tikslus. Vilniaus mums su
grąžinimas yra rimčiau
sias Įrodymas geros kai- 
minvstės.

Ateityje, jei kokių infor
macijų truktų. teikitės 
man parašyti ir man vėl 
duoti progos pasidalinti 
žiniomis ir nuomonėmis.

Su tikra pagarba,
P. Žadeikis. 

įgaliotas Ministras.

Gerbiamas p. Redaktoriau:
Žiūrėdamas Amerikos 

lietuvių spaudą aną dieną 
užtikau Tamstos vedama
me laikrašty (spalių 10 d.) 
gerbiamo K. Straipsnį 
“Kas Daryti?" Atrodo lyg 
autorius kuom labai susi
rūpinęs. kad be oficialių 
direktyvų nežinąs ką da
ryti. •

Jei : 
mam 1 
žinių 
mielai 
tarnauti, 
visgi vengčiau duoti, 
esu tikras gerb. veteranas 
rašytojas tikrai jų nėra, 
reikalingas: lietuviškos
savysaugos jausmas di
rektyvas jam beabejo yra 
jau pasakęs. Lietuvos ats
tovai irgi jokių ypatingų 
įkvėpimu nesinaudoja, o 
vadovaujasi tuo pačiu gal
vojimu ir įvykių sinteze 
kaip ir kiekvienas kitas 
sąmoningas pilietis.

Žinoma. Lietuvos pa
dangė šiuo tarpu nėra aiš
ki. nes krašto padėtis yra 
pakitėjusi. Lietuva atsidū
rė dabar tarpe tik dviejų 
galiūnu. Čia mums svarbu t o 
suprasti tų kaimynų pa
grindinius bruožus, kad 
mes patys galėtumėm ge
riau susivokti naujose a 
pystovose. Tai yra ilgas ir i pesimizmo šmėklą, 
kantrus ateities stebėjimo 
objektas mums visiems y- 
pač neišskiriant Tamstos.

Lenkai buvo priversti 
pasitraukti iš mūsų kai
mynystės ir lietuviai su 
jais persiskyrė 
Mūsų kaimynas iš pietų riems Įvykdyti 
pusės atrodo lyg nustojęs direktyva 
intereso Pabaltės kraštuo
se. bent pastarieji Įvykiai 
duoda progos taip manyti. 
Betgi jau naujasis mūsų 
kaimynas, sovietai. net 
pasaulį nustebino savo ak
tyvumu Pabaltoje. Berods 
estai bus davę tiems Įvy

žinočiau kas gerbia- 
K. neaišku ir kokių 
jis pageidautų. — 

i pasistnegčiau pa- 
Tik direktyvų 

nes

• 1

Ryga. Latvija, spalių 23. 
— Pranešama, kad Vokie
tija jau ardo pradėtas sta- 

ityti tvirtoves Klaipėdoje. 
Ji nesitiki išlaikyti Klaipė
dos krašto dėl Rusijos įsi
galėjimo Pabaltijo valsty
bėse. Sakoma, kad tarp 
Vokietijos ir sovietų Rusi
jos esąs supratimas, kad 
Klaipėda bus formaliai 
grąžinta Lietuvai, bet Ru- 

! sijos naudojimuisi. Toje 
pačioje žinioje sakoma, 
kad Vokietija panaikino 
visus Lietuvos užsakymus. 
Priežastis esą ta, kad Vo
kietijoje trūksta žalios me
džiagos. Kai kas sako, kad 
Vokietija atsisako išpildy
ti Lietuvos Įstaigų užsaky
mus ne dėlto, kad jai truk
tų žalios medžiagos, bet ji 
nenorinti sutrukdyti Rusi- 

į jai paimti Lietuvą savo 
i visiškon kontrolėm

Kaip iš tikrųjų yra su 
Klaipėda oficialių žinių ne

turime. bet visi žinome, 
kad sovietų Rusija domi
nuoja visą Pabaltįjį.

Toliau sakoma, kad so
vietų Rusijos garnizonas 
pasilipsiąs Vilniuje.

Kaunas — Vyriausia vi
so pasaulio Pranciškonų 
Pirmojo ir Trečiojo Ordi
no Vadovybė Romoje pas
kyrė Lietuvos Pranciško
nų ir Tretininkų Šv. Kazi
miero Provincijai naują 
Vadovybę.

Provincijolu vėl patvir
tintas buvęs prieš paskuti
nį trimetį T. Kazimieras 
Čepulis. Jo vyriausiais pa
tarėjais paskirti: T. Marti- 
nijonas Bučnys, T. Justi
nas Vaškys, T. Alfonsas 
Macaitis, T. Tarcizijus 
Garbukas.

Naujas Sovietų Atstovas 
Lietuvai

Maskva, Rusija, spalių 
23 — Sovietų vyriausybė 
paskyrė Pozdniakovą so
vietų atstovu Lietuvai.

Kalbų Kursai

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
BŪKLĖ KLAIPĖDOS 

KRAŠTE

Rimtas optimistingas' 
Pasiuntinybės laiškas tu-j 
retų visiškai išsklaidyti į 

Deja.; 
nesiduoda iš-

— perdaug jau i 
sovietų takti-

Klaipėdos krašte yra la
bai daug susipratusių lie
tuvių. tačiau čia lietuviai 
neturi nei vienos mokyk
los. Iš 300 mokinių 3-jose 
mokyklose atsirado tik ke
li kurie norėjo mokytis vo
kiškai. Tiems lietuvių vai
kams neduota nei vienos 
mokyklos, o. neva, sudary
tos prie vokiškų mokyklų 
lietuviškos klasės. Tose 
klasėse mokytojai turi 
dibii su 60 — 80 mokinių,

i ir tai be knygų ir kitų bū- 
I tinų darbui sąlygų. Jei vai
kas moka pasakyti vokiš- 

I kai "vienas, du”, tai jau 
skaitoma, kad jis “moka” 
vokiškai ir gali lankyti vo
kišką klasę.

Tokiu būdu Klaipėdos 
i krašte lietuvių mokinių 
būklė vra labai sunki.

pesimizmas 
varomas 
pažįstame 
ką... Tiek to su pesimizmu
— ir be direktyvos galima 
ji sutramdyti. Bet vra 

ku- 
•aldžios 

švelni 
reika- 
daug 

Ginklų 
organi-

geruoju. konkretesnių dalykų

ar bent 
sugestija vis dėlto
linga. Pavyzdžiui, 
kas norėtų aukoti 
Fondui. Kai kurios 
zacijos jau pasisakė auko
siančios. Bet akyli sovietų 
žvalgyba gali pastatyti ši- 

: tokį klausimą: o kam tasai

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Chicago, III. — A. L. R. 
' K. Federacijos sekretoria
tas praneša, kad jau plau- 

Įkia aukos Vilniaus krašto 
•atstatymui ir to krašto 
j biednuomenės šelpimui. 
Gerb. kun. Jonas Balkū- 
nas, Maspeth, N. Y., lietu
vių parapijos klebonas, 
prisiuntė $104,02 čekį ir 
trumpą laiškutį:

“Vakar padariau prie 
bažnyčios durų kolektą 

, Vilniaus biednuomenei. 
Žmonės entuziastiškai at
siliepė. Prisiunčiu čekį ir 
pinigus prašau persiųsti 
Katalikų Veikimo Centrui 

■Kaune, kuris nusiųs, kur 
reikia. Kad visur būt taip 

! padaryta, tai Amerikos 
'lietuviai katalikai gražiai 
paremtų atgauto Vilniaus 
krašto gyventojus, kurių 
daug neturi nei duonos, 

į nei pastogės, nei drabu- 
| žiu”.
į Gražus Maspetho lietu
vių katalikų pavyzdys. Ne- 

i abejotina, kad ir kiti jį pa- 
j seks.

Federacipos centras yra 
gavęs vilniečiams auką ir 
iš Chicagos Federacijos 
apskrities, kurios surink
tos spalių mėn. 8 d. prakal
bose. Ta auka — $25.75.

Be to, Federacijos cent
ras, kaip jau buvo praneš
ta, vilniečių šelpimui pa- 

1 siuntė $1,000.00. Į šią su- 
!mą įeina $800, kurie ame
rikiečių buvo sudėti Vil
niaus vadavimo reikalams, 
bet iš priežasties Vilniui 
Vaduoti Cąjungos likvida
vimo nebuvo pasiųsti, ir 
$200.00 pridėta iš Federa
cijos iždo.

Visos į Federaciją įplau-

Kad kultūrnis gyveni
mas ir kultūros pažanga 
pasiektų visus Bostono su
augusius žmones, yra dau
gelio didelis pageidavimas 
mokytis svetimų kalbų. 
Norinčių yra tiek daug, 
kad net 34 skyriai (cour- 
ses) yra atidaryti Valsty
bės Mokslo Departamento 
Cambridge š. m. spalių 
(October) 16 d. Kursuose 
yra dėstoma šios kalbos: 
prancūzų, anglų, vokiečių, 
naujoji grąikų, švedų, ita
lų, lietuvių, lenkų, rusų, 
ispanų ir esperanto.

Kursantai yra šiaip pas-į 
kirstyti: j pradedančius, ’ 
daugiau išsilavinusius ir L . w. , .
kitus studijuojančius pla<k‘anclos aukos, Vilniaus 
čiąją literatūrą. ; atstatymo ir šelpimo rei-

., A , kalams tuoj yra siuncia-Mass. Department of • ; Tr _ ■ mos į Lietuvą.Education -
Division of University!.. Siunčiant aukas vilnie-

Extention, c,a“s cekj
oa. x u o a i reikia rašyti iždininko217 Statė House, Boston. , . £ T__________gerb. kun. P. Juro vardu, 

“Spaudos tarnyba yra o siųsti sekretoriui — 2334 
nė kiek nemažiau svarbi, So. Oakley avė 
kaip indėnų atvertimas”

m. ŠVENTAS RAŠTAS -
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broachvay, So. Boston, Mass.

Ginklų Fondas? Gintis? 
Nėra tam reikalo, nes so
vietų armija Lietuva ap
gins. Tai gal jūs remiate 
Ginklų Fondą raudonar
miečių įguloms išvaryti?

Tuo būdu. aukodami 
Ginklų Fondui, amerikie
čiai nejučiomis gali už
traukti ant Lietuvos Stali
no rūstybę. Juk logiškai 
galvojant taip ir išeina. 
Tad kaip gi: aukot, ar ne- 
aukot? O gal aukot ir ne- 
sigarsinti? Iš tiesų, be di
rektyvos nežinia kas da
ryti. K. I

i 
i

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Ile 
todą nuo Reumatizm®. 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus 
čiate 
riuose. jeigu jie 
t ingę. arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastu, 
kuris pagelbėjo Jina-

pasiųsim jums PILNĄ 
‘ DYKAI IšBAN- 

naudotl

purinsime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken- 

skausmą sąna
šų s- 
jau- 
ken-
per-

I

• &
, pigi; Metodą, 
tams.

Mes noriai
Pakeli. 7 dienoms _______
DYYMUI. ir joign norėsite
(langiau, tą galėsit daryti už mažus 

: kaštus. Mes kviečiamo jus naudoti tą
vaistų 7 dienas, DYKAI, mflsų kai- 
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresą 
tuojau )

I ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 
2706 W. FarweU Avė. Chicago, 111.

••f

III.
Chicago,

t

PICKWTCK ALE
Vieni žmonės perka alų, o kiti turintieji alų parduoda 

jiems.

PAMINĖKITE alaus rūšį, kokią perkate. Patyrk ge
riausią kdkybę. Sužinok, kur gauti pasitenkinimą. 

Klausk, ko nori. Reikalauk jo — gausi jį.
Daugumas žmonių neatskiria plačiausiojo mūsų mar- 

keto dėl Pickwick Ale.

iŠ KRANO IR BUTELIAIS
PARODYK j PICKWICK KRANĄ 12 OUN’CE ir KVORTOMIS

BREU'ED BY
HAFFENREFFER 8s CO.. Ine., Boston, Mass.

BREWERS SINCE 1870
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Bažnyčia Ir Darbininkų Klausimas
“Nieko nėra taip naudin

ga”, sako Popiežius Leo
nas XIII, “kaip matyti pa
saulį koks jis iš tikrųjų y- 
ra, ir tuo pačiu kitur ieš
koti priemonių blogybėms 
pašalinti”. Šie Leono XIII 
žodžiai yra didžiai reikš
mingi. Nes jeigu nesupra
sime pasaulio blogybių, 
kaip galėsime surasti prie
mones jas pašalinti? Mes

Šią savaitę Bažnyčia skiria Katalikų Misijoms pa
minėti. Ir neužtenka vien paminėti, reikia jos paremti. 
Kuomet pasišventėliai misijonieriai sunkiai dirba, ne 
tik pakęsdami neturtą ir skurdą, bet neretai ir savo 
gyvastį aukodami, mes negalime į tai abejingai žiūrė
ti ir palikti juos skurdžiam likimui. “Apaštalų ir kan
kinių uolumu ir pasišventimu vadovaudamiesi — sako 
Bostono Vyskupijos organas — mūsų misijonieriai 
darbuojasi visame pasauly, kad galėtų išplėsti Kris
taus Karalystę šioj žemėj. Jie išsižadėjo visko — na
mų, giminių ir prietelių — kad geriau supažindintų 
žmoniją su Kristumi ir uždegtų karštesnę prie Jo mei
lę. Nežiūrint neįmanomų sunkenybių ir kliūčių, jie 
sėkmingai kovoja už Kristų ir Jo Bažnyčią. Įkvėpti ir 
skatinti dieviškos meilės dėl sielų išganymo, jie vyksta 
į visus žemės pakraščius, pasiryžę net ir mirtį sutikti, 
kad tik atneštų tiesos Evangeliją stabmeldžiams ir 
netikintiems”.

Mums gerai žinoma, kad Katalikų Misijos yra vi
suose pasaulio kraštuose. Visos tautos, visos rasės ly
giu uolumu yra misijonierių aprūpinamos. Jie eina vi
sur, bet daugiausiai į vargšų, neturtėlių ir apleistųjų 
tarpą, drauge su tikėjimo mokslu nešdami ir kultūros 
pradus. Skelbdami Dievo žodį, misijonieriai taip pat 
steigia mokyklas. Religinis ir kultūrinis darbas visuo
met eina greta. Misijų vaizdeliuose nuolat matome ša
lia kuklios nuskurusios bažtnytėlės tokią pat nusku
rusią mokyklėlę. Čia pat stovi tvarkiai surykiuotas 
būrelis vaikučių — juodų ar geltonų
kiek pakenčiamiau aprėdytų, seselių - vienuolių vado
vybėje. Nors visur matosi trūkumas ir neturtas, bet iš 
naujų katalikų akučių spindi ramybė ir džiaugsmas — 
tai religinio mokslo ir katalikiško auklėjimo pasėkos. 
Ir kaip tokiam darbui neužjausti, kaip jo neparemti! 
Iš tiesų, be galo mus džiugina, kad silpnėjant tikėji
mui mūsų kraštuose, naujos tautos stoja į Kristaus 
vynuogyną ir įneša ten religinio atgimimo.

Ir mes patys misijų labai reikalingi. Čia dirva nė- 
kiek nelengvesnė, jei ne sunkesnė, kaiD pagonų kraš
tuose. Lengviau įskiepinti tikėjimą nežinančiam negu 
tokiam, kurs pametęs jį praktikavęs. Yra tokių, kurie 
teigia, kad misijos reikalingesnės mums negu stab
meldžiams. Kaip ten bebūtų, misijos, kaino religinio 
atgimimo vajus, visur yra reikalingos, visur uoliai 
remtinos. K.

apšvarintų,

socialiniams mokslams vy
rų, darbdavių ir, pagaliau, 
net pačių darbininkų; visi 
vienu balsu maldavo tik
rų nurodymų, kurie padė
tų rasti tikrą kelią. Išmin
tingiausias Popiežius ilgai 
svarstė dalyką Dievo aki
vaizdoje; sukvietė labai 
daug prityrusių patarėjų; 
iš visų pusių buvo rimtai 
persvarstyta problema ir 
pagaliau pagal apaštališ
kos pareigos liepimą, kad 
ilgesnis tylėjimas šiuo at
veju neatrodytų pareigos 
apleidimu, pasiryžo kalbėti 
Kristaus Bažnyčiai ir vi
sai žmonijai, naudodama
sis Dievo jam pavesta mo
kymo tarnyba. Tuo būdu, 
1801 metų, gegužės mėne
sio 15 dieną, pakėlė ilgai 
lauktą balsą; uždavinio 
sunkumo neišgąsdintas, 

į amžiaus nepalenktas, su 
Popiežius didžiu griežtumu nurodė 

žmonių giminei naujus ke- 
' liūs spręsti socialinius 
klausimus”.

Kristaus Bažnyčia že
mėje yra kovojanti. Ji vi
suomet kovoja už tiesą ir 
Kristaus idealus, ir per 
Popiežių enciklikas ji ko
voja už darbininkų teises, 
reikalaudama jiems pilno 

i teisingumo.

linius klausimus įeįna e- 
konominių ir dorovinių 
klausimų’. Žmonės dažnai 
užmiršta, kad rišant dar-j 
bininkų ir darbdavių klau- ■ 
simą, kalbama ne apie' 
kokius negyvus daiktus, 
kad ginčas nevedamas 
tarp mašinų, bet tarp žmo
nių. Žmogus turi Dievo 
jam duotas teises ir apie 
jas eina visas ginčas. Dar
bininko gyvenimo sąlygos, 
jo uždarbis, jo teisė turėti 
nuosavybę, yra sykiu ir 
dorovės klausimas, ir už 
tat Bažnyčia turi pilną 
teisę tarti savo autorite
tingą žodį.

Mes kalbame apie socia
linę ir ekonominę tvarką. 
Bet kas gi ją sudaro, jei ne 
žmonės? Čia dalykas eina 
apie žmonių teises ir parei
gas. Ir jas tikriausiai ir 
teisingiausiai tegali nuro
dyti Bažnyčia, i 
Pijus XI sako:

“Daugelio žmonių akys 
nukrypo į švento Petro so
stą, visokios teisybės sau
gotoją, iš kurio eina išga
ningi žodžiai į visą pasau
lį. Taip prie Kristaus Įpė
dinio kojų plaukė iš viso 
pasaulio lig šiol negirdėtas 
skaičius vadovaujančių

Bažnyčios Nurodymai

turime pripažinti, kad gy- kad vyskupas ėjo į darbi- 
venime yra daug neteisin- ninku susirinkimą kalbėti, 
gurno, daug bereikalingo Ar Bažnyčia turi teisę 
skurdo ir vargo. Ir viso to 
priežastis yra klasių kova, 
skirtumas ir nesutarimas, 
pavydas ir neapykanta 
tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Sutaikink tuodu 
luomu, tada skurdas ir 
vargas bus sumažintas.

duoti nurodymų gyvenimo 
svarbiuoju klausimu — 
darbininkų klausimu? At
sakymą mums duoda Po
piežius Pijus XI, encikli
koje Quadragesimo Anno. 
Jis sako:

“Bet prieš kalbant šiuo 
reikalu, reikia priminti, 
kad jau Leonas XIII aiš
kiausiai įrodė, kad Mes tu
rime teisę ir pareigą apie 
šiuos reikalus, būtent, e- 
konominius ir socialinius, 
tarti savo sprendimą su 
aukščiausiu autoritetingu
mu. Be abejo, Bažnyčios 
misija vesti žmones ne į 
laikinę praeinamąją laimę, 
bet į amžinąją, ir dėl to 
Bažnyčia niekaip negali 
atsisakyti nuo jai paves
tos pareigos naudoti savo 
autoritetą, tiesą, ne tech
niškiems uždaviniams, ku
riems atlikti ji neturi nei 
tinkamų priemonių, nei 
uždėtos pareigos, bet vi
sam tam, kas liečia doro
vę. Ir tikrai, kiek tatai ją 
liečia, ir Dievo Mums pati
kėtosios tiesos ir svar
biausioji pareiga, nieko 
nežiūrint skelbti, aiškinti 
dorovės įstatymus, draus
ti, palenkia ir socialinius, 
ir ekonominius klausinius 
Mūsų aukščiausiajam au
toritetui.

“Nors ekonominius klau
simus Mūsų aukščiausia
jam autoritetui.

“Nors ekonomijos mok
slas ir dorovės mokslas 
kiekvienas savo srityje 
naudojasi savo dėsniais, 
tačiau klaidinga manyti, 

I kad ekonomijos ir dorovės 
sritys tokios tolimos, to
kios svetimos viena kitai, 
kad pirmoji nė kiek nepa
reinanti nuo antrosios. Be 
abejo, ekonomijos dėsniai, 
einą iš daiktų prigimties ir 
žmogaus sielos bei kūno 
sugebėjimų, nurodo, ku
riuos siekimus šioje srity
je žmogaus aktyvumas 

■ gali pasiekti, kurių negali, 
bei kokiomis priemonėmis 

j jis gali jų siekti; iš kitos 
pusės protas iš daiktų ir 
žmogaus individualinės 
bei socialinės prigimties 
aiškiai mato tą tikslą, ku
rį Dievas Kūrėjas skyrė 
visai ekonomijos sričiai.

“Dorovės įstatymas rei
kalauja, kad kiekvienu sa
vo veiksmu siektume mū
sų aukščiausiojo ir galuti
nio tikslo. Dėl to kiekvie- 

, noje srityje turime siekti 
tų tikslų, kurie prigimties, 
teisingiau, paties Dievo, 
prigimties autoriaus, yra 
mūsų supratimu skirti 
tiems dalykams, ir, tvar
kingai derindami juos, pa
lenkti aukščiausiajam tik
slui. Jei šitą įstatymą iš- ščionybė liepia, be to, dar dorovės įstatymus. Religi- 
tikimai pildysime, tai spe
cialūs tikslai, atskirų žmo
nių ar visos visuomenės 
siekiamieji, pilnai suside- 

lengviau bus kovoti prieš bolševizmą, ar prieš rusų rins su visuotiniais tiks- 
imperializmą. Gal teks su abiem lygiai kamuotis.' Sta- lais, o Mes per juos, lyg 
linas, kad ir komunizmo atsižadėjo (nors žodžiais to laipsniais, pasieksime visų goms atlikti laiku. Jie pri- 
neprasitarė), gal vis vien bolševizmą savo propagan- dalykų galutinį tikslą, bū- valo šalinti nuo darbinin- 
dai panaudoti, jei matys, kad yra žmonių, kurie į ko- tent Dievą, kuris yra Sau kų paleistuvybės pavojus 
munizmą dar tebetiki. Jis gali kovoti abiem ginklais: ir mums Aukščiausias bei ir šiaip visas pagundas į

blogą ir jokiu būdu ne- 
Taigi Šv. Tėvas sako, trukdyti jiems savo šei-

I 
I

i
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Svarbiausioji Priemonė
Bet kas pajėgs tai pada-i 

ryti? Kas privers kapita-į 
listą - darbdavį žiūrėti į 
suvargusį darbininką, kaip 
į savo brolį? Niekas kitas, 
kaip tik religija. Popiežius 
Leonas XIII sako: “Mes 
drąsiai tvirtiname, kad be 
religijos ir Bažnyčios pa
galbos negalimas jokis 
darbo klausimo išsprendi
mas. Tiesa, šitas klausi
mas reikalauja ir kitų pa
galbos, bet vis dėl to nė 
kiek neabejodami sakome, 
kad, pašalinus nuo darbo 
klausimo Bažnyčią, visos 
žmonių pastangos liks be 
vaisių... Ir tikrai Bažnyčia, 
semdama mokslą iš Evan
gelijos, gali tuo mokslu tą 
kovą arba visai sustabdy-

ti, arba, pašalinus žiauru
mus, ją bent sušvelninti; 
toji Bažnyčia stengiasi sa
vo dėsniais ne tik šviesti 
kiekvieno žmogaus protą, 
bet ir tvarkyti visą gyve
nimą ir papročius; toji pa
ti Bažnyčia gerina ir pačių 
darbo žmonių būvį, steig
dama daugelį jiems labai 
naudingų įstaigų; Ji trok
šte trokšta, kad visi luo
mai, sujungę savo prityri
mą ir jėgas padėtų, kaip 
galima geriau, išspręsti 
darbininkų klausimą. Nė
ra kitos priemonės, kuri 
galėtų suartinti turtuolį ir 
vargšą, kaip tik religija. 
Nes ji visiems nurodo jų 
teises ir pareigas”.

Bažnyčios Teisės

Kada, 1891 metais, Po- skamba. Liepos mėnesy, 
piežius Leonas XIII išlei-j 1939 metais, Chicago, Illi- 
do encikliką darbininkų nois, arkidiecezijos vysku- 
klausimu, tai iš visur pasi- pas Sheil, kalbėjo masinia- 
girdo kritiški balsai, sa- me darbininkų susirinki- 
kant, kad Bažnyčia neturi me. Jis nurodė darbininkų 
teisės kištis į socialinius ir ’ ’’’ •- -------
ekonominius klausimus. 
Buvo sakoma, kad Bažny
čia privalo apsirubežiuoti 
dvasiniuose dalykuose, o 
visus pasaulio reikalus pa
likti žemiškiems valdo
vams tvarkyti. Tie kritiš
ki balsai ir šiandieną tebe-

ir darbdavių teises, parei
gas ir kelią į pastovią tvar
ką. Jis susilaukė daug pro
testų, sakant, kad Bažny- 
Ičios vadas neturį teisės 
kištis į socialinius ir eko
nominius reikalus, jo vietą 
esą bažnyčioje. Kai kurie 
katalikai apgailestavp,

Į

Iš Komunizmo j Imperializmą
“Stalinas šiandie didžiausias pasaulio diploma

tas” — taip byloja anglų spauda. Prisimenam, kad ke
letą mėnesių atgal apie lenkų Becką taip pat buvo sa
koma, kad tai gabiausias ir neskrupulingiausias Euro
pos diplomatas. Gi šiandie apie Becką visai nenorima 
kalbėt, o jei prisimenama, tai sąryšy su dideliausia jo 
klaida — pražudymu Lenkijos. Kaip matome, diplo
matų slidi karjera.

Tačiau Stalinas neina Becko pėdomis, gal dėlto, 
kad jis kur kas gudresnis, gal dėlto, kad jam tenka 
valdyti daug stambesnė valstybė, o gal dėl šių abiejų 
priežaščių. Bet tuojau matyt, kad jis daug kartų už 
Becką gudresnis. Jei jis, kaip andai Beckas, susidėjo 
su Hitleriu, tai ne tam, kad būtų Hitlerio išnaudoja
mas, bet kad Hitlerį išnaudotų. Hitleris turi muštis ir 
statyti rizikon Vokietijos likimą, gi Stalinas viską dy
kai pasiima. Tik derybos su Turkija jam nepasisekė. 
Dardaneliai atidaromi Alijantų laivynams, ir Anglija 
su Prancūzija gali įeiti į Juodąsias jūras, sustiprinti 
Rumuniją ir terorizuoti sovietų laivyną. Čia Stalinui 
nepavyko, bet Rytų Europoj jis tikras diktatorius ir 
Hitleris pilnai nuo jo priklauso.

Kai kurie politikos žinovai be dvejojimo teigia, 
kad Stalinas pametė komunizmą ir dabar yra imperia
listinės Rusijos čempijonas. Tai nebe naujienybė. Jau 
mes seniai ta kryptimi pasisakėm. Tačiau įdomu, ko
kiomis priemonėmis Stalinas tatai atsiekė. Prie im
perializmo jis ėjo sistemačiai ir atsargiai. Pradėjo nuo 
komunizmo ir uoliai vykdė Lenino palikimą. Kai Leni
nas mirė ir Trockis buvo ištremtas, Stalinas pasijuto 
turįs išrištas rankas ir iš proletariato diktatūros nežv- 
miai perėjo į Stalino diktatūrą, t. y. stalinizmą. Čia 
komunistai jau ne juokais pradėjo šiauštis, bet Stali
nas nesustojo pusiaukelėj: jis negailestingai likvidavo 
senuosius komunizmo vadus. Komunizmo galvos liko 
nukirstos, bet kūnas vis dar tebesišiaušėjo. Tada Sta

I

linas pradėjo valyti bolševizmo kūną. Nuolatos buvo 
daromos komunistų partijos “čystkos” (apvalymai), 
kuriose nesigailėta teroro: grynieji komunistai buvo 
likviduojami desėtkais tūkstančių, vadinas, sušaudo
mi ar siunčiami į koncentracijos stovyklas. Pasaulis 
stebėjosi dėl tokio teroro, bet Stalinas į nieką neatsi
žvelgdamas ėjo prie užbrėžto tikslo — likvidavimo ko
munizmo.

Nusmaugęs opoziciją, Stalinas pasijuto esąs neri
botas diktatorius (samoderžiec), daug pajėgingesnis 
už bet kurį carą, išskyrus gal Ivaną Groznąjį ir Petrą I. 
Žinoma, tam atsiekti reikėjo daug gudrumo ir nepa
prastos charakterio pajėgos. Kitas jo vietoje būtų 
buvęs tik eilinis komunistų partijos pastumdėlis. Sta
linas atsistojo virš partijos ir padarė ją savo įrankiu. 
Jis negalėjo nematyti, kad komunizmas varžo rusų 
tautos augimą visose gyvenimo srityse. Tačiau natū
raliai nori plėstis, progresuoti, kultūrintis, o čia ko
munizmas laiko ją supančiotą. Stalinas pamatė, kad 
jau metas mesti vaidinus kvailio rolę ir nevykusį ko
munizmo eksperimentą likviduoti. Tai jis ir pasiryžo 
paliuosuoti rusų tautą nuo nepakenčiamų varžtų. Pa
galiau rusų tauta jo nė nesiklausė. Ji savaime slinko į 
civilizacijos vėžes, ir Stalinui nepritrūko sumanumo 
stoti jos priekyje ir eiti ten, ne kur jis veda, bet kur 
visuomenė jį stumia. Tai visa Stalino filosofija, bet ki
tas nė tiek nebūtų susivokęs. Kiek Stalinas pastūmėjo 
rusų tautą į nacionalizmą, sunku pasakyti, bet yra 
faktas ,kad Pabaltės valstybės staiga susidūrė su im
perialistine Rusija, kuri siekia atsiimti visas caro val
džioje buvusias žemes.

Mums lietuviams natūraliai rūpi klausimas, ar

I

Bažnyčia duoda tikrus'netinka dirbančio amžiui 
nurodymus darbininkams ar jo lyčiai. Bet visų di- 
ir darbdaviams. Popiežius džiausią darbdavių parei- 

vttt ga (jUOįį kiekvienam, kas
jam teisingai pridera gau
ti. Turtuoliai ir darbda
viai težino, kad nei Dievo 
įsakymai, nei žmonių įsta
tymai neleidžia spausti 
reikalaujančių ir vargs
tančių savo naudai ir nau
dotis jų vargais, įsigeidus 
praturtėti. O nusukti pri
deramą atlyginimą, tai di
džiausias nusikaltimas, 
kuris šaukia dangaus ker- 
štb. “Štai jūsų darbininkų 
užmokesnis, kuris jūsų 
užtūrėtas šaukia, ir tas 
šauksmas pasiekė Dievą”.

Čia paminėjau tik keletą 
Popiežiaus nurodymų, jo

Darbdaviams Popiežius enciklikoje tų nurodymų 
sako:

“Religija moko, kad tur
tuoliai ir darbdaviai priva
lo i _ 
vergais, bet gerbti juose 
aukštą jų, o krikščionybės 
dar paaukštintą žmogaus teisę įsikišti į socialinius 
vertę, nes to reikalauja klausimus, nes tie klausi- 
teisybė. Ir sveikas žmonių mai yra sykiu ir dorovės 
protas ir Krikščionybės klausimai. Bažnyčia nuro- 
mokslas moko, kad sunkus do dorovės principus ant 
rankų darbas ne tik neže- kurių reikia statyti socia- 
mina žmogaus, bet dar jį linę ir ekonominę tvarką, 
aukština, nes tas darbas Visuose dalykuose Dievo 
yra dora priemonė savo įsakymai ir žmonių įstaty- 
gyvybei palaikyti. Bet už- mai privalo būti pildomi, 
tat gėda ir nežmoniška iš- Šiandieną neteisingumas 
naudoti žmones, 
kius daiktus, 
turtėti ir tik tiek juos te- savo kasdieniniame gyve- 
vertinti, kiek jų darbo jė- nime, savo pramonėje, sa
ga gali duoti naudos. Krik- vo profesijoje, užmiršo

Leonas XIII darbininkams 
teikia šiuos nurodymu^.

“Religija moko darbinin
kus pilnai ir ištikimai ati
dirbti tą, kas pasižadėta 
laisvu noru ir teisinga su
tartimi; darbdavio ne
skriausti; nei jam pačiam 
nei jo turtams nekenkti. 
Ginant savo reikalus susi
laikyti nuo prievartos ir 
niekuomet nekelti maišto, 
nesusidėti su nedorėliais, 
kurie tyčiomis daro didelių 
be jokio saiko prižadų, nes 
iš to kyla tik nereikalin
gas nusivylimas ir turtų 
naikinimas”.

v •

v •

yra labai daug. Bet koki 
būtų palaima, jei žmonės 
paklausytų nors tų kelių 

nėkikTtt““'darbininkų tėvišk« Kristaus Įpėdinio 
patarimų.

Taigi Bažnyčia turi pilną

kaip ko- vykdomas, darbininkai 
norint pra- skriaudžiami, nes žmonės.

žiūrėti darbininkų religi- ja yra išskirta iš gyveni- 
jos bei sielos reikalų. To- mo.
dėl darbdaviai privalo rū
pintis, kad darbininkas 
būtų laisvas nuo darbo rei
kalingoms religijos parei-

naudoti sovietų tvarką kaipo demokratinį kabliuką ir neišsiamamas Gėris”. 
drauge vykdyti imperialistinį rusų tautos siekimą. Žo-Į _ 
džiu, lietuviai vėl susidurs su gerai jiems pažįstamu kad Bažnyčia turi teisę į- mos reikalais rūpintis bei 
surusinimu, kurs bus varomas jau kitokiomis priemo- sikišti į socialinį klausimą, nevaržyti jų pastangų tau- 
nėmis — neva tai demokratiška tvarka, užmauta ant nes tas klausimas yra pyti. Lygiai nevalia ap- 
sovietiško kurpalio. Nereikia nė minėti, kad tam bai- glaudžiai susijęs su doro- krauti darbu daugiau, nė
šiam pavojui atsispirti lietuvių tauta turės įsitempti (ve ir religija, kurių saugo- kaip jo sveikata pakelia, 
iki paskutinės savo gyvastingumo uncijos. K. to ja yra Bažnyčia. Į sočia- neduoti tokio darbo, kuris

Žmonės netaiko gy
venti pagal religijos reika
lavimus ir dorovės įstaty
mus, bet pirmą gyvena, ir 
religiją taiko prie savo gy
venimo. Šiandieną pasau
lis vargsta ir skursta ne 
dėl trūkumo turtų, bet dėl 
atsipalaidojimo nuo krik
ščionybės. Už tat Bažny- 

Ičia ne tik turi teisę, bet ir 
pareigą įsikišti į sociali
nius ir ekonominius klau
simus ir nurodyti dorovės 
principus, sugrąžinti žmo
nes prie tikrojo krikščio- 

Iniškojo gyvenimo. T.
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Gerbiamieji dvasiškiai, 
seimo vedėjai, 
atstovės.

Ne pirmą kartą kilęs sei
mo posėdyje jaunimo 
klausimas ir ne pirmą kar
tą nagrinėta paini dienos 
padėtis, kas daryti su mū
sų jaunimu. Mūsų tėveliai, 
gal. ir tėvų tėvai, jau se
niai svarstė ir galvojo a- 
pie jaunimo likimą. Viena, 
kita draugija, viena, kita 
organizacija buvo sutver
ta tik tam tikslui, kad su
vedus į vieną būrelį visą 
mūsų jaunimą ir juose ug
dyti katalikybę ir lietuviš
ką dvasią. Dievui ir Tėvy
nei buvo jų šūkis, ir. be a- 
bejo. draugijos, organiza
cijos daug padėjo šiam 
tikslui siekti. Bet. deja, ne 
viskas taip, kaip norėtu
mėm. Šiandien nebūtu
mėm iš naujo iškėlę jauni
mo klausimo, jei tikslas 
būtų buvęs jau seniai pa
siektas. Jaunimas, prikai- 
šoma. nuo mūsų labiau ir 
labiau tolsta. Ir kas kaltas 
dėl to jų nutolimo? Drau
gijos? Jaunimas?

Šis referatas, taigi imasi 
nagrinėti kas kaltas dėl 
tokio mūsų jaunimo nus- 
mukimo. Tuo pačiu metu 
bus patiekiamos priemo
nės, kuriomis atgaivinsi
me savo jaunime katali
kybę. lietuvišką dvasią, ir, 
kas svarbiausia, tą norą su 
savaisiais, lietuviais, veikti 
Dievui ir Tėvynei.

Visų pirmiausia, 
mūsų jaunimas,
kalbą mes jau ne tik kar
tą esame girdėję, gal daž
nai ištarę ir patys. Jauni
mas, yra sakoma, neveikia, 
nutautęs, nenorįs prisidėti 
prie lietuvių, išsižadėjęs 
tėvynės. Štai, ir neturime 
viso jaunimo paramos iš
eivijos reikalams, štai ir 
neturime galingos jauni
mo draugijos. Kaltas mū
sų jaunimas, ir kol jauni
mo neišmokinsime pagal 
savo nuožiūros, tcl jauni
mo klausimas mums ir ki
tiems bus vienas didžiau
siu rūpesčiu.

Visiems priekaištams tu
rim? pripažinti tiesos 
žiupsneli. Tš tikrųjų, tomis 
ydomis 
mas, ir jaunimas tol ne
veiks. nusidės, tol neiš
moks, kol mes nesiliausi
me jo mokinę, kol mes ne
atsiminsime, kad klystame 
jaunimą mokindami pagal 
savo nuožiūrą. Užmiršta
me. kad jaunimas tas pats 
koks prieš kiek metų bu
vome mes patys. Galutina

atstovai ir

kaltas 
Tokią

nimas kaltas, kaip mūsų 
draugijos, mūsų siaura 
nuožiūra. Taigi ir ne keis
ta, kad mūsų jaunimas ei- į 
tų kur kitur, ieškotų pas 

i kitus, ką mes jam uždrau
džiame. Kur reikėtų jam 
viešo veikimo, veikimo iš
vien, atskirose draugijose 
ir kuopose jį padalinę su
siauriname jo gyvavimą. 

: Kuopa, draugija neįstengs 
to. ką visų jaunimo drau
gijų santrauka įvykdytų.

. Reikia, taigi, visas jauni
mo draugijas suimti į vie- 

? ną organizaciją, pakeisti 
dabartines jaunimo drau
gijas, kad dalyvautų su 
kitomis draugijomis vie
name darbe, duoti jauni
mui progos valdyti ir be 
jokio suaugusiojo įsimai- 
šymo su visu jaunimu su
sieiti ir išvien veikti.

Visa kaltė mūsų jaunimo 
taigi, glūdi 

bei

kaltė suaugusiųjų nuožiū
roje. Trumpai sakant, jau 
nimo nesuprasime, jų Ilki-Į 
mo neišspręsime, nepergy 
venę savo jaunystės, ne- 
jagalvoję kokios buvo mū
sų mintys, kokie buvo mu
sų sumanymai, troškimai 
ir norai. Paaiškės tik tada, 
kada dabartiniai jų norai 
vieną kartą buvo ir mūsų 
įorai. jų nuožiūra mūsų 
įuožiūra, jų atšalumas, 
nūsų atšalumas. Pavyz
džiui, kiek iš mūsų buvo
me, tebesame Vyčiais? Pa
našų nusistatymą turi ir 
šių dienų jaunimas. Jeigu 
Vyčiai tamstoms būtų bu
vę vienintelė draugija, bū- susmukimu, 
tų ir mūsų jaunimui vie- dabartinių draugijų 
lintėlė ir galingiausia kuoP^ apribotame veiki- 
draugija. Bet, kadangi me- Aktyviai nedalyvaus 
tamstoms nepatiko, kam visuomeninio gyvenimo 
kaltinti mūsų jaunimą už srit-vJe mūsų jaunimas, jei 
jo nedalyvavimą lietuvis- Jam nebus paruošta pro- 
kame veikime? Jis, tur ?os savo balso iškelti. , 
būt, irgi mato tokių pat balsą gali iškelti dab; 
priežasčių, ir neis kur ne- 
ous patraukimo. Kieno 
kaltė? Jaunimo? Kaltinate 
save. Draugijų? Duokite 
jaunimui tinkamas drau
gijas ir viską pakęs jauni
mas dirbdamas Dievui ir 
Tėvynei.

Mūsų darbas^ rodos, pa
aiškėjo. Jei iš visos širdies 
norima 
turime jį suprasti jaunimo _ime 
atžvilgiu. Turime atsisa- f . 
kyti savo nuožiūros ir į 
jaunimą žiūrėti jaunimo 
akimis. Turime suprasti ir

Tokią jaunimo santrau
ką iš visų jaunimo draugi
jų, ir iš parapijos sudarė 
dabartinė Apreiškimo Pa
rapijos Katalikų Jaunimo 
Draugija. Kas ta Katalikų 
Jaunimo Draugija? žo
džiu, viso jaunimo susi
rinkimas, visų parapijinių 
draugijų ir taip parapijoje 
priklausančio jaunimo su
ėjimas. Ne atskiros kuo
pos arba parapijinės drau
gijos jaunimas, bet visos 
parapijos jaunimas, ar jie 
vienos, ar jie kitos draugi
jos nariai, ar ne. Būdami 
katalikais i- lietuviais, pa
grindinis jų tikslas, žino
ma, bus veikti Dievui ir. 
Tėvynei. Bet mūsų tiks
iąs tą jaunimą pritraukti, 
nes pritraukus mes žino
me, kad jis iš savęs mūsų 
daibą dirbs. Tuo reikalu, 
Katalikų Jaunimo Draugi
ja sykiu duoda ir progos: 
su savaisiais susieiti, su §>a11 aeveu, auoK pavarj 
savo metų jaunimu drau-!Iiui>ar bus didelė auka?

į

Ar

-

. tinė mūsų kuopa arba vie- 
, nintėlė draugija? Tai bus 
, tik dalis to jaunimo ir pa- 
, reiškus ne visų, bet tik sa
vo kuopos balsą. Bet su-

. tverkime draugijų ir kuo- 

. pu organizaciją, suveski- 
me visą mūsų jaunimą į 
vieną būrį, duokime jam i 
veikti išvien, ir jo balsas j 
skambės visame mūsų vei- jaunimui padėti, I

jaunimui suteikti ko jau- |9 
nimae nnri ir no Iro mikli

Katalikiška Akcija - Pasiaukavimas
Raulas: Jonai, aš dažnai 

girdžiu žmonės kalbant a- 
pie aukas, kas tai yra au
kos?

Jonas: Auka reiškia duo
ti kitam tai, ką pats myli 
turėti. Kas yra tau naudin
ga, tas bus ir kitam nau
dinga. Raulai, ar būtų ge
ra auka čia: Žmogus, išne
šiojęs savo batus dvejus 
metus, atiduotų tau, ar tai 
būtų čia auka?
* Raulas: Visiškai ne, Čia 
būtų tik paniekinimas ma
nęs, nes duoda man tokį 
dalyką, kuris niekam ne
betikęs ir nebereikalingas.

. Jonas: Tiesa, Raulai, nė
ra jokia auka, jei duosi ki
tam tą, kas pačiam nebe

ik tinka. Pavyzdžiui sudėvėtą 
apsiaustą, kurį pats nebe
gali dėvėti, duok pavargę-

gautis, valdytis, pasilinks
minti, žaisti, sekti kultū
ros meną ir visiškai užsi
imti didesniu visuomeni
niu veikimu, kuris kuopai 
arba draugijai neįvykdo
mas, bet lengvas visų kuo
pų bei draugijų jaunimui, 

veikia. Kad 
jaunimo

Jauninto

kuris išvien
tokia draugija 
mėgiama, aišku iš dabar
tinės Katalikų
Draugijos narių skaičiaus,
kurioje vienerių metų bė
gyje yra virš 700
Kame suplaukimas tokio 
skaičiaus jaunimo.
ne tas pats jaunimas, kurį

narių.

Argi

Raulas: Nebus jokia au
ka iš tokio davimo, jeigu 
tas daiktas nieko nevertas. 
Kokia yra gera auka“?

Jonas: Daleiskime, tėvai 
turi sunkiai dirbti ir savo 
sunkiai uždirbtus centus 
duoda vaikams gerą ir 
krikščionišką mokslą. Tai 
yra tikra auka, neš kiek-

mės patys norime paimti 
po savo globa? Išvados ki
tos negalime padaryti, 
kaip pripažinti būtiną rei
kalą suvesti visą jaunimą 
į vieną organizaciją.

(Bus daugiau)

už kraštą, tėvynę 
bei už idėjas, tai yra tikra 
auka ir turi būti aukštai į- 
vertinta.

Raulas: Jonai, yra daug 
atsitikimų, kad nei vaikai 

nei 
naudą, kraštas savo gynėjų, ar

tas tiesa?
Jonas: Tiesa, Raulai, 

randasi katalikų vaikų, 
kurie gavo iš savo tėvų bei 
globėjų gerą ir teisingą 
mokslą, bet jie neįvertina 
ir paverčia tą visą niekais. 
Tai yra skaudus vaikų 
prasižengimas prieš Dievo 
meilę ir savo tėvų pagar
bą. Toki vaikai dažnai ne
turi Dievo palaimos ir ra- 

Kiekvie- 
nas kareivis, kuris gina 
savo kraštą privalo būti 
aprūpintas ir laikomas di
delėje pagarboje, nes kas 
tik įvertins kitų aukas, 
tas gaus dar daugiau. O 
kas nemokės įvertinti au
kas, tas nebegaus nieko.

Todėl, Raulai, jeigu da-

vienas myli pinigus ir nori Į riauti 
turėti jų, bet atiduoda už I ‘ 
vaikų mokslą. Bet toks 
tėvų supratimas yra tei
singas ir praginus, nes 
duoda savo vaikams tokią ________ __________
auką, kuri atneša dvasišką įvertina savo mokslą, 
ir materiališką 
Dvasišką, nes katalikiškas 
auklėjimas t yra branges
nis už pinigus. Teisingas, 
dorai auklėtas žmogus tu
rės pasitikėjimą ir pasek
mingą gyvenimą. Todėl ir 
materiališkai bus pasek
mingas.

Raulas: Ar vien žmogus 
tiktai pinigus gali aukoti 
kitam?

Jonas: Raulai, visiškai
ne. Gali kitam aukoti savo niaus gyvenimo, 
mintis, savo darbus, savo 
gyvybę, ir daug kitokių 
dalykų ir net savo mintis. 
Kaip savo mintis? Kas tu
ri geras mintis, sugeba ra
šyti, privalo parašyti ir 
aukuoti kitiems, kad pasi
naudotų. Galime duoti ki
tiems gerus patarimus,
kaip pagerinti savo ir arti-! rome auką, aukokime tai, 
mo gyvenimą. Jeigu kuo- kas yra gera ir naudinga, 
met tik yra galima, pada- Mokėkime įvertinti aukas, 
ryti gerą darbą artimui vi
suomet darykime ir neno
rėkime, kad tuojau būtų 
apmokėta arba, kad gau
tume didelius pagyrimus;
ne, laikas atmokės ir lai- koji meilė, pavydas ir vel
kas pagirs mus. Daleiski- nias — visi lygūs tarp ša
me, kareivis, palieka savo vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 
namus, savo turtą, savo Į tą pražudo.
minkštą lovą, ir eina ka-l šv. Grigalius

nes to reikalauja Dievo ir 
visuomenės teisės.

J. V. S.
I . ------- —-------—

Girtuokliavimas, kūniš-

nimas nori, ir ne ką. mūsų 
manymu, mes jaunimui |*|* 
duosime. Jaunimas, ne už- Ji* 
mirškime. dabar ir visada i * 
nori to, ko mes savo jau
nystėje norėjome ir ieško
jome.

O tie mūsų norai, kokie 
jie buvo? Keliais žodžiais, 
troškome susieiti su visu 
jaunimu. Ne su dalimi, 
kuopose arba draugijose, 
bet su visais, su visų drau
gijų jaunimu. Ir tik su 
jaunimu. Nepatiko, kad 
suaugusieji kištųsi mūsų 
susirinkimuose. Galėjome 
ir patys apsiimti atsako
mybę. Ir sapne sapnavome 
tokias draugijas, kurios 
būtų visiems 
duoklėmis

I

t

GENERAL

J ELECTRIC AL w 
" SUPPLYCO l

ELECTRIC
throuzh the radio loudspeaker — when used in

Console actually gives you one-third more radio. Its great 
new features include:

■ Tubei
Speakar

3 Band*

See and hear how much more radio for your money you get 
in a riew 1940 General Electric

1195cabinet

Broadcasts. 550 to 1600 kilo-
cycles. Handsome plas-
tic cabinet

THE RADIO WITH 
THE BIG

Tefevtsion Audio O r Phono- 
graph Key. Supplics “tbe 
voice of tclevision” through 
your radio’s spcaker when 
ūse d with sight receiver. A-SCOPE

The new 1940 General Electric Radio, Model H-87, 
shown here is priced 27% lower than the nearest com-

parable G-E model of lašt year. And, this sensational new

▼ reathertouch Tuning Key* . . . N«w 14 Dynapower
Naw Visualux Dial . . . N«w Drift-Proof Station Setting

_ ----- • • Su par Baam-a-scopa ... 10 Watt$ Output
• Mdw Floadlightad Statian Finder . . . N«w Sup«r-Power Chosei*.

Just one exampie of the tremendous plūs values offered
in every new 1940 G-E Model— from the lowest-priced 
table sets to deluxe radio-phonograph combinžtions.

prieinamos 
nesuvaržomos, 

nė centro 
Dalyvautų 

su savai

nusidėjęs jauni-'neapribojamos 
nė draugijos, 
visas jaunimas 
siais, viens su kitu susipa
žintų, pasilinksmintų, pa
sišoktų, ir visiškai praleis
tų linksmą vakarėlį. Pa
gal kiekvieno pašaukimo 
būtų progos žaisti, mokin
tis kultūros, lavintis to, ko 
tik vienas kitas norėtų ap
siimti. Su dvasios vado 
prižiūrėjimu žengtų visas 
jaunimas Dievui ir Tėvy
nei. Su mielu noru priim- 
tumėm kitų patarimus, 
nurodytu keliu visa širdi
mi sektumėm, bet, kas 
mums svarbiausia, draugi
ja būtų vien jaunimo val
doma, vien jaunimo suda
ryta, ir vien jaunimui pri
taikinta.
.Toks buvo ir yra mūsų 

jaunimas. Jo mintys, jo 
norai mūsų pačių troški
mai ir ilgesiai. Negailėki- 
mės duoti jaunimui, ko jis 
reikalauja, ir jaunimas ne- 
gailėsis mums tarnauti, 
kaip mes norime. Ne jau-

Į

Blaivininkų Seimas
Pilnųjų Blaivininkų 28 

Seimas įvyks lapkričio 26 
dieną šv. Kazimiero para
pijos salėje Worcester, 
Mass. Todėl visus dvasiš
kius ir blaivybės prietelius 
nuoširdžiai kviečiame šia
me seime dalyvauti.

Visos gyvuojančios blai
vininkų kuopos malonėki
te šaukti susirinkimus ir 
išrinkti kuo daugiausia at
stovų, įdant šis seimas bū
tų skaitlingas.
Kun. J. J. Jakaitis. Dvasios Vadas

Kun. P. Juškaitis. Pirmininkas
V. J. Blaveckas. Raštininkas.

■

L X___
New 5»per Reom-a-scop* '■nds 
need for aerial and ground 
wires — reduces local static 
and objectionable noises 
Provides finer reception

New14-ln. Qynopower Speaker. 
AnothcrG-E Ra^o first—de- 
veloped in G-E “House of 
Mag:c”Laboratories.Trouble- 
frec — long-life pcrf crmance.

MewSigM- Angle Vi$uolux Dial. 
The easiest-to-read dial 
you’ve ever seen. Kilocycle 
n u rr.be r s are *xfxe lighted 
for mazirmim visibility.

BUILT TELEVBION SODNO
The r.ew :?4o General Electric Radio is eąuipped
w’th the new G-E Television /flhdio (or phono-
zraph) key. It supplies the“voice of television”

eonjunetion with a Television Picture Receiver.

Feor’s G-E Price

New 1940 G-E Model H-500
• AC-DC Operation. 5 tubes.
Superheterodyne. Standard Broad-
casts and police band. Dynapower
Spėaker. N«w drum-type dial for
fatter tuning. Attached antenna.
Smartly styled plastifl

Ne w 1940 G-E Model H-600
e AC-DC Pperatioa. 6 tebes.
Supejeeterodyne. New Feather-
touch Tuning. New 5-inch Dyna-
power Speaker. Built-in Beam-fr-
seope. Airplane-type Dial. Tone
Monitor Circuit. Standard

19.95
LIBERAL TRME-M »UOW»RCE —ERSV TERMS

Union Electrical Supply Co
94 High Street

Samuel Kaufman, LiBeErt°2337
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas
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Iš Mūšy Veikimo Centro
Sekretoriaus Raportas ALRK 
Federacijos XXVII Kongresui

( (Tęsinys)

TAUTOS FONDO 
STATUTAS

A. Tikslas

Ikia Tautos Fondas,
Į įsteigtas 1914 m., rugsėjo 
121-22 d. Lietuvių Politiš-
■ kam Seime Chicagoj ir at
gaivintas 1933 m., kovo 18 
d. Federacijos Tarybos su-1. Prie Amerikos Lietu

vių R. K. Federacijos vei-‘ važiavimo, įvykusio 1938

BROCKTON, MASS, BROCKTON, MASS.

S

I z
I
į Brockton,

4

KNAPP BROS. SHOE MFG 
COMPANY

Manufacturers of

MEN’S FINE SHOES
The only shoe factoryfcin the vvorld vvhose entire produetion is 

distributed direct to the consumer through independent salesmen.

Mass.

x GILBERT’S PAINT STORE

24 Centre St.,

TARYBOS SUVAŽIAVI
MAI

LAVVRENCE, MASS LAWRENCE. MASS.

SANDLER’S
DEPARTMENT STORE

Baigai na Alvays
256 Essex St., Lavvrence. Mass.

Paskutiniais keleliais 
metais ALRK Federacijos 
Tarybos veikimas žymiai 
pagyvėjo. Dviejų metų bė
gyje buvo sušaukti trys 
Tarybos suvažiavimai, ku
riuose aptarta daug svar
bių tautos ir mūsų visuo
menės reikalų. Visi suva
žiavimai buvo Pittsbur- 
ghe, nes tai centras, kur 
patogu suvažiuoti iš Rytų 
ir Vakarų.

Visus Tarybos suvažia- 
> valdyba 

[įvykdė. Tai savotiškas re-

I
C. Nariai

3. Tautos Fondo nariu 
gali būti kiekvienas lietu
vis katalikas, sulaukęs 16 
metų amžiaus, be lyties ir 
luomo skirtumo.

a. Atskiri nariai moka į
Tautos Fondą vieną dolerį vinių nutarimus 
į metus. ' I -

b. Draugijos moka dole- kordas mūsų^organizacijų 
rį ar daugiau į metus.

BRIDES, GRIMES & CO.

m., sausio 25 d., Pitts-laukas tautos reikalams, 
burgh, Pa., nutarimu. I d. Ragins tautiečius kas-

a. Tautos Fondas šelps , met į Tautos Fondą paau-
Lietuvą kiekvienam didės- koti dienos uždarbį, 
niam reikalui esant. I e. Rengs Vilniaus užgro-

b. Rems kiekvieną darbą, bimo dienos (spalių mėn.
kuris palaikys ir stiprins 9) minėjimą, rinks aukas 
Lietuvos laisvę ir nepri- Vilniaus kultūriniams ir 
klausomybę. labdarybės reikalams,

i c. Rems lietuvių mokslo,'
kuris Į švietimo, meno ir labdary- i 

[bes įstaigas, kaip Ameri
koj, taip ir Lietuvoj, jei 
tos įstaigos veiks katali
kybės ir lietuvybės dvasio
je-

d. Augins kapitalą pa
vergtųjų Lietuvos žemių 
atvadavimui ir šelps viso 
pasaulio lietuvių tautinį į 
sąjūdį.
B. Priemonės

2. Šiems tikslams siekti 
Tautos Fondas —

a. Sudarys savo sekciją 
prie visų ALRK Federaci
jos skyrių, o kur jų nebū
tų, steigs atskirai skyrius 
ir veiks kontakte su AL 
RK Federacijos centru.

b. Rinks kuo daugiausia 
aukų, prie kiekvienos pro-

i gos darant rinkliavas, ren
giant vakarus, prakalbas, 
renkant aukas po namus 
ir tt.

c. Minint Lietuvos Ne
priklausomybes Dieną, va
sario 16 d. ir Šv. Kazimie
ro Dieną (kovo 4) rinks

Li I

Brockton, Mass.

SNELL-ATHERTON - 
NORCROSS CO., INC.

Successor to the Business of

SNELL &ATHERTON
; Established 1853 — Incorporated 1928
i Manufacturers of FINE SHOE TOOLS

Herbert B. Norcross, President and Treasurer

į 72SnellSt„ Brockton, Mass. £

£ GRANITE ROCKFARM
X CHAS. BIELSKIS. Sav. >
£ PIENAS ir SMETONA 5
£ 498 N. Cary St. Brockton 1612-W
X Montello, Mass. X

X “

Steam and Water Piptng

SUPPLIES and TOOLS

9 F ranki in St., Lavvrence, Mass.

BROCKTON, MASS.

With a Nevv Model
Federal Savings Home Loan

YOUR LOAN IS IN FRIENDLY
HANDS •

of yours. who may be 

their homes with us. 

you how important

irį ar daugiau į metus. gyvenime. Buvo nutarta 
I 4. Vyriausias’T,.F. Tvar- atSajvinti Tautos^ Fondą, 

i
i

SEE THE 1940 MODELS

Pontiac — LaSaile — Chevrolet — Oldsmobile 

at

. WM. H. BASSET CO.
Visit Our Used Car Department

1782 Main St. Phone 3000 Brockton, Mass.
231 Main St., Phone 700 Bridgevvater, Mass.

$ BROCKTON VVHOLESALE BEVERAGE CO., Ine.

t

z I
20 No. Montello St., Brockton, Mass.

I

I

I

X z X

$

FRIENDS
financing 

will tell
LOCAL ownership and manage- 

ment can prove! A little differ- 
■*

ence in interest rate may look 
large u hen a mortgage is written 
— būt it’s something else again 

when you need friendly under- 

standing to help you over a tight 

spot. You can safely entrust the 

financing of your home to our 
friendly hands!

Montello 
Federal Savings & Loan 

Association
North Main at Howard St.

A Complete Line of the Finest Imported and
Oomcstic Wines and Liquors and All Popular

Brands of Beer and Ale

f *
S

Brockton, Mass.

LYNN, MASS.

■

BROCKTON MALT 
PRODUCTS COMPANY

LYNN, MASS.
.XXWXXXVAXXVAV.VAVAXWAXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-,

BALKUS SAUSAGE & 
PROVISIONS

i

x -Z'.XXXXX \XXXXXXVAXVAX\XXXXXXAXXXXAAXXSASXMAXWAXX<

CHAMPION BRANG PROOUCTS

Didžiausia Lietuviška Mėsą Išdirbystė Naujoj Anglijoj

Dirbtuvė: Camden St. West Lynn, Mass.

i 
š
z

I

PILGRIM PRODUCT CO., Ine

z z
| STERLING į
| CUT-RATE £

/ Lavvrence, Mass. £

/AXXXXXWAXXXXXXXXXVXXXVAXXWAXXXXXXXWXVAVXXV

— atgaivintas; nutarta su-i 
rinkti Amerikos lietuvių 
draugijų parašai po peti
cija Lietuvos vyriausybei, 
reikalaujant atstatyti tau- j 
toje vienybę ir sureguliuo-; 
ti Lietuvos santykius su! 
Vatikanu — surinkta; nu-Į 
tarta siųsti 1938 m. dele-į 

skyrių. Jei tokių skyrių SacUa i Lietuvą, kuri as
meniškai įteiktų Preziden
tui ir kabineto nariams a-j 
merikiečių peticiją — pa
siųsta; nutarta sudaryti 
prie Federacijos Jaunimo 
Atstovybę — sudaryta. Ir 
visi kiti nutarimai buvo į- 
gyvendinti. Apie svarbes
niuosius raporte atskirai 
pažymėsiu.

PETICIJA LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI

kytojas yra Federacijos 
kongresai ir Tarybos su
važiavimai.

5. T. F. administravimo 
lėšos padengiamos iš na
rių mokesčių.
D. Veikimas Kolonijose

6. Tautos Fondas veikia 
prie ALRK Federacijos

nėra, steigiami paskiri T. 
F. skyriai, jei vietoje atsi
randa bent 5 nariai. Sky
rių valdybą sudaro ma
žiausia 3 asmenys.

7. Skyriai šaukia reika
lui esant susirinkimus, bet 
nerečiau, kaip du kartus į 
metus.

8. Visus skyriuose su
rinktus pinigus Tautos 
Fondui skyrių valdybos 
neatidėliojant turi siųsti į 
T. Fondą.
E. Tautos Fondo Valdyba

9. ALRK Federacijos 
Centro valdyba yra Tau
tos Fondo valdyba.
F. Tautos Fondo Pinigai

10. Tautos Fondo pini
gus globoja ĄLRK Fede
racijos valdyba.

11. Surinkti Federacijos. 
Tautos Fondo skyrių arba 
šiaip kieno prisiųsti į cen- 

i trą pinigai pasiunčiami 
tam tikslui, kam nurodo
ma.

12. Nepaskirtus pinigus 
kuriam nors tikslui, juos 
skirsto ALRK Federacijos 
Taryba.

Tautos Fondo adresas: 
2334 So. Oakley Avė., Chi- 
cago, III.

I

Amerikos Valstybių 
draugijos, minėdamos 
Nepriklausomybės 20 
kaktį. kreipiamės į 
Vyriausybę
damos: sunorm’ioti

Sekretorijatas paruošė 
ir valdyba užgyrė tokio tu
rinio peticijos tekstą:

“Čia pasirašiusios Jungtinių 
lietuvių

Lietuvos 
metų su- 
Lietuvos

ir Seimą, prašy- 
Lietuvos 

Valstybės santykius su šven
tuoju Sostu: grąžinti Teologi
jos Filosofijos Fakulteto Filo
sofijos skyriui teises: nevaržy
ti ištikimųjų Valstybei ir Tau
tai organizacijų spaudos ir vei
kimo laisvės; pasukti Valstybės 
vairą vieningumo ir Steigiamo
jo Seimo priimtosios Valstybės 
konstitucijos dėsnių linkme, ga
rantuojančia religijos, žodžio, 
spaudos ir veikimo laisvę”.

BROCKTON, MASS
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CAMPELLO COAL CO.
COAL — COKE — FUEL OILS

35 YEARS

The Best Ouality

Dependable Honest Efficient Ser.ice

10 Perkins Avė. Tel. 2139

I ----------------------------------- £
Z z X z
1*

YANKEE MANUFACTURING CO.

No. Abington. Mass.

BROCKTON BEEF & 
PROVISION CO., Ine.

BURTO N STEIVART, President
Wholesale Distributors of

PACKING HOUSE and DAIRY PRODUCTS

146 Centre St.

i fX

t

x
I *<VVXXXX*X.XA£XXXXXXXVXXX.XX%VXX.VXXXVXV<XX-XX.XXXXX.XXXXXX<*

Vėliausia Ir Naujausia Lietuviška Mėsą Išdirbystė
Keptu mėsų — visokių skonių; kiaušinių, sviesto ir sūrio pristato 

i lietuviškas krautuves. Paragaukite ir žinosite, kad geriausią mėsa 
už pinigus valgote. Visi darbininkai lietuviai — pirkdami — remsite

LIETUVIŲ BENDROVĘ

27-29 Spencer St. Tel. Breakers 2525 Lynn, Mass.

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

BROCKTON SAUSAGE MFG.CO.
FRANKFURTS

Minced Ham — Pressed Ham — Bologna 

370 No. Montello St., Brockton Tel. 1606 
Taste Telis

A Superior Brockton Product for Ovet 30 yrs.

FALL RIVER. MASS. FALL RIVER. MASS

j iAXXXXVAXMAXXXX\XXXXXWAXXXXXVXXXX\XXVAVA'A'AV  X Z X X X Z X z 
£ _______ xxxxxvc 

£vA"XXXX'AXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXX\,AXX'>XX'AVį 
4__________________BOURNE MILLS z
? Manufacturers of Cotton Goods Jt
? Mill at Tiverton. Rhode Island 5
J XX Office: Fall River. Mass. X
X J,X\\X\XX\'A'A,iA\WAMAXXX\SXXVA\X'A'A'A\WA''A'AVf

£ RICHARD BORDEN MFG. C0.
£ Lawns % Marąuisettes Voiley
X Dress Goods and Curtains
X Fall River. Mass.
/AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\XX\X

I

Po šia peticija pasirašė 
visų mūsų centralinių or
ganizacijų valdybos ir 
šimtai draugijų. Šios peti
cijos siuntimui mūsų vi
suomenė parodė didžiau
sio pritarimo. Parašai su
rinkti trejeto mėnesių lai
kotarpyje. Ją nuvežė į Lie
tuvą ir įteikė prez. A. Sme
tonai, ministrui pirminin
kui. kun. V. Mironui, kraš
to apsaugos ministrui S. 
Raštikiui ir Seimo pirmi
ninkui K. Šakeniui specia
liai Tarybos išrinkta dele
gacija. kuriai pirmininka
vo kun. Jonas Balkūnas. 
Kiti delegacijos nariai bu
vo: kun. Ig. Albavičius, dr. 
P. Atkočiūnas, p-nia Ona 
Atkočiūnienė ir inž. A. Ma
žeika.

Prie šios peticijos buvo 
įteiktas Lietuvos vyriau
sybei ir memorandumas, 
kuriame plačiai buvo iš
dėstyti Amerikos lietuvių 
katalikų troškimai ir pa
geidavimai. Ta pati dele
gacija krašto apsaugos 
ministrui gen. Raštikiui 
įteikė nuo Federacijos

'.'ASMASYMAV
X

\ HOWARD-ARTHUR MILLS |
i INC

Manufacturers of

FINE COTTON CLOTHS

Fall River. Mass.

«AXXX\KXXX'AXXXXXXXV

O. B. VVETHERELL & SON C0.
Established 1842

Manufacturers of ROLLER COVERS For 97 Yčai

209 Bedford St.. Fall River. Mass.

|
z

J
Z zX X

^X%%XVX%XXXXXX%%X%XN%XSXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \XXXXV* /

4 SHAVVMUT MILLS J
X XJ Yarn Manufacturers j
/ Fall River. Mass. 5

I X XAXXXX\X\XXXXXXXXXXXXXW£XXXXXXXXXXXXXXXKWXXXX'\\VV  
,XXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\\XXXV.<.XXXX\X ’I'/ 
\ JOSEPH CABRAL ROOFING j

XXXXgL
L

L. Simutis.
ALRK Federacijos Sekr.

(Bus daugiau)

Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoj!) paramos.

Visi skelbkite “Darbininke".

i

* X X X
89 Friendship St.. Fall River. Mass.

Tel. 3028-M zXA\X'X\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXKVXXf

COMPANY
JOSEPH CABRAL. Prop.

Tar Gravel &. Slate Roofmg
MASON CONTRACTORS

' z
£ VELVERAY CORPORATION OF AMERICA x5 x
X Noveltv Textile Printing £

£ 18 Pocasset St. Fall River. Mass. X
***wvs.wvwxwwvwxxxwxwx.xvxxwxxvxxxxxx.%-x.xxxxwt
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Undervvood Rašomoji Mašinėlė 
Vertės §25.00

I
I

Baliaus Rengimo 
Komisijos —

PREZIDIUMAS
Pirmninkas — A. F. Kneižys
I Vice-pirm. V. Savickas.
II V.-p. S. Griganavičius. 
Sekr.—Stud. P. Kupraitis, 
Iždininkas F. Tuleikis, 
Iždo glob. A. Zavackas.

KVIETIMU KOMISIJA 
Felicija Grendelytė.
Juozas Vaišnoras.
Ona* Ivaškienė.
Antanas Peldžius.

SPAUDOS KOMISIJA: —
A. F. Kneižys.
A.Ivaška.
St. Griganavičius.
P. Kupraitis.
J. Kumpa.

PRIĖMIMO KOMISIJA :-
Julija Puodelienė.
A. Gaputis.
O. Razvadauskaitė.
P-!ė Klimaitė.
B. Kudirka.

BIZNIO KOMISIJA:—
H. Plekavičius,
J. Smūgis.

ŠOKIŲ KOMISIJA:—
Muz. M. Karbauskas.
Julija Sutkiūtė.
K. Samalius.

DOVANŲ KOMISIJA - - 
Adv. A. Jankauskas.
Inž. J. Jasionis.
Dr. Gasson.

“Darbininko” Metiniai - Tradiciniai dMMi t

Fada su

K W

Automatic Tuning Vertės $30.00

r

i
i TIKIETŲ PLATINIMO 

KOMISIJA:—

E

F

••

r

SU DOVANOMIS
Eikš Ballroom 8 Magazine St., Cambridge

Spalių-October 28,1939
GROS AL STEVENS’ ORKESTRĄ

Šiame Baliuje Bus Išdalyta $90.00 Vertės Dovanų
1-mas prizas—Fada Radio, vertės $30.00

2-ras—Underwood mašinėlė, vertės 25.00

3-čias, 4-tas ir 5-tas pinigais po S 10.00

Šokiai prasidės nuo 7:30 iki 12 v. nakties.

Bus skanių valgiu ir gėrimų. Įžanga 40c.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI

Z

Įkas girdėti lietuvių!
I KOLONIJOSE

PHiLADELFHlA, PA.
PUOŠNIAUSIAS MASKARA

DŲ BALIUS SU DOVANO
MIS

Puošniausią ir smagiausią pa
silinksminimo Maskaradų balių 
rengia ir visus nuoširdžiai kvie
čia šv. Vardo Draugija atsilan
kyti. Minėtos Draugijos balius 
bus sekmadienį. spalių-Oct. 29. 
1939 m.. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 331 Earp St.. Phila., 
Pa. Pradžia 4-tą valandą: šo
kiams gros puikiausia muzika 
— Bill Smith & His Blue Aces 
orkestras. Be to bus duodama 
už puošnius kostiumus dovanos, 
pagal komisijos nuožiūra. Todėl 
visi Šv. Vardo Draugijos nariai 
ir visa lietuvių apylinkė daly
vaukime. Visi prašomi būti mū
sų Draugijos rėmėjais.

Manau, nepamirštamas perei
tų metų Maskaradų Balius, 
kuris buvo linksmiausias, nes 
atsilankė visokiais rūbais pasi-

i.i
puošusio jaunimo, ir davė pro
gos laisvai, gražiai pasilinks
minti. Todėl ir šį metą rengė
jai pasirįžę puikiausiai visus pa- 

. tenkinti. Kurie atsilankys pra
leis linksmai ir juokuose laiką, 
matydami pasipuošusių ir dris
kių prisirinkusią pilną parapi
jos auditoriją Maskaradų baliu
je. Kadangi tik vienas įvyksta 
metuose Maskaradų balius, to
dėl visi skubėkime, nes pirmas 
ir paskutinis toks balius. Savo 
atsilankymu paremsite Šv. Var
do Draugijos reikalus ir gra
žiai pasilinksminsite. Nepamiršk 
spalių 29-tos dienos! K.D.

NEWARX, N. J
Sekmadienį, spalių 15 d. New- 

ark'o Vyčių 29 kuopa turėjo iš
važiavimą į Linden, N. J., ku
riame jie turėjo bowling žaidi
mą su Linden’o Vyčių 113 kuo
pa. Newark’o Vyčių kuopa lai
mėjo du žaidimus iš trijų. Lin
den’o kuopos geriausi žaidėjai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PC globa motinos svc.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvvav, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. — Ona I Vaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

l*in. Rašt. — Marijona Markoni’jtė.
4115 VVashingrton St.. Rosiindale, 

Tel Farkvvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 VVest 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgrirdienė.

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

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

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Albinai Poškienei Bankietas

liudija

bet 
bei 
ma 
šio

P !V j
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V. Brazauskas,
K. Grigas, 
M. Grigas,
B. Gailiūnienė,
O. IVaškienė, 
P-nas Grigas,
P. Juškienė,
E. Januškevičienė, 
J. Jeskevičius, 
E. Janušonienė, 
E. Jakunskienė, 
P-lė Klimaitė,

Kucįerauskienė,
Marksienė, 
Masiulienė, 
Niauronis,

O. Navickienė,
E. Nanartavičienė, 
D. Norvilienė,
O. Pečiulienė, 
V. Palionis,
P. Kadaitis,
J. Račkauskienė, 
J. Smilgienė, 
O. Siaurienė, 
A. Sanda, 
A. Slaičiūnienė, 
S. Strigūnienė, 
S. Stankus,
F. Tuleikis, 
J. Vaišnoras, 
V. Valatka, 
M. Vinčienė,
A. Voverienė,
G. Valatkaitė,
B. Žilienė,
G. Žuromskis,
L. Žardeckienė,

gi pasakė gražią, malonią 
draugišką kalbą padėkoda- 
67-tai kuopai už sumanymą 
vakaro, rengimo komisijai,

jos pirm. Marijonai Paulienei. 
E. Daunorienei, O. Butkienei, 
O. Jonaitienei, K. Kliaugienei, 

antru V. Trust ir F. Burbai už suren- 
kalbėjo girną šio vakaro bei gražią do- 

Po to prasidėjo centro Illinois Valstybės direk- vaną, programos dalyviams, or-l 
. Be Mo

linga. rinktinė publika virš 80 buvo specialiai tam vakarui pa- Sąjungos Chicagos Apskričio terų Sąjungos Centro ir Apskr. 
žmonių.

Apie 8 valandą, visiems susė
dus prie gražiai priruoštų stalų, karo vedėja pakvietė dainininkę pareikšdamas.

gražioje viešbučio Marijoną Janušauskienę, kuri mokyti Albiną

nors ir didžiausioj organizaci
joje. Jis taip pat pažymėjo, kad 

CHICAGO. ILL. — | gimo komisijos pirmininkei Ma- jos draugiškumas vienija netik
Trečiadienio vakare, spalių1 rijonai Paulienei, kuri su visais, šios organizacijos, bet ir visą 

11 d. 1939 m., Rowan Trees Ho- pakėlus taurę už gražią ateitį, lietuvišką veikimą, ką
tel įvyko pagerbtuvių bei priim- prisegė gyvų gėlių “corsage” šis skaitlingas rinktinės publi- 
tuvių bankietas, suruoštas Mo- vakaro pagerbtajai viešniai ir kos dalyvavimas, 
terų Sąjungos 67-tos kuopos Moterų Sąjungos Centro Pirmi-! P- M. Janušauskienei 
savo narei Albinai A. Poškienei, ninkei Elzbietai Paurazienei iš kartu vėl padainavus, 
Bankietas visais atžvilgiais pa- Detroit, Mich.
vyko, nes jame dalyvavo skait- septynių kursų vakarienė, kuri tore Marijona Paukštienė, Mot. ganizacijų atstovėms.

gaminta. pirmininkė Kotrina Sriubienė ir visų kuopų dalyvavo Šv. Kazi-
Bebaigiant vakarieniauti, va- klebonas kun. Al. P. Baltutis, miero Akad. Rėmėjų visa cen-

r—11.”------ , kad jam teko tro valdyba, Dariaus ir Girėno
puošnioje. gražioje viešbučio Marijoną Janušauskienę, kuri mokyti Albiną jai belankant j Posto Rėmėjų visa valdyba, Chi-
salėje. pirmininkė V. Trust pa- pradėjo programą padainuoda-' pradinę mokyklą, o jau vika-jeagos Moterų Klubui, Šv. Tere-
kvietė. mūsų kleboną ir Dvasios
Vadą kun. Aleks. Baltutį atkal
bėti maldą. Po maldos ji pave- kartoti. Jai akompanavo jos vy- sūnų auklėti Gimimo Panelės1 čių įr Moksleivių organizacijo- 
dė vakaro programą vesti ren-

ma dvi daineles, pritaikintas raujant Dievo Apvaizdos para-; sėlės ir daugelis iš senesnių vei- 
šiai puotai. Ji buvo iššaukta pa- pijoj, gi dabar jam tenka jųjkėjų su kuriais teko dirbti Vy-

ras, vargonininkas Bonifacas Šv. parap. mokykloj. Pasidžiau- 
Janušauskas. Po to kalbėjo Chi- gė, kad jis savo parapijoj turi 

buvo Dambrauskas ir Lenortas, cagos pietinių parko dalių di- tokių gabių kaip p. Poškienė, 
o Newark o — Barkauskas ir V. rektorius Aleks. Kumskis, Mo- 
Daukšys.

Apskričio susirinkimas įvyko 
spalių - Oct. 22 d., kuriame ly
gos žaidimų nebuvo. Sekantis 
bovvling žaidimas spalių-Octo- 
ber 29 d., kuomet Newark kuo
pa sutiks Elizabeth Giants iš 
Elizabeth 52 kuopos. Šis žaidi
mas įvyks Newarke.

Žaidimų rezultatai:

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

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

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

Fin. Rašt. Alek-andras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedtldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 

i E. 7th St., So. Boston, Mass.

NEWARK —
V. Barkauskas 170 186 210
Grimalauskas 158 154 176
E. Daukšys 164 135 189
J. Montvydas 159 141 210
V. Daukšys 169 166 221

820 782 1006

LINDEN GREENS
Matulionis 149 171 178
Tratulis 157 139 198
Morros 125
W. Kruze 132 155
Dambrauskas 182 175 198
Lenartas 159 172 192

772 789 921
K. V.

terų Sąjungos Centro Pirm. EI. 
Paurazienė ir Antanina Nausė
dienė, Sąjungos organizatorė, 
ilgametė narė. Visi pagerbė ją 
gražiai sveikino ir gražiai lin
kėjo, o ypatingai A. Nausėdie
nė pažymėjo Poškienės gabu
mus rašyboje, organizacijos 
veikime, jos gražų neišdidų bū
dą bei gerą charakterį.

Toliau savo gražiu, išlavintu, 
vyrišku baritonu p. Kastas Sa
bonis, vargonininkas iš Dievo 
Apveizdos parap. irgi paįvairi
no vakaro programą, sudainuo
damas dvi dainas. Jam akom
panavo ponia — Leokadija Sa- 
bonienė. Jiedu irgi susilaukė 
“katučių”. Iš eilės savo linkėji
mus išreiškė daktaras Ant. P.
Stulga. Moterų Sąjungos Cen- nuo Mot. Są-gos 67-tos kuopos, 
tro Iždininkė Elena Statkienė ir 
kun. Anicetas M. Linkus, kuris 
pažymėjo, kad jis pažįsta Poš
kienę iš mažų dienų ir, apibudi
nęs jos visą veikimą, pareiškė,
kad ji turi mokslo, tiek išsilavi- narė. Nors ji ir buvo susijaudi
nimo bei gabumų, kad galinti nūs tuo nepaprastu įvykiu, ku- 
užimti bet kurią valdybos vietą rio ji, sako, niekad nesitikėjo,

p. Saboniui antru kartu pa
dainavus, perskaitytas dakta
rės Susanos Šlakienės laiškutis 
su linkėjimais, kuri pažymėjo, 
kad negalinti dalyvauti, nes tuo 
pačiu laiku ji kaipo pirmininkė 
pradeda darbuotės sezoną su 
Moterų Daktarių Klubu. Kalbė
jo Poškienės vyras Dr. Jonas P. 
Poška, kuris kaip visuomet taip 
ir šį kartą pasakė įspūdingą ir 
pamokinančią kalbą, prisimin
damas kiek jam teko veikti Mo
terų Sąjungoje beorganizuojant 
naujas, bei bestiprinant senas 
jų kuopas ir pareiškė, kad Mot. 
Są-ga prie gerų pastangų gali 
turėti netik savo namą, bet ir 
savo spaustuvę. '

Po jo kalbos buvo įteikta Poš
kienei graži bei brangi dovana

TAUNTON, MASS.
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mėjų tarpe ir visiems atsilan
kiusiems, kas reiškia, kad ji y- 
ra populiari ir turi daug gerų 
draugų ir draugių. Beje reikia 
pažymėti, kad laike vakarienės 
buvo perleista per dalyvius 
graži linkėjimų knyga, kurią 
dalyviai pripildė su savo linkė
jimais. Vakaras baigtas kun. A. 
Linkaus malda.

Šio vakaro dalyviai buvo taip 
patenkinti, kad vakarienei pasi-

, baigus dar svečiavosi viešbučio 
gražioje lobby, gėrėdamiesi 
gražiu vakaru bei programa, 

j Kuopa labai džiaugėsi, kad jų 
vakare dalyvavo beveik visa 
Centro valdyba, o ypatingai 

i Centro pirmininkė p. Elzbieta 
J Paurazienė iš Detroit, Mich.
i Sąjungietė.

TAUNTON, MASS.

TAUNTON PEARL WORKS, Ine.
/ Manufacturers of J
J JEWELRY FOR MEN AND WOMEN
J Featuring Mother of Pearl į
S Taunton, Mass. i

H. J. COLLIS
Manufacturers

<) Spring Lane

Bay Statė Crucible Company
Foundry Supplies

Presbrey Court Taunton, Mass.

Ant galo kalbėjo pati vakaro 
pagerbtoji viešnia — Albina 
Poškienė, kuri pereito seimo 
buvo išrinkta Centro Iždo glo
bėja ir Literatinės Komisijos

SPRINGFIELD CELERY CO.
The Only Exclusive Celery House in Western Massachusetts 

FANCY CELERY

PARROT BRAND

ji
r
IIs

i

*

MFG. COMPANY

of Ankle Supports

Taunton, Mass.

5 LEONARD’S INC. ![

< Fancy Bakery Confectionery and S 
į Ice Cream — Restaurant Į' 
/ Specializing in Home Cooking <Į
? 35 Main St., Taunton, Mass. ]i

F

SPRINGFIELD, MASS.

Washed and Packed Daily S

1808 Columbus Avenue Springfield, Mass. |
Tel. 3-3141 J

M

i
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LANKĖSI CAMBRIDGE, MASS. Al

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

nimo yra tinkamas. Linkime 
kun. J. Plevokui geriausių sėk
mių naujoje vietoje.

Į -----------------
LDS 1-mos kuopos mėnesinis Spalių 22 d., 3 vai. po pietų, 

susirinkimas pripuola ir įvyks iškilmingai baigėsi šv. Petro pa- 
antradienį, spalių 24 d., š. m., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, (“Darbininko” name) 
E St., So. Boston, Mass. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

Spalių 16 d. kun. I. Abromai
tis, Lasaletietis,

i Neseniai Bostono universitete
kuris grįžda- medicinos mokslą dakta-

mas iš Europos, laivui sustojus ro Iaipsniu pauUna Lu2ackaM. 
Bostone turėjo progą aplankyti A B )aipsnį

Darbininko" Metinio Baliaus 
Fondas Auga

GRABORIAI

“Darbininko” redakciją. Kun. 
Abromaitis išvyko iš Italijos 
karui prasidėjus, būtent, spalių 
1 d. Važiavo prekiniu laivu,

kolegijoje. Kadangi gimusi ir 
augusi Cambridge ir ten vieti
niams lietuviams ji gerai pažįs- 

itama, todėl šiuo metu Cam-

Linksmumas Prailgina Gyvenimų
nes keleivinių laivų nebuvo ga-lbridge, 400 Broaduay, pradėjo 
Įima gauti. Kaip žinome, karas wv(( praktikavimą

rapijos vyrų - vaikinų misijos. 
Misijos kaip moterų - merginų, 
ir vaikų taip ir vyrų - vaikinų 
buvo nepaprastai pasekmingos. 
Jomis džiaugiasi vietiniai žmo-

Valdyba. nės ir svečiai kunigai ir misio
nieriai tėvas Gabrielis, C. P., ir 
tėvas Geraldas, C. P.—

Pereitą savaitę daug lankyto- Vakare, ponia Ferantienė su 
jų matė kun. Alfonsą pasienis- duktere ir sūnumis iškėlė kun. 
tą, Šv. Elzbietos ligoninėje. Vi- 0^4^ c. P., savo artimam 
si džiaugiasi, kad jis sveiksta, giminaičiui pagerbimo vakarie- 
Jau leidžiama jį lankyti. nę. Vaišėse dalyvavo kun. Ga-

brielis, C. P., ponia Motiejūnie- 
Kunigas Jonas Plevokas pa- nė, jos duktė, kun. P. A. Vir- 

sveiko. Iš po sunkios ir ilgos Ii- mauskis, kun. K. Jenkus ir ke- 
gos sustiprėjęs kunigas Jonas jetas kitų svečių.
Plevokas J. E. Kardinolo O’Con- ________
nell yra perkeltas iš Cambridge
Lietuvių parapijos į Saldžiau-; nėje salėje, įvyko Tėvų Mari jo
sios Širdies mokyklą kapelionu nų Rėmėjų, Marianapolio kole- 
vaikams, Sharon Heights, gijos naudai gražus vakaras. 
Mass. Ten yra daug prancūzų............... - •
vaikų. Kun. Plevokas moka: 
prancūzų kalbą. Ir jis prie jau-!

ZINUTĖS

•>

prasidėjo rugsėjo 1 d. Tuo lai-: 
ku kun. Abromaitis buvo Pa
ryžiuje. Iš Paryžiaus kun. Ab
romaitis vyko į Romą, kur iš
buvo visą mėnesį. Laukė laivo, 
kuriame gautų vietą grįžti į 
Jung. Valstybes.

Pasakojo, kad Europoje žmo
nes nenori karo. Nepatenkinti 
valstybių vadais, kurie įtraukė 
valstybes į karą. Italijos žmo
nės griežtai nusistatę prieš ka
rą, ir todėl Mussolini bijosi įsi
velti į karą.

VYČIŲ “HALLOVVE’EN” 
ŠOKIAI

įvyks pirmadienį, spalių 30 
d., parapijos svetainėje, 7-toje 
gatvėje. Gros puikus orkestras. 
Įžanga visai prieinama.

Bus gražu ir linksma, tik at- 
' vykite ir įsitikinsite. “Road to 
Ruins”.

Piliečių Klabąs Pagerbė 
Adv. Grigalių

Tą vakarą, Šv. Petro bažnyti-

DAKTARAI

Vaikučiai ponios Ivaškienės va
dovybėje išpildė įvairią progra
mą. Kalbėjo kun.J. Vaitekūnas 
iš Providence, ir kun. P. Vir- 
mauskis. Žmonių buvo daug.

AUV.CUNYS GRĮŽO Iš 
NEW YORKO

I

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapoau$

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pakrikštyta duktė Mykolo ir 
Pranciškos (Mastauskaitės) 
Boškauskų vardais Joana-Pran- 
ciška. Kūmai buvo Edvardas 
Boškauskas ir Alena Lauiaitė.

Apsivedė Stanislovas Juoza
pas Klepeckas su Lucija A. 
Skirkevičiene-Danieliene (Šiau- 
liūte). Liudijo Julius Jankaus
kas ir Ona Račkauskienė.

Šiomis dienomis adv. Juozas 
Cunys, Suffolk County legalio 
departmento narys, su savo 
žmona buvo nuvykę į New Yor- 
ką. Lankėsi Pasaulinėje Paro
doje. Pasitaikė kaip tik tuo lai
ku lenkų diena Pasaulinėje Pa
rodoje ir lenkų paradas paminė
ti gen. Pulaski, būtent, sekma
dienį, spalių 15 d. Visos lenkų 
parapijos su savo kunigais, or
ganizacijos dalyvavo paradoje 
ir iškilmėse. Lenkų buvę nuo 70 
metų amžiaus senelių iki mažų 
vaikų. Bet lenkuose nesimatė 
jokio entuziazmo, nors išoriniai 
jie bandė jį rodyti. Nesistebė
kime, nes lenkai nebeturi savo 
laisvos tėvynės.

Adv. Juozas Cūnys ir jo žmo
na grįžo iš New Yorko 
gražių įspūdžių.

i

t

pilni

I
1 Šv. Petro par. bažnyčioje. Ro
žančiaus pamaldos yra kas va
karą. 7:30 vai.

Šv. Petro parapijos kunigai 
bažnyčioje, ragino žmones va
žiuoti į Tėvų Marijonų Rėmėjų 
seimą, spalių 29 d.

LAIKAS BĖGA!

adv, J. 
legalio 

narį, 
miesto 
Suffolk

Grigalių, 
depart- 

Dalyvavo 
mayoras 

County

Pereitą sekmadienį, spa
lių 22 d., Lietuvių salėje į- 
vyko So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos - klubo 
40 metų gyvavimo sukak
ties minėjimas ir ta proga 
pagerbė 
Bostono 
mento 
Bostono 
Tobin,
prokuroras p. Foley ir kiti 
svečiai. Toastmasteriu bu
vo p. Titus Grevis. Kalbė
tojų buvo daug, bet ir lie
tuviai profesijonalai kal
bėjo vien anglų kalba, ne
žiūrint to, kad vakarienėje 
dalyvavo tik keli svetim
taučiai.

“Vakarienė buvo gera”, 
sako vienas pilietis, vaka
rienės dalyvis, “tik per
daug gėrimų”.

Na, bet visi žino, kad 
klubas iš gėrimų ir pasi
laiko. - • -

Beje, vakarienės progra-

REIKALINGAS BUČIERIS, 
kuris būtų patyręs tame darbe 
ir mokėtų vesti bučernės biznį 
ir mokėtų lietuvių ir lenkų kal
bas. Atsišaukite: 1124 Wa- 
shington St., Norwood, Mass.

(27)

Minimoje bažnyčioje, spalių 
29 d., 11 vai. r., prie išstatyto 
Švenčiausio Sakramento įvyks 
visuomenės pasiaukojimas Kri
stui Karaliui. Todėl yra kviečia
mos visų katalikiškų draugijų 
valdybos su vėliavomis ir ženk
lais atstovauti organizacijas ir 
Bostono lietuvių visuomenę šio
se pamaldose.

S. Barasevidus Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broad way,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

REIKALINGAS VAIKINAS 
dirbti po mokyklos pamokų. 
Amžius — 14—16 m. Gali už
sidirbti po pietų $2.00. Atsi
šaukite 332 W. Broadway, So. 
Bostone tarpe 4 ir 6 vai. vaka
re, ketvirtadienį ar penktadienį. 
Klauskite: Mr. J. P. Andrulo- 
nis. (20)

Kristaus Karaliaus dienos va
kare, 7:30 vai., bažnytinėje sa
lėje bus rodomi, tai šventei tin
kami, paveikslai, būtent: apie 
katalikų misijas pagonų kraš
tuose.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ir 
ir

Trečiadienių, ir ketvirtadienių 
vakarais nuo 7:30 v. iki 9:30 v. 
bus atdaras knygynėlis pasis
kaitymui, 492, E. 7th St.

Jau tik savaitė beliko įsigyti 
bilietus dėl Šv. Petro parapijos j moję buvo ne tik kalbos, 
Choro milžiniškos operetės. H. j bet buvo dainų ir muzikos. 
M. S. “Pinafore”. Šis juokingas! Ex-raporteris.
veikalas, kuris taip gerai žino-j GA|_UTINA APYSKAITA 
mas, bus statomas didelėje nau-, 
joje So. Boston High School au-į 
ditorijoje, sekmadienį, lapkričio 
5 d. ir trečiadienį, lapkričio 8 
d. '

Visa apysaka sukasi aplink 
vieną Britanijos jūreivį ir jo 
kliūtis. Pamatysite senovinius 
Britanijos šokius ir išgirsite ža- 
vėjančias jų dainas. Bet netik 
bus vien jūreiviai. Pamatysite 
net ir jų paneles su jų ilgomis, 
plačiomis suknelėmis.

Tą sekmadienio vakarą tiki- liary narių, kad tas komitetas 
mės daug svečių turėti iš kitų parūpintų lėšų kelionei j Lietu- 
kolonijų. Jau gavome žinių, kad vių Dieną.
į mūsų parengimą atvyksta bū-' Komitetas, j kurį įėjo Jonas 
riai iš Athol, Gardner, Brock-' J. Romanas. James Smigias, 
ton, Norwood ir Worcester. Į Juozas Cidlevičius, Marija Vin- 

Norimė pažymėti, kad visos cienė, Valerija Paulionis ir Vik- 
vietos rezervuotos. Taigi ragi- torija Ulevičienė, tuojau krei- 
nam visus įsigyti bilietus iš an- ’ pėsi į lietuvių visuomenę, kuri 
ksto, nes tada tikrai gausite ge-! maloniai legijonierių sumany- 
resenes vietas. Choristas.' mus parėmė ir netik suaukavo

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas Nr. 317 priė
męs kvietimą dalyvauti New 
Yorko Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienoje su savo benu tu
rėjo surasti lėšų nuvežti 40 
vyrų į New Yorką ir juos laike 
kelionės aprūpinti.

Legijonieriai savo menkomis 
jėgomis negalėdami tokios sun
kios naštos pakelti išrinko ko
mitetą iš savo ir Moterų Auxi-

Sunki gyvenimo našta daugeliui jau nuslėgė pe
čius ir jie jau nebeturį noro gyventi daugiau. Tiesa to
kių žmonių yra, kuriems gyvenimas yra našta. Bet to
ki žmonės, jnatyti, nemoka gyventi, jie neturi links
mos dvasios, linksmo būdo, jie nenori ir nemoka savo
pesimizmą išsklaidyti, o svarbiausia jie nemoka tinka-! 
mai pasilinksminti. Kas tiktai girdėjo, ir kas tiktai da- Į 
lyvavo kasmet vykstančiuose tradiciniuose “Darbiniu-1 
ko” baliuose, tiems visiems gyvenimas yra smagus ir 
linksmas. Jie norėtų gyventi šimtus metų, nes jie žino, 
kad tradiciniai “Darbininko” baliai yra geriausias at
sigaivinimas ir geriausi pesimizmo vaistai. Per “Dar
bininko” tradicinius balius minios linksmų lietuvių 
praskaidrina savo rytojų. Jie netik, patys atsigaivina 
ištisiems metams, bet jie parodo, kaip reikia mylėti ir 
gerbti senas lietuviškas tradicijas. Tat kam tiktai yra 
nuobodu ir sunku gyventi, atvykite visi į šį tradicinį— 
metinį “Darbininko” balių ir atsigaivinsite ištisai me
tų eilei. Iki šio atsigaivinimo (baliaus šokių) jau liko 
tik pora dienų. Jie įvyks šeštadienį, spalių 28 d., Eikš 
Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, Mass.

Visi pas visus!
Štai kaip baliaus fondas gražiai auga:

L. Zardeckienė, So. Boston, Mass.
P. Kazlauskas, Sinsbury, Conn...................
Chas. Gelzinis, So. Boston, Mass............... .
M. Jankauskienė, So. Boston, Mass.............
A. Vindasius, Great Neck, L. I., N. Y.........
F. Vancevičienė, Hartford, Conn......... .......
Anna Mikalausky, Simsbury, Conn...........
J. Lukoševičius, Gardner, Mass..................
A. Valeika, Bridgeport, Conn......................
J. Vaikšnoras, So. Boston, Mass.................
Z. Ruka, So. Boston, Mass..........................
Pr. Jocas, So. Boston, Mass.........................
P. Skupas, No. Abington, Mass.................
P. Yarrow, Mattapan, Mass.........................
A. Kvederavičius, Du Bois, Pa.....................
M. Marchukitis, So. Deerfield, Mass.........
A. Baronas, VVhately, Mass.........................
J. Savickas, Muskegon Hts, Mich.............
L. Gedrim, E. Pepperell, Mass.....................
G. Checkanauskas, New Britam, Conn.
M. Ve ve ris, No. Grafton, Mass....................
A. Rakauskas, So. Boston, Mass................
I. Jasas, So. Boston, Mass............................
P. Markelionis. So. Boston, Mass..............
F. Kriaunelis, So. Boston, Mass................
K. Dryža, Philadelphia, Pa.........................
K. Dvareckas, Nashua, N. H......................
Mrs. K. Drevinskas, Lowell, Mass............
J. Jankunavichus, ...................................

K. Stanaitis, So. Boston. Mass..............
V. Petkūnas. So. Boston, Mass. ..........
P. Bernatavičius, So. Boston, Mass........
Mary Grimas, So. Boston, Mass...............
A. Deltuva, E. Hartford, Conn.................
Z. Karutis, Amsterdam. N. Y. ..............
K. Laureskis, Schenectady, N. Y............
Pr. Ilkevičius, Nashua, N. H..................
Wm. Smith, Chicopee, Mass...................
J. Vasiliūnaitė, Norwood, Mass. 
S. J. Slupstikas, So. Boston, Mass. .

. .. ..ji

I

Spalių 26 dieną, 8 vai. v., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St. 
prasidės lietuvių kalbos pamo
kos. Pamokas organizuoja stu- 

j dentas P. Kupraitis. Norį mo- 
i kintis lietuvių kalbos, istorijos 
ir rašybos, ateikite užsiregis- 

| truoti — pasitarti.

CAMBRIDGE, MASS, CAMBRIDGE, MASS.

I /
C. A. DODGE CO. /

General Contractors and Builders Alterations — General Jobbing yI
y
$

„ *

Erie A Albany Sts., Cambridge. Mass.

Tel. TRObridge 6237-6238
H. W. LOW, President S. D. LOW, Treasurer

VALGOMOJI! DAIKTĮį KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

BOSTON, MASS. BOSTON, MASS.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Market
F. Baltrušiūnas ir p. Klinqa, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kvrle skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbaitčs “Darbininke".

BLINSTRUB’S
village & Grill Restauranteurs

Oine and Dance — Floor Shows

Choicett Liguors

300-308 W. Broadvvay, Cor. D St., So. Boston. 
Tel. ŠOU. 9706-4535

1
I

i

kelionei padengti. .h°t ūko 
pinigų, kurie buvo atiduoti be 
nui.

Kadangi šiam tikslui aukavo 
visi, todėl komitetas viešai iš
duoda šią apyskaitą.
ĮPLAUKOS —

Cambridge Lietuvių Piliečių 
Klubas — $35.00; South Boston 
Lietuvių Piliečių Draugija — 
S25.00: Brockert's Beer Čompa- 
ny — $15.00: Boston Beer Com
pany — $10.00; D. A. Zaletskas 
— $5.00: James Strigūnas — 
$5.00: Strand Cafe. South Bos
ton $5.00: Broadvvay Cafete- 
ria — $5.00; Steponas J. Min
tus — $5.00; Saldžiausios Šir
dies Draugija — $3.50; Roman 
Stashis — $2.50; V. Baliukonis 
$2.00; Dr. J. L. Pašakarnis — 
$2.00; Adv. John J. Grigalius— 
$2.00; C Street Bakery— $2.00; į 

Washington Tavern — $2.00: 
A. F. Kneižys — $1.00; W. Ba
niulis — SI.00; Julius Mikailo
ms — S1.00; M. Budra— $1.00; j 
Adv. Charles J. Kalinauskas — 
$1.00; Jonas Pašakarnis — 
$1.00; Mikolas Bizokas—SI .00; 
M. J. Kastant — 50c. Pelnas iš 
pikniko $83.55. Pelnas iš paau
koto torto — $10.00.__Auko-
ta už bilietus — $152.75. \ iso 
pajamų — S389.80.

iisLAH»OS

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. 2a I et s kas
Graboriai ir BaJsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw. V. Warabow
(WP.UBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORI'JS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

r

Beno geležinkelio hihetai 
$140.00; Beno išlaikymas kelio
nėje — 140.00; Aukotojams do
vanų 10 bilietų — $35.00; Už 
radio laiką — S8.00; Sidney už 
spaudą — S15.00; Kelionės iš
laidos — S10.00: Cekavimas
instrumentų New Yorke — $7. 
00: “Darbininkui” už spaudą— 
SI.50; Paštas, telefonas ir tt.— 
SI.99. Viso išlaidų — S358.49. 
Perduota likučiai benui — S31. 
31.

Benas ir postas dalyvavo Lie
tuvių Dienoje atnešdamas gar
bės ne tik visiems Bostono apy
linkės lietuviams, bet visai lie
tuvių tautai. Dėka tik tiems, 
kurie buvo duosnūs mūsų labui.

Komitetas nori visiems auka
vusiems ir dalyvavusiems Lie
tuvių Dienoje išreikšti kuo šir
dingiausią padėkos žodį. Prašo
me visų nepamiršti tų mūsų 
profesionalų ir biznierių, kurie 
šiam mūsų lietuvių tikslui au
kavo. Juo daugiau mes juos pa- 
remsime tuo daugiau jie galės 

, lietuvių reikalus paremti.
•Jonas J. Romanas. 

Komiteto Pirmininkas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 VVEST BROADVVAY 
So. Soste n, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir 3team.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water <t Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

rrofesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

Queen Ann Laundryjnc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mas3.
Tel. ŠOU 2923

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai ' 
i būtų švariai išplauti,
i paveskite šį darbą mums.
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I. J.Fox Kompanija Nupirko iš New 
Hampshire Valstijos už $50,000

Nesiutu Kailiu

Mr. BERNARDAS 
KORAITIS,

I. J. Fox kompani
jos lietuvis atstovas 
ir kailių ekspertas

1■>
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Antras iš kairės i dešinę, kuris laiko rankoje raccoon. yra p. Stiles Bridges, New Hampshire 
valstybės senatorius. \Vashington. D. C. ir šalia jo stovi p. A. B. Hibel, I. J. Fox kompanijos kailių 
mana gėris ir pirkėjas.

ie rą, Druską, Žibalą Ir Benziną
— Tėvai, uždrošk botko

čiu. juk jau diena su galu: 
reikia suskubti. — rožan
čiaus karolėlius leisdama 
per pirštus, kalba Pocienė.

— Ir ką čia tarški, lyg 
Raicienė su barankomis!— 
supliekęs botagu arkliui 
per nugarą, net žymę pa
likdamas, atkirto Pocius.

— E tai bedūšninks! Nė 
šventą dienelę neduoda ar
klio skūrai pailsėti, — 
smarkiai pravažiuodamas 
poriniame vežime paste
bėjo to kaimo seniūnas.

— Bobos klausyk... — 
nusispiovęs • užsimukšlino 
už akių kepurę.

—Tokią gėdą apturėti! 
Visas kaimas mane dabar 
pajuoks. Sakys, kad Pocius 
nusigyveno, net arklį į 
miestą su botkočiu benu- 
varo. Juk tai didžiausis pa
žeminimas!

— Eik, jau eik, juk ark
lys ne višta, — pabaidęs 
nevažiuosi!

į: Ą:

— Tegul bus pagarbin
tas... Ar į atlaidus? — už
kalbino pėsčias Mateūšas.
— Ant amžių amžinųjų. 

Į šventą Mykolą.
— Trrr... Tai gal sėskis, 

pavėžėsiu...
— Ačiū, ačiū, kad pasiū- 

linot. 0 juk ir toms ko
joms pasikyrsta.

Kuršėnus, bažnyčia maty
tis. O išėjus kojų padai at
simuša.

— Kur ne. juk jau ir nebe 
jaunystė, — susisupdama 
į šiltą skarą pastebėjo Po
cienė.

— Ale jau sakau ta Po- 
cienėlė savo jaunumo ne
pameta — vis tokia ir to
kia.
— Eik, eik. Mateūšai. juo

kies, — pastatydama ska
relės šnipą aukštyn, šyp
sojos pagirtoji.

— Na, sakyk, kas girdėti 
pas tamstas, juk jau dau
giau žinot, ką radijas šne
ka.
— Ką jau čia? Sunku ir 

besugaudyti. Visur tas 
pats, visur košė...
— Na, bile tik pas mus 

ramiai.
— Jau buvo ir mano bo

ba susirūpinusi. Bėgo pir
ktis druskos, žibalo, ale 
sutrenkiau padu į grindis, 
kad jokių atsargų nebūtų, 
juk aiškiai per radiją pa
sakė, kad turim būti ra- 
mūs ir nešokinėti. O ant
ra vertus, juk valdžia akių Juk prisiekei prieš altorių 
nebesumerkia. vis ieško neapleisti 
būdų, kaip mums greičiau, nęs. O dabar jis galvoja a- 
viską pristatyti. Į pie kariavimą! — Šluostv-
— Sako, kad jau būk ke- dama skarelės kampu a- 

lyje druskos laivas. i šarotas akis, sušuko Po- į
— Ačiū Ponui Dievui, kadįeienė. 

jau kelyje, žadu paršelį —Ne, motin, čia jau aša- —Juk tikrai, kad ponybė j mimo jos nepriklausomy- 
Rodos, pagnybti, o be druskos ne- ros nepadės ir prieš Dievą benzino nebegauna. KasJbė nekartą buvo bandyta,

I
Mr. I. J. FOX

I. J. Fox, Kompani
jos prezidentas.

I. J. Fox yra viena didžiausių mote
riškų kailinių kompanija visoje Ameriko
je. Ji turi savo skyrius Bostone, New 
Yorke, Clevelande, Philadelphijoje, Hol- 
lywoode, taip pat Europoje — Paryžiuje 
ir Londone.

Šio mėnesio pradžioje, I. J. Fox kom
panijos kailių skyriaus manageris, nuva
žiavęs į New Hampshire valstybę nupir
ko nesiųtų kailių už $50,000.00 vertės. Iš 
šių kailių I. J. Fox kompanijos siuvyklo

se pasiuvo vėliausios Hollywoodo ir Pa
ryžiaus mados kailinius. Kadangi I. J. 
Fox kompanija pati turi savo siuvyklas, 
tai gali parduoti daug pigiau negu kitos 
krautuvės.

Dabar I. J. Fox krautuvėje eina JU
BILIEJINIS IŠPARDAVIMAS, kuriame 
kailinių kainos labai nupigintos. Šiuo di
deliu išpardavimu reikėtų pasinaudoti, 
nes kol dar oras yra šiltas, 
kainos yra daug pigesnės, 
kailinių kainos kyla.

I. J. Fox krautuvėje galima įsigyti 
kailinius lengvais išmokėjimais. Taigi, 
ateitkite ir persitikrinkite kaip galite pi
giai ir lengvai nusipirkti elegantškiau- 
sius vėliausios mados kailinius.

Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų lietuvis 
kailių ekspertas p. Bernardas Koraitis. 
Jis yra pardavęs tūkstančius kailinių 

lietuvėms moterims ir 
merginoms, kurios jo 
patarnavimu ir pirktais 
kailiniais yra labai patenkintos, 
dabar kaip tik yra geriausia proga pa
sinaudoti šiuo Jubiliejiniu Išpardavimu.

Mr. D. LILIENTHAL 
vice prez. ir kasi

ninkas. I. J. Fox Co. 
ir krautuvės vedėjas

tai kailinių 
Orui atšalus,

Mr. A. B. HIBEL.
I. J. Fox komp. kai
lių skyriaus mana- 

geris ir pirkėjas

Taigi

į-j-Fo
411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
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' pakaušį kareiviška kepu
re!
— Kad tik bulves dar lei

stų susidoroti, — dūsau- 
pasižiūri iš Steponiškių į dama šnibžda Pocienė.
— Ale jau, motin, į tavo — Dievuliau, Dievuliau,

silkes greičiau kirminai į- atitolink karą, išmesk iš 
siveis, negu kad mes karo tėvo galvos tas nedoras 
sulauksime. mintis.
— Ir mano durnas protas 

diktuoja, kad mums bė
dos nebus. Mes nepulsim, 
o kas čia mus užkabins?

—Jau sakau ir tas karas 
dabar keistas, muša iš aro- 
planų, dar sako išmeta iš
siskėtusią paklodę, o joje 
yra žmogus, kuris eina pa
degdamas triobas. Jau sa
kau kitą kartą buvo ge
riau, kad ir ta ruskių pie- 
kata kad ėjo. Prisimenu 
kaip šiandien: sukrisda- 
vom į griovius; pykšt, 
pykš prašvilpdavo progal- 
vas kulkos ir vėl praeida
vo. O dabar nei tu žmogus, 
sako, gali kur pabėgti, nei 
pasislėpti — visur tave pa
mato.
— Ir ko čia bijoti, jau ži

las plaukas aplankė mano 
galvą, ale jau sakau, kad 
pavojus grėstų, pirmas 
stočiau į savanorių eiles, 
žinoma, jei bepriimtų.

—Tėvai, bijok Dievo!

KONSULO J. BUDRIO KALBA

Misijų Paskaitos
Pradedant spalių 19-ta, gana 

garsus kunigas Pius, S. V. D. 
pradės rytuose, lietuvių parapi
jose, skaityti misijų paskaitas. 
Jis sėkmingai veikęs Illinois, 
Iowa ir kitose pietų valstybėse. 
Paskaitos yra labai įdomios ir 
naudingos. Paveikslais parodo 
daug įdomių įvykių misionorių 
gyvenime. Paskaitose liečia mi
sijas ir Dievą, misijas ir karą, 
misijas ir Amerikos jaunimą. 
Štai kun. Pijaus, S. V. D., jau 
numatytas maršrutas.

SPALIŲ —
19-tą, Šv. Kazimiero parapijo

je. Philadelphia, Pa.; 20-tą, Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadelphia, 
Pa.; 22-tą. Šv. Andriejaus para
pijoje, Philadelphia. Pa.; 24-tą, 
Šv. Mykolo parapijoje. Easton, 
Pa.: 25-tą. Šv. Petro ir Povilo 
parapijoje. Sugar Notch, Pa.; 
27-tą. Apsireiškimo Panelės Šv. 
parapijoje, Kingston. Pa.; 29- 
tą, Šv. Juozapo parapijoje, 
Scranton. Pa.; 30-tą. Šv. Juoza
po parapijoje. Hazelton, Pa.; 
31-mą, Šv. Jurgio parapijoje, 
Shenandoah, Pa.

LAPKRIČIO —
3-čią. Šv. Vincento de Paulo 

parapijoje. Girardville, Pa.; 5- 
tą. Apsireiškimo Panelės Šv. 
parapijoje, Frackville. Pa.; 6- 
tą. Šv. Pranciškaus Asizijos pa
rapijoje, Minersville, Pa.; 8-tą, 
Šv. Petro ir Povilo parapijoje, 
Tamaąua. Pa.; 9-tą. Šv. Juoza
po parapijoje, Mahanoy City, 
Pa. 10-tą. Saldžiausios Širdies 
parapijoje, New Philadelphia, 
Pa.; 12-tą, Šv. Trejybės parapi
joje. Wilkes-Barre, Pa.: 19-tą, 
Plymouth. Pa. parapijoje: 20- 
tą. Šv. Juozapo parapijoje, 
Binghampton. N. Y.: 21-mą, Šv. 
Kryžiaus parapijoje, Schenecta- 
dy, N. Y.; 22-rą. Šv. Kazimiero 
parapijoje, Amsterdam, N. Y.; 
24-tą. Montreal, Quebec, Cana- 
da; 26-tą irgi ten pat; 30-tą, 
Šv. Petro parapijoje. So. Bos
ton, Mass.

kurio laimingai išvengė 
Lietuva juos, vilniečius, 
dar labiau nualino ir skau
džiai palietė — vyrai buvo 
pašaukti į karą ginti Len
kijos. Daugelis jų dar na
mo negrįžo, o gal jau ir 
negrįš. Juk mūsų kariuo
menė įžengiant į Vilnių ir 
Vilniją turi atnešti su sa
vim tučtuojaus ir pagalbą 
savo broliams. Tiek Lietu
vos valdžia, tiek Lietuvos 
visuomenė duos ką išgalės. 
Jūs, brangūs tautiečiai, 
jau daug davėte visokiems 
savo tautos reikalams, ta
čiau, žinodamas Jūsų mei
lę Lietuvai, drįstu ir šį kar
tą, toje džiaugsmo valan
doje, kreiptis į Jūsų gerą 
lietuvišką širdį: padėkite ir 
Jūs vilniečiams Jūsų gerą 
širdį jie mokės įvertinti.

— pasakyta lietuviams ji taip pat tvarkysis ir bu- 
per radio stotį WCNW New dės savo Nepriklausomy- 
YORKE spalių mėn. 14 d.

Iš Lietuvos gavome žinią, 
kad tarp Lietuvos valsty
bės ir Sovietų Sąjungos 
spalių 10 dieną pasirašyta 
sutartis. Jos turinys jau i 
paskelbtas spaudoje ir aš 
čia jos nekartosiu. I___
blausias ir džiuginantis' 
faktas yra, kad Lietuva at-! 
gauna savo istorinę sosti
nę Vilnių ir kai kuriuos 
apskričius. Tokiu būdu da
bartinės Lietuvos ribos 
praplečiamos ir, vieton 2,5 
mil., Lietuva turės virš 3 
mil. gyventojų. Iš Lietuvos 
gauta žinia, kad ten spalių 
11 dieną visas kraštas pa
sipuošė tautinėmis vėlia
vomis. Kaune minių mi
nios žmonių susirinko prie 
Vytauto Didžiojo Muzie
jaus, kur reiškė savo 
džiaugsmą ir padėką vy-
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Pamiške vaikšto, vyras 
spardydamas raudonas 
murmires, dainuoja kiek 
tik jo “švelnus” balso tem
bras leidžia.
— Ar ne tokie tad ir už

traukia Dievo rūstybę! Ne 
Dievą pagarbina, sutikęs 
kataliką žmogų, bet ble
vyzgoja.

— Čia jau matytis, kad; 
nuo Telšių. Grynai žemai-: 
tiška dainuška. Ir iš kur 
jis atsirado? — Tik kyšan
tis iš miško viršūnių rau
donas kaminas davė su
prasti, kad jis bus cukraus 
fabriko darbininkas.

Pamiškyje vėl pasigirdo

u ės sargyboje ir rytoj.
Dar pora dienų ir ateis 

toji laiminga valanda, kuo
met Kauno ir Vilnijos lie
tuviai puls viens kitam į 
glėbį, paplūs džiaugsmo a- 
šaromis: išnyks mūsų bro- 

Svar°|lius’ seser^s skyrusi siena, 
nėra kliūčių laisvai varto
ti savo kalbą, nuo šios va- 

? landos mes stovime po vie- 
! nu stogu, po viena vėliava, 
dirbsime bendrai visos 
Lietuvos gerovei, bendrai 
budėsime ir ginsime Lie
tuvos laisvę. Daug vargo 
pakėlė mūsų broliai ir se
sės vilniečiai per tuos dvi
dešimt metų, gyvendami 
posūniais po svetima val
džia, o paskutinis karas.

I

BROCKERT’S ALE

i

aiškūs dainuškos žodžiai, riausybei, kad iki šiol vedė 
matomai jo paties sukurti:

Telšių ponybė
Šaukia išvien: vienybė!
Pirkim dujokaukę,
Nieko nelaukę.

Eisim mes pėsti
Visi už miesto, —
Nebėr benzino,
Nebreik nė mašinų.

— Ale tai puikiai užtrau-
kė, čia jau ir man patiko.

• I

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲišmintingą politiką, išsau

godama Lietuvą iš pražū
tingo Lietuvai karo ir pa
siekė to, ką esamose sąly
gose galima buvo pasiekti.

Jei visos Lietuvos žmo
nės, kuriuos pirmon eilėn 

i naujos sąlygos paliečia, 
džiaugiasi Vilniaus atga
vimu, tai mes čia neturime 
pagrindo manyti kitaip.

Per dvidešimt vienerius 
metus nuo Lietuvos atgi-

t

I

senatvėje ma-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Juczzz Kasrskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas I r.ą ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

bus kas ir daryti. Jau sa- aš teisus. Dievas ir tėvynė kas, o jau, sakau, vieškeliai tačiau ji pavojų išvengda- 
kau, dar gerai, kad apsuk- pirmoje eilėje! Žiūrėk, puikūs bus, nebeišplaks vo, o viduje atkakliai vedė;
ri esu. Nežinant vyrui, nu-1 Lenkijoje, sako, kad einą putros ir mes, kaip ponai, kovą už savo žmonių ge- 
pirkau už porą litų silkių, prie apkasų vos bepasivel- po visą vidurį vieškelio ga- rovės kėlimą, 
Leizeris ir rašalo užpylė, ką seneliai ir maži vaikai, lėsim maišytis. Nebeišgir- " "
tai galės laikytis. O juk O aą jėgos dar turiu... oi sim: kairės, dešinės! — 
pakyrėtų širdžiai duona, turiu! šypsosi patenkintu veidu
bulvės ir pienas. Prisime-j — Ir aš taip pat, jau sa- Pocius, net seilės pro pyp- 
nu didįjį karą. Kad kas i kau, buvau savanoriu di- kės kraštą nudryko ant 
primindavo silkę, kvėpėte j džiajame kare, ale jau ir švarko. Vanda Virvytė.

■ kvepėdavo. Idabar pridengčiau pliką! “Ž. P.”

švietimą ir 
sveikatingumą. Kiekvie
nas laisvo gyvenimo me
tas Lietuvą labiau stiprina 
ir cementuoja. Žinodami, 
kad Lietuva ėjo išmintin
gu keliu iki šiai dienai, 
mes turime pasitikėti, kad

v •

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i taverrus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 E’.lswcrfh St. 
Worcester, Mass

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonus 
Vorcester, 5 4335

BRONE
So. BostOD 

2271


