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Komunistų Kliedėjimai
Brooklyno ir Chicągos 

lietuvių komunistų laik
raščių redaktoriai dėl žy
delio pradėjo kliedėti. 
Kaip žinoma, Maskvos ko
misarai iš Kauno jiems at
siuntė žydelį Rubiną Ma
tusevičių redaguoti jų lai
kraštį. Eksportuotas iš 
Kauno Rubinas pripleški- 
na “Laisvėje” špaltas pasi
rašydamas įvairiais pseu
donimais.

Apie tą eksportuotą iš 
Kauno svetimtautį pir
miausia parašė Brooklyno 
lietuvių katalikų laikraš
tis “Amerika”, o vėliau 
“Darbininko” redakcija 
gavo savo korespondento 
žinias, kad tas svetimtau
tis, apie kurį rašo “Ameri
ka”, yra žydelis Rubinas 
Matusevičius.

Rubinas Matusevičius ne 
tik prirašo špaltas “L.”, 
tet jis taip pat važinėja ir 
sako prakalbas komunis
tams lietuvių kolonijose.

“Amerikos” ir “Darbi
ninko” žinias apie ekspor
tuotą iš Kauno redaktorių 
ir prakalbininką persi
spausdino veik visi lietu
vių laikraščiai.

Bet gal labiausia komu
nistus suerzino, tai pas
kelbimas, kad atvykus į 
“L.” Rubinui tuojaus bu
vo pašalinti iš “Laisvės” 
laikraščio patalpų Stalino, 
Lenino ir kitų bolševikų 
paveikslai.

Komunistai neužginčija, 
kad iš Kauno yra atvykęs 
žydelis ir rašo jų laikraš
čiui, o tik sako, kad “nėra 
jokių permainų — kas dir
bo, tai ir tebedirba redak
cijoj”. Taip, bet ir Mas
kvos komisarų primesti
nukas Matusevičius dirba. 
Apie išmestus iš “L.” pa
talpų paveikslus “L.” visai 
nenori kalbėti, o Chicągos 
“V.” tik štai ką parašė:

“Šv. Juozapo laikraštis 
eina So. Bostone (Šv. Juo
zapas jokio laikraščio ne
išleidžia. Red.) ir jis visai 
nežino (Kas nežino? Red.) 
kokie “Laisvės patalpose 
buvo paveikslai ir kokie y- 
ra .

Tiesa, kad Chicągos ko
munistų “V.” nežino, bet 
apie tuos paveikslus gerai 
žino komunistų laikraštis 
“L.” ir jis visai neužginči
ja, o praleidžia tylėjimu. 
Tylėjimas reiškia sutiki
mą arba patvirtinimą.

Brooklyno komunistų 
laikraštis, užbaigęs pasi
aiškinimą dėl žydelio Ru
bino Matusevičiaus, iste
riškai užbaigia šiais žo
džiais:

“Pasakysime atvirai: vie
no doro žydų tautybės 
žmogaus (komunisto. Re
dakcija) mes nemainytu
me ant šimto anti-semitiš- 
kų, pro-hitleriškų sujudo- 
šėjusių lietuvių kunigų”.

“That’s all!”
Suprantame, dėl ko ko

munistai taip nuoširdžiai 
sveikina Maskvos komisa
rus ir jų agentus, Lietuvos 
užgrobikus ir jos nepri
klausomybės graborius, 
nes jie ištroškę kunigų ir 
bendrai tikinčiųjų ir lais
vę mylinčiųjų žmonių 
kraujo. Bet lai žino, kad 
pralietas nekaltų žmonių 
kraujas šaukiasi Dangaus 
keršto. gj o.
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Katalikam, kuro neremia 

katalikimkoa spaudos, neturi 
teiste vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
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Jung. Valstybes Nepripažįsta
Sovietų Rusijos Grobio ♦----------------------------------- :------------------ -

Lietuvos Atstovas, Žadeikis 
Pareiškė Protestą

Washington, liepos 25 —
Lietuvos ministras Ameri
kai, pulk. Povilas Žadeikis 
įteikė Amerikos vyriausy
bei raštą, pareikšdainas, 
kad nesutiks pavęsti ats
tovybės sovietų Rusijai. 
Kadangi komunistai pri
jungė Lietuvą prie Rusi
jos, tai ji esą tik provinci
ja, ir svetimose valstybėse 
atstovų nebelaiko.

Todėl Rusija jau daro 
žygius, kad Lietuvos ats- 

i tovybė Amerikoje būtų pa
naikinta, nes Lietuvos ne
priklausomybė pavergta. 
Tačiau, Amerikos vyriau
sybė pasmerkė Rusijos ko
munistų darbus, ir Lietu
vą laiko nepriklausomą, 
jos atstovus užtvirtina.

Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, pulk. Povilas 
Žadeikis protestuoja prieš 
sovietų Rusijos užgrobimą 
ir naikinimą Lietuvos.

Pabaitijo Atstovai AngH jai 
Protestuoja

Pabaltijo Atstovai Vokietijai; 
Proteste ja

Berlynas,
sų trijų Pabaltijo valsty-' 
bių atstovai Vokietijai įtei-

■ kė protestą prieš sovietų • 
i Rusiją, pasmerkdami “rin-
■ kimus”, kaipo neteisėtus. 

Kol kas trijų Pabaltijo
— valstybių atstovų stovis 

Johannes tebėra neišspręstas. Jeigu 
" einąs generalinio Vokietija atsisakytų pri-, 
konsulo pareigas — Esti- pažinti teisėtais Pabaltijo

Griežtai Smerkia Sovietų 
Plėšikiškus Žygius

Pripažįsta Pabaltijo Valstybių 
Atstovus

Washington, D. C., liepos vijos; Povilas Žadeikis 
— Jung. Valstybių' Lietuvos, irpos 25 

valstybės sekretoriaus pa- Kaiv, einąs 
reigas einąs p. Sumner 
Welles griežtais žodžiais 
pasmerkė Sovietų Rusiją 
už užgrobimą trijų Pabal
tijo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos savo 
formaliame dokumente, 
kuris pripažįstamas kaipo 
nepaprastas diplomatinis 
dokumentas, kokį kada y- 
ra išleidęs Valstybės De- 
partmentas.

Kaikurie žodžiai ir saki
niai aiškiai charakteri
zuoja Rusijos žygį tame 
dokumente, kaip tai: “įvai
rūs būdai”, “tiksliai panai
kinta”, ir “plėšrūs veiks
mai”.

Sumner Welles praneša, 
kad Jung. Valstybių vy- laukti stiprios reakcijos iš 
riausybė ir toliau pripažįs- Maskvos, 
ta tik tuos ministrus trijų 
Pabaltijo valstybių, kurie 
yra skirti teisėtų vyriausy
bių atstovais Washingto- 
ne, nežiūrint to, kad tos
Pabaltijo valstybės yra pa- tos kas buvo prieš Sovietų 
vergtos. Atstovais yra šie: Rusijos pripažinimą 1933 
Dr. Alfred Bilmanis —Lat- m.

i tuos,
I kurie iki šiol buvo, tai tie
I atstovai liktų kaip emi-

jos, kurio priežiūroje yra valstybių atstovais 
ir atstovybė. |I

ITuo pačiu laiku Jung. frantai.
Valstybių valstybės de
partamentas įsakė John C. 
Wiley, Jung. Valstybių mi- į 
nistrui Latvijai ir Estipai, 
ir Owen J. C. Norem,* 
ministras Lietuvai, grįžti 
į Jung. Valstybes “pasita
rimui”. Tai reiškia, kad jei 
padėtis,nepasikeis, minis- testo notą u

kad trijų Pa-

I

Yra žinių, 
baltijo valstybių vyriau
sybės įsikurs kur nors ne- 
itralioje šalyje.

trai negrįš į savo vietas. 
Faktinai jie yra atšaukti 
su protestu prieš Sovietų 
Rusiją.

Dėl Sumner Welles pa
reiškimo tikimasi susi- I

bet valdininkai 
neatrodo, kad jie paisytų. 
Kai kas tiki, kad šis žygis 
gali privesti prie nutrauki
mo diplomatinių santykių 

.su sovietais, ir grįžti prie

Jung. Valstybių Posekretoriaus Pareiškimo Tekstas

nepriklausomos valstybės,Štai kas seka:
Per pastarąsias dienas kad ir silpnas, 

įvairiais būdais politinė Šie principai sudaro pa- 
nepriklausomybė ir terito- grindinius pamatus, kurie 
rialinė neliečiamybė trijų yra pagrįsti esamieji san- 
mažų Pabaltijo valstybių tykiai tarp dvidešimts vie- 
— Estijos, Latvijos ir Lie- nos Naujojo Pasaulio ne- 
tuvos — numatyta tiksliai 
panaikinti vieno iš jų daug 
stipresnių kaimynų, kas 
skubotai jau eina prie į- 
vykdinimo.

Nuo tos dienos, kada tų 
respublikų žmonės atgavo 
nepriklausomybes ir įkūrė 
demokratine forma vy
riausybes, Jung. Valstybių 
žmonės sekė tų valstybių 
žavėtin, progresą, kurį jos 
padarė būdamos savival- 
dyškos, su giliu ir simpa
tišku susidomėjimu.

Šios vyriausybės politika 
universaliai žinoma. Jung. 
Valstybių žmonės yra prie
šingi plėšimo veiksmams, 
ar tai jie būtų vykdomi jė
ga, ar grasinimu jėga. Jie 
taipgi yra priešingi bent 
kuriai kitos valstybės įsi
kišimo formai, nežiūrint 
kaip toji valstybė galinga, 
į vidujinius reikalus kitos

priklausomos respublikos.
Jungtinės Valstybės ir 

toliau laikysis tų principų, 
dėl to, kad toks yra Ame
rikos žmonių įsitikinimas, 
kad jeigu doktrina, kurioj 
šie principai glūdi dar kar
tą vyraus santykiams tarp 
tautų, taisyklė priežasties, 
teisingumo ir teisės — ki
tais žodžiais moderninės 
civilizacijos pagrindas — 
neišlaikytinas.

Jung. Valstybių vyriau
sybė įsitikino, kad brutalė 
padėtis turi būti iškelta 
aiškiais žodžiais.

Kaip jau žinome, liepos 
13 d. prez. Rooseveltas “į- 
šaldė” visų trijų Pabaltijo 
valstybių turtą, kokis čia 
yra, ir galima tikėtis, kad 
tas draudimas nebus nu
imtas, nežiūrint to, kad 
Sovietų Rusija nori už-

I

J. M. Prelatas Jonas Ambotas,
Švč. Trejybės lietuvių par. (Hartford, Conn.) klebo
nas, stovi prie Šv. Pranciškaus Akademijos kertinio 
akmens, kurį pašventino Ii epos 4 d. š. m. Naujasis pa-

grobti tą Pabaltijo valsty
bių turtą, ir Jung. Valsty
bėms įdavė tą pro-

valdžia savo atsakyme ne
davė jokio patenkinimo! 
Rusijai.

J
Jung. Valstybės pripažį

sta, kad Pabaltijos valsty- statas bus gotikos stiliaus ir kainuos apie $150,OCK). Jo-
Iri r* i • e — v «• a • a • iz • 1 w • • v
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bėse “rinkimai”, “balsavi- je galės mokytis arti 400 mergaičių. Tai didelis įnašas 
mai” ir kiti būdai, kuriais j mūsų tautos kultūrinį iždą. Seserų Pranciškiečių dar- 
norima pridengti sovietų bas ir užsimojimas yra sveikintinas.
Rusijos agresiją, yra tik j---------------------------------- ----------------------------------

MASKVOS NAUJAS ĮSAKYMAS
Taigi komunistų šūkavi

mai, kad Lietuvos žmonės 
nori prijungti Lietuvą prie J visose tv.— sovietų yra gryniausias Rusijos re blikose vi. grįžta. 
metas; Visi gerai imo kad mokyklose ir univer. 
nuo birželio 15 d. Lietuva„4.,, 
neteko visiškai nepriklau
somybės ir laisvės, kad pil
niausiais valdovais buvo ir 
yra sovietų Rusijos komi
sarai. Šiandien tą aiškiai 
patvirtina didžiųjų valsty
bių — Jung. Valstybių, 
Anglijos, Vokietijos ir kitų 
vyriausybės, kurių atsto
vai visą laiką buvo paverg
tųjų Pabaltijo valstybių 
sostinėse, kada sovietu 
Rusijos komisarai vykdė 
visus tuos pavergimo ma
nevrus.

Šiandien gal būti visiems 
aišku, kad Pabaltijo vals
tybės tapo užgrobtos ir 
pavergtos. Sovietų Rusijos 
komisarai atliko biaurų 
grobonišką darbą, užgrob
dami mažas valstybes, ku
rios ginklu negalėjo gintis 
nuo užpuoliko.

Maskva, liepos 25,—So-Ji automobiliais išvežami, 
vietų Rusijos vyriausybė niekas apie juos nieko ne- 

; sovietų, beširdi, jie daugiau ne-

Sakoma, kad daugelis a- 
sitetuose būtų duota stu- reštuotojų išvežta į Rusi- 
dentams kursai, kaip ko-į jos gilumą. Kadangi Lietu- 
voti prieš tikybą ir platinti va yra katalikiška šalis, o 
bedievybę. [komunizmas yra užsibrė-

Kadangi Lietuva yra žęs panaikinti tikėjimą, tai 
Rusijos naguose, tai tas į- visai aišku, kad Lietuvos 
sakymas ir ia paliečia. • žmonės daugiausia šiuo 
Kiek jau dvasiškiu, vysku- * ’
pų ir kunigų, ir tikinčiųjų 
katalikų, yra Lietuvoje iš
žudyta Rusijos atsiųstų 
komisarų, tikrų žinių nė
ra. nes nei laikraščių, nei 
laišku negauname. Bet ži
nios iš Švedijos praneša, 
kad visose Pabaltijo vals
tybėse, Estijoje. Latvijoje 
ir Lietuvoje, įvestas baisus 
žmonių žudymas ir areš
tavimas.

Visur sudaryta Rusijos 
slaptos policijos būriai. A- 
reštai ivyksta dažniausia 
tarp vidurnakčio ir 4 va
landos ryto. Suareštuotie-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 27 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių lietuviš
kų dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP radio stoties, 
Boston, Mass. Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje.

metu nukentės.

Šeši Milijonai Karo Pabėgė
lių Prancūzijoje

Paryžius, liepos 25 —Vo
kietijos labdarybės sąjun
ga praneša, kad Prancūzi
joje yra tarp 5 ir 6 mili
jonų žmonių, likusių be 
namų, be duonos. Sąjunga 
rūpinasi, kad visi turėtų 
maisto, pastogę, gydytojo 
priežiūrą.

Londonas, liepos 25 — 
Pereitą antradienį Lietu
vos, Latvijos ir Estijos tei
sėtų vyriausybių atstovai 
pareiškė griežtą protestą 
prieš Rusijos užgrobimo 
aktą ir prašė Didžiosios 
Britanijos vyriausybės ne
pripažinti tų trijų valsty
bių unijos su Sovietų Ru
sija.

Anglijos užsienių reikalų 
ministras, kaip sakoma, 
pareiškęs simpatiją, bet 
Anglijos vyriausybės yra 
labai kebli padėtis, nes ji 
nori palaikyti glaudesnius 
santykius su Rusija, kad 
silpninti santykius Vokie
tijos su Rusija.

Bronius Balutis, Lietu
vos atstovas Anglijai, įtei
kė protestą Lietuvos var
du.

Pabaltijo valstybių ats
tovai pareiškė, kad jie ne
užleis sovietams Lietuvos 
atstovybių. Pabaltijo ats
tovai tikisi, kad jie bus 
pripažinti teisėtais atsto
vais, kaip yra Lenkijos, 
Norvegijos, Olandijos ir 
Čekoslovakijos.

Rumunija Užėmė Aliejaus 
Kompanijų

H. A. Pašto Siuntiniai 
Nuskendusiame Belgų 

Laive

Pereitą mėnesį nuskendo 
Belgų laivas “Ville de Na- 
mur”. Tuo laivu, tarp ko 
kito, vežė ir Naujos Angli
jos (Jung. Valst.) pašto 
siuntinius. Nuskendo 471 

įmaišas pašto siuntinių.

Bucharestas, liepos 25 — 
Rumunijos vyriausybė už
ėmė didelę aliejaus kompa
niją, Anglijos nuosavybę, 
ir visą aliejų išveža į Vo
kietiją. Užgrobimo prie
žastį vyriausybė padavė, 
būk Anglijos kompanija 
nepridavus reikalaujamos 
sąskaitos. Rumunijai grę- 
sia nelaimė iš Rusijos pu
sės, ji visa daro, kad Hit
leris ją apsaugotų nuo Sta
lino užpuolimo.



Fęnktadiępis, Liepos 2^LJ940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikoje Priverstina Tarnyba
Washington, liepos 24 — ] 

Senato militarinių reikalų i 
komisija užtvirtino Burke- : 
Wadsworth privers tino 
kariuomenėje tarnavimo 
įstatymo projektą. Kitą 
savaitę Senatas tai svars-

Šis įstatypio projektas 
reikalauja, kad visi vyrai 
nuo 18 iki 64 metų am
žiaus būtų registruoti, ap
skaičiuojama, kad tai būtų 
42,000,000 vyrų, ir jie būtų 
pašaukti kariuomenės 
pratyboms. Jau visur į- 
taisoma vietos, paskiriami 
žmones surašyti vyrus, 
nors dar įstatymas nega
lioja.

Nustatyta, kad rugsėjo 
1 d. 1940 m. 400,000 vyrų, 
nuo 21 iki 30 metų am
žiaus bus pašaukta į ka
riuomenės pratybas; kitą 
tiek bus pašaukta balan
džio mėn. Visi kariuome
nėje bus vienus metus. Gal 
iki 45 metų amžiaus vyrai 
bus pašaukti į kariuome
nę, senesnieji bus mokomi, 
kaip namuose gintis nuo 
priešų. Tiems, kurie bus 
pašaukti į kariuomenę iš
būti vienus metus, bus 
mokama $21.00 į mėnesį. 
Išbuvęs vienus metus, ga
lės grįžti į gyvenimą, tik 
bus priverstinai reikalau
jama, kad sugrįžtų kas
met į pratybas.

Vyriausybė sako, kad 
kariuomenė yra reikalinga 
krašto apgynimui. Niekas nedaug vertės teskiria pri- 
apie tai neabejoja. Bet ar.j verstinam armijoje tarna- 
reikalinga laikyti keletas vimui, bet tai esą gera su- 
milijonų kariuomenę, ka- kėlimui visuomenės dva- 
da kraštas nekariauja?

Toliau, sakoma, kad 
toks priverstinas registra
vimas vyrų kariuomenei 
didžiai palies vidujinį ša
lies gyvenimą ir apsun-

kins šeimų būklę. Nereikia 
užmiršti, kad vyrai nuo 21 ' 
iki 45 metų amžiaus, gy- 
venime daugelis užima at
sakingas vietas. Jiems vi-i 
sus metus reikės praleisti 
kariuomenes pratybose. 
Jie gaus $21.00 į mėnesį. 
Vyrai turi darbus fabri
kuose, pramonėse, ar pro
fesijose. Kas užims jų vie-! 
tas, kada jie bus kariuo
menės pratybose? Ar po 
metų laiko sugrįžę jiems 
vėl bus duotas tas pat dar
bas, tokia pat alga, tokia 
pat vieta?

Mes žinome, kad po di
džiojo karo, Amerikos ka
reiviai sugrįžę iš Europos 
turėjo pergyventi sunkų 
gyvenimą, nes jų vietos 
fabrikuose buvo užimtos; 
kaikurie dar ir dabar yra 
bedarbo.

Daugelis žmonių teigia, 
kad toks priverstinas ar
mijoje tarnavimas Ameri
kai dabar nėra reikalingas. 
Galinga pastovi kariuome
nė yra pavojinga, nes tada 
vadai drąsiai ir bereikalin
gai kelia ginčus su kito
mis valstybėmis. Taip pa
darė Europos diktatoriai.

Amerikos karo skyriaus 
vadai pareiškė, kad geriau 
yra kraštui turėti gerai iš
lavintą apie pusę milijono 
kariuomenę, negu milijo
nus neišlavintų vyrų. Pats 

l karo sekretorius Henry L. 
; Stimson pasakė, kad jis

____ DARBININKAS' ~pagerbtas Dr
Pagrobta Mtinters, 

Urbšys Ir Piip
Talinas, Estija, liepos 25 

d. — Slaptą areštą ir išve
žimą Rusijon Latvijos bu
vusio užsienio reikalų mi- 
nisterio VVilhelm ’Munters 
ir jo šeimos, pasekė dingi
mas ir kitų dviejų Pabal- 
tės valstybių pareigūnų. ' 
Tai buvęs Lietuvos užsie-' 
nio reikalų ministeris Juo
zas Urbšys ir Estijos bu-į 
vęs užsienio reikalų minis
teris prof. Antonius Piip. 
Urbšys dingo iš Kauno, o 
Piip iš Talino.

Juozas Urbšys,
Lietuvos užsien. ministras.

Visi trys buvusieji už-; 
sienių reikalų ministeriai 
bus Maskvoje apklausinė-' 
jami Rusijos GPU (slapto-i 
sios policijos).

Estijos prezidentas Kon
stantinas Paets mėgino 
rezignuoti, bet ję rezigna
cijos vyriausybė nepriėmė.
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Bankiete Per Šimtą Žymiausių 
Inteligentų • Veikėjų

Trečiadienį, liepos 24 d., 1940 
m., 7:30 vai. vakare, Hotel Mi
nerva, Bostone, įvyko šaunus 
Bostono ir apylinkės šviesuo
menės bankietas, kuriame buvo 
pagerbtas Philosofijos Dakta- 

1 ras Pranas Galinis.
Dr. Pranas Galinis, užsitama- 

' vo to labai kuklaus pagerbimo 
savo didžiai intensyviu ir origi
nališku darbu mokslo srityje. 
Kada jis baigė pradinius moks
lus So. Boątone ir vidurinius — 
Bostone, (Bošton College), po 
to Princeton universitete ir mo
kytojavo ir studijavo ir vėl Mar- 
ąuette, Wisconsin ir vėl Harvar
de, Cambridge ir galutinai buvo 
išvykęs studijoms į Berlyną jis į 
susidarė sau vaizdą, kad jis tu-1 
rįs pasiekti aukščiausio moks
lo garbės vainiką. Ne dėl garbės 
Pranas to siekė, kaip jis pats iš
sitarė ir jis tos garbės netrokš
ta, bet siekė aukštojo mokslo 

; laipsnio, kad įrodyti, kad ir lie
tuviai gali būti mokslininkų vir- 

I šūnėse. Taip bent galima buvo 
Į išskaityti iš Dr. Galinio gyveni- 
' mo.

Manyčiau, kad bus neprošalį 
čia patiekti trumpa ištrauka iš 
taisyklių knygos, kad supažin
dinus skaitytojus už kokios sri
ties studijas ir žinybą Pranas 
Galinis buvo pakeltas į mokslo 
garbės viršūne?. Štai ištrauka:

Dr. Pranas Galinis

1. A knowledge of the evo- 
lution of German literature 
and of its general relations to 
other phases of German cul- 
ture, including a thorough

AngUja Muiwik$iMti San
tykius Su RuiMmija

sios. Kiti sako, kad vyriau
sybė tuo būdu mano bedar
bių skaičių sumažinti. 
Krašto apgynimui reika
linga yra armija ir gink
lai, bet nemilijoninė...

B

Pabaltijo Valstybių 
Įjungimas

Berlynas, liepos 25 —Ne
žiūrint blogo oro, lakūnai 
bombardavo įvairias vie
tas Anglijoj, ypač aero
dromus ir ginklų fabrikus. 
Jie taip pat nuskandino 5 
Anglijos laivus.

Karas Prieš Penktąją 
Koloną Amerikose

Maskva, liepos 25 —Pra
nešama, kad sovietų aukš
čiausia komisarų taryba 
susirinks rugpiūčįo į d. 
“priimti” Lietuvą, Latviją, 
ir Estiją į Sovietų Sąjun
gą 

! Galima iš anksto pasaky- 
i ti, kad sovietų komisarų 
nutarimas bus vienbalsis, 
nes jeigu jie nenorėtų pri
jungti, tai nei nebūtų už
grobę Pabaltijo valstybių, 
kurios norėjo laisvai ir ne
priklausomai gyventi.

Sovietai jėga privertė 
Pabaltijo valstybėse įvyk- 

j kad 
dirbvstės id®‘ “egalvojančių komn-
airoystes. nistai gaIėtų skieisti me_

Anglijos lakūnai smar- lūs, kad būk pačios Pabal
tijo valstybės norėjo uni
jos su Rusija.

■ naciai lakūnai vartoja 
Jung. Valstybėse pastaty
tus lėktuvus, kuriuos jie 
paėmė iš prancūzų. Smar
kūs mūšiai vyko Britų sa
lų padangėje, kur anglai 
numušė kelius nacių bom- 
binius lėktuvus ir patyrė,Į\. , x . T -v dyti neva rinkimus,kad tai Jung. Valstybių is- J

I

Havana, Kuba, liepos 25 kiai bombardavo Vokieti-,
-čia vyksta Amerikos j°s,miest“s >r dalinai su- 
valstybių (šiaurės, pieti
nės ir centralinės) konfe-. 
rencija. Amerikos respub
likų užsienių ministrai 
karštai ragino visus pa-į 
skelbti penktosios kolonos 
agentams karą, ypatingai 
pajūrio saugumo zonose.

Jung. Valstybių sekreto
rius Hull, pirmininkas tai
kos išlaikymo komiteto, 
pasiūlė padaryti investiga- 
ciją diplomatinėse ir kon- 
sularinėse įstaigose, ir gal 
būtų esą naudinga susiau
rinti diplomatų ir konsu
lų teises.

naikino Dornier lėktuvų 
dirbtuves.

Suomiai Nusilenki; 
Sovietams

Buvusiems Prancūzijos 
Valdininkams įskeltos 

Bylos

Naciai Vartoja J. V. Lėktu
vus Prieš Angfiją

Londonas, liepos 25 — 
Anglijos oro ministerija 
praneša, kad Vokietijos

Londonas, liepos 25 — 
Anglijos santykiai su Ru
munija būsią greitu laiku 
nutraukti. Anglija 
miau

pir- 
buvd' pasižadėjus 

ginti Rumunijos 
klausomybę.

nepri-
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ti to aukšto moksle laipsnio ir 
sudėjo nuoširdžiausius linkėji
mus.

Nebe pastabų praėjo visų kal
bėtojų linkėjimai. Štai pavyz
džiui vienas iš dalyvių tarp kit
ko pasakė: “Ką mokai, tai 
tą ir praktikuok”... O Dr. Pra
nas Galinis išmokė p. Larry 
Thornton: “ Aš tave myliu”, gi 
pats Dr. Pranas Galinis išsita
rė, (privačiai) kad daugiausia 
sveikinimų jam gavus daktara
tą gavęs nuo panelių.. O dar 
prie to pastebėta, kad šie metai 
yra “leap year”, tai visas tas 
pastabas suglaudus ir susidaro 
prieš Dr. Praną Galinį debesys, 
nuo kurio tur būt Dr. Pranas 
Galinis negalės pabėgti ir bus 
luominiai išmaudytas ir turės 
šalia savo brangiosios mamytės 
pasiimti už rankelių ir antrą šir
delei artimą asmenybę...

Saugokis, Daktare!
Būta begalo rimtų linkėjimų. 

Jų tarpe ir kun. J. Švagždžio, 
kuris pažymėjo, kad Dr. Pra
nas turės dabar gydyti ir filo
sofiškai sergančius, nes toj sri- 
tyj maža daktarų, o ligonių la
bai daug ir palinkėjo, kad Dr. 
Pranas būtų trejopas - tobulas: 
mokytojas, kalbėtojas ir vadas. 

Dalyvių vardu buvo Dr. Pra
nas Galinis apdovanotas. Jis 

■ gavo puikų “Brief case” ir taip 
pat jo motinėlei suteikta puokš- 

’ tė gražių gėlių.
Baigos ir padėkos žodyje Dr. 

Pranas Galinis išvardino visą 
eilę geradarių, kuriems nuošir
džiai dėkojo. Jis pasakė, kad tie 
visi sunkumai, kurie liko praei
tyje, man beliko tik taip kaip 
takas, kuriuo einant buvo sutik
ti nuoširdūs veidai iš kurių bu
vo nugirsta naudingų patarimų. 
Tuos jam sutiktus ir daug padė
jusius veidus su visu nuoširdu
mu jis įvertino ir už jų patari
mus esąs didžiai dėkingas. Ir 
išdėjo visus detalius dalykus...

Nuoširdžiai dėkojo Dr. Pranas 
Galinis visiems ir savo mamy- 
tai... Jis, pavadintas vakaro 
kaltininku teisinosi, kad už šio 
vakaro bankieto surengimą yra 
kalta rengimo komisija: pirm. 
J. J. Grigalius, vice-pirm. Dr. 
P. Lužeckaitė, ir John Bernato
nis, rašt. — p. Ivaškienė, ižd. — 
J. L. Petrauskas, daug dirbusį 
p. P. Grendelytė, S. K. Grigana- 
vičius, A. Ivaška, J. Kumpa, P. 
Kupraitis, A. P. 
Razvadauskas, A.

Visiems garbės 
širdžiai padėkojęs 
kad aš norėčiau, kad į mane ne
būt žiūrima iš aukšto, bet kaip 
pirmiau Jūs visi buvote su ma
nim, taip ir toliau aš norėčiau, 
kad Jūs būtumėte su manim ir 
aš su jumis, ačiū.

Korespondentas.

Bankiete susirinkus gražiam i 
būriui rinktiniausių mūsų išei- i 
vijos Naujoje Anglijoje inteli- : 
gentų veikėjų ir užėmus garbės 
ir eilines vietas svečiams ir 
viešnioms, bankieto vakarienė ■ 
pradėta su malda, kurią atkal
bėjo Šv. Petro liet. par. klebo
nas kun. Pr. Virmauskis.

Kada svečiai ir ^viešnios pasi
sotino, tuomet Bankieto Rengi
mo komiteto pirmininkas advo
katas J. Grigalius tarė savo į- 
žangaos žodį, pažymėdamas, 
kad mums lietuviams šioje šaly
je yra didelė garbė susilaukti 
savo brolio lietuvio su tokiu di
deliu garbės vardu, kaip Dr. P. 
Galinis, kad gavo. Pirmininkas 
baigiant savo žodį perstatė va
karo programos vedėju (toast- 
master) Antaną F. Kneižį, ‘Dar
bininko’ redaktorių, kuris yra 
labai artimuose santykiuose jau 
apie nuo 1916 m. Kaip Dr. P. 
Galinis išsitarė, kad p. Kneižys 
yra buvęs jo pirmas “bosas” ir 
jis po juo dirbęs “Darbininke”. 

Vakaro vedėjas A. F. Kneižys, 
trumpai perstatė Dr. P. Galinį, 
kad jis yra gimęs Lietuvoje ir 
likęs našlaičiu turėdamas vos 5 
metus. (Kada gimęs nepasakė, 
sako, kad Dr. Pranas dar neve
dęs, o čia daug merginų daly
vauja, tai galį pakenkti Dr. 
Prano “karjerai”). Atvyko į šią 
šalį, į Bostoną su savo mamyte, 
kuri irgi čia pat dalyvavo savo 
sūnaus pagerbimo bankiete. Be- 
abejo ją tas jaudino, bet ji per
gyvenus netiek sunkių gyveni- 

l mo valandų našlaudama ir leis
dama Pranuką į aukštus moks
lus ji, kaipo motina ir šios pa
gerbimo valandos momente did
vyriškai atlaikė visus susijau
dinimo ir susigraudinimo ata- 
kus.

Toastmasteris išpasakojęs vi
są Dr. Prano Galinio laipsniško 
kilimo moksle istoriją perėjo 
prie eilės kalbėtojų, kurie pa
tiekė įvairių - įvairiausias pas
tabas. Ir štai kalbėtojų eilė:— 
Kun. Pranas Virmauskis, 
Petro liet. par. klebonas, 
Boston, Mass.; Dr. Povilas 
kimavičius, Massachusetts vals
tybės sveikatos komisijonierius; 
Kun. Jonas Švagždys, Šv. Roko 
par. klebonas, Montello, Mass.; 
Adv. Juozas Cūnys, legalio de
partamento, Suffolk county pro
kuratoriaus narys; Pranas 
Razvadauskas, L. Vyčių Naujos 
Anglijos Apskričio pirminin
kas; Kun. Pranas Juškaitis. Ne
kalto P. P. Marijos parapijos 
Cambridge, Mass. klebonas; 
Stasys Mockus; Em. Oksaitė; 
Dr. A. Kapočius: Dr. Valiackas; 
Dr. Paulina Lužeckaitė; Adv. 
A. Jankauskas (Young); Kun. 
A. Baltrušiūnas; Lietuvos Kon- 

: sulas adv. A. O. Shallna; Alek-

knowledge of mediaeval Ger
man literature and of its re
lations to the mediaeval liter
ature of other nations.

2. A thorough knowledge 
of the history of the German 
language and of its relations 
to the early Germanio dia- 
lects and the other Indo-Eu- 
ropean languages, including a 
reading knowledge of Gotnic, 
Old High German, Middle 
High German, Old Saxon, 
Old English, and Old Norse. 
For those students whose 
theses are of a pūrely linguis- 
tic character a knowledge of 
Sanskrit and the theory and 
method of linguisties is ad- 
visable.

3. A detailed knowledge of 
some special field within the 
range of subjects indicated 
under 1 or 2.
Nestebėtina, kad, Dr. Pranas 

Galinis ir žino šešiolika kalbų. 
Jis moka ir naudojasi 8 gyvomis 
ir 8 negyvomis kalbomis. Har
vardo universitetas tokius auk
štus daktarato laipsnius teikia 
ne pigiai. Tas kainavo nemažai 
ir Dr. Pranui Galiniui. Jis pa
šventė tik parašymui gilios min
ties ir nuodugnių studijų diser
taciją, kuriai reikėjo pašvęsti 
net septyni metai kruopštaus 
ir intensyvaus darbo. Ir tas dar
bas turėjo būti suformuluotas 
sulig mokslo reikalavimų, tei-

Šv.
So.
Ja-

Haifa, liepos 25 - Pra- singal 'Sstudil"otas dal>’k“ * 
nešama, kad Italijos laku- oriPnaliai nuodugnus. štai Har- 
nai numetė nuo 80 iki 100 vardo Prisakymas

Haifa, liepos 25 —

bombų
Žemės 
užmušė 
sužeidė.

apie Šventosios 
uostą. Bombomis 
46 žmones ir 80

kas dėl teikimo daktarato:

Kun. CoughTm Atnaujins 
Radio Kalbas

Detroit, Mich., liepos 25 
Kun. Charles E. Coughlin, 
įžymusis radio kalbėtojas, 
praneša, kad jis nuo sek
madienio, spalių 13 d. vėl 
pradės kalbėti per radio.

Neviera, P. 
J. Young. 
svečias nuo- 
ir pareiškęs,

Vychy, Prancūzija, liepos
25 — šiomis dienomis a- 
reštuota daug įžymių bu- 

kad Į vusios Prancūzijos vyriau-

Stockholm, Švedija, 
pos 25 — Iš patikimų 
tinių esą sužinota, 
Suomija priėmusi sovietų sybės valdininkų, tarp ku- 
Rusijos ultimatumą visiš- rių ir buvęs premieras Da
kai nuginkluoti Suomijos ladier. Jiems iškelta daug 
armiją. kaltinimų ir jie bus masi-

Sakoma, kad sovietų ko- niai teisiami, 
misarai įdavė Suomijos -------------- x
vyriausybei reikalavimą Kenitedy AtSiStahdklSiiS 
kelios dienos atgal. 7 J

Keletas Suomijos gene
ralinio štabo karininkų 
buvo Stockholme. Jų buvi
mas esą surištas su mini
mu ultimatumu.

Kol kas šios žinios nepa
tvirtintos.

lie-i 
šal-'

Čekostovakai Sudarė 
Vyriausybę Užsieny je

Londonas, liepos 25 — E- 
duard Benes, buvęs Čeko
slovakijos prezidentas, ta
po išrinktas naujos Čeko
slovakijos vyriausybės iš
trėmimo prezidentu. Vy
riausybė bus Anglijoje.

The degree (doctor of Phi- 
losophy) is given, not for the 
mere reason of faithful study 
for a prescribed time or in 
fulfilment of a determinate 
program, and never for mis- 
cellaneus studies, būt on the
ground of long study and sancĮras Ivaška; na ir pats gar- 
high attainment in a special gVečias Dr. Pranas Galinis, 
branch of learning, mani- 
fested not only by examina- 
tions, būt by a thesis, which! 
mušt be presented and accep- 
ted before the candidate is 
admitted to finai orai exami- 
nation, and mušt show an 
original treatment of a fit- 
ting subject, or give evidence 
of independent research.

Washington, liepos 25 — 
Spėjama, kad p. Joseph P. 
Kennedy, Jung. Valstybių 
ambasadorius Anglijai, 
greitu laiku įteiks savo re
zignaciją. Jis žadąs grįžti 
į biznį.

Vilnius, Elta, 1940/V/30. 
Vilniuje birželio mėnesį į- 
vyksta didžioji meno paro
da, kurioje bus Vilniui pa
rodyta, ką Lietuvos menas 
per 20 metų yra pasiekęs. 
Pirmoji lietuvių meno pa
roda Vilniuje buvo 1906 
metais.

Vakarienės metu viešbučio 
•pramogų programos dalyviai 
linksmino visus bevalgančius. 
Kalbų pertraukoje suteikė di
delio “surprizo” tai atsilankęs 
žymus dainininkas, Dr. Prano 
Galinio artimas draugas p. Lar
ry Thornton. Jis taipgi pasakė 

! trumpą vaizdžią kalbą, prasi- 
Į tardamas, kad Dr. Pranas Gali- 

Štai Dr. Prano Galinio nuga- nįs jį esą jau išmokinęs lietuviš- 
lėti reikalavimai ir jis būdamas 
lietuvis, gimęs Lietuvoje ir prie , 
sunkiausių finansinių aplinky
bių sugebėjo įrodyti pasauliui, 

' o ypač mums išeiviams, kad pi- 
z nigas tai ne viskas, reikia dar

bo, pasiryžimo, sąžiningumo ir 
teisingumo, o viskas turės nusi
lenkti. Šie pažymiai, šiais mo-

• derniškais laikais yra lig koks 
šešėlis anų politikos krypčių, 
kurios sako, kad auksas reikia 
išstumti iš pagrindo ūkinio bei 
ekonominio gyvenimo, o viskas 
paremti darbininku - darbu.

kai tris žodžius: “Aš tave my
liu”. Po to sudainavo porą dai
nelių. Jo sudainavimas stačiai 
uždegė visus svečius ir viešnias. 
Katučių siuntimas buvo neper
stojantis ir entuziastingiausias. 
Jis yra tikrai vienas puikiausių 
dainininkų ir jo balsas tiesiog 
žavi... Jo atsilankymas j tą ban- 
kietą. kaip jis pats išsitarė, bu
vo savanoris, nes jis Dr. Praną 
labai gerai pažįstąs, kaip nuo
širdų ir kuklų mokslininką ir 
draugą. Jis džiaugėsi su visais, 
kad Dr. Pranui pasisekė pasiek-

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
ueynnes

Bile Kariam 
Butelyje
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Valstybės Atstovo Pareiga
Sovietai smurtu okupavo Estiją, Latviją ir Lietu

vą, prisiųsdami tiek kariuomenės, kad apie ginkluotą 
pasipriešinimą negalėjo būti ne kalbos. Bet kas aršiau
sia, tai sovietų vyriausybė tikru bolševikišku įžulumu 
bei nachalumu paskelbė pasauliui, jog Pabaltijo vals
tybės pačios norėjusios užvesti pas save komunistinę 
tvarką. Tą antrą smurtą bolševikai pravedė labai len
gvai. Turėdami Lietuvoj dešimtis divizijų kariuome
nės (10 bolševikų prieš vieną lietuvį), jie pravedė savo 
rinkimus be mažiausios kliūties, dėlto, kad tik už ko
munistus buvo leistina balsuot. Sudarę bolševikišką 
valdžią iš pačių lietuvių (išdavikų visur atsiranda), 
sovietai įsakė savo lietuviškiems lakiejams pasiskelb
ti, kad jie dideliausiu noru ir atvirom rankom priima 
komunistų tvarką ir prašo Stalino malonės, kad priim
tų Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Reiškia, Lietuva jau pri
klauso Sovietų Rusijai. Amerikos spauda ypač tai pa
brėžė, kad toks vergiškas pasidavimas buvo atliktas 
su didžiausiu džiaugsmu.

Visiems mums aišku, kad tai begėdiškiausia me
lagystė, kad tautos išmatos pasisavino tautos valią, 
bet kaip į tai reaguoti? Kol visuomenė įsi judins, kol 
išsiųs organizuotus protestus, dalykas jau bus pase
nęs ir mažai kas į tuos protestus atkreips dėmesio. Kas 
daryt? Pirmiausiai susigriebė Latvijos atstovas Wa- 
shingtone, Dr. Alfred Bilmanis. Matydamas, kad įta
kingas laikraštis New York Times taip neskaniai at-Į 
vaizdavo Pabaltijo valstybių vergišką sovietams pasi-| 
davimą, Latvijos atstovas tame pat laikrašty pareiškė: 
viešą savo vyriausybės protestą prieš brutališką sovie
tų okupaciją. Dr. Bilmanis labai bešališkai ir smulk-i 
meniškai išdėstė latvių teises ir sovietų neteisingas ir 
nepagrįstas priekabes. Jis pabrėžė, kad latviai ir jiems 
giminingi lietuviai nieko bendra su slavais neturi, ir 
todėl sovietai neturi nė šešėlio teisės juos savintis ir 
smurtu bei jėga prie rusų valstybės prijungti. Jis taip 
pat atpasakojo visas sovietų klastas ir išparodė gra
mozdišką jų melagystę, kad būk tai latvių tauta savo 
valia pasidavė į Maskvos vergiją.

Latvių atstovo protestas pasirodė kaip tik laiku 
ir atidarė pasaulio akis į sovietų smurto politiką. Toks 
žygis be abejo reikalauja daug pilietinės drąsos, bet 
jis yra tiesioginė valstybės pasiuntinio pareiga. Ir 
mums natūralu tikėtis, T 
greitu laiku viešai pasisakys — ne už sovietų, bet už 
Lietuvos interesus. K.

PRIERAŠAS. Kada šis straipsnis buvo rašomas, 
dar neturėjome žinių apie Lietuvos atstovo žygį, ta
čiau dabar turime žinių, kad Lietuvos atstovas įteikė 
Jungtinių Valstybių vyriausybei Lietuvos reikalu me
morandumą.

• v

Į

Lietuvos Generalinio Konsulo 
p. Jono Budrio Viešas Žodis

Prasidėjus tarp Vokieti
jos ir Lenkijos karui, Lie
tuva, kaip ir kitos Pabalti
jo valstybės liko griežtai 
neutrali. Ji savo nusistaty-į 
mo nepakeitė, kuomet į; 

! karą įsimaišė SSSR. Net ir 
1920 metais Lenkijos už
grobtų Vilniaus ir Suvalkų 
sričių Lietuva neužėmė, 
nors ir skaitė tas žemes sa
vomis, nuo senovės lietu
viais apgyventomis. Rug
sėjo mėnesį Sovietų Sąjun
ga įteikė ultimatumus Es
tijai ir Latvijai, o už kelių 
dienų ir Lietuvai, reikalau
dama suteikti bazes ir įsi
leisti Sovietų įgulas, neva 
tų šalių apgynimui nuo 

Įgalimų agresijų, nors nei 
viena iš jų tokio apgynimo 

' neprašė. Maža Lietuva, ne
galėdama iš niekur susi
laukti pagalbos, buvo, kaip

I

konominiais sumetimais 
(valiutos klausimas, savo 
bazių ir garnizonų išlaiky
mui) Sovietai nutarė pa- 

! skubinti tvarkos sulygini- 
' mą Pabaltijos kraštuose su 
tvarka Sovietuose. Imant 
dėmesin, kad Lietuva vie
nintelė iš trijų Pabaltijos 
kraštų rubežiuojasi su Vo
kietija, Lietuva ir buvo pa
rinkta kaipo pirmoji pilnai 
ir galutinai okupacijai, 
kas ir buvo padaryta bir
želio 15 d., tuo pačiu apsu
pant ir kitas dvi Pabaltijos 
valstybes ir paliekant jas 
pilnoje Sovietų valdžios 
valioje.

Sovietų valdžia Lietuvai 
metė naivius apkaltinimus 
dėl pagrobimo kelių karių, 
kas neva įvyko kelių sa
vaičių laikotarpyje. Sovie
tų armijos dezertyrai vir- 
„ ________ ! Lietuvos
valdžios organai išdrįso 
juos suimti ir kankinti. Ti
krumoje gi, Lietuvos val
džios agentai, kad paleng
vinti dezertyrų padėtį, pa
tarė patiems sugrįžti, ki
taip Lietuvos valdžios a- 
gentai bus priversti juos 
pristatyti Sovietų komen
dantams.

Lietuvos vyriausybė su
prato visą padėties rimtu-

i

ir Latvija su Estija, pri-to kankiniais!
versta “savo noru” pasi
rašyti paktą, nors ir matė, 
kad per jį Lietuvos suvere- 

' numas liko pažeistas. Di
delis kaimynas perleido 
Lietuvai apie %-dalį lietu
viškųjų žemių, kurias jis 
pats 1920 metų sutartimi 

I pripažino Lietuvai; pas sa- 
i ve pasilaikydamas didesnę 
tų žemių dalį. Matydama 
likusių gyventojų nepasi
tenkinimą, visus lietuvius j 
žiauriu būdu prievarta mą ir pasiruošė duoti So- 
vertė persikelti į Rusijos vietams pilną satisfakciją 

I gilumą. Dešimtys tūkstan- ir paskyrė tarpžinybinę 
Įčių žmonių per naktį ture- 1 
i jo apleisti savo iš senų se-

1,

komisiją nurodytiems fak
tams nuodugniai ištirti.• v

■
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p. JONAS BUDRYS,
Lietuvos Generalinis Konsulas

tai žmonių užduotimi ir y- 
ra padaryti “Lietuvą 13- 
tąja Sovietų Respublika”. 
Ką jie su pagalba milži
niškų Sovietų įgulų ir tan- 

ikų ir vykdo. Naujos vy
riausybės autoriteto nepa
kanka nepriklausomos val
stybės valdžiai; jos autori
teto gal užtenka provincio- 
naliai “13-tai Sovietų Res
publikai”, kurios sudary
mui ji pašaukta.

Lietuvos prezidentas An-

artimai giminingos; gi vi
sos trys senos tautos iš 
neatmenamų laikų gyvena 
tose vietose kur ir dabar 
glaudžioje kaimynistėje ir 
taikingai. Ši nekalta an
tantė tapo pasmerkta ir 
buvo įsakyta panaikinti. 
Bet kiekvienam krinta į a- 
kis, kad nuo to panaikini
mo momento visos trys 
Pabaltijo valstybių vyriau
sybės veikė tokiam kon
takte, kuris prie anksty
vesnės Pabaltijos valsty
bių antantės nebuvo pa
siekiamas. Tas lengva iš
aiškinti, nes visos trys 
vyriausybės veikė pagal į- 
sakymus iš vieno ir to pa
ties centro. Vienu ir tuo 
pačiu metu panaikinama 
Pabaltijos antantė; vienu 
ir tuo pačiu metu legali
zuojamos komunistinės 
partijos, ir tai tik vieninte
lės nuo to laiko legalios; 
vieną ir tą pačią dieną ski
riami rinkimai visose tri
jose Pabaltijos valstybėse, 
kiekvienoje jų pagal tą pa
tį receptą vienintelį sąra
šą. Kitiems neleista jokia 
kritika, nei to sąrašo, nei 
pačios rinkimų sistemos, 
nei pagaliau pačios “val
džios” veiksmų, paskelbu
sios rinkimus tik kelias 
dienas prieš pačius rinki
mus.
metu 
21 d
Rygoje ir Kaune, 
lės vienodai 
net kalbų tekstai iki nuo
bodumo vienodi. Visa tai 
pakankamai įrodo, kad tri
jų tautų valia yra svetima 
jėga palaužta ir vykdo tai, 
ką toji jėga diktuoja.

Tos visos trys tautos 
prieš dvidešimt dvejus me
tus pradėjo gyventi iš nie
ko ir savo darbštumu su
kūrė didelius materiali
nius ir kultūrinius turtus. 
Visos trys senos tautos 
šiandien pergyvena di
džiausią tragediją niekur 
nerasdamos pagalbos.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas.
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Vienu ir tuo pačiu 
sekmadienį, liepos 
susirinko “seimai” 

net sa-
papuoštos,

novės apdirbamą žemę, pa- Bet ne to Sovietams reikė- 
mesti gimines, kurie čia 
pat — Lietuvos pusėje — 
stovėdami ir žiūrėdami į į vietai visiškai nekreipė dė- 
savo genčių tragišką liki- į 
mą, plūdo ašarose, negalė-: 
darni nelaimingiesiems pa
dėti.

jo...
Į komisijos darbus So-

Atvyko Sovietų įgula. 
Pradžioje neva korektiškai 
elgėsi, bet buvo jaučiama, 

kad ir Lietuvos pasiuntinys kad ta padėtis laikina, nors 
ji, Suomijos pasipriešini
mo dėka, ir ilgiau užsitęsė 
nei Sovietai norėjo. Po ka
ro su Suomija kiek susi
tvarkiusi, Sovietų valdžia 
pamatė, jog Pabaltijos 
kraštuose žmonės nelinks
ta prie svetimo jiems ko
munizmo; gi tolimesnis to
kios padėties palikimas 
gali iššaukti Sovietams 
pavojingą situaciją, nes 
Sovietų įgulų kariai prade
da pastebėti skirtumą tarp 
Sovietų ir Pabaltijos kraš
tų santvarkos ir tą skirtu
mą įvertina Sovietų ne
naudai. Iš Sovietų įgulų 
prasidėjo dezertyravimas; 
tik tų šalių vyriausybės, 
matydamos sau iš to pavo
jų, turėjo, saugodamos sa
ve, grąžinti dezertyrus jų 
vyresnybei. Esant tokioms 
aplinkybėms, o lygiai ir e-

Meksikos Rinkimai

I

I

Meksikos rinkimai buvo panašesni į susišaudy
mus. Šimtai nukautų ir sužeistų tai geriausias paliu
dymas, kad esamoji tvarka nėra populiari Meksikos 
liaudyje. Antra vertus, ginkluoti užpuolimai ir net lai
kinis opozicijos kandidato įkalinimas pilnai įrodo, kad 
valdžios partija būtinai užsispyrė laimėti ir toliau 
kraštą valdyti pagal 1917 m. konstituciją, t. y. bedie
viškoj dvasioj. Kuris kandidatas laimėjo, kol kas nieks 
nežino. Gal tik rudenį sužinos. O rodos buvo užtekti
nai laiko rinkimų rezultatą sutvarkyti, nes rinkimai 
įvyko liepos 17 d., t. y. daugiau dvi savaitės atgal. Ma
tyt Meksikos valdžios mašinerija visokeriopai šlubuo
ja, ypač teisingumo bei sąžiningumo atžvilgiu. Gud
riai suklastuoti balsavimo davinius ima nemaža laiko.

Kurion pusėn rinkimai bus nukrypę, spėliojama 
labai atsargiai, nes nė labiausiai įgudę politikieriai ne
siima to klausimo tiksliai išspręsti. Bet gi dauguma 
pesimistingai teigia, šad veikiausiai bus laimėjusi val
džios partija ir prez. Cardenas džiūgaus, kad “socia
listinis krašto švietimas”, ypač bedieviškai - materia
listinis jaunimo auklėjimas pasiliks pilnoj galioj. Pa
lygindami Cardeną su Callesu, kai kurie teigia, kad 
Calles buvęs žiaurus tikėjimo persekiotojas, gi Carde
nas tik “geraširdis diktatorius”. Kad Calles buvo žiau
rus, kruvinas komunistas, abejoti netenka, bet kad 
Cardenas būtų tik “geraširdis” diktatorius, tai jau 
stambi istorinė klaida. Bedieviškos propagandos at
žvilgiu Cardenas kur kas pavojingesnis, jo priemonės 
šėtoniškesnės. Klastingu pažangos ir demokratijos ap-

mesio, o pareikalavo Lie
tuvos ministrą pirmininką 
ir užsienių reikalų minis
trą atvykti į Maskvą. Pasi
kalbėjime su jais, pirmiau 
mesti apkaltinimai jau ne
lošė svarbios rolės. Naktį į 
birželio 15 d. Lietuvos už
sienių reikalų ministrui 
Urbšiui buvo perduotas 
Sovietų ultimatumas, rei
kalaujantis Lietuvoje su
daryti Sovietams priimti
ną valdžią ir įsileisti So
vietų armiją tokiame skai
čiuje, kokio panorės pati 
Sovietų karo vadovybė.

Lietuvos vyriausybė tu
rėjo nusileisti ir padarė 
paskutinį bandymą išlai
kyti bent šiokią tokią sa
vivaldą. Ypač, kad Sovie
tų vyriausybė pasikalbėji
muose su Lietuvos vyriau
sybės nariais ne kartą už
tikrino, jog vidaus san
tvarka ir politika jų neįdo
mauja ir į ją Sovietai ne
norį kištis. Lietuvos vals
tybės prezidentas priėmė 
A. Merkio kabineto atsi
statydinimą ir pavedė kra
šte populiariam, plačios 
koalicijos šalininkui, buvu-

i

simetimu, po kuriuo slepiasi įžūlūs komunizmas, Car
denas padarė daug daugiau žalos, negu Calles kruvinu 
barbarišku persekiojimu. Kardo smūgiai padaro kan
kinius ir užgrūdina ištvermę, o ateizmo nuodai mirti
nai sužaloja sielą ir dvasinį žmogų visiškai užmuša. 
Todėl pratęsimas “geraširdiško” Cardenos režimo bū
tų Meksikai tikra nelaimė.

Ir Lietuva ant savo kailio ištyrė, ką reiškia su ko
munistais flirtuoti. Anuo metu (Griniaus prezidenta
vimo laikais) daugelis “pažangiųjų” dėvėjo raudonas 
kepuraites, ne tai laukdami komunizmo (tur būt ma
nė, kad niekad jo nesusilauks), ne tai vaikiškai (vien 
dėl originalumo) paraduodami radikalizmu. Dabar su
silaukė. Pasirodo, kad su gaisru niekad negalima žais
ti, ar jis bus arti, ar dar tolokai. K.

šiam kariuomenės vadui, 
gen. Raštikiui sudaryti 
vyriausybę. Bet Sovietų 
vyriausybei koalicinė val
džia buvo nepriimtina. So
vietai gerai žinojo Lietu
vos žmonių nusistatymą: 
—visuose gyventojų sluok
sniuose be luomo ar politi
nio įsitikinimo skirtumo 
branginimas savo nepri
klausomybės. Tad birželio 
15 d. vakare į Kauną buvo 
atsiųstas iš Maskvos už
sienių reikalams komisaro tanas Smetona, sutrukdy- 
pavaduotojas Dekanozo- tas eiti laisvos respublikos 
vas sudaryti valdžią. Nuo prezidento pareigas ir jo
to momento Lietuvoje vy- kiu būdu negalėdamas su
ko tai, kas buvo diktuota; tikti pasirašyti Lietuvos 
svetimo stipraus kaimyno, nepriklausomybės panai- 
Lietuva, akivaizdoje kelių kinimo akto, pasišalino į 
šimtų tūkstančių sveti
mos mechanizuotos, ją o- 
kupavusios, armijos savo 
valios pareikšti negalėjo. 
Tokiu būdu reikia paaiš
kinti atsiradimą Justo Pa
leckio vyriausybės, kurios 
daugumas narių, neišski
riant nei paties Paleckio, 
nė prie jokių kitų galimy
bių negalėjo atsirasti val
džioje. Kiekviena iš Lietu
voje nusistovėjusiu politi
niu sroviu, nuo dešiniųjų 
iki kairiųjų, socialistu im
tinai, savaip žiūri į Lietu
vos vidaus tvarką ir į val
dymo formą. Vienok ne
ginčijamas faktas tai, kad 
visos jos vienodai karštai 
brangina Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, šitas 
aukštas tikslas jas jungia 
ir šitame siekyje jos neži
no kompromiso. Kiekvie
na tų partijų turi aukštos 
kvalifikacijos valstybės 
vyrų, kuriuos gerbia visa 
šalis, neišskiriant nei poli
tiniai kitaip manančių. 
Tačiau nei vienas iš tokių 
asmenų neįėjo į naujai 
Maskvos sudarytą vyriau
sybę. Vienas asmuo tik 

Į sudaro išimtį; bet sulig 
turimų žinių, jis buvo pri
verstas užimti tą vietą, 
kad pereinamuoju laiku 
aukštai stovinti Lietuvos 
valiuta pirm laiko nenus
totų pasitikėjimo. Pirmoji 
“valdžia” buvo sudaryta 
ant greitųjų, nepilnam są
state; kai kurie portfeliai 
buvo kam tai palikti. To
limesni paskyrimai tai pa
aiškino — buvo laukti iš 
Maskvos prityrę komunis
tai. Jiems atvykus, darbo 
ministru paskirtas Jun- 
čas - Kučinskas, teistas už 
valstybės išdavimą. Prie 
tokios grupės priklauso ir 
kiti, kaip Pijus Glovackis, 
Liudas Adomauskas. Tų

užsienį. Jis nesutiko iš
duoti valstybės nepriklau
somybės ir Lietuvos žmo
nių laisvės, dėl kurių jis 
drauge su kitais tautos 
patriotais iš pat jaunystės 
dienų kovojo ir, pagaliau, 
pasiekė, vainikuodamas 
laimėjimą 1918 m. vasario 
16 d. nepriklausomybės 
deklaracija, kurią pasira
šė tautos vardu drauge su 
kitais 19 tautos išrinktais 
atstovais. Tas pats Anta
nas Smetona buvo ir pir
muoju laisvos Lietuvos 
respublikos prezidentu. 
Lietuvos suverenumo vy
riausias reiškėjas pasiša
lino iš respublikos ribų 
birželio 15 d. — kuomet į 
Lietuvą atvyko Sovietų 
valdžios įgaliotinis padik
tuoti naująją Lietuvos vy
riausybę.

Nei vienai lietuvių par
tijai, stovinčiai už demo
kratiją ir nepriklausomą 
Lietuvą, veikti neleista. 
Ta privilegija suteikta tik 
vienintelei komunistų par
tijai ir jos jaunimo sąjun
gai. Tokiu būdu apie de
mokratines laisves Lietu
voje netenka ir kalbėti. 
Lietuvos kariuomenė de
moralizuota įvedimu į ją 
svetimo bet kokiai armijai 
instituto — politinių ko
misarų.

Vienas iš pirmųjų visų 
trijų Pabaltijos naujųjų 
vyriausybių žygių buvo — 
1934 metais Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos sudarytos 
Pabaltijos antantės panai
kinimas. Toji antantė bu
vo sudaryta ne kokiai a- 
gresijai nukreiptai prieš 
kaimynus, bet kultūriniam 
visų trijų šalių bendradar
biavimui ir susiartinimui. 
Tas tikslas savaime su
prantamas, nes latvių ir 
lietuvių tautos iš kraujo

I

Apsivedimo Certifikatai 
Svarbūs Socialės Apdraudos 

Reikalams
Klausimas — Mano vy

ras buvo apdraustas pagal 
Socialės Apdraudos Akta. 
Jis pereitą mėnesį mirė. Aš 
padaviau našlės apdraudos 
aplikaciją ir manęs prašė 
pristatyti apsivedimo cer- 
tifikatą. Mes apsivedėme 
Europoj su virš 30 m. at
gal, ir aš jokių dokumentų 
neturiu. Ką turiu daryti?

Atsakymas — Visų pir
ma tamstai yra svarbu 
bandyti gauti apsivedimo 
certifikatą. Tą daryk pa
siųsdama laišką tinkamam 
žmogui miestelyje, ar mie
ste kur apsivedei. Laikyk 
kopiją to laiško parodyti, 
kad tamsta ištikro bandei 
gauti certifikatą. Jeigu su
lauksi netinkamą atsaky
mą, arba visai atsakymo 
negausi, tada galėsi pris
tatyti afidevitą su paliudi
jimu dviejų arba daugiau 
asmenų, kurie tamstą pa
žino per tuos metus — a- 
pie tą prašyk informacijų 
iš a: čiausio Sočiai Securi- 
ty Boardo vietinio ofiso.

FLIS.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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Penktadienis, Liepos 26, 1940

PIJUS XII IR TAIKA
Profesorius Alfred Senn. 

Ši Radio kalba buvo pasakyta

Tarybų Unijos, tai ką jūs pada-Įties WHAT, Philadelphia. 
rysite? Ar nebus tuomet ge
riausiai, tiesiog pasidaryti A- 
merikos piliečiais?

LDS STUDIJŲ RATELIAMS

9. Kalba Belgijos Atstovui 
Rugsėjo 14 d. 1939 m.

DARBiKlNfcXS
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Dabartiniai liūdni įvykiai pasaulyje pripildo Mū
sų širdį didžiausiu skausmu. Karas, kuris teatneša 
žmonėms baimę ir vargą, ’frėl pasidarė tikrenybė, tik 
šį sykį daug baisesnis, be jokio palyginimo gręsiąs Eu
ropai, o ypatingai katalikiškiems kraštams, sunaikini
mą, kurio pragaištingumo negalima permatyti nei į- 
sivaizduoti.

Iki paskutiniųjų dienų garbingas Belgijos kara
lius, Leopoldas, dėjo visas pastangas, kad išlaikyti tai
ką pasauly. Tokį gerą darbą įvykdyti niekas nebuvo 
taip pasišventęs padėti, kaip Krikščionybės bendras 
Tėvas. Kadangi Mūsų Apaštališka pareiga pastatė 
Mus būti virš visų ginčų, ir kadangi Mes rūpinamės 
visų žmonių tikrąja gerove, taigi su didžiausiu širdies 
skausmu, Mes matėme dieną po dienos artėjant tą ne
laimę, kuri seka pasitarimų nutraukimą.

Taikos palaikymas pasauly buvo Mūsų Popiežia
vimo didžiausias troškimas. Iki paskutinės valandos 
prieš karą, visą, kas tik buvo galima, Mes darėme, kad 
karą pašalinti, ar tai maldomis, viešais atsišaukimais
ar tai nuolatiniais diplomatiniais būdais, kad nurody-Į San Francisco, Pasaulinės parodos atidarymo ce- 
ti karo pavojaus didumą ir patraukti tautų vadus PrĮe remOnijų momentas. Kada Marshall Dili nukirpo šilko 
taikingų pasitarimų; įrodmėjome, kad teisingumas ^pertvarą, tuomet jam asistavo gražuolė Lila Dean ir 
meilė turi būti pagrindas pastovios ir teisingos taikos. toliau> ypatingai juos pasekė Barbara Dean.

Teisingumas turi būti teikiamas silpniesiems kaip* 
ir galingiesiems, o meilė verčia save užmiršti ir rūpin
tis kitų žmonių teisėmis; ji neleidžia paneigti padary
tų sutarčių, ar laužyti kitų teises.

Deja, karo ginklų žvangėjimas žada užslopinti vi
sus kitus balsus. Kaikuriose pasaulio dalyse prasidė
jęs karas užkerta kelią taikos darytojams, kuris dar 
vakar, rodos, buvo prieinamas geros valios pasitari
mams. i........

Taigi Mes prašome Dievą, kad būtų sutrumpintos South9’de’ pJttsburge,
nelaimių dienos ir nauji keliai sudaryti taikai, pirma | 
negu dabartinė ugnis pasidarys visuotiniu gaisru.

Jausdami, kad tikintieji Mums pagelbėja savo 
maldomis ir žinodami, kad milijonai geros valios sie
lų tikrai yra su Mumis, Mes nenustosime ieškoję progų 
sugrąžinti žmones, — kurie šiandien yra suklaidinti —

Pennsylvanijos Žinios
HTTSBLIR6H, PA.

Sukaktuvinis Bankietas 
Susipratę Šv. Kazimiero para-

barius, panašius j William Penn 
Hotel ir pasilinksminimo švarią 
vietą.

Jo rūpestingu sumanymu pa
statytas naujas parapijos na
mas, kuri yra stipri, ruiminga, 
o ant parapijiečių neužkrovė jo-

miai. Tikiuosi, kąd galės, jeigu! reikalu. Šiaip gali išeiti, kad jie! geriau pasitikės ir jūsų mieliau 
bus drausmingi. Dabar reikia' pasiliks visai be pilietybės, nu- Į klausyt, 
griežtos drausmės. Reikia veng- stoję senosios tėvynės ir nega- 
ti neapgalvotų išsišokimų. Išsi- vę dar naujos. Jeigu Lietuva 
šokimais nieko nelaimėsi. Lai- bus galutinai prijungta (jau I Petronėlės Antanaitienės veda- 
mėti galima tiktai drausminga' prašo prijungimo. Red.) prie moj lietuvių programoj iš sto- 
kantrybe. Ar 1914 metais kas 
tikėjo, kad už keturių metų bus 
nepriklausoma Lietuvos valsty
bė. O vis dėlto 1918 m. vasario 
16 d. būrelis lietuvių patriotų 
Vilniuje pasirašė dokumentą, 
kuriuo visam pasauliui buvo 
paskelbta, kad atsistatė nepri
klausoma Lietuvos valstybė. Ir 
dabar, kai toji nepriklausomy
bė bent laikinai atrodo kaip pa
laidota, nepriklausomybės pa
skelbimo aktas pasirodo visiems 
kaip didvyriškas žingsnis, ku
ris pasiliks neišdildomai įrašy
tas istorijos knygose.

Dabar vėl atsirado laikas ir j 
proga mąstyti ir galvoti. Juk 
dabar šiaip nėra ko veikti. Gal
voti galima, norint surasti pa
darytas klaidas, kad galima bū
tų jų išvengti ateityje. Ameri
kos lietuviai subruzdo visur. Vi
sur matyti kilnaus pasiryžimo! 
Gražu pasižiūrėti. Bet taip be
sikarščiuodami, neužmirškime 
savo pirmaeilių pareigų rišan
čių mus prie Jungtinių Ameri
kos Valstybių, mūsų naujos tė
vynės! Mes esame amerikiečiai 
ir Amerikos piliečiai! Šia proga 
norėčiau visiems tiems, kurie 
dar nėra piliečiai, nuoširdžiai 
patarti, kad pasirūpintų šiuo

Amerika dabar tikrai yra pa
skutinis didelis kraštas, kuria
me žmonės dar laisvi. Europoj 
dar išliko Švedija ir Šveicarija. 
Bet ir ten gyvenimas visaip su
varžytas, kadangi aplinkui ka
ras siaučia. Ir klausimas, ar ne
reiks ten žmonių laisvė dar 
smarkiau suvaržyti. Nieko to
kio nėra čia pas mus Amerikoj. 
Tiesa, dabar išleido naują įsta- 

[tymą reikalaujantį, kad visi 
svetimšaliai įsiregistruotų. Bet, 
ar tai galima pavadinti laisvės 
suvaržymu ? Visai ne! Tokio re
gistravimo visuose kraštuose 
reikalauja ir griežtai vykdo, net 
toje laisvojoje Šveicarijoje! Ir 
pas mus tokią tvarką seniai rei
kėjo įvesti. Taigi, visiems tiems, 

: kurie nėra dar Amerikos pilie- 
■ čiai, primygtinai patariu, kad] 

geru noru pildytų tą naują įsta
tymą ! Rūpestingai pildydami 
Amerikos įstatymus, jūs įsigy
site visų amerikiečių pagarbą ir 
tuomet viskas, ką jūs darysite 
dėl senosios tėvynės, bus leng
viau įvykdoma, kadangi jumis

stengiasi pareikšti pagarbą sa
vo klebonui kun. Kazėnui, kuris 
čia darbuojasi per 20 metų. Jo kios sunkenybės, 
uolus pasidarbavimas toje para- [ Sunku yra visus Klebono dar- 
pijoje parodo pelningus vaisius.' bus aprašyti, bet linksma, kad 
Jo rūpesčiu nupirktos gražios Šv. Kazimiero parapijiečiai su- 

Pataikos? kuri'būtų garbinga “visiems ir "atitiktų ISv k»P“«. ant ku- pranta ir giliai įvertina jo uolų
Krikščioniškajai sąžinei; taikos, kuri gerbtų kiekvieno H > Pridėj0 da"« sav0 darbo, j darbą. Tadgi pareikšdami para- 
žmogaus neliečiamas teises ir atneštų tautoms apsau- ir dabar -vra gražiausios ir pijiečiai savo klebonui gilią pa- 
gą ir ramybę tvarkingiausiai vedamos kapi- Į garbą, stengiasi parengti nepa-

Bet iki tai yra negalima, Mes nors mėginsime gy- ngs PittsburZe- Kun- Kazėno pa-’prastą 20 metų darbuotės ban
dyti padarytas žaizdas ir kurios bus ateityje padary- 9idarbavimu >vesta aukštesnioji kietą, kurį ruošia parapijos ko- 
tos. Malonu mums priminti, kad kariaujančios teutoslt”^ ,vaI*
pasižadėjo pildyti žmoniškumo teises ir karo metu ne
laužyti tarptautinių sutarčių.

Ypatingai Mes tikimės, kad kariaujančios tautos 
nežudys nekaltųjų gyventojų; kad karo belaisviai bus 
žmoniškai užlaikomi ir kad jiems nebus draudžiama 
gauti šventojo tikėjimo pastiprinimą ir paguodą; kad 
kariaujančios tautos nevartos troškinančių ir nuodin
gų dujų.

Kalba Lenkų Žmonėms 
Rugsėjo 30, 1939 m.

džios pripažinta ir pilnai akre- gijų valdybomis 
dituota. Ačiū Dievui, jau šiais 
metais 8 jaunuoliai baigė tą mo
kyklą, ir visi pilnai atsižymėjo, 
pasiduodami į darbo užimančias 
vietas.

Taipgi sunkiai dirbo klebonas] 
kol iš senos mokyklos padarė 
naują, iš dulkėtų kambarių. Pa
darė gražiausius valgyklos kam-

ir vyresniais 
parapijiečiais, ' nutarė jį rengti 
rugpiūčio 13 d., 8 vai. vakare. 
Prie to bankieto sutvarkymo, 
rengimo ir patarimo, prisideda 
kun. J. V. Skripkus.

Šiuo pačiu kviečiame, kad 
“kaimynai” prisidėtų prie šių 
iškilmių.

Veikiančioji Komisija.

Philadelphijos Žinios
Jūs čia atėjote nei savęs išsiteisinti nei išreikšti 

garsių raudų, bet savo kančiose išgirsti iš Mūsų šir
dies ir lūpų paguodos žodžių. Tai jums suteikti yra 
Mūsų, kai Tėvo, pareiga, ir niekas iš tikrųjų neturi ro susinnkimus’ siunčia protes-i 
teisės abejoti, kad Mes jums tai suteikiame. Tėvo mei
lė rūpinasi visais dalykais, kurie paliečia jo vaikus ir 
giliai yra susijaudinę tuo, kas juos sužeidžia. Kiekvie
nam iš jūsų Mes pakartojame Šventojo Povilo žo
džius: “Kuris iš jūsų kenčiate, kad aš nekentečiau su 
juo?”

Jau yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių,! 
kurie sunkiai kenčia; jų kūnai ir sielos yra skaudžiai j vy"ę £ br°Įius- 
paliesti šio karo, nuo kurio Mes taip atsidėję, taip nuo- *” v"”’ 
širdžiai, bet, deja, veltui, mėginome Europą ir visą pa
saulį apsaugoti. . . * a ... ■

Mes matome baimės ir nusiminimo apimtas žmo-[Kaaadą į šv' 0008 atlaidus- kur| 
nių minias, tūkstančius karo pabėgėlių, kurie nebetu
ri nei namų nei tėvynės. Mes girdime griaudingas rau
das motinų ir žmonų, kurios verkia savo brangiųjų, 
žuvusių karo lauke. Mes girdime karčius verksmus 
tiek daugelio senelių ir ligonių, kurie taip tankiai yra Brangūs Klausytojai! 
paliekami be jokios pagalbos. Mes girdime vaikelių] Pasaulio tvarka trumpu laiku, nuoliai, kąršti savo tėvynės my- 
verksmus, kurie neteko savo tėvelių; karo sužeistųjų pasikeitė, 
dejavimai, nors nevisi jie buvo kareiviai, pasiekia Mū----- •---- •
sų ausis. Visas jų kančias, nelaimes ih sopulius Mūsų 
širdis atjaučia.

Popiežiaus meilė vaikams yra panaši į Dievo mei
lę, kuri nežino jokių ribų nei rubežių. Visi Bažnyčios 
vaikai jaučiasi esą namie, kai jie yra arti savo Bendro
jo Tėvo; visi jie turi vietą jo širdyje...

Kai jūsų tėvynės gėlės apdengtos žiemos sniegu 
laukia šilto pavasario, jūs taip pat žinokite, melsda
miesi su pasitikėjimu, kad sulauksite dangiškos pa
guodos valandos. Jūsų skausmai, viltimi sumažinti,

Philadelphijos lietuviai labai I Lietuva. Spauda praneša kas- 
susirūpinę Lietuvos likimu, da- Į dien apie naujus pasikeitimus. 

Ne visi tie pasikeitimai yra ge
ri. Blogiausia, kad. rodos. Lie
tuva jau nustojo buvusi nepri- 

Į klausoma valstybė. Lietuvių ne- 
] ilgai tesidžiaugta savo nepri- 
i klausomybe, vos 22 metu. Sun- 
i ku manyti apie dabartinę padė
tį. Bet kol kas nieko kito nega
lima padaryti tik laukti. Dar 
reikia sakyti, kad galėjo būti 
blogiau. Galėjo būti karas.

[ riaušės, žudynės, krašto terioji- 
i mas. Laimė, kad to nėra, nei 
buvo. Taigi, mūsų draugams ir 
giminėms gyvenantiems Lietu- 

■ voje didesnio pavojaus nėra, 
jei jie laikysis ramiai. Bet, ži- 

: noma, didelis klausimas, ar jau-I

tus Amerikos Vyriausybei, kad 
visi žinotų jog lietuvis nori būti 
laisvas, ir kad jis bus laisvas, 
nors laikinai ir priverčia ver
gauti. Be to, tikrieji lietuviai 
piktinasi kai apakę mūsų lietu
viai komunistai niekina savo tė-

Šv. Kazimiero parapija ruošia 
didelį pikniką 2 rugsėjo dieną. 
Parapijos klebonas išvažiavo į

melsis už save ir visą Lietuvą.

RADIO KALBA — 1940 M. 
LIEPOS 17 d.

Pasikeitė taip pat1
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iėtojai galės ilgai laikytis ra-

nebus maišyti su pyktumu, tuo labiau su neapykanta. 
Jūsų pastangos sulaukti teisingumo bus daromos to
kia pat dvasia, nes taip Dieviškosios meilės įsakymas 
reikalauja. Iš tikrųjų, tik per teisingumą ir meilę, 
kaip Mes tankiai pakartojame, tebus galima sugrą
žinti pasauliui tą taiką, kurios, žvangėjant karo gin
klams, žmonės taip karštai trokšta ir už kurią, nuo vie
no pasaulio krašto iki kito, milijonai sielų, net ir ne- 
katalikų, siunčia karštas maldas į Dievą, viso pasau
lio Valdovą.

Žemiausios Kainos, Kada Yra Buvusios

Frigidaire Elektrikinių
REFR1GERAT0RIU
1940 Modeliai $30 iki $60 Pigesni už 1939

Frigidare Elektrikiniai hefrigeratoriai dabar yra 
parduodami žemiausia kaina, kaip kada yra buvę. Ko
kybė niekad nebuvo aukštesnė. Pagalvok, pinigai prade
dami taupyti pačioje pradžioje — perkant... pinigai bus 
taupomi metai po metų su Šiuo ekonomišku Šaldytuvu. 
Panagrinėk šį retą pasiųlijimą 
pinigų!

TIKTAI FRIGIDAIRE ŠIO- ( 
LO AUKŠČIAU KOKYBES

Remiantis
Pagarsėjusiu 
METER-MISER
5-METŲ 
GARANCIJA

* Super-Freezer su 
UNI-MATIC ŠALČIO
KONTROLIUM

* AUTOMATIŠKA VIDAUS
ŠVIESA

* DVIGUBAS PLOTIS
ŠALDYTUVO
SALDYMO PATALPOS
KOMPARTMENTAI

* REMIAMI
GENERAL MOTORS.

NEREIKIA NIEKO 
JMOK8TI

MAŽIAU NEGU $1.00
| SAVAITĘ

(Mėnesiniai Išsimokė jimail

♦

*

Edisonams

M

i

MODELIS SVS-S-40
$114.75 ~

1 ELEKTRIKINIUS PARDAVtJUS.

BOSTON COMMNf

i

šiandien. Tuo m i sutaupysi

RADIO KALGA — 1940 M. 
LIEPOS 17 d.

Ši Radio kalba pasakyta Pet
ronėlės Antanaitienės vedamoj 
lietuvių programoj iš stoties 
WHAT, Philadelphia.

Prieš pradėdamas savo trum
pą prakalbėlę, noriu ir aš ati
duoti pagarbą tiems oro didvy
riams Dariui ir Girėnui. Tą 
dieną, kada jie žuvo, Čikagos 
lietuviai suruošė didelę Lietuvių 
Dieną Čikagos Pasaulinėj Pa
rodoj. Tos dienos programoj ir 

Į aš dalyvavau, sakydamas sep
tynių minučių prakalbą, kurią 
radio tinklas išnešiojo į visus 
Jungtinių Valstybių kampus ir 
užkampius. Čikagos lietuvių vi
suomenė buvo pasirengusi 
džiaugtis lietuvių lakūnų drą
suolių laimėjimu. Bet liūdna ži
nia apie jų žuvimą pakeitė vis

iką, paskandino visus į giliausią 
I liūdesį. Prieš išskrisdami abu 
lakūnai buvę aplankę Čikagą ir 
ten teko man visą naktį su jais 
pabūti ir geriau susipažinti. 

[Dėlto jų netikėta mirtis tiesiog 
pritrenkė mane. Prikėlė mane iš 
nusiminimo tik mintis, kad jų 
tikrai būta didvyrių. Ir dabar 
juos atsimenu net pasigėrėda
mas, nes žinau, kad jie savo žy
giu išgarsino ne tik save, bet ir 
lietuvių tautą! Tauta, kuri turi 
tokius sūnus, negali žūti!

Profesorius Alfred Senn.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

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

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Geriausi Lenktynėms Šunys 
Yra Wonderiand, Revere

Specialistai pripažįsta, kad ge
riausi kurtai — greyhounds yra 
Revere. Jie yra tinkamai ištre- 
neriuoti ir parinktos rūšies. A- 
yotte pirmuosius kurtus pirko 
iš Frank Jonės, 1936 metais. 
Šiandien jis turi Lakeville, arti 
Rhode Island rubežiaus didžiau
sią vietą, bėgimo kelias siekia 
ketvirtainį mylios, įrengti su e- 
lektrikiniais kiškiukais, kontro
liuojanti elektra.

K^s neesate matę šunų lenk
tynių, galite jas pamatyti Won- 

I derland, Revere. Skel.

Juotot Kasinskis
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal MI visokių reikalų.

[PAPER HANGING PAINTING

Broris Kūprinąs 
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.
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Komunizmas Ir laisvė
Kad komunistai pardavė 

Lietuvą sovietų Rusijai 
nereikia stebėtis; viena, 
kad jie yra tautybės atsi
žadėję ir biauriasi tais, ku
rie gina tautos ir tėvynės 
nepriklausomybę, o antra, 
kad didesnė pusė Lietuvos 
komunistų yra žydai.

Diktatoriaus Vergija
Komunistams tėvynės 

idėja — tai kriminalinė i- 
dėja; ji esanti glaudžiai 
surišta su nuosavybės idė
ja, o ši juk esanti vienas iš 
pagrindinių kapitalizmo 
dėsnių. “Ne visos tautos 
kova dėl bendrų tautos rei
kalavimų, bet visų šalių 
darbininkų kova dėl ben
dro tikslo, dėl komuniz
mo”. (Tautų klausimas ir 
lietuviški bolševikai, Z.

Angarietis, V. Kapsukas ir 
kt. pusi. 5). Komunizmas 
siekia ne tautinius reika
lus ginti, bet įvesti viso pa
saulio proletariato dikta
tūrą. Taip, diktatūrą, bet 
ir ne proletariato, ne darbi
ninkų tarybos, bet vieno 
žmogaus diktatūrą. ‘Mums 
buvo žadėta proletariato, 
diktatūra. Bet mes £oli e- 
same nuo to. Rusijoje tik
rai yra diktatūra, bet vie
no žmogaus - Stalino. Aš 
abejoju, ar yra kokiame 
pasaulio krašte, net ir Hit
lerio valdomoje Vokietijo
je, laisvė taip paneigta, 
žmonės taip prispausti, 
taip terorizuojami, taip 
pavergti, kaip sovietų Ru
sijoje”. (Andre Gide; Re- 
tour de l’U.R.S.S. pusi. 49, 
42;.
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VYČIŲ GEGUŽINE
Rengia Lietvos Vyčių Naujosios Anglijos Apskritys

| Sekmadienį Liepos-July 28,1940
Romuvos Parke, Montėllo, Mass.
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Komunistų Veidmainystė
“Komunistai iš pradžių 

dar žodžiais sutinka duoti 
tautinę laisvę, tik darbuo
se jos neduoda, o paskui ir 
žodžiais nebesutinka jos 
duoti”. (Prof. A. Janulai
tis; Lietuva ir dabartinė 
Rusija, pusi. 17). Lietuviš
kieji komunistai šaukia, 
kad Lietuva dabar bus lai
sva, gi iš Maskvos prane
šama, kad Lietuvos ban
kai, finansai, ekonominiai, 
užsienių reikalai, bus so
vietų Rusijos komisarų 
valdžioje. (New York Ti- 
mes, liepos 22,1940). Hit
leris ant tiek yra teisingas, 
kad užgrobęs svetimas val
stybes nesako, kad jos i komunizmo vadai kalbėtų 
prašosi būti priimtos į na- ■ 
cių sąjungą, nepažada 
joms laisvės ar nepriklau
somybės. Bet Stalinas el
giasi veidmainiškai. Karo 
ginklu užgrobęs valstybes, 
jis pažada joms laisvę, o 

\ pats pasiskelbia jų vienin
teliu vadu; jo įsakymų turi 
visos pavergtos tautos 
klausyti. “Laisvė kalbos ar 
minties Rusijoje yra pasi
priešinimu vadinama. Sta
linas nieko nepakenčia, 
kaip tik jo užtvirtinimą;

kas jam neploja, tas yra 
skaitomas jo priešu. Bėda 
tam žmogui, kuris išdrįsta 
Stalinui pasipriešinti. Jei 
kuris nors darbininkas, 
nežiūrint kas jis būtų, dėl 
kokios nors kaltės yra at
vestas į teismą, bėda tam 

Į žmogui, kuris mėgintų 
; darbininką ginti, jei Stali
no valdžia nusprendė jį pa
smerkti”. (Andre Gide: 
Afterthoughts of The US- 

;SR, pusi. 67,68).

dus prie komunizmo. Žy
dai eina tarnauti kas jiems 
gerai apmoka. Kominter- 
nas tik komunistų ins
truktoriams moka į mėne
sį 400 litų. Žydai yra biz
nieriai.” (Juozas Daulius: 
Komunizmas Lietuvoje, 
Ęusl. 198).

“Laisvų tautų apsispren
dimas komunizme yra to
kia pat nesąmonė, kai ir 
sąžinės laisvė, nors apie ją

gražiais žodžiais ir ją ga
rantuotų savo konstituci
joje” (Prof. A. Janulaitis: 
Lietuva ir dabartinė Rusi
ja). Lietuviškieji komu
nistai gerai žino, kad Lie
tuva, prijungta prie sovie
tų Rusijos, nebeturės jo
kios laisvės ir nepriklau
somybės, kad tautiniai rei
kalai bus paminti po kojų, 
tačiau ją pardavė Stalinui, 
nes jie yra savo tautos ir 
tėvynės išsižadėję — tau
tos išdavikai.

Žydų Veikla
Toliau, komunizmas yra1 

žydų padaras. Sovietų Ru
sijos vyriausieji komisarai 
buvo ir dabar yra žydai. 
Lietuvos komunistų parti
joje didžiumoje yra taip 
pat žydai. “Kai tvirtinama, 
žydai sudarą penkiasde
šimt antrą nuošimtį Lietu
vos komunistų. Žydai yra 
internacionalis elementas. 
Komunizmas juos impo
nuoja, kaip internacionale 
pajėga, žydai neturi tėvy
nės, tad priimdami komu
nizmą, jie tuo pačiu neišsi
žada savo tautiškumo ir

• •

tautinių interesų. Štai, vie
nų iš turtingiausių Kauno 
žydų, Chodoso ir Ginsbur- 
go, vaikai yra komunistai. 
Toliau, žydai nori valdyti 
pasaulį. Politiškai valdyti 
pasaulį geriausios progos 
kaip tiktai duoda komuniz
mas, jo valdytuose ir val
domuose kraštuose žydai 
paprastai užima atsakin
gas vietas. Be to komuniz
mas panaikina visus tau
tinius skirtumus. Dar dau
giau komunizmas ypatin
gai žydus proteguoja. To
liau, pinigai patraukia žy-

Tautos Išdavikai
Kad žydai, kurie neturi 

tėvynės, yra komunizmui 
atsidavę dar nėra taip 
šlykštu. Bet, kad lietuviš
kieji komunistai, kurie gi
mė, augo ir naudojosi tė
vynės turtu, jos apšvieta ir 
kultūra, pardavė savo tau
tą ir tėvynę Stalino vergi
jai, tikrai yra šlykštu ir 
begėdiška. Jei mes susi
jaudiname išgirdę, kad 
vaikai niekina savo gim
dytojus, lygiai taip pat 
pat jaudinamės, kad Lietu
vos tėvynės vaikai, už pel
ningas valdiškas vietas, ne 
tik savo tautą ir tėvynę pa
neigė, bet ją Rusijai par
davė.

Yra istorinis atsitikimas: 
“Ką norite man duoti, ir 
aš Jį jums išduosiu? Jie 
gi jam paskyrė tris dešim
tis sidabrinių. Ir nuo to 
meto jis ieškojo progos Jį 

. išduoti. Paskiau Judas, 
kuris buvo Jį išdavęs, nu
nešė atgal vyriausiems ku
nigams ir vyresniesiems 
tris dešimtis sidabrinių ir 
tarė: Nusidėjau, išduoda- 

. mas nekaltą kraują. Bet 
> jie tarė: Kas mums darbo? 
. Tu žinokis. Ir numetęs si

dabrinius šventykloje, jis 
išėjo ir nuėjęs pasikorė”, 

i (Mat. 26, 15; 27, 3—4). Šių 
i dienų išdavikai seka Judą 
. Iškąri jotą ir jų likimas bus 
. panašus.

• w

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Sekmadienį, liepos 28 d., 1 vai. po pietų, Šv. Roko 
par. salėje, Montėllo, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame kuopų atstovus dalyvauti. Šis su
važiavimas taipgi skaitysis ir priesseiminis. Taigi 
prašome paruošti gerų sumanymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavackas, Vice-Pirm., 

Tomas Versiackas, Sekretorius. 
PASTABA: šiuomi primename visoms LDS kuopoms, 
kad suvažiavimas nukeltas vieną savaitę vėliau, tai y- 
ra įvyks liepos 28 d. 1 vai. po pietų, kaip aukščiau pa
taisyta. Antanas Zaveckas,

Vice-pirm.

^Fe
kalijos ir spaudos laisvę; 
teisę praktikuoti religiją; 
teisę auklėti vaikus; teisę 
darbininkams dėtis į savą
sias unijas, kad pagerinus 
gyvenimo būklę. Visas šias 
demokratines teises komu
nizmas ne tik paneigia, bet 
jas panaikina. Prie komu
nizmo rėžimo žmogus ne-

turi jokios vertės, jis, kaip 
sako Pijus XI: “bėra tik 
paprastas ratelis didžiulė
je mašinoje”. Visa galin
ga yra partija, o partijos 
kryptį nustato diktatorius. 
Prie komunizmo rėžimo 
žmogus negauna ką jis no- 

j ri, bet ką partija ir dikta
torius jam sutinka duoti.

Nuosavybių Užgrobimas

nizmo naudingumą patys 
savo nuosavybę atiduosią 
valstybei. Visos Rusijos 
sovietų kongresas, liepos 
18 d. 1918 m. paskelbė su- 

įsakymus.

tysite! Visi vienbalsiai bal
suos. Jų bus paklausta, ko 
jie labiau norėtų; geresnio 
pragyvenimo ar komunis
tams paminklo. Ir neatsi
ras jų nevieno, kuris neat
sakys, kuris nesijaus, kad 
turi atsakyti: “Pirma pa
minklo”. Kiekvienas pas
tatytas paminklas Mas
kvoje man primena krašto 
žmones gyvenančius di
džiausiame varge, lūšno
se”. (Afterthoughts of the 
USSR, pusi. 54-55; Andre 
Gide).

Vos Lietuva lietuviškų 
komunistų ir žydų tapo 
parduota Rusijai, kaip jau 
skelbiama, kad ūkininkų 
žemės bus suvalstybintos.
Nuosavybės iš žmnoių bus valstybinimo 
atimtos be jokių atlygini- Tais įsakymais panaikina
mų. Prie komunizmo, nuo- ma “privatinė žemės nuo
savybes valdys ne žmonės- savybė, miškų, fabrikų, 
savininkai, bet komunistų dirbtuvių, kasyklų, vande- 
partija. Prie komunizmo nų geležinkelių ir tt.” Visa 
kitaip ir negalima, nes Le- tai pereina į komunizmo 
ninas pasakė: “Privatinė valstybės nuosavybę. Val- 
žemės nuosavybė šiuo yra stybė pasidaro tas didžiu- 
panaikinama”. (Selected lis kapitalistas, kuris vi- 
Works of Lenin, pusi. 452, sus išanudoja, prieš kurį 
vol. VI). Savo brošiūroje: niekas negali pasipriešin- 
“Stant und Revolution”, ti.
Leninas sako: “Visi pilie- “Rusijoje komunistai vos 
čiai virsta valstybės sam- įsigavę valdžią tuojau pa- 
dininkais ar tarnautojais”, naikino privatinę žemės

Prie nuosavybių suvals- nuosavybę. Štai kaip jie 
tybinimo komunistai eina 
dviem keliais. Stambieji ū- 
kininkai yra per prievartą 
pavergiami, jų nuosavybės 
užgrobiamos, o smulkieji 
žemės ar pramonės savi
ninkai dar iš pradžių palie
kami, nes komunistai tei
gia, kad jie pamatę komu-

O, taip, komunistai už
grobę žmonių turtus, visą 
jų teisėtą nuosavybę, daug 
paminklų pristatė Leninui 
ir kitiems, daug naujų fa
brikų ir dirbtuvių įrengė, 
gražiausiai įrengė kai kur 
valstyminius ūkius. “Aš 
stebėjausi Sochi valstybės 
ūkio įrengimu: pavyzdin
gos gyvuliams kūtės įtai
sytos; jei nori į jas įeiti tai 
turi pirma nusivalyti savo 
batus. Labiausia mane im
ponavo pastatytas didelis 
vištoms namas. Viskas

puikiausiai įrengta. Kiek
viena višta ant kojos turi 
žiedą su numeriu; yra ve
damas skaičius, kiek kiek
viena padeda kiaušinių; 
kiekviena višta turi savo 
atskirą mažą dėžę padėti 
kiaušinius ir iš jos neišlei
džiama iki jų nepadeda”. 
Vargšės vištelės, komunis
tai ir joms laisvę atėmė. 
Dėk kiaušinius, arba būk 
uždaryta “kalėjime”. Dik
tatorius taip nori. “Kiek 
toliau nuo gyvulių kūtės 
mes matėme visą eilę pris
tatytų lūšnelių. Keturi 
žmonės gyvena viename 
kambaryje, kuris tėra aš- 
tuonių pėdų ilgumo ir še
šių pėdų platumo. Už to
kius kambarius jų kiekvie
nas moka po du rubliu į 
mėnesį. Valstybės ūkio 
restorane sykį pavalgyti 
kainuoja du rubliu, tie 
darbininkai negali ten eiti 
valgyti, nes jie į mėnesį te
gauna septynias dešimts 
penkis rublius. Jie turi bū
ti pasitenkinę duona ir 
džiovinta žuvimi”. (Andre 
Gide: Retour de l’U.R.S.S.)

Komunistų Melagystės
pasakė: “Yra amžinai pa
naikinta teisė nuosaviai 
turėti žemę. Žemė negali 
būti nei parduodama, nei 
perkama, nei išnuomuoja- 
ma, nei užstatoma, nei ko
kiu kitu būdu pasisavina
ma”. (Dr. A. Maliauskis: 
Bolševizmas, pusi. 66.).

Laisvės Panaikinimas

Teisių Paneigimas
Komunistai gražiais žo

džiais kalba apie demokra
tiją. Bet jei komunizmas 
reiškia demokratiją, jei 
komunistai demokratiją 
gerbia, tai Judos pabučia
vimas buvo nuoširdus. 
“Darbininke”, liepos 18 d. 
1940 m. buvo įrodyta, kad 
komunizmas yra griežtai 
priešingas demokratijai. 
Tie įrodymai buvo pagrįsti 
pačių komunistų žodžiais; 
buvo pastatyti komunis
tams klausimai, bet lietu
viškieji komunistai, nega
lėdami savo veidmainiškų 
kalbų uždengti, ir nemato 
tų klausimų.

Demokratija garantuoja 
žmonėms teises, kurios y- 
ra būtinos jų gerovei, kai 
tai, teisę turėti nuosavy
bę, žmoniškai pragyventi; 
teisę į asmeninę laisvę,

Bet žmogaus teisė turėti 
nuosavybę yra jo prigim
ties neliečiamoji teisė, jo 
teisė į pragyvenimą. Žmo
gus turi teisę gyventi, tai
gi ir teisę į tai, kas yra pra
gyvenimui reikalinga, 
maistas, drabužiai, namai. 
Nuosavybė duoda žmogui 
laisvę. Neturėti nuosavy
bės reiškia atsiduoti ki
tam; kas visą valdo nuosa
vybę, tas valdo ir žmones. 
Už tad Rusijoje, kadangi 
visa nuosavybė yra komu
nistų partijos valdžioje, 
žmonės turi teisė rinki
muose balsuoti, bet neturi 
teisės laisvai balsuoti. Pa
naikinimas privatinės nuo
savybės yra vergijos pra-

džia. Kada nuosavybės yra 
valdomos vienos kokios 
partijos ar diktatoriaus, 
tada visi žmonės yra ver
gai. Kada nuosavybė yra 
valstybės valdžioje, tada 
žmonės esą priversti dirb
ti pagal valstybės diktato
rių įsakymus, kai dabar y- 
ra Rusijoje, kur darbinin
kams net yra uždrausta 
streikuoti. Jei valstybė ir 
duotų žmonėms užtektinai 
maisto, drabužių, jie vis
tiek nebūtų laisvi, nes nie
ko neturi savo, negali prieš 
valstybės diktatorių žo
džio ištarti, neturi teisės 
laisvai savo minčių pa
reikšti.

Reikia čia pasakyti, kad 
Andre Gide buvo karštas 
prancūzas - komunistas. 
Jis važiavo į Rusiją pasi
džiaugti komunizmo gyve
nimu, bet pamatęs tą bai
sią vergiją komunizmo at
sižadėjo. Jis sako: “Kada 
valstybei reikia pinigų, tai 
darbininkams uždeda mo
kesčius, jei dar trūksta, tai 
pakelia daiktų kainas; 
niekas nesipriešina, nes 
valstybė visą valdo.” So
vietų Rusijos naujoji kon
stitucija, skyrius 5—9 pa
brėžia, “kad visos panai
kintos žmonių nuosavybės 
bus valstybės nuosavy
bės”. Žmonės bus valsty
bės vergai, be jokių teisių, 
be jokios laisvės. “Aš kal
tinu komunistus, kurie ne
žinodami Rusijos gyveni
mo, ar žinodami, dėl poli
tinių sumetimų, melavo

darbininkams”. (Andre 
Gide).

Koks bus Lietuvos žmo
nių gyvenimas galima spė
ti iš ko, koks yra dabarti
nėje Rusijoje. Ar lietuviš
kieji komunistai nemeluo
ja, sakydami, kad Lietuvo
je bus laisvė ir demokrati
ja? Kaip galima sakyti, 
kad Lietuva bus laisva, de
mokratinė respublika, jei 
ją kontroliuos ir valdys 
Maskvos diktatorius? Mū
sų lietuviškieji komunis
tai pardavė savo tautą ir 
tėvynę į komunizmo vergi
ją, ir taip atliko šlykštų, 
istorinį, išdavystės darbą.

T.

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

Draugijų Valdybų Adresai

Rusijos Darbininkai
Atėmę nuo žmonių priva- kia manyti, kada didžiau- 

tines nuosavybes ar Rusi- šio vargo metu, nutraukia- 
jos komunistai rūpinasi 
darbo žmonių gerove ? “Jei 
Rusijos vyriaubė sumano 
ką nors veikti ar statyti, 
tai nuo darbininkų algų a- 
timama tam tikras nuo
šimtis tam tikslui. Ką rei-

ma nuo darbininkų algų 
sumą pinigų statymui įni
rusiems komunistams pa
minklus? Na, darbininkas 
nors žino dėl ko jis badau
ja. Ir dar jis balsuos už pa
minklų pastatymą. Pama-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

Pirmininkė — Eva Marksienft.
625 E. 8th St., So. Boston, Man. 

Tel. So. Boston 12M
Vice-Plrm. — F. Zaletsklenė,

564 E. Broachvay, So. Boston, Mass. 
Prot. Ra3t. — Ona Tvaškienė.

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

4115 Washington St.. Roslindale, 
TeL Parkway 0558-W 

ttdlninkft — Ona Stanluliūtė,
105 West «th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona MiZgtrd'.enC,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona AukStikalnlen*.
111 H St.. So. Boston. Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raitininkų

•V. JONO EV. B L. PA4ALPIN49 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čių nedėidienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
E. ?tb St.. So. Boston. Mase.
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LEĮĮĮĮĮĮĮ DENI
Marianapoly, Thompson, Conn.

Sekmadienį Marianapolio Kolegijos parke sportiškas jaunimo entuziazmas.
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Lietuvių Diena prasidės 10 vai. ryte vasaros laiku su iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikys JO EKSC. VYSKUPAS PETRAS P. BU- 
ČYS. Iš Hardford, Conn. atskris savo lėktuvu p. T. MATUSEVIČIUS, 
ir kurie Lietuvių Dienos svečiai norės paskraidyti padangėse - turės pro
gų tai padaryti. Bus mėgėjų valanda, žaidimai, sportas, šokiai. Gros 
puikus orkestras. Lytų ar snigtų, Lietuvių Diena įvyks. Įžanga tik 25c.

Mūsų Išeivijos Sostinė—Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct. Visus Nunsirdžiai Kviečia RENGĖJAI

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
Garbingas Svečias

šeštadienį, po pietų mūsų baž
nyčią aplankė didis svečias Jo 
Ekscelencija vyskupas Petras 
Bučys, MIC. Draug su garbingu 
svečiu apsilankė kun. Dr. J. Rė- pjjos pikniko nebus. Pasirodė, 
klaitis, MIC. ir kun. Dr. Juozas ka(j parapijos nariai nenori dar- 
Pauliukonis. MIC. Gerbiamas 
vyskupas negalėjo atsigerėti 
bažnyčios švarumu ir švento
riaus gyvų gėlių papuošimu.

Kriaučiūnaitė, Zofija Kriaučiū- 
naitė, Antanina Bujaitė ir Ve
ronika Vilkišiūtė praleido sa
vaitę Hampton Beach. Parva
žiavusios parodė, ką karšti 
saulės spinduliai padarė vei
duose.

čioje, Tewksbury. Mass. Girdė- i 
ti, kad airiai labai patenkinti; 
jos muzikos gabumais.

NORWOOD, MASS

i
Nebus Pikniko

Pereitą sekmadienį Sodalietės darbštus moksleivis, nes moks- 
buvo
Beach, kur įvyko Naujos Angli
jos Sodalicijos privatiškas iš
važiavimas.

Iš Hartfordo buvo atvykus p.
Adelė Manikaitė, pp. Kneižių

Petras Ulinskas iš Frederick 
gatvės prisirašė į kariuomenę ir 
Jokūbas Kulešius iš Otis gatvės 
į U. S. laivyną. Marijona.

išvažiavę į Nantasket Io metu vakarais dirba “Rich-
11 ield Service Sta” ant 74 Main
1 St., Westfielde. Jo brolis Jurgis 
Į oaigė Trade Mokyklą ir dabar 
dirba dviračių dirbtuvėje.

Liepos 18 d. įvyko Lietuvių R. 
K. Susivienymo Amerikoje 81 
kuopos susirinkimas. Dalyvavo 
nemažai narių. Atstovai pp. V. 

. Kudirka ir A. F. Kneižys išda-

, Vyčiai nuvyko į pajūrį iWorcester. Mass.
Savaitė atgal’Vyčių kuopos : ‘° -r r SVdlDLJU AUUpUb

į nariai pasisamdė prie jūrų va- rei kalus. A F. Kneižys prane-
1 ———: m—------ j—x j: — • i_ I

i šė susirinkusiems vėliausias ži- 
: nias iš Lietuvos. Nariai, apkal- 
bėję Lietuvos kritingą padėtį, 
įgaliojo kuopos valdybą pasiųs
ti protesto rezoliuciją prieš so
vietų Rusiją, kuri ginklu už
grobė Pabaltijo valstybes — 
Lietuvą. Latviją ir Estiją, ir į

Mass., Me. ir H. H. Moterų 
Sąjungos KuopomsPp. Vincas Marlowe ir sūnus 

Sodalietės praleido linksmai Dovydas iš New York lankosi 
Užbaigus svarstyti kuopos laiką' nors jų išvažiavimui kiek pas jos tėvelius ponus Walskus, 

,26 Clinton avė. Atostogaus ko
kį mėnesį.

i Kunegunda Danylaitė nuo 
Fowler gatvės, raštininkė 

i “Westfield Health Dept.” va- 
žuoja atostogų į Seaside Beach, 
Bridgeport, Conn. Pas ją dabar' 
atostogauja Aldona Kajaitė iš

vė raportus iš seimo, įvykusio Simmaite-

pakenkė iš ryto lietus.
' sarnamį. Ten per dvi dieni link- į 

Sekmadienį klebonas bažny- smai laiką praleido. Ponios 
čioje pranešė, kad šį metą para- ■ Marta Norkūnienė ir Amilija

' Ramneckienė kaipo Chaparonės 
negalėjo atsistebėti iš jaunuolių 
lietuviškos ir kuklios dvasios. 
Kas sakė, kad mūsų jaunimas 
negeras ?

buotis parapijos gerovei. Kiti 
parsidavė bedievių organizaci
joms, nepaiso parapijos nei jos 
laimės. Kada Lowellio lietuviai 
katalikai susipras ir mes nuo 
savęs svetimųjų anti - katali
kiškųjų organizacijų jungą ir 
dirbs pasišventusiai parapijos 
naudai. Gėda Lowelliečiams už 
tokį atšalimą. Ką galima norėti 

ro~r tena? v’is'os'draį'per visą‘lš mūsų jaunesniųjų, jei patys 
dieną linksmai laiką praleisti.!^*™ ardo vis*
Reikia džiaugtis, kad nors kar- j’e Pat^s pastatė.

SodaZiečių Išvažiavimas
Veikli Sodalicijos išvažiavimo 

komisija deda visas pastangas, 
kad merginų išvažiavimas būtų 
vienas iš sėkmingiausių. Ren
giasi nuvykti į kalnus prie eže-

tą galėsime nuvažiuoti į vietą, 
kur nėra visokių žydų 
vikų, kaip paprastai 
prie Salsbury ir Old 
jūros krantų.

ir bolše- 
randame 
Orchard

Kun. Jonas Daunys
Šį sekmadienį mūsų kleboną 

aplankė kun. Jonas Daunys iš 
Haverhill. Mass. Jis mūsų kle
bono geras draugas.

Federacijos veikla
Federacijos skyrius, rengda

masis prie metinio išvažiavimo, 
leido laimėjimui keletą daikte
lių. Sekantieji laimėjo. Pirmą, 
dovaną laimėjo Jieva Sabaliaus
kienė, antrą dovaną — J. Mi- 
chols, trečią — Julijona Didi- 
kaitė.

Pereitą šeštadienį p. Adelė 
Dalalienė, Sąjungietė, ir visa 
jos šeima išvyko praleisti atos
togas New Yorko, New Jersey 
ir Penn. valstybėse. Linkime 
daug malonumo kelionėje ir lai
mingo sugrįžimo.

--------------- prašyti Jung. Valstybių, kad! Penktadienio vakare, liepos Bridgeport, Conn. 
Tankiai netenkame "

Paprastai kaip mūsų parapi
jos jaunuolės apsiveda, tai iš 
svetimųjų miestų vaikinai įgy
vendina jas savo mieste. Pasta-' 
romis dienomis pastebėjau, kaip 
Jonas ir Joanna Čepaičiai Lo- 
wellyje apsigyveno. Čia ar tik 
nebus ponios Joanos nuopelnas. 
Valio.

nepripažintų Lietuvos užgrobi- 26 d- Sv' Jur«io Uetuvi" para‘
mo, ir kad pripažintų Lietuvos;™08 svetainėje įvyksta nepa- 
atstovybę ir konsulatus Ameri- Prastas susirinkimas L---- - __
koje, kaipo teisėtus Lietuvos at- 

; stovus.
Susirinkimas užsibaigė paki

lusia nuotaika dirbti dėl Lietu
vos nepriklausomybės’ atgavi- 

į mo.

Šiomis dienomis sunkiai su- 
| sirgo p. Agnės Kurienė, gyv.

reikalu. Valdyba kviečia visus 
draugijų atstovus dalyvauti.

CSN.

Nellie Tamauskaitė iš New-
Lietuvos ark, N. J. atostogauja pas savo 

tėvelius, Gronville, Rd.

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

T. B. Mažeikienė, 
Apskr. pirm.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitčs “Darbininke".

•’ I

I
I

Sirę?z.Ziuoja
Marijona Valaitienė, sena pa- Mirė —r_. __

rapijos narė, jau keli metai kaip! Liepos 13 dieną po sunkios Ii- j Willow St. Bostone ligoninėje j 

nesveikuoja. Gal Dievas < 
ateityje jai stiprios sveikatos. ra^ ligoninėje, Šv. Sakramentais yra LDS nariai ir nuoširdūs 

__________ aprūpintas, mirė Petras 2emis. j “Darbininko” rėmėjai, p. Pra
nam remiame lenkus \ --------------- [ nas Kuras buvo vienas iš LDS

Sunku suprasti, kodėl mūsų' Federacijos Susirinkimas j organizatorių 25 metai atgal,

kolonijos lietuviai taip noriai 
remia lenkų biznierius ir advo
katus. Kiek mes turime gerų 
lietuvių pramonininkų. 1'”“ 
laukia lietuvių paramos, 
mes vis lendame prie mūsų

, tos neprietelių.

Muzikoje atsižymi
Mūsų buvusi Vargonininkė 

Mrs. Stanislava O’Neil vargo
nininkauja Šv. Vilimo bažny-

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Svečiai
Ponia Alicija Skubienė

Paterson. N. J. lankėsi pas savo 
gimines p. F. Minkienę ir p. W. 
Kičienę. Su ja lankėsi jos sū
nus Clifford ir jos duktė Alici- 

įja su savo dviem sūnum. Ponia 
i Skubienė yra labai gerai žino- 

. . , . _ ! ma Westfieldo žmonėms, nes ji
kė savo pirmą susirinkimą. Se
kantieji sudaro komisiją: Ale
na Minkeliūtė, Kunegunda Da- 
nylaitė, Pransiška Mikelytė, Ci
ną Jegelevičiūtė, Anelė Adomai
tienė. Vietinės Vyčių kuopos 
pirmininkas yra Benediktas At- 
kočaitis.

WESTFIELD, MASS.
Vyčių Seimo Komisija

L. Vyčių Naujos Anglijos aps
kričio metinis seimas įvyks

iš

duos S4® ir operacijos Lowell Gene-į jai padarė operaciją, pp. Kūrai i West^’e^de- ^e’mo komisija lai > Westfieldo žmonėms, nes ji 

su savo gražia šeimynėle čia 
Į gyveno ir po to išvažiavo gy
venti į Dover, N. J., o paskiau į 
Paterson, kur ji dabar gyvena.

mes turime gerų 
kurie 

bet 
tau-

Pasveiko
Linksma matyti, kad Juozas 

Uždavinys, mūsų miesto vals
tybės policininkas jau pasveiko. 
Neseniai buvo sunkiai nugarą 
užsigavęs. ,

Federacijos Susirinkimas
Federacijos susirinkimas įvy-I jr nuo to laiko be pertraukos y-

' ko penktadienio vakare. Drau- ra mūsų organiazcijos nariu, 
gijų atstovai išgirdo raportą a-Į Taipgi serga pp. Stadalnin- 
pie buvusį Federacijos pikniką. kienė jr Verseckienė. Rodos, 
Kasininkė išdavė atskaitą Fede- yj-a įr daugiau ligonių, tik jūsų 
racijos kasos. Pasirodė, kad per ■ korespondentui neteko sužinoti 
kelis metus Federacijos skyrius [ pavardžių. Visiems ir visoms li- 

; gan daug gražių ir prakilnių 
darbų atliko Lietuvos ir mūsų

I išeivijos reikalams. Kalbėta a- 
pie pasmerkimą vietinių lietu
vių komunistų, kurie šiuo mo
mentu džiaugiasi Lietuvos ne
laimėmis. žaslietis.

Nudegė saulė
Mūsų Sodai ietės — Marijona

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkit«s "Darbininke".

gonėms linkime pasveikti.

Pirmadienį, liepos 22 d. įvyko 
LDS 3 kuopos 
Padaryta gražių 
kurių vienas, tai 
testo rezoliuciją
Rusiją. Taipgi išrinkta atsto
vai į Naujos Anglijos LDS ap
skričio suvažiavimą.

susirinkimas, 
nutarimų, iš 
pasiųsti pro- 
prieš sovietų

Nantasket

Juozas Adomavičius, gyv. 38 
Chapel gatvės, staiga susirgo ir 

(buvo išvežtas operacijai į No- 
-u u 4 j ble ligoninę.holegisto Atostogos 

Bernotas Wallins iš 11 Ashley^ 

gatvės per vasarą dirba Ho- 
tel Nantasket.
Beach. Mass. Jisai baigė West- 
fieldo aukštesnę mokyklą 1935 
m. Jis lanko American Interna-: 
tional College, Springf ield, j 
Mass., kur mokinasi chemijos. 
Kursas tęsis keturis metus. Vie
ną metą ten jau studijavo. Ji-: 
sai yra gabus sportininkas ir i

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-194*
U’ORCESTER, MASS.

275 M a ir, St., Web«ter, Mass.

t

William J. Chisholm ;
[ GRABORIUS I

i "Asmeniškas Patarnavimas" ]

; 331 Smith St., :
Į PROVIDENCK. R. L
' Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952

Narni): PI. 6286 !
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[vietinės žinios
SirtBngai Kviečiu Ylų 

Lietuvių Visuomenę
SVEIKINA

Iš LDS Kuopos Susirinkimo

Antradienį, liepos 23 d., š. m., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, So. Bostone, įvyko LDS 
l-mos kuopos eilinis susirinki
mas, kuriame tarp kitų dalykų 
nutaria pareikšti protestas prieš 
sovietų Rusijos okupavimą Lie
tuvos ir ginklo jėga sudarius 
Lietuvai valdžią ir pravedus 
komunistinius seimo rinkimus 
su pagelba Maskvos agentų pri
jungti Lietuvą prie Maskvos. 
Rezoliucijoje prašyti Jung. Val
stybių valdžios nepripažinti so
vietų groboniško žygio į Pabal
tijo valstybes ir leisti tų valsty
bių atstovams šioje šalyje viešai 
laikyti savo ofisus. Šią rezoliu
ciją priėmus nugirsta per radio, 
kad tie visi dalykai Jungtinių 
Valstybių prezidento Roosevelto 
jau patvarkyti, todėl nutarta 
išreikšti prezidentui Rooseveltui 
dėkingumas už užtarymą mažų
jų valstybių ir pasmerkimą so
vietų sąjungos groboniškų žy
gių.

Išrinkta atstovai į LDS Nau
jos Anglijos apskričio suvažia
vimą, kuris įvyks sekmadienį, 
liepos 28, š. m., šv. Roko para
pijos salėje, Montelloje.

Taipgi valdyba pareiškė, kad 
trilypės gegužinės (pikniko) 
reikalai bus ten pat Montelloje 
svarstomi ir sudaroma veikimo 
komisija.

Kalbėta apie LDS Centro sei
mą ir prisirengimą. Išrinkta ko
misija veikti ta kryptimi.

Užsisakyta nemažai kuopos 
fotografijų. Ir raginta visi tie 
nariai, kurie dar nėra užsisakę, 
kad prie pirmos progos užeitų 
“Darbininke” ir tai padarytų. 
Čia galėsite pamatyti ir pirmą 
kopiją paveikslo iš kurio galė
site spręsti kaip patinka.

Korespondentas.

ŽINUTES

Vasarinės Mokyklos
Užbaigimo Vakaras

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2680
Oflao valandos nuo 8 Dd 12, nu 
1:30 Dd 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

TeL TROvbridg* 6330.

Mm Repshis. M. B. 
(REPSYS) 

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampu Inman arti Centrai Sq„ 
Camoridge, Ma**.

Oflao Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

Tel, Kirkiami 7119

PaeilUs hmrtac MD CRIIIiIbp LU&dVKUvj 
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniai* pagal sutartį.
>  ■-

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTA3

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

Nuo I ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomia:—

Nuo • ryto iki 12 vai. diena.
* - --""T— , i JI

Liko pelno $150.50. Pelnas pa
skirtas Seserims ir parapijiniai 
mokyklai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAILIETUVIŲ DIENOS REI
KALU SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Oninių proga, p. Gailiūnienė 
prisiuntė sveikinimus visoms O- 
noms, o ypač sveikina Onutę 
Rudžiūtę, gyv. 8 Winfield 
So. Bostone.

Liepos 28 d., Romuvos parke, 
Montello, Mass. įvyksta Naujo
sios Anglijos lietuvių katalikų 
jaunimo — Vyčių sąskrydis-ge- 

I gužinė. Šita gegužinė, galima 
vadinti vyčių metinė šventė, 
nes jie rengia tik vieną gegužinę 

; į metus ir joje pasireiškia visais 
savo gabumais įvairiose srityse, 
būtent: mene, sporte, dainoje ir 
tt. Šį kartą, vyčiai irgi smarkiai 
ruošėsi, kad gegužinėje paten
kintų svečius. Programa gan į- 
domi. Sporte dalyvauja Wor- 
cester ir Norvvood vyčių base- 

i bąli komandos. Apart to komiš- 
! kas sportas. Dainuoja: Worces- 
, ter vyčių 26 kp. choras; kalba: 

dr. Povilas Jakimavičius —svei
katos komisijonierius Massa
chusetts valstybėje. Vytautas 
Ananis įžymus lietuvis sporti-i 
ninkas ’ įteikia dr. Jakimavi
čiaus aukotą taurę laimėjusiai 
baseball komandai. L. Vyčių N. 
A. Apskr. pirm. Pranas Razva
dauskas įteikia taurę laimėju
siai naujų narių vajų vyčių 
kuopai. Taurę aukavo p. Ašmen- 
skas — Lithuanian Furnitures 
Store savininkas. Po visos pro
gramos gros puikus Rythem 
Kings orkestras ir linksmins da
lyvius.

Kaip paprastai, taip ir šį 
kartą bus galima skaniai paval
gyti ir išsigerti.

Didžiai Gerb. lietuviai! Ka
dangi mūsų jaunimas įdėjo daug 
darbo gegužinės rengime ir tuo 
būdu jie užsitarnavo nuoširdžios 
visuomenės paramos. Zinoda-

7Liepos 26 d., penktadienį, 
vai. vakare, Šv. Petro parap. 
bažnytinėje svetainėje, 5-je gat
vėje, So. Boston, įvyks lietuvių 
vasarinės mokyklos užbaigimo 
vakaras. Vakarui vadovauja 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės. 
Jame bus įdomi programa, ku
rią išpildys patys mokyklos vai
kučiai. Vakaran kviečiame visus 
So. Bostono lietuvius atsilan
kyti ir pasidžiaugti šia gražia j mas Jūsų nuoširdumą, drįstu 
programa. Kvieslys.

MINĖJO 25 METŲ 
JUBILIEJŲ

I

st., r
7:30

Martinas ir Ieva Kuderaus- 
kai, liepos 24 d. minėjo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga Šv. Petro par. bažny- 

į čioje jų intencija buvo laikomos 
; šv. mišios. Pp. Kuderauskai au- Į 
; gina sūnų Juozą ir dukrelę Oną. 
P-nia E. Kuderauskienė yra 
nuoširdi “Darbininko” darbuo
toja. Linkim pp. Kuderauskams 
ilgiausių metų.

i

Šiomis dienomis Katalikų uni
versiteto, Washington, D. C., 
profesoriaus kun. Visengoff tė
vai iš Baltimore, Md., vieši pas 
muz. R. Jušką. Ponai Visengof- 
fai Baltimorėje turi kiaučių 
dirbtuves.

PADĖKA
su-Už atsilankymą į mano 

naus, Alf. Jakšto, pagerbimo 
bankietą, kuris įvyko liepos 14 
d., Montello,'Mass., Balčiūno ū- 
kyje, jo mokslo baigimo proga, 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
brangiems svečiams ir darbi- 
ninkams-ėms, kurie taip nuošir
džiai darbavosi, kad viskas gra
žiausiai pavyktų. Taip pat ačiū 
ir ūkio savininkui ir visiems 
kitiems, kurie nors kuo prisidė
jo prie šio parengimo. Ačiū, 

Vladas J. Jakštas.

SERGA

pp. Masiulių, gyv. 436 6th St., 
So. Boston, Mass., susirgo sūnus 
Jurgis - Algirdas. Jis yra Dr. 
Landžiaus priežiūroje. Sako, 
kad pavojus perėjęs, sveikata 
grįžta. Ir mes linkime greito pa
sveikimo. Svečias.

ADVOKATAI

A J. YOUNG
• (Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Barter St., So. Boston, Ma 
TeL ŠOU 4673 

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namu: TALbot 2474

Pirmadienį, liepos 29, 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je įvyks Lietuvių Dienos reikalu 
susirinkimas. Prašome visų dar- 

. bininkų bei darbininkių, kurie 
buvote apsiėmę dirbti liepos 4, 

į Thompsone, Conn. į šį susirinki
mą atvykti pasitarimui.

V. T. Savickas, pirm., 
Jonas Kumpa, sekr.

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos Metinis Piknikas
Sekmadienį, rugpiūčio 18 d 

Gracemere parke, Bedford, 
Mass. įvyks parapijos metinis 
piknikas. Pikniko rengimo ko
misija labai smarkiai veikia, 
kad piknikas pavyktų. Tikisi, 
kad ne tik Cambridgiečiai, bet 
ir iš visos Naujos Anglijos su
važiuos praleisti linksmai laiką, 
laimėti gražių ir brangių dova
nų, o tuo pačiu paremti parapi
ją, Kvieslys.

Piknikas Pavyko
Pereitą sekmadienį įvyko 

kalto Prasidėjimo P. Švč. lietu
vių par. parapijiečių piknikas 
Gracemere parke, Bedford, 
Mass. Dalyvavo daug žmonių.

Ne- Miltoms Panaikino Specia 
lius Peiki

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* mėsą, vaisius, daržove* Ir kitokiu* daiktus, kurie 

skelbiasi “Darblnhfke” apsimoka, ne* jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matote “DarblnlnKo”.

Jus kviesti į šią gegužinę, žinau, 
kad visi mylite gegužines, nes 
geriausia proga susieiti, drau
gus, pažįstamus ir atnaujinti 
pažintis, ir tyrame ore praleisi
te dieną. Todėl visus širdingai 
kviečiu į Romuvos parką šį sek
madienį! Už įžangos bilietą tu
rėsite progą laimėti “Motorola” 
radio. Įžanga tik dešimts centų.

Pranas Razvadauskas, 
Apskr. Pinn.

(VAIRUS SKELBIMAI
REIKALINGA 

moterys siuvėjos 
prie Vanity Sports 
Atsišaukite tuojau:
chester Avė., So. Boston, Mass.

(26-2)

patyrusios 
(stitchers) 

drabužių.
135 Dor-

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayYlewMoterService
8TUDEBAKER

Į

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. KapoAlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Litfaianian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 

Local A Long 
Dieta ne* 
Moving 

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN Hn.I. AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Šiomis dienomis Milton, 
Mass. policijos viršinin
kas, John B. Shields įsakė 
visiems specialiai paskir
tiems policininkams ženk
lus, kuriuos išdavė mieste
lio viršininkai pereitais 
metais grąžinti. Tokių spe
cialių policininkų buvę 80.

Policijos viršininkas sa
ko, kad panaikinti specia
lius policininkus prisidėjo 
gyventojai, kurie skundė
si, kad tie policininkai daž
nai panaudojo policininkų 
ženklą visai nereikalingai, 
pažemindami policininkų 
vardą.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mas*.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite ŠĮ darbą murns.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėj**. 
SodewaU, 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

Apskaitliavlmai ir patarimai dykai

OueenAnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Myopia Club Beverage Co.
į GraftM Avė., Islmgton, Mass. Tel. Dedham 1304-V 
j PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Bostonas Gyventojais 
Sumažėjo

I I

!!

®®&©©®©©©©©®©©S«

1940 m. cenzas parodo, 
kad Bostone yra 769,520 
gyventojų. 1930 m. buvo 
781,188 gyventojai. Vadi
nasi, per 10 metų Bostono 
gyventojų skaičius suma
žėjo 11,668.

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

PERSIKELIA į naują vietą

So. Boston Hardware, Ine.
’ J. KLIMAS, vedėjas,

322 W. Broadmy, tarpe E ir D gatvių, So. Bostone
-l-r*.

ATIDARYMO PROGA DIDELI BARGEHAI
Šeštadienį, Liepos July 27, 1940

Žemiau paduotos prekių kainos sumažintos tik 
atidarymo dienoje — Liepos 27.

PASINAUDOKITE NUPIGINIMU!
Turime ir kitų didelių bargenų.

PAINT
All-Purpose Paint — gal. .90 
House Paint gal. 1.40
Pure Linsed Oil Paint gal. 2.40 
Gloss f Cotc Enamel 
Floor Paint 
Flat White 
Olo Flat White 
Hi-Gloss Olo Enamel 
Shellac 5 Ib. Cut
Pure Shellac 5 Ib. Cut gal.

Pure
White Lead 10-75 per 100 
Pure Linseed Oil gal.

(Your own can)
Spirit Gum Turpentine gal.

(Your own can)
Hot & Cold Water Calcimine 

(MURALO) 25 Ib. bag—1.10 
WALL PAPER, per roll 

5c, 6c, 7c, 8c: 9c & up
Wallpaper pašte, per Ib. — 7c.

ROOFING

GRABORIAI
Cenzūra Amerikoje

Washingtone jau pla
nuojama 
rinkimus, 
kalbama 
reikalus, 
Tai esą
svetimų valstybių agentai 
nesužinotų paslapčių.

Kongreso susi
kurtuose bus 

apie militarius 
laikyti slaptai, 
reikalinga, kad

S Barasevičius Ir Sūnus j
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. į 
Tel. COLumbla 3537.

Dainuoti Sveika
l

gal. 
gal.
gal. 
gal.
gal. 2.50 
gal. .90

1.75
1.40
.75

1.40
J

Super Ouality Tale Roll 
Roofing Paper

45 Ib. — 99c per roll
55 Ib. — $1.15 per roll

SLATE SURFACE

2

Dr. H. Augustine Smith, 
muzikos profesorius, savo 
paskaitoje Bostono Uni
versitete pareiškė, kad 
dainavimas yra geriausi 
vaistai sveikatai. Daininin
ko plačiai būna gerai iš
vystyti, ir labai retai kuris 
suserga plaučių ligomis.

i

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Reaidence: 198 M St., So. Boatoo. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

75 Ib. — $1.70 per roll
90 Ib. — $1.80 perroll

ASPHALT FELT

Demokratai Organiz juojasi 
Remti Respublikonus

.38 i 
I 
• 
o 
o
• 
I 
o 
o

«

Ib.—4sq. (432)
Ib.—4 sq. (432)

ROOF COATING

12
15

1.35 per roll
1.60 per roll

1 gal. can
5 gals.

PLASTIC CEMENT

40
$1.35

10 Ib. can--------
------ 50 Ib. can-------- $1.35

— 40

ALSO MANY OTHER BARGAINS |
! Come early and take advantage of this sale vvhile it lasts. X

New York, liepos 25 — 
Daugelis demokratų nepa
sitenkinę Roosevelto tre
čiu kartu kandidatavimu į 
prezidentus, organizuoja
si remti Willkie, respubli
koną.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Za lėtokas F. E. Zaletskas 
Grabor'ai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

J Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Locy H. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTE)

14 Hope St,
Greenfitld, Mass.

I
Jom J. Grigaitis 

(Grigaliūnas) 
ADVOKATAS

598 Ea«t Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

ŠOU 1781 Room 3
Residence:

52. G 8L Tel. ŠOU 4877
18 Thom«* Plc, Šou 1043

WOODSTOCK
T Y P E W R ! T E R S

Peter J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUNERAL SERVICE

I

įvesk Vienodą Šilumą | Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 3139.00 galite 1 boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią Šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

258 W.Broadway So. Boston,
Massachusetts
Tel. ŠOU 4486

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

Patarnavimas diena ir naktį.
Prieinama kaina nuo SI25.00 ir aukščiau.
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DARBININKAS

doje reiškiame užuojautos visai; 
pp. Stankų šeimai.

PenKtaalenis. Liepos 26, 1940

Rytinių Valstybių Žinios ra vilties jai pasveikti. Linkime 
greitai grįžti.

HEW BRITAIN, CONN.
Skaitlingai dalyvavo

Pereitą sekmadienį, liepos 21 
d., įvykusioj trilypėj gegužinėj, 
Sea Cliff Inn. New Britainiečiai 
skaitlingai dalyvavo ir linksmai 
praleido laiką ant gražaus pajū
rio kalnelio. Lietuviškos skam
bios dainos visų sužavėjo širdis,' 
kurias dainavo New Haveno Šv. 
Kazimiero choras, vadovaujant 
poniai Kripienei, Šv. Jurgio pa
rapijos choras, iš Bridgeport, 
vadovaujant vargonininkui A. 
Stanišauskui; Šv. Cecilijos cho
ras iš New Britain, vadovaujant 
vargonininkui K. Žalnieraičiui. 
Ypatingai sužavėjo visus, savo 
švelniais ir stipriais balsais Šv. 
Cecilijos choras, 
vadovaujant 
Balsiui. Solo 
krašas, kuris 
Havene ir p.
New Haven. Jis netik sumaniai 
programą vedė, ir visa pavyz
dingai tvarkė, bet ir žaviai pa
dainavo. Gražias kalbas pasakė 
kun. pralotas J. Ambotas ir 
kunigas Matulaitis, misijonie- 
rius, kuris taip pat perskaitė 
protesto rezoliuciją prieš komu
nistišką rėžimą mūs brangioj 
Tėvynėj. Kalbėjo panelė M. Jo- 
kubaitė, P. Poškus. J. Janušo
nytė ir A. Krikščiūnas. Visų 
kalbas buvo gana patrijotiškos.

Po šių gražių pasilinksmini
mų, grįžome namo apie devintą

iš Hartford, 
vargonininkui J. 
padainavo p. Ne- 
dabar vieši New 
J. Matulaitis iš

vai. vakare visi kupini gražių į- 
spūdžių.

Prie progos reiškiam nuošir
džią padėką New Haveniečiams 
už malones vaišes, taip pat ačiū 
už sunkų darbą šioj dienoj New 
Britainiečiams, ponams — A. 
Valinčiui, F. Andrulioniui ir A. 
Mičiūnui.

Išvažiavo Atostogų
Jau antra savaitė, kai atosto

gauja kunigas P. P. Kartonas, 
jo vietą užėmė pereitą savaitę 
kun. Andruška, MIC., antrą sa
vaitę kun. A. Ignotas, MIC. Lin
kėtina smagių laimingų atosto
gų kun. P. P. Kartonui.

Staigi mirtis
Liepos 21 d. staiga mirė a. a. 

Paulina Paulauskienė, 48 metų 
amžiaus, paliko nuliūdime vyrą 
Antaną ir sūnų Albertą. Sek
madienį buvo bažnyčioj, jautėsi 
gerai, po piet išvažiavo prie jū
rų, apie 4 vai. po pietų staiga 
susirgo ir mirė ant vietos.

Velionė buvo narė šv. Elzbie
tos draugijos Hartforde, nes tik 
keli metai, kai iš ten persikėlė 
gyventi į New Britain, taip pat 
priklausė prie Šv. Rožančiaus 
draugijos. Palaidota, iškilmin
gai su šv. mišiomis liepos 24 d. 
Rožančiaus draugijos narės, už
prašė šv. mišias už velionės 
sielą, skaitlingai dalyvavo lai
dotuvėse. Tebūna amžina ramy
bė jos sielai. T. M.

Detroito Žinios
Šią savaitę pasaulio lietuviai nes raudonieji čia garbės neras, 

išgirdo skaudžią žinią, kad Lie-į Bažnyčia ir lietuviškos moky- 
tuva, nepriklausoma valstybė klos lig šiol užlaiko lietuvybę, 
okupuota ir valdoma Rusijos, užtat turime remti bažnyčią ir 
Dabar ten prasidės išniekinimo savo mokyklas, kad nepradėtų 
darbas. Pirmiausia bus naikina- čia lietuvybė nykti. Svarbus ir 
mos bažnyčios, nes jos stiprus didelis darbas, 
lietuvybės pagrindas.

Dabar turi prasidėti didesnis sidės iš visos širdies, 
ir sunkesnis darbas 
dėl Lietuvos laisvės. Dabar turi į mūsH Uuta neišnyktų. Yra vi- 
būti didesnis katalikų susijungi
mas ir didesnis apsisaugojimas 
Lietuvos priešų bedievių, 
jie yra didžiausi Lietuvių tau- Juos mes galėtume būti perspėti 
tos neprieteliai. Nors save lietu- į *r 8aufi reikalingas informaci- 
viais vadina, bet tas vardas J3®- Turime saugotis tokių, ku- 
jiems nepriklauso, nes jie Lie-rie yra prie raudonųjų prisirišę, 
tuvą išdavė, ir dabar stengsis 
traukti šios žemės lietuvius prie 
savęs. Lietuviai katalikai turi 
visiems išaiškinti, kad jie neno- ■ kiai susirgus E. Augienė, 
ri prisidėti prie raudonųjų. Da- . Šv. Petro parapijos, 
lykas turi būti aiškus, per nesu- taip sunkiai, 
pratimą nenustotų savo darbo, teikė jai visus sakramentus. Y-

bet kiekvienas 
geras lietuvis prie to darbo pri- 

Turim 
Amerikoj dirbti be jokios baimės, kad 

sų gerų lietuvių darbas. Turim 
'' skaityti gerus lietuviškus kata

nt likiškus laikraščius, kad per

Praeitą savaitę buvo nuvesta 
į Wyandotte ligoninę labai sun- 

narė 
Ji susirgo

kad klebonas su-

£4

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Pereitą savaitę buvo pašauk
tas klebonas į Delray ligoninę 
pas Emiliją Nosutavičienę, nuo 
Witt St. Nors vardas negirdė
tas, klebonas atsilankė ir sutei
kė sakramentus. Kiekvienam 
verta prie vienos ar kitos para
pijos priklausyti, nes nakties 
laike pas nepažįstamus gali ne
atsilankyti.

Pereitą sekmadienį Šv. Petro 
parapijos Sodalicija parodė la
bai puikų pavyzdį. Nors vasaros 
laikas, malonu išvažiuot, bet 
šios mergaitės visos buvo prie 
Šv. Komunijos ir per mišias 
jausmingai pagiedojo. Tas 
mums rodo, kad lietuvių dvasia 
yra gera.

Kitą sekmadienį Marijos drau
gijos mergaičių mėnesinė ko
munija. Tegul ir jos visos pa
būna ir išpildo tą garbingą pa
reigą.

Šv. Petro par. basebalninkams 
labai gerai sekasi ir, kaip rodos, 
su garbe užbaigs sezoną. Dar su 
keliais rateliais turi susiremti, 
bet jau stipriausius pergalėjo. 
Žinoma, kartais ir silpnesnis ra
telis gali laimėti, bet vis jau 
smagiau, kaip stipresnis perga
li. Valio mūsų sportininkai.

Šią savaitę iškeliavo klebonas 
su būriu vaikų, kurie patarnau
ja prie mišių į Gr. Rapids pra
leisti keletą dienų prie ežero pas 
kun. Lipkų. Ten yra labai puiki 
vieta. Didelis plotas žemės su 
keturioms troboms ir būrys lai
velių. Visi kun. Lipkui dėkoja
me už jo gerą širdį. Vėliau 
stengsimės atsilyginti.

Dabartiniais laikais rubežiai 
iš Kanados yra labai prižiūrėti 
ir nepavelinama grįsti, kuris ne
turi pilietybės dokumentų arba 
čia gimę metrikų. Nors ir pilie
tis čia gimęs, turi prie savęs tu
rėti metrikus, užtat, kurie ke
liaujate per Kanadą, iš anksto 
tą dalyką apžiūrėkite, kad kar
tais nebūtų nesusipratimo.

i! 
i! 
i! 
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pareiškė, kad visa tai, ką 
daro komunistai neišeina 

i iš Lietuvos piliečių valios. 
! Tai išdavikų darbas. Seimo 
, “rinkimai” buvo priversti
ni. Lietuviai buvo priversti 
balsuoti už komunistų są
rašą, ir todėl į seimą buvo 

i “išrinkti”, kaip žinios iš 
užsienio praneša, tik tokie 
atstovai, kurie yra baigę 
sovietų Rusijos komunis
tines propagandines mo
kyklas, kurie yra pasižy
mėję komunistiniame vei
kime, ir kurie už komunis- 

Sakoma, kad ir filminio pasaulio artistus pama- tinį ir svetimos valstybės 
tyti nereikia teleskopo. Juos gali užtikti, kaip ir kad veikimą buvo nuteisti ka- 
šiuos: Lili Damita ir Harry Wilson, New Yorke, pas lėjiman. “Išrinkta” 79 ko- 
Waldorf, Starlight Roof. munistų parinkti atstovai.

• *,

Lietuviai Protestuoja Prieš

~Tfed»fcdjos Atsafcynl
JoKiMui, Los Angeles, Cal.— 

Straipsnelis “Sakoma, Dabar 
Tylėkime” neatitinka tikreny
bei. Netilps.

t

Pogerbtuvių Pietūs
p. M. Uždavinienė sugrįžusi iš 

atostogų su dukrele Mary, su
rengė savo namuose pagerbtu- 
vių pietus dėl savo svečių, ku
rie atvyko paviešėti keletą sa
vaičių į Detroitą, būtent dėl S. 
A. Vigelevičiai iš Lynn, Mass. ir 
C. Banitskienė iš Greenfield, 
Mass.

M. Uždavinienė visas viešnias 
atsilankiusias apdovanojo gra
žiomis dovanomis laike žaidimo 
“banko”. Mes, visi atsilankę, e- 
same labai dėkingi už vaišes ir 
dovanas: A. S. Vigelevičiai, C. 
Banitskas, A. Balkienė, S. Ja
niūnas, A. Kaminskienė, H. Ba
ronienė, Vigelevičienė, A. Gus- 
taitienė, W. Bridžvaitienė, Gil 
ir J. H. Medinienė.

Sunkiai serga A. Jodsnukienė, 
parapijos klubo narė. Jau yra 
parvežta namuose iš ligoninės. 
Kurios galite aplankykite ją, 
nes labai seniai serga ir turėjo 
net kelias operacijas. Linkime 
jai kuo greičiausiai pasveikti ir 
vėl darbuotis kartu su mumis.

Worcester, Mass.— Sek- Tūkstantinė minia nuo- 
madienį, liepos 21 d., š. m.' širdžiai ploja mayorui 
įvyko Aušros Vartų para-1 Bennett’ui už pasakytus 
rijos metinis piknikas ir 
ietuvių masinis susirinki
mas Lietuvos reikalu.

Piknikas įvyko parke 
prie bažnyčios. Pradėjus 
yti visas piknikas persi
kėlė į svetainę.

5 vai. po pietų prasidėjo 
masinio mitingo progra
ma. Pirmiausia pasakė 
kalbą kun. K. Vasys, Auš
ros Vartų par. klebonas. 
Jis, kalbėdamas apie Lie
tuvos užgrobimą ir reika
lingumą kelti balsą prieš 
užgrobikus, pažymėjo, kad 
yra lietuvių komunistų, 
kurie džiaugiasi, kad Lie
tuva pavergta. Jie yra lie
tuvių tautos išdavikais. 
Penkios organizacijos, ku
rios vadinasi “Jungtinės 
Organizacijos” yra komu
nistinės. Lietuvių katalikų 
ir kitų srovių organizaci
jos, o tokių yra 39, yra 
griežtai priešingos Sovie
tų okupacijai, ir stovi už 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, y

Po to kleb. kun. K. Vasys 
pavedė programos vedimą 
adv. K. Tamulioniui, komi
teto pirmininkui.

Adv. K. Tamulionis ang
lų kalba pareiškė, kad 
penkių jungtinių organi
zacijų sveikinimas sovietų 
sudarytai Lietuvai vyriau
sybei yra nelietuviškas ir 
neamerikoniškas. Tos or
ganizacijos yra komunisti
nės. Todėl jie neturi teisės 
kalbėti lietuvių vardu.

Kalba Worcesterio mies
to mayoras Bennett. Jis 
savo kalboje pagyrė 
lietuvius, kad jie, būdami 
gerais šios šalies piliečiais, 
rūpinasi ir savo senosios 
tėvynės nepriklausomybe 
ir laisve. “Tokie susirinki
mai, kaip šis įtikins Jung. 
Valstybių vyriausybę, kad: 
ji pripažintų tik dabartinę 
Lietuvos atstovybę”, sako' 
mayoras Bennett.

Kalbėtojas ragino lietu
vius, kaipo katalikus, ir 
kaipo tautiečius ir šios ša
lies piliečius nieko bendra 
neturėti su komunistais, 
neremti jų spaudos, jų pa
rengimų, nesilankyti į jų 

' parengimus.
| Baigdamas kalbą pareiš- 
,kė: “žvaigždė, kuri taip 
aiškiai šviečia Rusijai da
bar, laikui bėgant bus už
temdyta ir mes negalime 
nurimti, kol toji laisvės 
žvaigždė nepasirodys Lie
tuvos padangėje”.

Kun. Augustinas Petrai
tis, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, nuro
dęs kiek lietuviai gyvybių 
prarado, kiek aukų sudėjo, 
kol atgavo Lietuvai nepri
klausomybę, o štai dabar 
ir vėl svetima jėga pavergė 
Lietuvą. Jis griežtai pa
smerkė užgrobikus, kurie 
terorizuoja ir persekioja 
nelaimingus, laisvę mylin
čius brolius tėvynėje. Jis 
ragino susirinkusius pasi
rašyti rezoliuciją, pasmer
kiančią komunizmą viso
kioje formoje.

Kun. Petraitis kalbėjo la
bai susijaudinęs. Kiekvie
nas jo žodis pasiekė klau
sytojų širdis. Užbaigus 
kalbą, suūžė griausmingi 
minios aplodismentai —

Justui Paleckiui, Lietuvos ko
munistinės valdžios premierui, 
Kaunas, Lietuva — Atsakymas 
į sveikinimus Amerikos lietu
viams neatitinka-tikrenybei. Ne 
daugelis “Amerikos ir kitų pa
saulio kraštų lietuvių organiza
cijų ir asmenų” sveikino jūsų 
vardu “Lietuvos Liaudies Vy
riausybę”, bet absoliute mažu
ma, ir tai tik komunistų ir ko
munistuojančios organizacijos.

Tikras lietuvių, kas jis nebū
tų, trokšta ir dirba, kad Lietu
va būtų laisva ir nepriklauso
ma, o “Lietuvos Liaudies Vy
riausybė”, kurios priešakyje y- 
ra Justas Paleckis jau nutarė 
prašyti Stalino, kad jis Lietuvą 
priimtų Sovietų vergijon.

Todėl visa dauguma Ameri
kos ir kitų kraštų lietuvių orga
nizacijos pareiškė griežtą pro
testą Lietuvos graboriams.

Lietuvai reikšmingus žo
džius.

Kalba p. Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius. Jis savo kalboje 
priminė lietuvių kovą dėl 
nepriklausomybės, Lietu
vos padarytą pažangą per“ 
22 nepriklausomus metus ' 
visose srityse. Pažymėjo,! 
kad Sovietų Sąjunga, su
laužius visas sutartis, už
grobė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, ir dabar su pagal
ba komunistų — penkto
sios kolonos agentų bando 
“legalizuoti” tą užgrobi
mą. Lietuva dabar pilna 
sovietų mongolų kareivių; 
Lietuvoje plevėsuoja rau
donos vėliavos, patriotin- 
gieji lietuviai neturi jokios 
laisvės. Seimo “rinkimai” 
buvo tikras farsas.

Kalbėtojui kalbant, kun. 
K. Vasys pranešė, kad ką 
tik per radio paskelbė, kad 
Lietuvos komunistę “iš-! 
rinktas” seimas nutarė so-! 
vietizuotis ir prašyti sovie- į pritarimas, 
tų komisarų priimti į Są-j Po kun. Petraičio kalbos, 
jungą. Kalbėtojas kun. Va- • pirm. adv. K. 'tamulionis 
šio perduotas žinias pas-'skaito protesto rezoliuciją 
kelbė susirinkusiems, ir prieš sovietų (Rusiją) są-

I

jungą, ir rezoliucijas, kad 
Jung. Valstybės nepripa
žintų sovietų groboniško 
žygio Pabaltijo valstybėse 
ir kad pripažintų teisėtas 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių atstovus Ameri
koje.

Rezoliucijas vienbalsiai 
priėmė tūkstantinė minia, 
ir jas pasirašė 39 draugijų 
ir organizacijų atstovai ir 
abiejų parapijų klebonai.

Pasibaigus masiniam su
sirinkimui, visi dalyviai iš 
svetainės ėjo į parką už
baigti pikniką.

Pikniko dovanas laimėjo 
šie: radio — Suzana Platu- 
kienė; coffee maker —Pet
ronė Liutkienė. Pinigines 
dovanas laimėjo šie: M. 
Katinienė, Joana Račkaus
kaitė, K. Ermanskis, J. 
Finnegan, Algirdas Tamu
levičius.

Buvo daug gražių ir 
brangių daiktų suaukota 
parapijai, už ką pikniko 
komitetas nuoširdžiai dė
koja. Vėliau tilps stambes
nių aukotojų vardai. Pa
sekmės geros.

Korespondentė.

Dabar... Pardavimui
NAUJI FLAVOR-RICH ŪLD GOLDS

Dvigubi pinigai jums grgžinami—jei jie 
nėra puikiausi cigaretei kokius esat rfikf

1

i 
!

Buvo išvykusi M. Stankienė 
su savo dukterimi M. Blečkevič 
į Portage, Pa. M. Stankienė ten 
yra gyvenusi ilgą laiką. Jos 
daug draugių ir pažįstamų bu
vo užmušti laike eksplozijos 
mainose. Todėl ji buvo nuvyku
si, nes iš jos giminių neteko gy
vybės paskutinis asmuo. Ji pa
matė ir palydėjo jį į amžinastį.

M. Stankienė taip pat buvo iš
vykusi į Portage, Pa. palaidoti 
savo tėvelio a. a. Juozo Kuzino 
ir pusbrolio Jono Dubulio, ku
rie taip pat buvo aukos eksplio- 

I zijos kasyklose. Liūdėsio valan-

J. H. Medinienė su savo sūnu
mis, Deniu ir Richard išvyko 
porai savaičių pasimaudyti ir 
praleisti laiką prie ežero į: 
Braighton miestą, į A. E. Rau- 
bių vasarnamį.

Elena Raubienė taip pat gavo 
porą savaičių atostogų. Ji dirba 
ilgus metus Detroito Post Offi
ce. šiuo metu išvyko pasimau
dyti prie ežero į savo vasarna
mį, Braighton, Mich. su savo 
viešnia, kuri dar tebevieši atvy
kusi iš Chicago, UI. J. H.M.

Visame mieste, cigaretų pardavinė

tojai pasiūlys jums naujų cigaretų 
rūšį — Flavor-Rich Old Golds.

Tai yra naujas ir skirtingas mišinys 
naminio ir Turkiško tabako, pagerin
tas dadėjimu specialiai importuoto ta
bako, žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu.

Cigaretai, kurie viršyja bile vienus 
cigaretus savo skoniu ir kvapsniu — 
arba DVIGUBI PINIGAI JUMS 
GRĄŽINAMI. Jūs nepralošit — jūs 
laimėsit. Pabandykit Flavor-Rich 
Old Golds.

Naujas ZIP-TOP Pakelis
Tik patraukit virvutę 
Gausite Šviežių cigaretų 
TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu!
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