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Sekmadienį, rugpiūčio 
25 d., 1 vai. po pietų įvyks 
svarbus Naujos Anglijos 
lietuvių katalikų suvažia
vimas, kurį šaukia Naujos 
Anglijos Federacijos aps
kritis, Cambridge lietuvių 
parapijos svetainėj, Wind- 
sor Street.

Federacijos apskričio 
valdyba nuoširdžiai kvie
čia į suvažiavimą atvykti 
ne tik Federacijos skyrių 
atstovus, bet ir visų kata
likiškų draugijų ir organi
zacijų valdybas, narius ir 
bendrai visus katalikų vei
kėjus, kuriems tik rūpi 
Lietuvos traginga padėtis 
ir kova dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

Sekmadienį, rugp. 25 d., 
pasimeldę ryte bažnyčiose, 
vykime visi į Cambridge, 
Mass. dalyvauti pasiruoši
mui kovai dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės 
mūsų broliams ir sesu
tėms tėvynėje, kurie dabar 
neša sunkią Sovietų Rusi
jos jungą. Skirkime sek
madienio popietį Lietuvai.

1915

Svarbus Suvažiavimas 
Lietuvos Reikalu
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IDĖJINIAI METAI
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Ratny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls

EINA NUO 1915 METŲ

Pietinės Amerikos Lietuvių 
Protestas

i

1940

Tyrinėja Komunistu Veikla 
Jung. Valstybėse

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių valdžia pradėjo 
dar smarkiau tyrinėti ko
munistų ir nacių veiklą. 
Keletas įtartinų komuniz
mo veikime HoHywoodo 
aktorių buvo apklausinėti. 
Jie ginasi esą komunistais.

Lietuviai komunistai, ka
da jų kas paklausia dirb
tuvėse ar valdžios įstaigo
se taip pat užsigina esą ko
munistais.

Šiais laikais, kada komu
nistai džiaugiasi Lietuvos 
užgrobimu, kada jų vien
minčiai Lietuvoje pagelbė
jo Sovietams užgrobti ir 
prisijungti Lietuvą prie 
Rusijos, tai yra būtinas 
reikalas visus komunistus 
išskirti iš mūsų visuome
nės, kad jie negalėtų dang
stytis patriotingų ir ištiki
mų lietuvių vardu.

Columbia, Pietinė Ame
rika, liepos 23 d., š. m. — 
Lietuviai, gyveną Colum- 
bijoj, šioje Tėvynės tra
giškoje valandoje su krau
ju pasriuvusia širdimi 
grieščiausiai protestuoja
me viso pasaulio akivaiz
doje prieš Lietuvos prijun
gimą prie Rusijos pragaro.

Težino pasaulis, kad Lie
tuvoje po 15 birželio nebu
vo jokio teisėto parlamen
to, kuris galėtų išreikšti 
tautos valią. Tai Maskvos 
gruzino šlykštus melas, 
biaurus farsas, kad apdū- 
mus pasauliui akis.

Taip pat težino Lietuvos 
išgamos, kurių tikime ne-‘ 
atsiras daug, kad jeigu 
bandys pralieti nekaltą 
brolių kraują (Kaip gir
dėt, jau pralietas. Red.), 
kai kas gali pavartoti ir 
jiems kurią nors dieną tas 
pačias priemones.

Tegyvuoja Lietuva po 
Kristaus vėliava! Šalin 
tautos išgamų raupsuotos 
rankos nuo Lietuvos kūno!
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A. L. R. K. Federacijos Tarybos Suvažiavimas

♦ *
ALRK Federacijos Tary- mininkas; kun. Pr. Juras, riaus, Detroit, Mich., ats 

bos suvažiavimo, rugpiū- Kunigų Vienybės pirmi- 
čio 9 d., Pittsburgh, Pa., ninkas ir Federacijos iždi- 
dalyviai (žiūrint iš kairės ninkas; kun. Jonas Balkū- 
į dešinę): Juozas B. Lauč- nas, Kunigų Vienybės se
ka, “Amerikos” redakto- kretorius; kun. Norbertas 
rius ir Federacijos centro Pakalnis, Federacijos Dva- 
valdybos narys; kun. Jonas: 
Misius, Pittsburgh’o Fede
racijos apskr. atstovas; 
kun. Jonas Švagždys, Lie- 

K m j. tuvių R. K. Darbininkų Są-'
„ . „ « ... . jungos pirmininkas; Ma-
Prierašas. Reikia pasi- 2ujus, “Garso” redak- 

. . - . , • . * ■ * * torius ir ALRKF vice pirpatnotmgieji lietuviai, iš
skyrus komunistus, smer
kia Lietuvos užgrobikus 
Sovietus, smerkia tautos 
išgamas komunistus, ku
rie pagelbėjo Sovietams 
prisijungti Lietuvą. Pa- 
triotingieji lietuviai orga-i < r i i** T • • • • 1
nizuoja visas savo tautos Sovietų Valdžia Lietuvai Pasirinko 
jėgas kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės.

Džiaugiamės, kad ir Pie
tinės Amerikos 1

I

tovas; kun. Jonas Vaišno
ras, Federacijos apskr., 
Pittsburge, atstovas; kun. 
A. Karužiškis; p. Grybas, 
Federacijos 4 sk. Pittsbur
ge atstovas. Antroj eilėj 
(stovi): Povilas Baltinis, 
D. Averka, New Yorko Fe-

sios Vadas; p-lė Salomėja 
Juozelėnaitė, Federacijos
Chicagos apskrities atsto- deracijos apskrities atsto
vė; Leonardas Šimutis, vas; p. Griebliūnas, 
“Draugo” redaktorius ir burgo Fed. apskr. iždiniu 
ALRK Federacijos sekre- kas; 
torius;
šis, Federacijos 4-to sky- jos profesorius;

Be Sovietu Leidimo Nebegalima Pranešimas

dauskas, kun. A. Jurgutis, 
Pittsburgo Fed. apskr. at
stovas; kun. Lunskis; kun. 
dr. K. Matulaitis, MIC., 
Londono lietuvių atstovas; 
kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC., Tėvų Marijonų ats
tovas; Kazys Vilniškis, Fe
deracijos valdybos narys; 
Vincas Kvetkauskas, Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 

j sekretorius; kun. Juozas 
Mačiuiionis, MIC., dienraš- 

administra- 
kun. Sa-storius; kun. Ignas Alba vi-

Pitts

I

kun. dr. Jonas Star
kum Ignas Borei- kus, Marianapolio Kolegi- į čio “Draugo”

čius, Federacijos apskri
ties Chicagoj atstovas; A. 
Paleckis, Pittsburgo Fed. 
apskr. sekretorius; kun. A- 
leksandras Baltutis, Fed. 
Chicagos apskr. atstovas; 
Antanas Skirius, Chicagos 
Federacijos apskr. sekre
torius; Juozas Tamkevi- 
čius, Pittsburgho Federa
cijos apskrities pirminin
kas.

Važiuoti Lietuvon Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba paskyrė Lietuvos 
Vyčių organizacijai Dva
sios Vadu Kun. Joną Kri-i Pranešama, kad iš Pet- 

^pą7Hartford,~Čonn7ir_A..samo, Suomijos, išplaukė 
; L. K. Studentų ir Profesi- JunS- Valstybių Amerikos 
j jonalų Sąjungai Dvasios Legi°n° laivas su Ameri- 

Stockholm, Švedija, rug- ti į Lietuvą, Latviją ir Es- Vadu Kun. Dr. Joną Star- kos piliečiais, kurie buvo 
laikinai apsigyvenę Pabal- 

i tijo valstybėse. Tarpe 
grįžtančių yra daugiau 
kaip 100 Amerikos lietu
vių, kurie prieš karą buvo 
nuvykę į Lietuvą, vieni 
aplankyti savuosius, o kiti 
buvo laikinai apsigyvenę ir

Vilnių Savo Centru

A___lietuviai piūčio 19 d. — Pranešama, tiją nebegali gauti leidi- kų, Thompson, Conn.
pakėlė balsą prieš Lietuvos kad Sovietų Rusijos vai- mų - vizų iš savo konsulą-.

~ ‘ ‘ [ ir džia Lietuvai, Latvijai ir tų, bet tiktai iš Sovietų
prieš mūsų tautos išgamas Estijai, išleido patvarky-. Rusijos konsulatų arba at- 

mą, kad norintieji važiuo-' stovų užsieniuose.

užgrobikus Sovietus

komunistus.

Šiomis dienomis gavome 
žinių iš Lietuvos, kad So
vietų valdžia Lietuvai už
darė visas katalikiškas ir 
tautines organizacijas ir 
draugijas, o jų turtą už
grobė ir atidavė komunis
tų partijai ir komunisti
nėm organizacijom.

Lietuvoje dabar veikia 
tik komunistų partija ir 
jos daliniai.

Ar gali būti biauresnė 
vagystė už tą, kurią šiomis 
dienomis atliko Sovietų 
komisarų paskirta Palec
kio valdžia? Aišku, kad 
ne. Paleckio valdžia ne tik 
užgrobė ir nusavino Lietu
vos ir jos organizacijų ir 
draugijų turtą, bet tą tur
tą, kaip savo, atidavė ko
munistams. Kokią teisę 
Paleckiai turėjo tai pada
ryti, lai atsako komunis
tai?

Toji pati komunistinė 
valdžia pripažįsta, kad 
Lietuvoje nebėra laisvės, 
kad ją visiškai užvaldė ir

• v

Jung. Valstybės Ir Kanada 
Apsigynimo Derybose

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos konsulatų išduoti lei
dimai - vizos po liepos 8 d. 
panaikinamos.

K. V. Sekretorius

Italai Laimi Somaliland 
Pakraščiuose

Roma, Italija, rugp. 19—
panaikinamos. Britanijos karo jėgos So- turėjo nuosavybes.
. Vadinasi, nuo liepos 8 d. malilande yra pavojuje,

J
Į skaito visas

Washington, D. C., rugp. 19 — Prez. Rooseveltas ir valstybes, kaipo savo, ne- -
---------------------------------•Kanados premieras jau žiūrint to, kad tų valsty-1ny° Berberą. Britų karo 
pavergė Rusijos imperato- susitarė sudaryti Bendrą bių komunistiniai ‘seimai’ jėgos tebesą antroje pozi- 

Apsigynimo Tarybą, kuri padarė pareiškimą pri- cG°je- 
susidės iš keturių ar pen- jungti tas šalis prie Sovie- italai sako, kad Somali- 

, landė kova laimėta.
Sakoma, kad Prancūzi

jos gubernatorius Somali- 
lande tebėra su Anglija, ir 

j jai visomis galimybėmis 
gelbsti.

rius — Stalinas.
Broliai, lietuviai! Ar mes 

galime turėti ką nors ben
dra su komunistais, kurie 
užgiria Paleckio valdžią,

kių atstovų nuo kiekvienos tų Rusijos liepos 21 d. š.m. 
šalies. Į Beje, Sovietu Rusijos ko-

Į Jung. Valstybių valdžia misarai oficialiai paskelbė, 
kurie džiaugiasi, kad toji. nori gauti teisę iš Anglijos kad Lietuvos Sovietų ko- 
valdžia prijungė Lietuvą! įsteigti karo laivyno ir misarų centru yra Vilnius, 
prie Sovietų Rusijos, ku- ■ lėktuvų bazes Anglijos Lietuvos sostinė. Tai skau- 
rie džiaugiasi, kad mūsų • valdomose salose Ameri- dus išniekinimas Lietuvos 
tautos vadai ir darbinin- kos srityse. | sostinės, nes Vilnius yra
kai tremiami į Sibirą, į So- Jung. Valstybių ir Kana- Lietuvos kultūrinis cent- 
vietų koncentracijos sto- dos bendra taryba studi- ras, o Sovietai panaikina 
vykias, į kalėjimus.

Komunistai siekia to pa
ties ir šioje šalyje. Taigi 
mūsų visų nusistatymas 
turi būti prieš komunis
tus. Neremkime komunis 
tų laikraščių, nesilankyki
me į komunistų parengi
mus, neįsileiskime komu
nistų su komunizmo pro
paganda į savo namus.

Komunistai turėtų būti italai puolė Britanijos lai- 
visiškai atskirti iš mūsų vyną Viduržemio jūroje, 
visuomenės. J bet puolimas buvo sekmin-

V •

Sakoma, kad tuo laivu 
Sovietų Rusijos komisarai kaip praneša Italijos karo grįžta ir p. ščesnulevičius 

tris Pabaltijo žinios. Italai užėmė Zeilą su visa šeima, kuris Aly- 
ir Bulhar, ir tik 40 mylių tuje valdė savo a. a. tėvo 

nuosavybę. Grįžta į’Ame
riką, nes Lietuvoje nebėra 
laisvės tikram lietuviui ir 
patriotui, p. Ščesnulevi
čius yra buvęs karininkas, 
gynęs Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Grįžta 
ir kiti, kurie tik gali grįžti. 
Jeigu būtų galimybė, tai 
neabejojame, kad iš Lietu
vos dabar vyktų 95% lietu
vių. Lietuviai, ypač jauni
mas, kurie per 22 Lietuvos

j

I

nepriklausomybės metus 
išgyveno nepriklausomi, ar 
gi gali pakęsti jiems pri
mestą svetimą vergiją!

Sovietų Rusijos komisa
rai nenorėjo išduoti leidi
mų ir Amerikos piliečiams 
lietuviams, bet negalėjo 
sulaikyti tiems, kurie iš
vyksta, nes Jung. Valsty
bės tebepalaiko santykius 
su Sovietų Rusija. Galimas 
dalykas, kad kai kurie ir 
Amerikos piliečiai lietu
viai negavo leidimų išva
žiuoti, nes sovietų komisa
rai labai bijosi, kad pa
saulis nesužinotų kas de
dasi tame pragare.

Neto York — Kat. Amatų U- 
nijistų Draugija susilaukė auk
štų pagyrimų pasaulinėje spau
doje dėl jos kilnios darbuotės 
prašaiinime raketierių iš unijų 
ir dėl nenuilstančio kovojimo 
dėl darbininkų teisių.

| juos galimybes ir priemo- Ivisą mūsų tautos kultūrą, 
nes sudaryti stiprų apsi-' mūsų tautos istorinius pa
gynimo frontą šiaurinėje minkius, užgrobia visas 
hemispheroje. ' brangenybes.

Sapožnikovas Išmestas 
Iš Kariuomenės Štabo

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

ITALAI BOMBARDAVO 
BRITŲ LAIVYNĄ

Cairo, Egipte, rugp. 19—|gai atmuštas, ir italai bu- 
. Britų žinios praneša, kad

Maskva, Rusija, rugp. 19, 
— Pereitą penktadienį So- 

! vietų Rusijos kariuomenės 
vyriausiojo štabo viršinin
ku paskirtas gen. K. A. 
Meretskovas vietoj marša
lo B. M. Sapožnikovo, ku
ris sakoma prašėsi atleisti 
nuo pareigų dėl sveikatos.

Bet spėjama, kad Sapož- 
j nikovas išmestas iš ka-

vo priversti trauktis iš Ca- 
puzzo tvirtovių. Anglai 
smarkiai bombardavo Ita-'riuomenės štabo už neišti-'; 
lijos sandėlius Bardia. į kilnybę Stalinui. iį kimybę Stalinui.

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
Įvyks Rugsėjo 19 ir 20 dd„ 1940 

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LOS apskričiai ir kuopos nuoiirdžiai raginamos išrinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali siųsti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos deiimties narių gali siųsti po vieną 
atstovą.

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius.
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Pateckia VMSk Atstovybė 
Ameribje

1

Jung. Valst. laivas U. S. S. Lexington didingai plaukia 
Panamos kanalu.

*

1940 m. rugpiūčio 14 d.
§1. MINISTRO BALUČIO PROTESTAS. Lietuvos 

Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministras Londone, p. B. K. 
Balutis, dėl rusų “protekeijos” ir dėl “liaudies seimo” 
išdavikiškos rezoliucijos, priimtos Kaune liepos 21 d., 
prikergti Lietuvą prie rusų vežimo, yra pasiuntęs Už
sienių Reikalų Ministerijos adresu Kaune tokio turi
nio telegramą:

“Kadangi Sovietų Sąjunga priešingai eilei ne
puolimo sutarčių, inimant ir agresoriaus definici
jos sutartį, pažeidė Lietuvos nepriklausomybę 
faktinai ją okupuodama savo karinėmis jėgomis, 
ir kadangi taip vadinami rinkimai seiman padaryti 
po tos okupacinės jėgos spaudimu ir svetimos val
stybės dirigavimu, neduodant jokios galimybės 
pasireikšti Lietuvos gyventojų laisvai valiai ir, 
kadangi taip išrinktas seimas negalėdamas reikšti 
Lietuvos žmonių tikros valios, galėjo reikšti tik
svetimos valstybės smurtu antmesta valia, kas pa
sireiškė ir jo nutarime nužudyti Lietuvos Nepri
klausomybę, perduodant Lietuvą svetimos valsty
bės jungan, iš kurio ji buvo išsilaisvinusi tik savo 
sūnų krauju po ilgų kovų; todėl tokiomis aplinky
bėmis aš negaliu skaityti nei tokių rinkimų teisė
tais, nei tokio seimo kompetentingu spręsti Lietu
vos likimą. Kaipo Nepriklausomos Laisvos Lietu
vos teisėtas atstovas, paskirtas ginti jos reikalus 
ir nepriklausomybę užsienyje aš neatlikčiau savo 
švenčiausios pareigos, jeigu neprotestuočiau prieš 
svetimos valstybės tuo būdu Lietuvai padarytą 
smurtą ir prieš seimo nutarimą, kuriuo žudoma 

* sunkiai iškovota Lietuvos Laisvė ir Nepriklauso
mybė. Negalėdamas to viso laikyti nei teisėtu, nei 
teisingu aš skaitau visus tokius seimo ar vyriau
sybės nutarimus ir žygius neprivalomais nei man, 
nei jokiam padoriam lietuviui. Ta prasme eidamas 
uždėtas man, kaipo Nepriklausomos Lietuvos ats
tovui pareigas aš inteikiau Britų vyriausybei pro
testą prieš Sovietų Sąjungos padarytą Lietuvos 
atžvilgiu smurtą. Tegyvuoja Laisva Nepriklauso
ma Lietuva.
London,
1940 m. liepos 25.”
§2. P. Žadeikis, Lietuvos Atstovas Vašingtone, gi-; 

liu nuoširdumu ačiuoja masiniems susirinkimams, 
draugijų valdyboms ir pavieniems veikėjams, kurie

BALUTIS 138.

reikšmingomis rezoliucijomis laisvai išreiškė lietuviui 
tautos jausmus ir mintis nelemtoje Lietuvos nelaimė-1 
je ir tuomi moraliai sustiprino ir kovotojus už Lietu
vos laisvę ir nukentėjusius nuo kaimyno slaptai taiky
to smūgio.

Dabar jau laikas tuos savo protesto jausmus ir 
mintis paversti į kūrybinį Lietuvos nepriklausomybei 
atvaduoti darbą, — laikas stoti petys į petį nepriklau
somybės vadavimo sąjungon. Pirmiausiai, tenka orga
nizuoti visuomenės darbui vadovaujančią Tarybą. Ta
rybos sudaryme dalyvauja kiekvienas padorus lietu
vis: vyrai ir moterys, visos srovės, trokštančios grą
žinti Lietuvai išplėštą nepriklausomybę. Tarybos iš
dirbti planai, pasiūlymai ir patarimai tebūna laukiami, 
sveikinami ir pildomi kaipo mūsų pačių norų ir sieki
mų balsas. Niekas pasauly nėra amžinai pastovus, y- 
pač šiais laikais, taigi ir toji nelemtoji rusų bolševikų 
okupacija yra vėjo atnešta ir vėjo galės būti nupūsta. 
Dirbkime tat tautos gelbėjimo ir nepriklausomybės 
darbą noriai ir patvariai, ir laimėsime.

KAS ATSTOVAVO LIETUVOS 
IŠGAMAS MASKVOJE

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

•25 E. Sth St, So. Boston, Man. 
TeL So. Boston 1288

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

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Srth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. RašL — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roeiindalo, 

TeL Parkvay 0558-W
- IMlnlnk* — Ona StaniuliūtB,

105 West 6th SL, So. Boston, Mase. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos Gi —Marijona AukštikalniooK

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

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobešnyttaėj svetainėj.

Visais drangijM reikalai* krelpMt* 
pas protokolų raštininke.

*V. JONO EV. BL. PABALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevi e ra,
16 Winfield St., So, Boston, Mass.

Prot. Ražt. Jonas Glineckis,
S Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa

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

Maršalka. Jonas Zaikls,
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedildienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E 7th SL. So. Boston. Mass.

Kaunas, Lietuva — Šio
mis dienomis sugrįžo iš 
Maskvos Lietuvos išgamų 
delegacija, kuri buvo nu
vykusi į Maskvą ir dalyva
vo Sovietų Komisarų Ta
rybos suvažiavime. Tas 
suvažiavimas išklausė pa
vergtųjų Pabaltijo šalių 
išgamų atstovų kalbas, ir 
galutinai įkorporavo tas 
šalis į Sovietų Rusiją.

Išgamų atstovais iš Lie
tuvos buvo šie: Justas Pa
leckis, vyriausias Lietuvos 
nepriklausomybės duobka
sys, Liudas Adomauskas, 
Matas Mickis, Antanas 
Venclova, gen. Vincas Vit
kauskas, Karolis didžiulis,

Liudas Gira, Motiejus Šu- 
mauskas, Petras Cvirka, 
Kazys Petrauskas, Pranas 
Zibertas, Stasė Vainiekie- 
nė, Adomas, Viktoras Dit- 
kevičius, Pranas Petraus
kas, Juozas Demskis, Ma
rija Kutraitė ir Birutė Ab- 
dulskaitė.

Be to, dalyvavo Snieč-Į 
kus, Niunka, Zimanas, Vi- 
cas ir kiti. Sakoma, kad 
buvo ir Salomėja Neris ir 
Kostas Korsakas. Dalyva
vo ir kaikurių komunistų 
žmonos.

Raudonųjų atstovai ver
giškai prašė Sovietų Rusi
jos komisarų Lietuvą pri
jungti prie Rusijos.

Pereito mėnesio pabaigo
je gavome iš Brooklyno 

' komunistų laikraščio ad
ministracijos Paleckio val
džios žinias.

Kadangi laiškas buvo be 
jokio asmens parašo, tai 
mes atsiklausėme to laik
raščio administracijos ar 
tai padaryta su jų žinia, ir 
ar tai yra jų noras tokias 
žinias teikti?

Rugpiūčio 2 d. š. m. ga
vome šiokį atsakymą:
“Darbininkas” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 
“Gerbiamieji!

“Tamstų laišką iš rug
piūčio l-mos gavome.

“Iš Lietuvos gautąją ka- 
blegramą mes Tamstoms 
pasiuntėme. Ta kablegra- 
ma buvo antrašuota “Lais
vei”, ir pabaigoje žinių yra 
pasakyta: —^Perduokite 

i Spaudai". Tai mes ir iš- 
siutinėjome visiems laik
raščiams.

“Jei ateityje gausime pa
našių pranešimų, prašant 

| perduoti spaudai, tai jų 
{prašymą pildysime.

“Su Pagarba,
(Parašas) P. Buknys 

“Laisvės” Administracija
Vadinasi, Paleckio val

džia pasirinko savo atsto
vais komunistų laikraštį, 
kuris noriai sutiko tarnau- 

I ti. Dabar klausimas kiek 
tas Brooklyno komunistų 

{laikraštis gauna atlygini
mo iš Paleckio valdžios? 

Į Jung. Valstybėse yra įsta
tymas, kad užsienio vals
tybių agentai turi užsire
gistruoti. Klausimas kyla, 
ar Brooklyno komunistų 
laikraštis yra užsiregis
travęs, kaipo Paleckio val
džios agentas?

Jeigu tas laikraštis nėra 
užsiregistravęs, kaipo Pa
leckio valdžios atstovas, 
tai ji nusikalsta šios šalies 
įstatymams, o kaipo su į- 
statymų laužytojais mes 
nieko bendra nenorime tu- I 
rėti.

Dar blogiau, Brooklyno 
komunistų laikraštis ben
dradarbiauja Lietuvos 
smurtininkams, kurie su 
svetimos valstybės pagal
ba panaikino Lietuvos ne
priklausomybę, ir Lietuvą 
pardavė svetimai valsty
bei. Taigi su tokia valdžia, 
kuri atliko judošišką dar
bą, mes taip pat nieko ben
dra nenorime turėti.

Mokytojų Suvažiavimas 
raina

Jung. Valstybės "Pasitiki" 
Vokietijai

Į - Looks Likę the 1940 Champ

■ ------ ----- ------
Statės should give England all 
the support it can.

“We are strongly for Mr. 
Roosevelt’s foreign policy, and 
also for his home policy.

“There are between 10,000 
and 12,000 Lithuanians in Bos- 
ton. Hovever, our paper has a 
national circulation, with 
readers all over the country. 
We have 20,000 subscribers. The 
great majority of Lithuanians 
favor conscription and aid to 
England”.

Nesvarbu kokią nuomo
nę pareiškė Michelsonas, 
tai jo dalykas. Bet kada jis 
sako, kad “dauguma lietu
vių pritaria konskripcijai 
ir pagalbą Anglijai”, tai į- 
domu iš kur jis tai sužino
jo?

Be to, p. Michelsonas kiek 
sumažino lietuvių skai
čių Bostone, o padaugino 
savo laikraščio skaityto
jų skaičių.

Prisiminus pereitą Pa
saulinį karą, pasirodo, kad 
ir Michelsonas pakeitė sa
vo nusiteikimą. Pereito 
Pasaulinio karo metu p. 
Michelsonas agitavo prieš 
karą, ir kaip koresponden
tai iš kolonijų rašė, jis siū
lęs saviesiems kokias ten 
raudonas knygutes, kad 
nereikėtų eiti į karą, o da
bar jis pritaria ir kons
kripcijai ir teikimui pa
galbos Anglijai. Toks p. 
Michelsono persivertimas 
vertas pažymėjimo.

Rugpiūčio 14 d., Kaune, 
įvyko Lietuvos mokytojų 
suvažiavimas, kur kaip 
Sovietų valdžios Lietuvai 
žinios paduoda, dalyvavę 
apie 10,000 mokytojų.

Sovietų valdžios atsto
vas, “švietimo” ministras 
Antanas Venclova savo 
kalboje pareiškė, kad mo
kytojams reikės išplėsti 
“lietuvių kultūrą, kurios 
pavidalas bus tautinis, o 
turinys tarptautinis”.

Vadinasi, Lietuvos mo
kytojai verčiami plėsti 
“tarptautinę kultūrą” Lie
tuvoje, t. y. sovietinę rau
donąją kultūrą. Tautinis 
pavidalas Lietuvos išga
moms reikalingas, kad už
sienis ne taip greit paste
bėtų sovietų raudonųjų 
bedievišką - komunistišką 
“kultūrą” Lietuvoje.

Komunistų spauda sako, 
kad suvažiavime buvo “iš
dėstyta, ką sako Leninas 
ir Stalinas apie pradines 
mokyklos mokytoją ir apie 
socialistinius švietimo pa
matus mokyklose”. Su
prantama, kad Lenino ir 
Stalino pamatai — bedie
vybė. Bet bedievybė Lietu
voje neprigis, kaip nepri- 
gyjo Rusijoje.

Seattle — Keturi seminaris
tai, keli aukštesnės mokyklos 
studentai ir Šv. Vincento Pau- 
liečio draugija, susidėję įsteigė 
Katalikų Jūrininkų Klubą, ku
riame jūrininkai gali atsilanky
ti ir naudingai, krikščioniškai 
>ralesti laiką. Kunigas Rein- 
įold, klubo dvasios vadas, pla
nuoja tverti diskusijų ratelius, 
prirengti kandidatus “Jūrų A- 
jaštalavimui”, tai yra. Katali
kiškai Akcijai jūrininkų tarpe.

Surinko Jurgelaitis.

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas — Atvažiavau 

slapta į Ameriką, ir išgy
venau 14 metų. Ar aš ga
liu tapti Amerikos pilie
čiu?

Atsakymas — Ateivis, 
kuris atvyko į Jung. Vals
tybes prieš liepos 1 d., 1924 
m. ir negali įrodyti savo 
legalio įvažiavimo, gali sa
vo įvažiavimą sutvarkyti.

Washington, D. C., rugp. 
19 — Jung. Valstybių val
stybės departmentas pasi
tiki, kad Vokietijos karo 
jėgos nekliudys Amerikos 
Legiono laivo, kuris iš
plaukė iš Petsamo, Suomi
jos, uosto su 897 pabėgė
liais iš Pabaltijos valsty
bių. Amerikos Legiono 
laivas kiek suvėlavo iš-

LONDONO ORO BAZES]
------------------- . | liai iš Lietuvos, kurių iš

važiavimą sutrukdė Sovie
tų valdžia.

Vokietijos valdžia buvo 
davusi užtikrinimą, kad 
laivo nekliudys rugpiūčio 
9 d., bet vėliau įspėjo Jung. 
Valstybes, kad ji negalinti 
būti atsakominga, jeigu 
kas su laivu atsitiktų.

NACIAI BOMBARDAVO • v

K Priverstiną Kareiviavimą 
Ir Paflaiha Aiuiltiai n r aipnuų Mtnpijai

piūčio 19

FOR THE 
AT

Berlynas, Vokietija, rug- tybių miliciją į karinę tar- 
Nacių lakūnai nybą vieniems metams ir 

iš lėktuvų antrą karta ’• kariuomenę į bitei
bomb'”-'3-- alinėje ir Pieti-

ikoje.
i įstatymas bus 
priimtas ir pre- 

___ pasirašytas, tai 
prezidentas, reikalui e- 
sant, galės panaudoti 360 
tūkstančių milicininkų ar
miją. _________

Anglijos Lakūnai Bombar
duoja Vokieti ją, lt 

Prancūziją

nacių lėk
tuvai puolė Anglijos kara
liškas oro jėgas bazėse. 
Naciai iš labai aukštai 
bombardavo bazes. Vokie
čiai brangiai 
Anglijos lakūnai 
140 nacių lėktuvų, 
čiai labai mažai 
nuostolių.

užmokėjo, 
nušovė 
Vokie- 
padarę

Washington, D. C;, rugp. 
19 — Pereitą penktadienį 

1 Kongresas 342 balsais 
prieš 33 suteikė preziden- 

‘ tui galią šaukti visų vals-

• A •c*1”

r11 A 1 1 L

Panama Neįsileidžia Macių

Pereitą penktadienį, rug
piūčio 16 d., Bostono anglų 
kalboje leidžiamas laikraš
tis “The Christian Science 
Monitor” atsiklausė kaiku
rių laikraščių, įvairiomis 
kalbomis leidžiamų, ką jie 
mano apie įvedimą priver
stino kareiviavimo ir pa
galbos teikimą Anglijai.

Už priverstiną kareivia
vimą pasisakė du italų, 
vienas graikų, vienas len
kų ir vienas lietuvių.

Prieš konskripciją: vie
nas italų, vienas žydų.

Už teikimą pagalbos An
glijai: graikų, lenkų, lie
tuvių, žydų. Prieš teikimą 
pagalbos Anglijai: trys i- 
talų laikraščiai.

Kas gi tas lietuvių laik
raštis. Tai “Keleivis”, ku
ris skaitosi atstovaująs so
cialistus ir sakosi reiškiąs 
daugumos lietuvių nuomo
nes.

“K-vio” redaktorius štai 
ką pasakęs:

“Keleivis (Traveller), Lith- 
uanian Weekly. Stanley Michel- 
son. editor and publisher, said: 

“I think we should have cons
cription in this country. We are 
for it. I feel also that the United

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Re Kariam 

Butelyje
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WHSOM MSTIUIHC Co Ine Brntoi Pa

Panama Miestas, rugp. 
19 — Panamos viršininkai 
įsakė konsulų atstovams 

ICosta Ricoj neduoti leidi
mų naciams įvažiuoti į 
Panamą.

Tai padaryta tuoj po to, 
kada 25 vokiečiai moksli
ninkai pareiškė savo sim
patiją Vokietijai.

Pranešama, kad šiomis 
dienomis 45 Anglijos mok
slininkai pasiuntė Britų 
ministrui užtikrinimą pa
galbos Anglijai.

I

Basei, Šveicarija, rugp. 
19 — Britų lakūnai, kurie 
išgąsdino net Šveicarijos 
gyventojus, smarkiai bom
bardavo Vokietijos didžiu
les aluminumo dirbtuves 
iš Šveicarijos miestelio 
Rheinfelden. Taipgi bom
bardavo Milano, Turino ir 
Cuneo miestus.
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Teisingumas Ir Meilė-Pastovios 
Taikos Pagrindas

l

Jung. Valstybių prezidentas Rooseveltas laike savo kelių dienų atostogų at
lankė Panamos kanalą ir apžiūrėjo jo sutvirtinimus. Šiame vaizde matome prezi
dentą Rooseveltą ir su juo Gen. Van Voorhis, kairėj, ir Rear Admiral Frank Sad- 

“Be teisingumo ir meilės principų tikra ir pastovi ler. Prezidentas deda pastangas, kad šalies reikalai būtų saugūs.
taika neįmanoma”, taip neseniai pasakė Šv. Tėvas ~ ~ "
Pijus XII. Visiems tai suprantami ir teisingi žo- riai veikia bent keliose lie- 
džiai. Kad tais principais būtų vadovautasi sudarant tuvių kolonijose^ 
Versalio taikos sutartį, tai šis pastarasis baisus karas 
gal nė nebūtų įvykęs. Deja, tais principais nesivado
vauta. Nugalėtojai užsispyrė tiesiog pasmaugti nuga
lėtuosius. Nedavė jiems galimybės sukurti pakenčia- 
mesnes gyvenimo sąlygas, tuomi išauklėjo jų širdyse 
keršto jausmus ir privertė juos per 20 suvirš. metų 
desperatiškai stumti pirmyn karo gamybą ir išugdyti 
ligi šiol negirdėtą militarinę mašiną. Sykį mašina įtai
syta, ji prašosi darbo, ir tada deja ramiesiems kaimy
nams.

Tokią mašiną — galingą, skubią, nesvajotai nau
jovišką — įsitaisė vokiečiai. Jų karo pajėgoms augant 
ir tobulėjant, palaipsniui kilo jų grobimo dvasia ir sa
vimi pasitikėjimas. Nusikratė Versalio taikos varžtų, 
išlindo iš slėgusio juos pažeminimo urvo ir negirdėtu 
smarkumu puolė ne tik silpnesnes valstybes, bet ir 
buvusius savo nugalėtojus. Sutriuškino Prancūziją ir 
šaukdami: “Gott strafe England!” (Dieve nubausk! 
Angliją), jie nežmonišku ryžtingumu, kaip būrys! 
plėšrių vanagų, iš oro puola britų salą, kurioj jau per į 
1000 metų nebuvo pastovėjus užpuoliko koja. Ar vo- 
kietys nugalės anglą, taip pat sunku atspėti, kaip ir 
išrišti šitas klausimas: ar vilkas pasmaugs buldogą? 
Nes pasirodo, kad vokietys užkliudė tokį pat ryžtingą, 
kad ir liurbiškai aptingusį, oponentą. Veikiausiai abi 
kovojančios pusės tiek pails, kad nejučiomis pradės 
kalbėt apie taiką. Ir vėl kils klausimas: ar darydami 
taiką nors truputį atsižvelgs į teisingumo ir meilės 
principus? Sukietėję žudynėse karo vadai be abejo tik 
juoksis iš tų principų: ne tam mes žudėm ir buvom žu
domi, kad nei iš šio nei iš to pradėtume skystimauti. 
Taip, sukietėjusiems Marso budeliams teisingumas ir 
meilė tai tik vieni juokai 
kantos ir groboniškumo savo artimus skerdė.

O bet gi, nežiūrint pašaipų ir pasityčiojimų, tie 
Popiežiaus pastatyti principai nesiduoda paneigiami. 
Jeigu ir dabar nebus į juos atsižvelgta; jei nugalėtieji 
bus smaugiami ir pavergtos mažosios tautos nebus 
išlaisvintos, tai istorija vėl pasikartos. Šiaip taip sulo- 
pinta taika nebus pastovi, nes ji vėl perės kerštą ir ne
apykantą — busimųjų karų pradus. I -

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

Priešais
Smerkdami žiauruosius 

Lietuvos okupantus, smer
kiame ir vidujinius jos 

I priešus, kurių rankas So
vietų Rusijos diktatorius 
panaudojo Lietuvos nepri
klausomybei prismaugti. 
Lietuvos komunistai savo 
išdavikiškais žygiais įro
dė, kad senas posakis — 
vidujiniai tautos priešai j 
yra pavojingesni už išori-j 
nius — yra tikrai teisin
gas. Ir dėl to, negalėdami 
užmiršti komunistų judo- 
šiško vaidmens, suvaidin
to baisiojoj lietuvių tautos 
tragedijoj, ALRK Federa
cijos Tarybos suvažiavi
me, rugp. 9 d. š. m., Pitts- 
burghe, nutariame griež
tai, vieningai ir neatlai- 
džiai kovoti su komunis
tiniu elementu, teisingai 
vadinamu penktąja kolo
na.

Atsižvelgdami į tai, kad 
ir Amerikos lietuvių tarpe

veikia penktoji kolona, 
pritarusi Sovietų Rusijos 
plėšikiškam žygiui, pri
smaugusiam Lietuvos ne
priklausomybę, kviečiame 
kiekvieną sąmoningą lie
tuvį ne tik laikyti komu
nistus - bolševikus lietu
vių tautos ir Lietuvos di
džiausiais priešais, bet ne
imti į rankas jų laikraščių, 
nelankyti jokių jų pramo
gų, neduoti nė cento bet 
kokiam komunistų sąjū
džiui paremti, neįsileisti 
jų į namus, jei ateina pra
žūtingos komunistinės 
propagandos tikslais, neį
sileisti jų agentų į sales ar 
šiaip jau lietuviškas įstai
gas, taip pat nelankyti ir 
neremti tų įmonių, kurios 
palaiko komunistišką 
spaudą arba jei jų vedėjai 
yra komunistų propagan
distai.

L. šimutis, Fed. Sekr.

“Kad išvengti galimų 
kilti nesusipratimų ir be
reikalingų ginčų, Federa
cijos Taryba, steigdama 
centrą ir kviesdama į jį 
dėtis kitas grupes, pastato 
sąlygą, kad bendrojoj, ta
ryboj ar centre bus dirba
mi tiktai tie darbai, kurie 
turės aiškų ryšį su dar
bais ir kovomis už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, 
ir visi sumanymai, centro 
vykdomi, turės turėti visų 
grupių vienbalsų pritari
mą”. I

Peržiūrėjus ir nuodug
niai aptarus Federacijos 

į sekretoriaus patiektą pro
jektą, turint galvoj Kuni
gų Vienybės seimo rezoliu
ciją, taip pat išklausius at
skirų atstovų nuomonę, 
Lietuvai Gelbėti Tarybai 
nustatyta toks tikslas ir 
programa:

“1. Lietuvai Gelbėti Ta
ryba jungia visas geriau
sias ir ryžtingiausias A- 
merikos lietuvių jėgas ir 
visas grupes, kurios aiš
kiai stovi už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą ir pa
sižada šiam tikslui sutar
tinai dirbti.

“2. Lietuvai Gelbėti Ta
ryba palaikys artimą kon
taktą su užsienyje veikian
čia teisėta Lietuvos vy- 

K riausybe.
— “3. Lietuvai Gelbėti Ta

ryba, reikalui esant, Jung
tinėse Valstybės steigs sa- 

| vo centralinį biurą, kuris:
a) palaikys kontaktą su 

Amerikos oficialėmis ir vi
suomenės įstaigomis.

b) santykiaus su Lietu
vos žmonėmis ir Lietuvos 
reprezentantais.

c) ruoš medžiagą istori- 
vybę visas tas lietuviui jos ir ekonomijos studi- 
grupes, organizacijas, ku- joms apie Lietuvą.
rios šiame mūsų tautos d) plačiai informuos A- 
sukrėtime pasiliko lietu- merikos, kitų kraštų ir lie- 
vių tautai ištikimos. Taip tuvių spaudą apie Lietuvą 
pat kviečia į šį šventą tau- ir mūsų darbus dėl jos ne- 
tos darbą kiekvieną atski- priklausomybės.
rą savo tautietį, kuris nė- e) Biuro vedėją skiria 
ra parsidavęs Lietuvos Lietuvai Gelbėti Taryba, 
priešams ir jos žudikams. “4. Tarybos veiklą ir jos 

Kad sudaryti galimumų įsteigtą centralinį biurą 
visoms lietuvių tautai išti- finansuoja ją sudarančios 
kimoms grupėms dirbti ir Į grupės lygia dalimi iš savo 
tiksliai ir vieningai, AL-

juk jie kaip tik dėl neapy-

Iš Mūsų Veikimo Centro
Federacijos Tarybos Suvažiavimo 

Rezoliucijos
ALRK Federacijos Tary

bos suvažiavime ilgai ir 
nuodugniai svarstytas 
Lietuvai Gelbėti Tarybai 
sudaryti projektas. Visų 
suvažiavusių visuomenės 
vadų ir veikėjų buvo nuo
širdžiausias troškimas, 
kad į darbą ir kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo 
stotų kiekvienas savo tėvų 
kraštui ištikimas lietuvis.

Dėl to, dėl Lietuvai Gel
bėti Tarybos sudarymo rr Federacijos ~ Taryba 
vienu balsu priimtas tokio steigia Lietuvai 
turinio pareiškimas: ~

“Atsižvelgdama į mo
mento svarbą ir tragingą 
Lietuvos būklę, ALRK Fe
deracijos Taryba savo su
važiavime 1940 m. rugpjū
čio mėn. 9 d., Pittsburgh, 
Pa., nutarė kviesti į vie
ningą darbą ir ryžtingą 
kovą už Lietuvos nepri
klausomybę ir tautos gy-

ii

Gelbėti 
Tarybą arba visų mūsų 
lietuvių amerikiečių ben
drą centrą, gelbėjimui Lie
tuvai atsistatyti laisva ir 
nepriklausoma valstybe ir 
kviečia dėtis į tą centrą 
tas grupes, kurios atsto
vauja bent keletą naciona
linės reikšmės turinčias 
organizacijas, t. y., tokias 
organizacijas, kurių sky-

■»

Federacijos Tarybos su
važiavime dalyvavo šie 
(vardai paduodami alfabe
tiškoj tvarkoj): kun. Ig. 
Albavičius, D. Averka, 
kun. J. Balkūnas, P. Balti
nis, kun. A. Baltutis, kun. 
I. Boreišis, J. Griebliūnas, 
p. Grybas, kun. Pr. Juras, 
kun. A. Jurgutis, S. Juoze- 
lenaitė, 
kis, V. 
Laučka,
kun. J. Mačiulionis, MIC., 
kun. dr. K. Matulaitis, M.
I. C., kun. J. Misius, 
N. Pakalnis, A. 
kun. Sadauskas, 
tis, A. Skirius, 
Švagždys, kun.
kus, J. Tamkevičius, kun.
J. Vaišnoras, kun. dr. J. 
Vaškas, MIC., K. Vilniškis, 
M. Zujus. Svečiai — Pet
ras Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chifcagoj ir dr. 
Petras Vileišis, neseniai

kun. A. Karužiš- 
Kvetkauskas, J.

kun. Lunskis,
i 
I kun. 

Paleckis, 
L. Šimu- 
kun. J. 

dr. Star-
• v

atvykęs iš Lietuvos.
Priešpietiniame Tarybos 

suvažiavimo posėdyje pir
mininkavo kun. N. Pakai-i 
nis, Federacijos dvasios 
vadas, o popietiniame po
sėdyje — vice pirmininkas 
red. Matas Zujus.

Iš valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad dr. A. Ra
kauskas, kuris yra įstojęs 
į vienuoliją, iš Federacijos 
pirmininko vietos pasi
traukė. Dabar pirmininko 
vietą užima plačiai žino
mas veikėjas Kazimieras 
Krušinskas iš Brooklyn, 
N. Y., kuris, tačiau, dėl su- 
sidarusių nepalankių sąly
gų į šį suvažiavimą atvyk
ti negalėjo.

Suvažiavimo rezoliucijų 
komisiją sudarė: kun. dr. 
Matulaitis, J. Laučka, K. 
Vilniškis, kun. dr. J. Vaš- 
kas ir L. šimutis.

ALRKR Sekr.

i

DĖL BENDRO VEIKIMO

KIBIRKŠTYS
Komunistinė Valdžia Giriasi Reformomis

Lietuvos komunistinė 
valdžia, kurią paskyrė So
vietų komisarai, giriasi re
formomis Lietuvoje: že
mės reforma, socialine re
forma, komunistine refor
ma ir tt. Bet visos tos re
formos yra daromos pagal 
įsakymus iš Maskvos.

Didžiausia ir kriminališ-

mas iš Lietuvos išsivežė 80 
milijonų dolerių, taip pat 
ir kiti valdininkai išsivežė 
stambias sumas, tai ir ky
la klausimas kas beliko 
Lietuvos ižde? Iždas turė
jo būti visiškai ištuštintas. 
Ar taip, Paleckiai?

Bet toji pati Paleckio 
spauda skelbia, kad Lietu-

kiausia reforma, kurią pa- vos iždas žymiai sustiprė- 
darė Paleckio valdžia, tai jo -i* pakilo. Jis esą daug 
panaikinimas Lietuvos ne
priklausomybės ir prijun
gimas prie Sovietų Rusi
jos. Nuo liepos 21 d. Pa
leckio valdžia tiesioginiai 
priklauso nuo Stalino. Sta
linas yra visų Sovietų res
publikų, taip ir Lietuvos, 
valdovas — caras. Ar ne 
taip, Paleckiai?

Beje, Stalino agentai Pa
leckiai savo spaudoje la
bai plačiai rašo apie va
gystes, apiplėšimus, išeik
vojimus, kuriuos padarė 
Smetonos valdžia. Nesi
imame ginti Smetonos re
žimo, bet kada Paleckio 
valdžia pakartotinai skel
bia, kad Smetona, bėgda-

didesnis, negu buvo Sme
tonos režimo metu. Jeigu 
tas iždas padidėjo į mėne
sį laiko, tai jis negalėjo bū
ti tuščias, kada jį pasigro
bė Paleckio valdžia? Jeigu 
nebuvo tuščias, tai ir tų 
milijonų niekas neišvežė iš 
Lietuvos.

Sovietų agentai kur nors 
meluoja. Ar jie meluoja, 
sakydami, kad Smetona ir 
jo valdininkai išvežė Lietu
vos iždą, ar jie meluoja, sa
kydami, kad Lietuvos iž
das padidėjo?

Be to, kada Paleckio val
džia sako, kad Lietuvos iž
das padidėjo, tai ji apgau
dinėja Lietuvos piliečius, 
nes tas iždas dabar pri
klauso Sovietams, o ne 
Lietuvai. Sovietai užgrobė 
ne tik iždą, bet ir visą Lie
tuvą ir jos turtą. Taigi ne 
Lietuvos iždas padidėjo, 
bet Sovietų.

bendrame posėdyje, buvu
siame rugp. 10 d. Pittsbur- 
ge, aptarta svarbesnieji 
reikalai ir jų grupės pas
kyrė tris vyrus — Petrą 
Pivariūną, Kazį Karpių ir 
M. Vaidylą kalbėtis su Fe
deracijos komisija dėl ben
dro centro projekto įgy- 

I vendinimo.
šešių asmenų (katalikų, 

sandariečių ir tautininkų) 
pasitarime padaryta cen
trui užuomazga, išrenkant 
pirmininką (L. Šimutį) ir 
sekretorių (K. Karpių). 
Suprantama, tuo nėra už
kertama kelias įeiti ir ki
toms grupėms, kurios su
tiks su Lietuvai Gelbėti 
Tarybos programa.

Kad nesusiklaidinti ir 
kad nekiltų tuščių ginčų, 
kurie galėtų pakenkti 
svarbiam ir vieningam 
tautos darbui, iš anksto 
norima pabrėžti ir išsiaiš- kitu atveju bus reikalinga, 
kinti, kaip jau buvo pra
nešta ir kaip tarybos pro
jekte pasakyta, Lietuvai 
Gelbėti Taryba dirbs išim
tinai tuos darbus, kurie tu- , , . ,• v, v , • gas, berods, niekas apie taires aiškų rysj su kovomis 
dėl atstatymo Lietuvos ne-

> priklausomybės. Taryba 
nesteigia fondų, nesteigia

Kad tartis su nekatali-1 savo skyrių. Vyriausias jos 
kiškomis grupėmis dėl rūpestis bus — santykiau- 
Lietuvai Gelbėti Tarybos jant su šio ar kitų kraštų 
sudarymo, Federacijos 
Tarybos suvažiavimas pa
skyrė trijų komisiją: iš 
kun. Jono Švagždžio, Leo
nardo šimučio ir Juozo 
Laučkos. Jei toks centras 
susidarys, šie trys asme
nys atstovaus Federacijos 
Tarybą.

Iš paskelbtų ALRK Fe
deracijos Tarybos istoriš
kojo suvažiavimo, buvusio 
rugp. 9 d., Pittsburge, re
zoliucijų, aišku, kad orga
nizuotosios Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenės 
vadai griežtai smerkia Lie
tuvos okupantus ir rimtai 
rengiasi darbui ir kovai,! 
kad padėti atstatyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.

Iš tų vienu balsu visų su
važiavimo dalyvių priimtų 
rezoliucijų aišku ir tai, 
kad yra norima įtraukti į! 
bendrąjį darbą dėl Lietu
vos išlaisvinimo visas lie
tuvių grupes ir atskirus 
žmones, kurie nori pasiau
koti šiam šventam tautos 
darbui ir kurie nėra parsi
davę Lietuvos žudikams — 
bolševikams.

Šiam tikslui Federacija 
pasiūlė Lietuvai Gelbėti 
Tarybai sudaryti projektą 
ir išrinko trijų asmenų ko
misiją, kad dėl tokios ta- 

I rybos sudarymo tartis su 
į kitų, nekatalikiškų grupių 
į veikėjais. Ši komisija jau 
tarėsi su sandariečių ir 
tautininkų veikėjais, kurie 
sutiko bendradarbiauti ir

j

į

Trumpai kalbant, Lietu
vai Gelbėti Taryba visuo
met stovės Lietuvos reika
lų sargyboje ir, svarbiam 
klausimui iškilus, darys a- 
titinkamus žygius: ruoš 
memorandumus, darys pa
reiškimus, reikale siųs de
legacijas ten, kur vienu ar

Kad toks centras didie
siems darbams dėl Lietu
vos nepriklausomybės dir
bti yra šiandien reikalin-

iždų.
“5. Tik tie Tarybos nu

tarimai vykdomi gyveni- 
man, kurie priimami visų 
ją sudarančių grupių pri
tarimu.

“6. Lietuvai Gelbėti Ta
ryba dirba tik tuos darbus, 
kurie turi aiškų ryšį su 
tautos pastangomis atgau
ti Lietuvos nepriklauso
mybę, visai nesikišdama į 
vidujinius Amerikos lietu
vių organizacijų reikalus”.

v •

v •

vyriausybėmis atstovauti 
visus Amerikos lietuvius 
ir, taip pat, reikalui esant, 
užlaikyti centralinį biurą, 
kurį turės finansuoti tary
bą sudarančios grupės to
kia dalimi, kokią reprezen
taciją jos turės Lietuvai 
Gelbėti Taryboje.

neabejoja. Dėl to svarbu, 
kad jo užuomazga yra pa
daryta ir reikia tik palin
kėti, kad jis neirs, bet stip
rės. Svarbu tad, kad Lietu
vai Gelbėti Tarybą suda
rantieji žmonės, darydami 
bet kokį žygį, turėtų gal- 
vo;vosp Lietuvos himno (ku
ris Lietuvoje jau draudžia
mas) žodžius: “...Ir šviesa
ir tiesa mūs žingsnius te- j 
lydi... Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!”

L. šimutis, Fed. Sekr.

Percy Tibble, Anglijoj, 
rodo vaikų žaidžiamą pis
toletą su kurio pagalba su
laikė tris vokiečių nukri
tusius su orlaiviu lakūnus.



Antradienis, Rugpiūčio 20, 1940

Mergaitės Pareigos Tėvynei
(Šiek tiek sutrumpintas ra
šinys, paimtas iš “Atei
ties”, savo laiku buvo tai
komas Lietuvos mergai
tėms, o šiandien jis tinka 
ir išeivijos jauniesiems 
žiedams).

Tautos pranašas ir dai
nius Maironis dainavo apie 
gražią, skaisčią Lietuvos 
ateitį. Dainiaus žodžiai ne
buvo tušti. Lietuva, kaip 
kūdikis ant motinos ran
kų, išnešama į naują gyve
nimą, į gražų rytojų — ne
priklausomybę. Praėjo 
dvidešimt dveji metai ir 
vėl tėvynės padangę apsu
po tamsūs debesys.

Nors ir gerai ginkluotai, 
didelės drąsos, tačiau ma
žai tautai sunku atsispirti 
prieš daug didesnę jėgą. 
Lengviau kovoti, jei šalia 
stiprios fizinės jėgos tau
toje yra gilus religinis su
sipratimas, artimo meilė, 
pasiaukojimo dvasia.

Mergaitei skirta papildy
ti vyro atliktus darbus

Gertrude Hertting, 22 m. 
amžiaus, mokytoja, rasta 
nužudyta Los Angeles.

| Neretai ši jauna, vos pra
žydusi gėlė paskęsta tuš
čių svajonių sūkuryje, ne
reikšmingose smulkmeno
se ar tuščiuose žodžiuose. 
Manytum, kad tėvynės pa
laikymo uždavinius gali 
pilnai atlikti tik vyrai, o 
tačiau pamirštama, kad 
šalia vyro, geriausia tėvy
nės meilės kurstytoja yra 
kaip tik mergaitė. Vyras 
tame darbe apaštalauja 
daugiau apčiuopiamu dar
bu, mergaitė, moteris ty
liu, giliu žodžiu, dvasia. Iš 
kur tūlas vyriškis, dar bū
damas kūdikiu, išgirdo 
pirmus žodžius apie tėvy
nę, jos grožį, meilę? Kiek
vienas pasakys, kad iš sa
vo brangios motinos lūpų. 
Tačiau tik ta mergaitė, ta
pusi šeimso židinio kurs
tytoja, gali skiepyti tas 
gražias idėjas šeimai, kuri 
pati gerai supranta savo 
tiesiogines pareigas. Gyve
nimas daug duoda, tačiau 
daug daugiau reikalauja. 
O ypač iš mergaitės. Mer
gaitės laikui bėgant pa
šaukiamos į kūdikių sielas 
sudėti visas gražiausias 
dorybes, kurios anksčiau 
ar vėliau pasirodo viešame 
gyvenime.

Tautos atsparumui pa
laikyti reikalinga tampri 
vienas antro meilė. Tačiau 
dažnai kovoja brolis prieš 
brolį. O vis dėlto be vienin
gumo, be supratimo sveti
mų reikalų, ar užjautimo 
artimo laimėje ar nelai
mėje tautos gyvenimas ne
įmanomas. Vyrai bevaldy- 
dami tautą vis dažniau pa
miršta tas gražiąsias sie
los ypatybes. Todėl ateina 
valanda, kuomet mergaitė 
kviečiama papildyti tą šal
tą gyvenimą dvasiniais 
turtais. Ji turi įnešti gyve- 
niman daugiau šeimyninės 
šilimos, daugiau jaukios 
laimės. Tačiau ne viena 
jaunuolė pasitenkina vien 
išviršiniu savo grožiu, ma

dvasinėmis savybėmis: į- 
nešti į juos meilės, daryti 
švelniais, gražesniais. Vy
rai kuria daugiau medžia
ginę kultūrą, mergaitės 
tikslas kurti dvasinę kul
tūrą ir jungti ją su pirmą
ja. Jai, kuriai skiriamos 
šeimos židinio saugotojos 
uždavinys, kuri moka my
lėti, pasišvęsti, užjausti 
svetimą, gydyti žaizdas, 
kuri tyliai, be žodžių, su 
šventu džiaugsmu aukoja 
savo gyvenimą kitiems, 
Kūrėjas skyrė dar vieną 
svarbią pareigą — sudėti 
tuos savo darbus ant tėvy
nės aukuro.

Švenčiausias dalykas 
mergaitės gyvenimo prog
ramoje turi būti pareiga ir 
tos pareigos meilė. O ta
čiau kaip dažnai plušama, 
dirbama dienų dienas ir 
dejuojama laiko stoka, tuo 
tarpu tikrasis pareigos 
darbas lieka neatliktas. 
Taip yra dėl to, kad mer
gaitė dažnai pamilsta ne 
jai skirtą darbą, norėdama 
išsisukinėti iš pasitaikan
čių sunkumų, o savo šven
čiausią pareigą, tą darbą, 
kuris tarnauja priemone 
jos tolimesniam gyveni
mui, mergaitė dažnai pa
miršta, apleidžia. Pareiga 
yra tai, kas padaro mer
gaitę savarankiška, susi
pratusia jautria ir tyros 
sąžinės vaidilute. O tokių 
vaidilučių dabar mūsų tau
tai kaip tik reikia. Mūsų 
tėvynė lyg šaukte šaukia
si: “Duokite mums kilnių, 
suprantančių savo parei
gą, mokančių mylėti ir pa
siaukoti mergaičių, o tuo
met nebaisus mums bus 
joks priešas.

Bėgant su kasdieninio 
gyvenimo dvasia, atrodo, 
kad šių dienų mergaitė tė
vynei nieko neskolinga.

Arklių lenktynės, kurios vyko Hollywood Park. Jos duoda žiūrėtojams savotiško malonumo, ir prie to 
rengėjam pageidaujamo biznio. Kažin kas nukenčia, — malonumas ar biznis? Aišku, — kišenius.

jos siekius, praeitį. Ar tai 
nėra gražus pavyzdys mo
teriškam pasauliui. Ir da
bar mergaitė, moteris pri
valo stovėti šventų lietu
viškų įsitikinimų sargybo
je ir kūrenti skaidrią lietu
viškumo ugnelę.

Tačiau tokia paskirtis 

mergaitei nesunki tik tuo
met, kai jos pačios siela 
dega kilnia meile, kai ji 
persiėmusį gilesnėmis ti
kėjimo ir doros mintimis. 
Dorovė ir religija yra tė
vynės ir tautos kertinis 
akmuo, mergaitė— jų sau
gotoja. Jų pareiga su šven
tu ir didingu užsidegimu, 
kylant medžiaginei kultū
rai, tobulėjant technikai, 
kelti aukštyn tautos dva
sią, skiepyti visur ir visa
da tiesos meilę, ugdyti ti
krąjį krikščioniškumą 
kasdieniniame gyvenime. 
Kuomet mūsų tautos dva
sinė ir techninė kultūra 
bus lygioje aukštumoje, 
tuomet ir mūsų tėvynė, 
lyg pirmasis pavasario 
pumpuras, iškils savo gar
bingumu ir jokiam priešui 
bus neprieinama, nes stip
rios dvasios užslopinti ne
galima. Darbo laukai dir
vonuoja ir laukia didelių 
darbininkų. Tad visos lie
tuvaitės stokime į kilnų tė
vynės atnaujinimo darbą! 
Ypač dabar, kada mūsų 
tėvynėje liko pasmaugtas 
bet koks kultūrinis ir tau
tinis veikimas. Lai lydi vi
si keliai lietuvaites į lietu
viškus šeimyninius žydi
mus; į katalikiškas - lietu
viškas organizacijas ir lai 
dega artimo meilė žen
giant į šviesesnį tautos ry
tojų!

tydama, kad ir taip ji my
lima, ir dažnai jai patai
kaujama. Visiškai mergai
tė nepagalvoja apie savo 
vidaus pasaulį. Užtat ir 
Foersteris sako, kad nega
lįs be ypatingo liūdesio 
žiūrėti į gražų moters vei
dą. šiais laikais, kuomet 
gyvenimas šaukte šaukiasi 
žmogiškumo pilna žodžio 
prasme, mergaitės sieloje 
neturi būti vietos šaltam, 
save tematančiam egoiz
mui — ten turi nuolatos 
liepsnoti šventas, pilnas 
pasiaukojimo ir savęs išsi
žadėjimo artimo meilės 
aukuras. (Čia išeivijoje 
gražiausiai pasire i š k i a 
mergaitės pasišventimas 
tėvynės reikalams, kada ji 
savo širdį pakreipia prie 
savos tautos jaunikaičio). 
Tuomet galima pasakyti: 
“Per gražius šeimos židi
nius į laimingą tėvynės bei 
tautos ateitį”.

Šių dienų mergaitė, no
rėdama būti naudinga sa
vo tėvynei, negali būti ne
organizuota. Organizacija 
jaunuolės sieloje nustato 
planus, pagal kuriuos gali 
atlikti daug didelių darbų. 
Čia tarnaujama bendrai i- 
dėjai, gyvenama bendrais 
įsitikinimais, kas mergai
tės sieloje nustato gražius 
pagrindus dorovei ir religi
niam gyvenimui, nes nie
kados nebuvo šios sritys 
taip svarbios, kaip šian
dien.

Prisiminkime, kaip sun
kiai kovojo mūsų senosios 
mamytės už šventas idė
jas Lietuvoje, už lietuviš
kumą rusų priespaudos 
laikais. Su kokiu pasišven
timu ji mokė kūdikį skai
tyti iš lietuviškų malda
knygių. Ji diegė į kūdikio 
širdį kilnią religingumo ir 
lietuviškumo dvasią, pasa
kojo apie Lietuvos grožį,

ANT. TAMULIS.

PRISIMINIMAS
Menu, sesut, kaip tau sakiau sudie 
Ir gailesčiu sužeistas lūpas bučiavau, 
Menu ir skausmo ataras išlietas, 
žodžius: — sugrįžk, sugrįžk, brolau. 
Jaučiau, žirdis per daug tada mylčjo, 
Perdaug ir žodžiuos buvo jausmo; 
O tolumoj jūra nerimo, ičlo 
Ir vilnis vilnį piaustč.
Atsimenu ir tai, ką patylom šnabždė

jai:— 
Nuo kranto atplččč laivelį včjai 
Nuo kranto atplėtč laivelį vjai 
Ir nežč vis tolyn, tolyn.
Plačiau pirmyn jaunystė liejos 
Siela I* didelio gausumo tvino. 
Dabar žinau, kodėl verkiau až jos, 
Kodėl vėl Šiandien ji p lėto man krū

tinę. 

DRĄSUOLS

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Feljetonas rozalimiečių tarme

Vieno syk aš su draugės ėjo 
iš mokyklės namo. Būva labė 
salt, bet lads da visai plona bū
va. Priėjėm upė. Vėl sustojėm 
ir laukėm, kas pirms pradės ait, 
bet ni viens nein. “No, dabar 
kas bos drąsuols, kas pirma pa
reis par upė”. Bet vės mana 
draugė bije pėrm ait. Aš pama- 
nio, kad gal man lads užlaikyt, 
bu (nes) man jos nurodė nebe- 
plons. Aš i sako: “Aš pareis”. 
Vėl mana draugė man pagyrė, 
kad aš ti tikėrs drąsuols. U man 
kaip pagyrė, ti da labiau paime 
nors tapt drąsuol. Aš pradėjo 
par upė ait. Nors kinkos drebė
ję, bet vistiek ėjo. (Mat, bijojo, 
kad draugė nepradėtų man va
dint baikštuol, o ne drąsuol). Iš 
pradžios da lads ne taip lab 
braškėje, bet ko tolyn, to labyn. 
Ir tik vien kart triokšt, i aš pa- 
sijoto vandeny. Draugė pamate 
man įluzos, pradėję iš manės 
puokts, kad drąsuols jluža, bet 
pamatė, kad aš jo ko neverk, 
griebęs man traukt. Ti da labė 
giarė, kad vandens man būva 
tik lig krūtėn, o kad giliau ti

būtų “kaput”. Vis šlaps parėjo 
namo, o man mam da į dioržo 
paime už neatsargumo.

Daugiau jau niekad nebenorė
jo būt drąsuol.

Kazys Riauba, “A. S.”

SUSIŽIEDAVO
p. Kazys Vilniškis, Lietuvos 

Eksporto - Importo Bendrovės 
vadovybės naYys, buvęs “Ame
rikos” redaktorius ir adminis
tratorius yra apsukrus biznie
rius. J iš dalyvavo Lietuvos ben
drovės laivo nupirkime, aprūpi
no biznierius iš Lietuvos impor
tuotais produktais, o dabar, ka
da importas nutrūko, tai p. Ka
zys Vilniškis pasuko į kitą “biz
nio” šaką. Jis, kaip “Amerika” 
iraneša, rugpiūčio 11 d. susižie

davo So. Bostone, su p. Alena 
Podelyte, Šv. Petro lietuvių par. 
jaunimo draugijų nuoširdžia 
veikėja. Na, ar tai neapsukrus 
biznierius!

Sveikiname p. Kazį Vilniškį ir 
p. Aleną Podelytę ir linkime 
laimingiems sulaukti vedybų, o 
po vedybų malonaus ir saldaus 
gyvenimo.

Stud. Petras Kupraitis, buvęs 
Jaunimo Aidų “Darbininke” re
daktorius, šiomis dienomis kar
tu su kitais So. Bostoniečiais 
studentais išvyko “pavandravo- 
ti” Jung. Valstybėse.

Jis rašo:
“Dear Editor,
“Vakar dar buvau pas jus, o 

šiandien Jus sveikinu iš Niaga
ra Falls.

“Šiaip viskas ligi šiol gerai. 
Mūsų “džionksas” dar ritasi. 
Turime linksmų nųotikių.

“Sveikinu visus!
“Peter”

RENGIA BALIŲ
L. Vyčiai, So. Bostone, rengia

si turėti šaunų balių, tikslu pa
gerbti žymų sportininką Vyto 
Tamulį. Balius įvyks spalių mė
nesį.

J. Rogosz. Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA' ...

I.
Kunigas Silvestras sakykloje stovėdamas 

skelbė artymo meilę. Jo žodžiai plaukė lėtai, 
kaip tyliame upelyje vanduo. Tarpais stabte
lėdavo atsikosėt ir pailsėt, atsikvėpt. Tuomet 
į apie sakyklą stovinčius užsiklausiusius ti
kinčiuosius žiūrėjo ir taip maloniai į juos 
šypsojosi, jog kiekvienas jautė, kad toje gar
bingoje kunigo šypsenoje sukaupta visa jo 
siela.

Ir tuomet’ nušvitęs jo veidas daugiau sa
kė negu, kad jo iškalbingi žodžiai bylojo.

Kunigas Silvestras Užbaliuose klebonavo 
jau keturiasdešimt metų. Po jo akimi užaugo 
jau beveik dvi parapijiečių kartos. Visus sa
vo parapijiečius pažino ir šaukdavo pavardė
mis, o jų vaikus — vardais; žinojo kuo kas 
džiaugiasi, o kuo liūdi, parapijiečių džiaugs
mai buvo jo laimė, o jų liūdesiai jo — gedu
las; kas tik į jį žiūrėjo, ir nenorėdamas turė
jo pripažinti, kad tai buvo ne tik rūpestingas 
ganytojas, bet taip pat savo avelėms ir jau
trus tėvas.

Pro šalia sakyklos esantį langą, krito nusi
leidžiančios saulės aukso spindulys ir išsi

skleidė ant jo galvos. Rodėsi, kad aureolė ap
vainikavo tuos jo žilus, baltus kaip sniegą 
plaukus, tą liesą truputį įkritusį, pailgą iš
džiūvusį veidą, kurį vis dėlto aiškiai reikš
mingos akys lig šiol skaidrino.

Jis aiškino, kaip DIEVAS žmogų taip ne
paprastai numylėjo, kad net už jį leidosi nu
kryžiuojamas, mokė, kaip mes patys turime 
savo artymus mylėti; kilniais žodžiais aiški
no tą degančią mūsų širdyse šventą ugnį, ku
ri vadinasi meilė.

Tikėjimas ir meilė, — tai du vairai, du in
karai, dvi jėgos, kurios kad ir baisiausių au
drų blaškomos, žmogaus gyvenimo laivelį, 
nuo sudužimo saugo!

Bažnyčia buvo pilna. Tikintieji klausė, su
kaupę visą dėmesį. Nevienam atodūsis išsi
veržė iš krūtinės; ne vienai moteriškei gaili 
ašara akyse sublizgėjo; kartais nuo pat di
džiojo altoriaus iki chorų perbėgdavo tylu
tėlis garsas, kažkoks jaudinantis šlamesys.

Ne toli sakyklos, šalę klaupkų stovėjo vy
riškis: laibas, aukštas, šviesiaplaukis, mėly
nakis. Jis kaimiečių būryje skyrėsi ne tik sa
vo stuomeniu ir dailiu išmintingu veidu, bet 
taip pat miestiškais drabužiais ir inteligentiš
kais judesiais.

Tas pamokslo klausė atydžiai susikaupęs 
su nulenkta galva.

Po viškomis, po choru, tamsioje kertelėje, 
prie mūro prisiglaudusi, stovėjo viena mote
riškė. Iš jos veido bruožų nebuvo galima pa
žinti, ar tai buvo netekėjusi mergaitė ar te
kėjusi moteris. Augumo buvo vidutinio. Ap
sisegusi juoda, trumpa suknele, tokią pat 
prijuoste, užsisupusi pilka skepeta, kuri den
gė jos galvą ir pečius. Rankomis prilaikė 
skepetą prie veido. Iš to galima buvo spręst, 
ją bijojusią, kad kas ją nepažintų.

Kai kada atskleisdavo skepetos kraštą, ir 
tuomet pasirodydavo akys didelės, juodos 
šviečiančios, kurių žvilgsnis buvo nukreiptas 
į sakyklą. Valandėlę užtrukdavo ant žilos ku
nigo galvos, paskui nusileisdavo ant palei 
klaupkas stovinčio jaunikaičio.

Kiek kartų po viškomis kas sujudėdavo ar 
pasigirsdavo bent mažiausias šlamesys, ne
pažįstamoji tą akimirką visą savo veidą už
dengdavo ir galvą nužemintai nulenkdavo, 
rodėsi, kad skęsta gilioje maldoje.

Kunigas, iš sakyklos nulipęs, dar meldėsi 
prie žaliumynais ir gėlėmis išpuošto alto
riaus, pagaliau pasibaigė gegužinės pamal
dos ir tikintieji pradėjo eiti iš bažnyčios ir 
skirstytis namo.

Lauke temo.
IL

Kai po pamaldų iš bažnyčios išėjęs jaunas 
žmogus spraudėsi tarp valstiečių, visi prieš 

jį kėlė kepures. Turėjo jam jaust didelę pa
garbą, nes Stasys Kuzma, nors buvo jų so
džiuje mokytojas, savo gimimu visai nieku 
nuo jų nesiskyrė. Ir jis buvo ligšiol gyvenan
čio Užbaliuose valstiečio sūnus, tiktai besi
mokydamas iškilo aukščiau savo aplinkumos.

Stasys visiems atsakinėdamas mandagiai 
nuoširdžiai sveikinosi. Keletas sodiečių jį už
kalbino ir kažko paklausė, bet ilgiau kalbė
tis, matyt, jis neturėjo laiko. Kai tik pasiekė 
kelią, pagreitino žingsnius ir, į šalį pasukęs, 
laukų takais leidosi į baltuojantį dvarelį, 
kurs matėsi antrame kaimo gale.

Oras buvo šiltas, kvapus ir tykus. Banda 
iš ganyklų grįžo namo; paukščiai jau snau
dė savi lizduose; muselės liovėsi zirzenusios, 
— visa gamta ruošėsi maloniam miego poil
siui, saldiems sapnams.

Stasys žengė vis skubiai, norėdamas, kol 
naktis užklups, praeiti žydų kapines, kurios 
buvo šalia kelio. Nors buvo žmogus nebau
gus, bet tos nuošalios kapinės, apjuostos senu 
griūvančiu mūru, pristatinėtos stačių akme
ninių ir medinių stulpų; žymi jų dalis buvo i- 
ki pusiau sulindę į žemes ir pridengti ne pa
prasto dydžio senais ąžuolais, kurie kapinė
se stovėdami, kaip šikšnosparniai išskėtę ant 
jų savo juodus sparnus, jaukios nuotaikos 
nedarė. Todėl kiek kartų jis nakčia tenai pra
eidavo, visuomet bėgo sparčiai, tarsi norėda
mas išvengti barzdotų nabašninkų, kurie čia 
jį galėtų pamatyti ir vytis. (Bus daugiau)



s

Earl G. Harrison, Teisingumo Departamento A- 
teivių Registravimo Direktorius, skelbia 15 klausimų, 
kuriuos ateiviai turės atsakyti per ateivių registravi
mą, kuris prasidės rugpiūčio 27-tą dieną ir baigsis 
gruodžio 26-tą dieną, 1940 m.

Į dvi ar tris savaites prieš ateivių registravimą 
bus galima gauti kopiją ateivių registravimo blankos, 
ji vadinama “specimen form”. Šitos formos nėra ak- 
tuališkos registravimo blankos, bet jos parodo klausi
mus, kuriuos kiekvienas ateivis turės atsakyti kuomet 
užsiregistruos.

Ponas Harrison, pranešime ragina, kad “kiekvie
nas ateivis privalo gauti kopiją šitos blankos, parsi
nešti į namus ir atsargiai perskaitęs, namie išpildytų. 
Vykstant į paštą registruotis patartina jam nusinešti 
šitą kopiją su savim. Tas palengvins ir pagreitins re
gistravimą. Su atsakytais klausimais po ranka, jis ga
lės greitai ir lengvai paduoti reikalaujamas informaci
jas pašto darbininkui, prie tų informacijų prisiekti ir 
pasiduoti pirštų - antspaudos nuėmimui”.

“Kuo atsargiausia teisingai atsakykite šituos 
klausimus”, p. Harrison toliaus pataria. “Jeigu pats 
neturi reikalaujamų informacijų kreipkis prie gimi
nių, draugų, pažįstamų, prie socialės gerovės įstaigos 
arba prie kitos atsakančios organizacijos dėl pagalbos. 
Taipgi peržiūrėk visas senas popieras ir senus rekor
dus. Ateivių Registravimo Įstatymas sunkiai nubaus 
ateivį, kuris neteisingas informacijas paduos. Toks a- 
teivis bus baudžiamas 6 mėnesiams kalėjimo ir $1,000 
piniginės bausmės. Toliaus, ateivis taip nubaustas į 
penkis metus po atvykimo į Jung. Valstybes bus išde- 
portuotas”.

“Nepiliečiai turi suprasti”, sako p. Harrison, “kad 
šitas daroma apsaugoti šalį, kuri juos priėmė ir jiems 
davė prieglaudą nuo persekiojimų; šalį, kuri jiems da
vė fiziškos apsaugos ir progą užsidirbti pinigų pragy
venimui. Ir aš tikiu, kad jie patys supras ir įvertins 
skirtumą dvasioj ir būde mūsų registravimo nuo viso
kių registravimų kitose šalyse. Kaikuriose šalyse — 
jeigu buvai ateiviu — tau buvo įsakyta vykti į polici
jos stotį. Tas niekad nebuvo daroma Jung. Valstybėse. 
Šitoj šaly gali užsiregistruoti savo pašte. Ir per savo 
paštus, mūsų valdžia kiek tik galės tau pagelbės. Kiek
vienas nepilietis turi registruotis, už jį kitas negali tą 
atlikti. Nepiliečio pirštų - antspauda bus imama tik 
pašte, niekur kitur. Tik asmenius jaunesnius 14 metų 
amžiaus jų tėvai ar legalūs globėjai galės užregisrtuo- 
ti. Lai niekas šituo reikalu nesamdo jokių žmonių, ad
vokatų, įstaigų ir tt., ir nemoka nei vieno cento už pa
tarnavimą niekam kitam. Už registravimą nereikės 
mokėti nė vieno cento”.

“Gal kaikurie ateiviai mano, kad informacijos, ku
rias jie pristato registravimo laiku, bus vartojamos 
prieš juos kaip nors. Pavėlinkite mums atkartoti apie 
tai. Įstatymas reikalauja, kad ateivių registravimas 
veikia nuo tos minutes, kada nepilietis paduoda infor
macijas apie save pašte. Nieks prie rekordų negali pri
eiti be tam tikro leidimo nuo Jung. Valstybių Genera
linio Prokuroro. Kiek bus galima, privatiški ofisai 
pašte ir ne viešos vietos, bus tam tikslui vartojamos. 
Pašto darbininkas tik priims visas informacijas, jis 
jas laikys konfidenciališkai, jam nepavelinta tyrinėti 
ar egzaminuoti nepilietį, kuris prie jo atvyksta regis
truotis. ARD.

išvažiavimas bus paskutinis už
baigimo vasaros linksmybių 
laukuose.

Klebonas Kun. I. Kelmelis.

C. BROOKLYH. H. Y.
SUTUOKTUVES

Rugpiūčio 11 d., susituokė 
Anelė Reižiūtė su Jonu Jurkevi
čium. Kadangi jaunoji priklau
so prie parapijos choro, tai nors 
ir ne pilnas choras pagiedojo 
Veni Creator, o p. B. Brundzie- 
nė įspūdingai giedojo Avė Ma- 

! ria ir Panis Angelicus. Pažymė-

P-

įvykis įvyko Clinton, Mo., pasiimdamas mirtin ir vai-įtina. kad šliūbą teikė lietuvių ___viii.___ 4-___ — „IAutomobilius po traukinio ratais. Šis nelaimingas kalboje, kas jau yra retenybė, 
pokylyje dalyvavoruotoją ir automobilio pasažierius.

Rytinių Valstybių Žinios
f NEWARK.N.l

Švenčiausios Trejybės lietuvių 
parapijos piknikas įvyks 1 d. 
rugsėjo (Sept.) puikiausioj vie
toj New Jersey, taip vadinamoj: 
“Meadow Grove”. Gražus ūkis, 
miškas ir teka mažas upeliukas. 
Vieta parinkta su visokiais pa
togumais šokiams ir kitokiems 
žaislams. Bus leidžiama dova
nai labai gražus Radio. Žaidi
mai ir įvairi programa bus ve
dama vargonininko Burkes. Or
chestras bus parinktinis toms 
iškilmėms.

Kelio nurodymas į pikniką: 
Iš Newarko karais važiuoti rei
kia Route 29 į Union, perva-

(b) Aš atvykau

1.

2.

3.

Pranešimas Moterims!

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO
15 KLAUSIMŲ

(a) Mano vardas yra ...........-...........................-.............................
(pirmas arba krikštavardis) (Vidurinis Vardas) (Pavardė)

(b) Aš atvykau į Jung. Valstybes po vardu..................................
(c) Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais.........................

(paduok vardą po tėvais, jeigu ištekėjusi moteris, profesio
nališkus vardus, pramanytus vardus, ir kitokius var
dus) : ........................................ -..................................................... —

(a) Aš gyvenu....................................................................................
(gatvės adresas ar kaimo kelias) (miestas) (Apskritis) 
(Valstybė).

(b) Mano pašto adresas yra...................
(Paštas) (valstybė)

(a)

(b)

Aš gimiau ...............-........................................ .............. —-----
(Mėnesis) (Diena) (Metai)

Aš gimiau (arba netoli) ...........................................................
(Miestas) (Apskritis) (Šalis)

4. Esu pilietis ar pavaldinys
(Šalis)

5. (a) Esu (pažymėk vieną): (b) Mano ženybinis stovis yra
(pažymėk vieną): 

Vyriškos Moteriškos Pavienis (ė).........  Vedęs (usi)....
Gilutis........ Gimties........ Našlys (ė)......  Persiskyręs(usi)....

(c) Mano rasė yra (pažymėk vieną): Balta........ Juoda........
Japoniška.......  Kiniška........ Kita........ ,

6. Esu............pėdų............colių ūgio, sveriu......... svarų, turiu.........
(spalva)

akis.plaukus, ir 
(spalva).

7. (a). Paskutinį sykį atvykau į Jung. Valstybes
I

rr
' r* (mėnesis. diena ir metai).

(uostas, ar įvažiavimo vieta)

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

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

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

Laiškus prašome siųsti sekančiu antrašu:
SISTERS OF ST. CASIMIR 

VILLA JOSEPH MARIE 
NEWTOWN, PENNA.

Vestuvių 
daug publikos.

Jaunavedžiai išvažiavo atosto
gauti į Atlantic City. Linkėtina 
jiems ilgo ir gražaus šeimyniško 

Į gyvenimo.

I

žuoti “Flagship” iki pirmos1 
traffic light ,pasukti į kairę, ir 
važuoti tiesiog Springfield Avė. 
iki E. Broad St. Pasukti į deši
nę ir važiuoti tiesiog apie pusė 
mylios iki Division Avė.; pasuk
ti į kairę, Division Avė. ir va
žiuoti keli blokai į pikniko vie
tą. Iš Elizabeth ir Linden reikia 
važiuoti Route 28 į Cranford, 
N. J. ir paklausti apie Meadow 
Grove, tai kiekvienas žmogus 
parodys kelią. Iš Newarko bu- 
sas eis nuo bažnyčios 11 valan
dą. Kelionė ir į parką įėjimas 
75 centai; taip įžanga bus 35c.

Nuoširdžiai kviečiu visus savo 
parapijiečius ir kaimynus at
vykti į minėtą pikniką, nes šis

(^ardas laivo, Laivo Kompanijos, 
ar kitą transportacijos būdą).

(c) Aš atvykau kaip (pažymėk vieną): Keleivis-.......Laivo į-
gulos narys.......  Pasislėpėlis laive------ Kitas .....................

(d) Aš atvykau į Jung. Valstybes, kaip (pažymėk vieną):—
Pastovus Gyventojas............Svečias..............Studentas.........
Sutarties pirklys............Jūreivis..............Svetimos valdžios
oficialas ........ Svetimos valdžios oficialo darbininkas........
Kitas —......,......... .—

(e) Aš pirmą sykį atvykau į Jung. Valstybes ........................
(Mėnesis)

(Diena) (Metai).
(a) Iš viso išgyvenau Jung. Valstybėse - 

Aš ketinu apsiūkti Jung. Valstybėse 
(pastoviam apsigyvenimui ar kaip ilgai’ketini būti). 

Mano paprastas užsiėmimas yra ... 
Mano dabartinis užsiėmimas yra 
Mano dabartinis darbdavys yra ...

Kurio adresas yra ............................
(gatvės adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Valstybė) 

ir kurio biznis yra........................................................................
10. Aš esu, arba buvau per pastaruosius penkis metus užsiėmęs, 

ar ketinu užsiimti sekančia veikla.
Apart kitų informacijų, paduok narystes ar veiklą klu
buose, organizacijose, arba draugijose ...............  ................

8.

9.

(b)

(a)
(b)
(c)

11. Mano kariška ar jūreiviška tarnyba buvo

/

• f

C •

metų.

LIETUVIAI PASAULINĖJE ' 
PARODOJE

Šv. Jurgio par. choras, veda
mas muz. J. Brudzos, gavo pa
kvietimą iš American Common, 
dalyvauti - išpildyti dainų pro
gramą Pasaulinėje Parodoje 
rugpiūčio 24 d. nuo 8 ligi 9:15 
vai. vakare. Nors ir vasaros lai
ku, bet choras praktikuoja 3 
kartus savaitėje, kad gražiai 
pasirodyt svetimtaučiams. Kaip 
girdėt, choristės žada pasipuoš
ti lietuviškais rūbais.

Bus ir lietuviški - tautiški šo
kiai, kuriuos išpildys L. Stilso- 
naitės - Antanavičienės šokikų 
grupė. Padainuos solo ir A. Va
siliauskas. Kanklėmis pagros 
senas kanklininkas ir kanklių 
dirbėjas J. Sadauskas.

Apie Amerikos lietuvių atsi- 
žymėjimus ir nuveiktus šioje 
šalyje darbus, bei apie Lietuvą, 
jos istoriją ir kultūrą supažin- 
dys klausytojus kun. K. Žvirb
lis, nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Jis kalbės anglų kalboje. Dalis 
programos, kaip girdėti, bus 
transliuojama per radio. Įėji
mas į šį koncertą nemokamas.

Tą pat dieną ir toje pačioje 
vietoje bus ir lietuviška parodė
lė.

■

Lietuviai lankydami tą dieną 
parodą, turėtų 
progos.

Šiuo reikalu 
jaunoji ponia 
Kulbokienė.

ture, literature. prosperity and 
development of their native 
land; and

Whereas, A very large number 
of Lithuanian people, residing 
in Waterbury, have relatives 
and friends now residing in 
Lithuania; and

Whereas, The residents of 
Waterbury, of Lithuanian des- 
cent, have been, are and will be 
true and loyal citizens of the 
United Statės of America; and j 

Whereas, Many Lithuanian 
peopleą residents of Waterbu- 
ry, who have been born in Lith
uania. and they and many other ca 
Lithuanian people vvho have: 
other Lithuanian people who 
have relatives and close friends 
in Lithuania, štili have and 
cherish a great love and affec- 
tion for their native landi and

independent republic, with a 
great and ruthless power, and 
severely condemn the Union of 
Socialist Soviet Republic (Rus
sia) for its ruthless seizure of 
a small, helpless nation, wh‘ich 
had always loved and cherished 
its independence 

Į And it is 
! That a copy 
‘ be sent to 
i Franklin D.
dent of the

i America, and to the Honorable 
Cordell Hull, Secretary of Statė, 
of the United Statės of Ameri-

further resolved, 
of this resolution

His Excellency, 
Roosevelt, Presi- 
United Statės of

By the committee, 
Joseph R. Gelgaudą, 

Anthony Lozdauskas, 
Thomas Matas.

- ...__ ■ i
i
1BROOKLYN.N.Y
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(šalis) 
........................ iki...... ..................

(laiko) (laiko)
pirmų pilietybės popierų Jung. 
... (have not) ............ Aplikaci-

. , ---- ~---------------------- Nuo
(kokiame skyriuje)

12. Aš prašiau........ (have)........
Valstybėse. Neprašiau....
jos laikas................
Pirmos pilietybės popieros gautos ...........................................

(laikas) (Numeras)

nepraleisti šios

daug darbuojasi
Elena Vizytė-

WATERBURY, CONN.

PRAKALBOS PUIKIAI 
PAVYKO

Rugpiūčio 12 d. 1940, sureng
tos prakalbos ALRK Federaci
jos New York apskrities, pui
kiai pavyko. Publikos prisirin
ko pilna Apreiškimo par. sve
tainė. Kalbėjo kun. N. Pakalnis, 
“Amerikos” redaktorius J. 
Laučka ir ugningasis kalbėtojas 
kun. J. Balkūnas. Kalbėtojai pa- 

j tiekė naujausius pranešimus iš 
Lietuvos. Kun. Balkūnas kvietė 
visus, kad prisiektų savo širdy
je ir kad keleriopai aukuotų sa
vo centus ir dolerius Tautos 
Fondui, kuris nutarta atgaivin
ti. Ant greitųjų aukų suaukota 
$103.00. Tokius susirinkimus 
nutarta šaukti karts nuo karto 
ir bendrai pasidalinti, nors ir 
liūdnais Lietuvoje įvykiais ir 
daryt pastangas, kad Amerikoje 
gyvenanti lietuviai rūpintųsi 
Lietuvos išliuosavimu iš po rusų 
komunistų letenos. J. B.

I

(Miestas) (Valstybė) 
Padaviau prašymą dėl natūralizacijos......................................

(laikas) (Miestas) (valstybė) 
Aš turiu sekančias pažymėtas gimines, gyvenančias Jung. 

Valstybėse: —
Tėvą(us)............ Vyrą ar Žmoną............ Vaikus .................
'(nė vieną, vieną ar abu) (Taip ar ne) (Skaitlių) 

14. Aš buvau............areštuotas ar apskųstas ar nubaustas už ko-
nebuvau ............ kį prasikaltimą (arba prasikalti

mus). Tie prasikaltimai buvo: 
Už ką—Suareštavimo diena—Suareštavimo vieta—Kaip daly

kas užbaigtas

13.

15. been) nariu ir 
nebuvau (have not been) 

veikiau į (narys jų, oficialas jų, ar darbininkas už) orga
nizacijų, atsidavusių pilnai ar iš dalies savo įtekme pas
tūmėti ar remti svetimos valdžios politišką veiklą, viešus 
santykius, ar viešą nusistatymą (policy) ...................

Per pastaruosius penkis metus buvau (have

Whereas, Since time imme- 
morial, the Lithuanian people 
cherished and lived for freedom 
of democracy, expression of 
opinion, freedom of discussion, j 
freedom of religion and free 
interprise; and

Whereas, The Lithuanian peo
ple have always fought, pro- 
tested and rebelled against ’ 
autocracy, despotism and dieta-1 
torship and have always op- 
posed and objected to regimen- 
tation of įndustry and agricul- 
ture and

Whereas, the Union of Social- 
ist Soviet Republic (Russia) 
has unlawfully and withouth 

Į right, seized the control of the 
govemment of Lithuania and 
was the instigator and produe-

Rugpiūčio 3 d. įvyko Lietu- jng cause of a farce or pret- 
vių Piliečių Politiško klubo su- ende(j eleetion, as a result of 
sirinkimas. Dalyvavo daug na- which, certain alleged Com- 
rių. Nariai rimtai apkalbėjo mUnists were eleeted to office; 
Lietuvos padėtį. Keli komunis- and 
tėliai jautėsi labai nejaukiai,! Whereas, the newly eleeted
kada pradėjo svarstyti ir smer- officers voted to amalgamate 
kti Lietuvos užgrobikus So- and merge and did merge with 
vietus. Išrinkta komisija pa-L^e Union of Socialist Soviet 
ruošti protesto rezoliuciją, kas Repine (Russia).
ir buvo padaryta. Now, therefore, be it resolved,

Mes skaitėme laikraščiuose, I «phat the Lithuanian Citizens 
kad bolševikiškos tankos bei Į politica.1 Club, Ine., go on record 
sunkvežimiai pavertė Lietuvos 
sostinės gatves į arimą; visur 
užplūdo alkani driskiai kanapai.

Klūbiečiai pasisakė esą mylį 
demokratinę tvarką ir laisvę, 
kurią garantuoja Lietuvos kon
stitucija, ir pasižadėjo kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės atgavimo.

Geros valios lietuviai tautie
čiai. kurių širdyse dega tėvynės 
meilė, susibūrkime krūvon, iš
varykime iš lietuviškų organiza
cijų ir draugijų tuos niekšus ko
munistus, kurie džiaugiasi, kad 
jų vienminčiai pardavė Lietuvą; 
meskime lauk komunistų šlamš
tus.

Klubas priėmė šiokią protesto 
rezoliuciją:

Whereas, The Lithuanian peo
ple of the city of Waterbury, 
statė of Connecticut. United 
Statės of America, are greatly 
interested in the welfare, cul-

as opposing and protesting and 
strenuously objecting to this! 
sham merger of a free andl

Juozas Kas'mskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmaoinai dėl visokių reikalų.

— i ■, ...—■•a

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' $3.00 metams

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

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

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

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



SVEIKATOS DALYKAI

I

Tėvas Damienas

WESTF1ELD, MASS.

KAS GIRDĖTI, LIET U VIŲ 
KOLONIJOSE

Vyskupas Maigret su jais ke 
liavo parodyti naujas vietas ir 
laivas plaukė pro Molokai salą. 
Tada Tėvas Dtmienas nežinojo, 
kad čia už 9 metų gyvens ir 
mirs už kilnų tikslą. Jo parapi
ja ant Hawaii salos buvo apy
linkėje veiklaus ugniakalnio.

i Nuo vieno galo parapijos į ki
tą buvo trijų dienų kelionė. Per 
7 ar 8 metus nebuvo apsigyve
nusio kunigo. Nebuvo bažnyčios 
ar koplyčių ir teko keliauti kai
mas nuo kaimo laikyti šv. mi
šias grintelėse arba lauke ant 
kalno krašto. Jis buvo darbštus 
ir stiprios sveikatos. Mylėjo 
dailidės amatą ir pats daugiau
siai prisidėjo prie koplyčių sta
tybos. Jo rankos nesibijojo sun
kaus darbo ir greitai organiza- įvairias apsigynimo lindynes prie Panamos kanalo, kad 
vosi parapija.

Susirgo jo draugas, Tėvas . ,............................. . ..... . ..... , . ... kad Karalienes giminaite ir gar- kutmis kartas kai Tėvas Da-
Kliementas, kaimyninėje para- D I •....„_ ~ . įsus Honolulu advokatas turėjo mianas mate savo parapiją ant
pijoje ir Tėvas Damienas pata- . • 'u i T •, •-> -i_ , , . .. . i raupus ir buvo nusiųsti i Molo-,Hawan salos. Laike iškilmiųL’fan manvtnci naraniinmis • i

vyskupas kalbėjo apie sunkią 
padėtį raupsuotųjų ant Molokai. 
Greitai 4 jauni kunigai pasi
siūlė ten darbuotis. Tėvas Da
mienas buvo išrinktas. Be jo- 

mais. Vėliau sveikiems buvo tas kio prisirengimo už dviejų va
landų jis jau buvo ant laivo su 
vyskupu ir 50 naujų ligonių ke
lionėje į Molokai. Vyskupas jį į 
naują darbą įstatęs sugrįžo į 
Honolulu miestą.

Dažnai mes girdime mo
tinas kalbant apie davimą

įrodo savo nešvarumą ne- 
švaria išžiūra. Tiktai mui- 

vaikams ką nors valgyti ’las ir vanduo negali išva- 
tarpe valgių. Valgyme tarp. lyti odos. Tas tik nuvalo 

—1_;.. -----—"■'“‘■nešvarumą nuo viršaus,

Katarina de Veuster buvo ūki
ninkai ir išaugino 8 vaikus, dvi 

Visame pasaulyje šiandien seseris ir du kunigus. Juozas, 
garsi yra Molokai sala. Ten virš, taip buvo krikštytas. Tėvas Da- 
50 metų atgal darbavosi ir mirė mienas. Nuo jaunų dienų mylėjo 
raupsuotojų apaštalas Tėvas• dvasišką gyvenimą. Sulaukęs 19 
Damien. Per savo mirtį jisai pa- Į metų, įstojo į Saldžiausių Šir- 
kreipė žmonijos akis į nelaimin- * džių Jėzaus ir Marijos vienuo- 
gą stovį raupsuotųjų ir pašaukė lyną, kur jau turėjo brolį Tėvą 
juos į pagelbą. Dabar raupsuo- Pamphile. Jisai priėmė vardą 
tojams yra sveikesnės ir rami- Šv. Damiano, didvyriško gydy- 
nančios aplinkybės — geri na- tojo Azijoje 4 šimtmetyje, kurs 
mai, sveiki valgiai, gydytojai,' sykiu su broliu Kosmu, mirė už 
ligoninės, ir pasišventę kunigai. Tikėjimą. Judviejų vardai mi- 
ir seserys. Tarp Dievą tarnų y-’nimi kasdien šv. mišiose, 
ra ir mūsų Sesuo Marija Ona, 
kuri savo uoliu pasiaukojimu J skirti keliauti į Hawaiian Salas 
tęsia darbą, kurs buvo taip la- įr tarp jų buvo Tėvas Pamphile. 
bai arti Tėvo Damien širdies.

Tėvas Damienas gimė sausio nės liga ir šitas jaunas kunigas, 
3, 1840, Belgijos kaimelyje, I eidamas dvasiškas pareigas, ir- 
Tremeloo, 6 mylios nuo Louvain1 gį susirgo bet nemirtinai. Ne- 
miesto. Jo tėvai, Pranciškus ir (žiūrint, kad dar nebuvo kuni-Į

'gas, Juozas pasisiūlė brolio vie-
■ ton važiuoti ir viršininkai suti

ko. Per 5 mėnesius,
vu. Du mėnesiu po atvykimo į 
Honolulu, vyskupas Maigret jį 
įšventino į kunigus ir jis laikė 
Primicijas Sekminių dieną 1864 
metais.

Po kiek laiko Tėvai Damienas 
ir Kliementas, abudu nauji ku
nigai, buvo skirti į Hawaii salą.

Mfflbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

Dešimts misijonierių buvo

Tada Louvain mieste kilo šilti-

Compliments of 

TARLOW BROTHERSCO.

Jung. Valstybių kariai, kad ir karštame ore, daro

reikale, būtų galima naudotis.

valgių nereikia pratint • 
normaliai sveikus vaikus,; bet neisima iš odos skylu- 
bet jeigu jūsų vaikai yra čių. Prieš gulsiant vakaro 
1 1 • • • V • 1 V • 1*11labai gyvi t--------
tik jėgų turi, arba jeigu jie lu 
turi mažus apetitus, nebus cream. Tas paliuosuos ne
bloga jeigu bus duota švarumą ir išvalys skylu- 
jiems keletas vynuogių, 
arba graham krekerių ar
ba kas nors tokio biskį su
valgyti, bet jiems nereikia 
duot, kad godžiai ką nors 
privalgytų, kada ne laikas. 
Neakstink jų apetito su 
duona ir vaisių košele ar
ba syrupu ar pyragu. Te- lio nesveikavimų ir gyve- 
gul jie įsipratina valgyt tik nimas vėliau lieka neken- 
kada laikas valgyti ir pa-! čiamas.
tirsit, kaip jų abelna svei- tokiems nuodams rinktis, 
kata žymiai pagerės.

Nešvari oda nevisada pa- linti. Neišpasakytai daug 
i ligų galima susekt, kurios 

nuo užkietėjimo.
Pradėk tuoj valyt savo sis
temą nuo tų pavojingij 
nuodų. FLIS.

ir žaidžia kiek numazgok veidą geru mui- 
ir ištepk geru cold

• tęs. Jeigu nori švarios svei-
• kos odos, taip reikia dary
ti kas vakaras.

i

I

Nerizikuok su užkietėji
mu, nes užkietėjimas siun
čia nuodus po kūną, kas 
paskui priveda prie dauge-

Juo ilgiau leisti
rė. kad manytųsi parapijomis. 
Tėvo Damieno nauja dirva bu
vo daug didesnė, turėjo 180 my
lių ilgumo ir platumo. Trūko 6 
savaitės atlankyti visas dalis 
pėščias gyvuliu ar laiveliu. Vie
noje sunkioje 4 dienų kelionėje ,,

, . ... ... .. uždrausta ir net negalėjo antper kalnus, miskus ir juras, jis 
krito be sąmonės iš nuovargio 
ir kraujo išsiliejimo. Tikintieji

I

keliavo lai-

167 Centre Street Brockton, Mass.

kai. Įvykis sumažino kitų bai
mę ir už metų atvažiavo į salą 
500. Pirma ligoniai galėdavo 
gyventi ant salos sykiu su savo 
vyrais, moterims, ar pažįsta-

tuo ilgiau ims juos praša-

pasišventimą kenčiančiai žmoni
jai. ‘ _________ _____ 
meilės, kaip tas, kuris guldo sa
vo gyvybę už prietelius”.

Jurgis Jonas.

“Niekas neturi didesnės Pae^na

salos atsilankyti.

Padėtis ant Molokai buvo bai- 
jį radę atgaivino ir jis jų kai- si visais atžvilgiais. Raupsuotie- 
melyje suteikė dvasiškus patar- ji gyveno mažose, drėgnose 
navimus ir pradėjo koplyčios grintelėse, padarytose iš žolės, 
statymą. Parapija taip augo, 
kad vėliau vyskupas atsilankė 
ir paskyrė pusę jos kitam mi
si jonieriui.

Šitais laikais Hawaiian salose 
platinosi baisi raupų liga. Sau
sio 3, 1865, valdžia išleido įsta
tymą atskirti raupsuotus nuo 
j sveikų. Šitas labai nepatiko vie- 
i tiniams Hawaiian žmonėms, 
i kurie buvo prisirišę prie šeimy
nos ir nebijoj su nesveikais na-

.

riais tame pačiame name gy
venti. Valdžia paskyrė 6,350 
margus žemės Molokai saloj, 
klonyje, kur buvo derlingiausia 
žemė salose ir. puikus oras. Ji 
klaidingai manė, kad ligoniai 
galės savo pačių rankų darbu 
išsilaikyti. Žmonės slėpėsi ir ne
norėjo eiti į Molokai. Atsitiko,

Compliments of
s AVON COLE CO. |

Avon, Mass.
SSSTOSS««SSS»M3SX3SXJS30SSSX3SSSSS3656XS6363C«3SXSO£S6SCKSS3ęWXS^

šakų arba cukrinių nendrių la
pų, kurios buvo atviros vėjams 
ir lytui. Blogas oras galėjo jas 
nupūsti ir panaikinti. Ligoniai 
gulėdavo ant nuogos žemės ar
ba ant žolinių ragažių. Valgis 
buvo prastas ir trūko vandens^ 

j Nebuvo apsigyvenusio gydytojo 
I ir katalikų kunigo. Kartas nuo 
j karto kunigas ten atsilankyda- 
|vo tik laikinai. Žmonių doriš-1 
kas gyvenimas buvo labai lais
vas.

JOHN HICKMAN

Roofing — Ali Work Guaranteed
46 Ford St., Tel. 599 Brockton, Mass.

Atsitiko taip, kad Tėvas Da
mienas pas juos atvažiavo gy
venti iki gyvos galvos? Ant kai
myninės Maui salos įvyko nau
jos bažnyčios šventinimas ir su- 
lyg vyskupo pakvietimu Tėvas 
Damienas ir daug kitų kunigų 
atvyko į iškilmes. Buvo tai pas-

Compliments of

KEITH OIL CORPORATION

taKKK9CSXSXXXXXXXXXXXXXX9SXXXXXXXXXXXXXX3(XXXS^^

BAY STATĖ MERCHANTS
NATIONAL BANK

OF LAWRENCE

Member Federal Deposit Insurance Corporation

F. M. & T. E. ANDREW

Insurance — Investments — Real Estate

LAWRENCE, MASS.

VVESTFIELD MUTUAL INSURANCE AGENCY
w

R. V. WILCOX

DAUG ĮDOMUMOv

DARANT REKORDUS NAMIE!
Pirmą naktį, Tėvas Damienas 

gulėjo lauke po medžiu arti ma
žos koplyčios. Čia buvo jo lova 
per 6 savaites kol pasistatė sau 
namą. Jisai greit ėmėsi visokio 
reikalingo darbo. Pagerino ka
pinių stovį. Lavonai buvo au
dekluose suvynioti negiliai pa
laidoti taip, kad šunys ir lauki
nės kiaulės juos iškasdavo. Tė
vas Damienas buvo netik dva
sios vadas, bet dailydė kartinin- 
kas, laidoto jas ir gydytojas. Per 
kelis metus jisai padarė arti vi
sus karstus. Sakoma per jo bu
vimą ant salos, jis jų padarė 
1,000 ų daugiau, 1,600 ligonių 

1 palaidojo. Kada atvažiavo bu
vo 800 raupsuotojų, kurių skai
čius vėliau padidėjo. Jisai pa
statė dvi koplyčias ir trečią ant 
kito šono kalnų, tarp sveikų gy
ventojų, kurie gavo savo vietin i 
kleboną. Tėvas Damienas paty
rė daug sunkumų su valdžia, 
kas link raupsuotojų reikalų, 
bet jis nesiliovė kovojęs iki mir
ties dėl tų nelaimingųjų.

Po 12 metų jisai pats pagavo 
raupus ir nuo to laiko pradėda
vo pamokslus su žodžiais “Mes 
Raupsuotieji”. . Vyskupas jį 
siuntė į Honolulu gydytis ligo- ; 
ninėje, kur darbavosi Pranciš
konės Seserys iš Jungtinių 
Valstybių. Nepavyko gydytis ir 
sugrįžo į savo darbą į Molokai. 
Nežiūrint ligos nenustojo dar- 

: buotis iki visai negalėjo, koks 
mėnesis prieš mirtį. Jo nelaimė
je atvažiavo pagelbininkai tarp 
I kurių buvo Ira Dutton, geriau 
žinomas kaipo Brolis Juozas. Jis 

i atvyko iš Jungtinių Valstybių ir 
buvo kareivis, atsivertėlis į ka- 

j talikybę, kuris ant Molokai dar- 
. bavosi 44 metus. Atvažiavo irgi 
įdu kunigai ir vienuolių. Jų pri
buvimas labai palinksmino Tė
vo Damieno paskutinias valan- 
das.

i Mirtis artinosi ir jis pats tą 
gerai suprato. Rodydamas ran
kas kun. Wendelin sakė: “Žiū- 

. rėk į jas. visos žaizdos gyja ir 
oda darosi juoda, — tai mirties 

(ženklas, kaip pats gerai žinai.
Žiūrėk į mano akis. Aš esu ma
tęs tiek daug raupsuotojų mirš
tant, kad neklystu. Mirtis neto
li.” Jisai ramiai mirė bal. 15, 
1889 m. ir buvo palaidotas po 
medžiu, kur pirmą naktį ant sa
los jis gulėjo. Tai buvo jo no
ras. 1936 m. Belgijos valdžia iš
kasė karstą ir parvežė į gimti
nę.

Visas pasaulis jį gerbia už jo

iI

J

Westfield, Mass. s

Compliments of

VITRIFIED WHEEL COMPANY

Westfield, Mass. I

s?

F. H. SARGENT <& SON

Poultry Feeds, Grains and Fertilizers
1000 Montello St., Tel. 1224 Brockton, Mass.

LAMBSON FURNITURE COMPANY

Compliments of

Westfield, Mass.

\A\ASAA

LAWRENCE CO-OPERATIVE BANK

206 BAY STATĖ BUILDING

MERRIMACK CO - OPERATIVE BANK

264 ESSEX STREET LAWRENCE, MASS.

E. A. MASEFEILD

MOTOROLA
Phono- Radio RECORDER

Kaina *179 95

Padaryk savo namuose teatrą! Dainuok, vai
dink. Šis nepaprastas muzikalis instrumentas už- 
rekorduos jūsų dainas, kalbas ir toną, o paskui tą 
viską užrekorduotą atgrajis puikiausiai. Išgirsk 
puikiausią rekordų muziką ant šio kombinuoto, 
krištolinio “pick-up-phonograph-radio”. Išgirsk 
puikiausią muziką. Tokią muziką tegalėsi girdėti 
tiktai Motorola Radio. Pilniausiai ir tobuliausiai į- 
rengtas su kompartmentu sudėti Mikrofonui ir re
kordų albumui.

10 ĮDOMIAUSIŲ DALYKŲ
Padaro rekordus jūsų pačių balso.
Padaro rekordus namuose muzikališkų talentų.
Padaro rekordus Jūsų mėgiamų radio programų.
Padaro rekordus jūsų pačių balso, pritariant radio 

muzikai.
Padaro duplikatinius rekordus nuo kitų rekordų 

savo paties ar profesijonalų.
Groja profesijonališkus ar Jūsų pačių padarytus.
Galima naudoti kaipo garsintuvą.
Automatiškai maino 10" ar 12 colių rekordus.
Galima girdėti vietinius, policijos, oro ir svetimų 

šalių programas.
Turi elektros motoru varomą “Feather Touch” ir 

6 tuning guzikėlius.

WWS-WS.S.WS.

ROOFING and SIDEWALLING
19 Gardner Avenue Tel. 6909 Brockton, Mass.

LS.S-S.S-S.SJS_S.S.S.S.S.S.SJSJSJSJS_S.S_S.S.WS_WVS-S.S_>.

Brockton, Mass.
I

BROCKTON SAUSAGE MFG. CO.

Compliments of
\ MONTGOMERY WARD & CO.

30 Legion Parkway Brockton, Mass.

ii
GEROS PIRKIMO SĄLYGOS

Pas mus perkant galite įsigyti Motorola labai 
prieinamomis sąlygomis. Duodame daug laiko įsi- 
mokėjimui. Kreipkitės į mūsų krautuvę:

ŪMIOM ELECTRICAL SUPPLY CO. 
92 HIGH ST., BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

Telefonas Liberty 2337



Antradienis, Rugpiūčio 20,1940 DERfetfrlNKlS ' t

IviETINĖS ŽINIOS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

ŽINUTES
Rugp. 15 d., mirė pas brolie

nę Strimulienę, Ona Skatikienė, 
51 metų. Ji paėjo Tupikų kaimo, 
Suvalkijoje. Amerikoje pragy
veno 38 metus. Paliko vyrą An
taną, dukterį Albiną, sūnų Jo
ną, brolį ir seserį. Laidojama 
rugp. 19 d., 9 vai. ryte, 
Petro par. bažnyčios.

iš Šv.

Sekmadienį, rugp. 18 d., 8:38 
vai. ryte buvo atlaikytos šv. mi
šios pp. Povilo ir Kostancijos, 
Barolių, gyvenančių 120 Plea- 
sant St, Dorchester, intencijai. 
Jiedu mini savo 25 metų sidab
rinį jubiliejų vedybinio gyveni
mo. Vakare įvyko bankietas at- 
žymėjimui to įvykio jų namuo
se. Jie išaugino sūnų Joną ir 
dukterį Oną, kurie gražiai dar
buojasi lietuviškose organizaci- 

Į jose.

pp. Baroliai atvyko į šią šalį

Tą dieną, po vakarinių pamal
dų, įvyko svarbus Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Daug

♦ ‘

DAKTARAI

svarstyta apie Lietuvą ir būdus 
. ą šelpti. Nutarta rengti meti
nes prakalbas, spalių 6 d., Mu
nicipal salėje, 2 vai. po pietų. 
Pirmininkas advokatas Jankau
skas rūpinsis užimti salę, gauti 
calbėtojus ir dainininkus.

Pirmininkas skaitė Kongres- 
mano ir Senatorių Lietuvai prie
lankius atsakymus į jo protes- Į “ 
tus prieš komunistus.

Tapo priimtas laiškas nuo
South Bostono “Laikino Komi-Į iš Lietuvos, Vabalninko. Jiedu 
teto” Lietuvą šelpti. Nutarta yra nuoširdūs LDS organizaci- 
atsiklausti šiame dalyke apskri- jos rėmėjai ir yra jos nariai per 
šio ir centro. Mat organizuo-Į dgą eilę metų. Jie priklauso ir 
tiems katalikams yra privalu Į prie kitų katalikiškų - lietuviš- 
sutartinai veikti, 
kaip kas išmano.

TRILYPIS

PIKNIKAS
ROMUVOS PARKE

Montello, Mass.

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
J. K-pa.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
TEL. ŠOU Boston 26M

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 

■ Šaradomis nuo 9 iki 12 vai. dion*
Subatomis nuo 9 Iki 8 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Rugp. 18 d., iškilmingai susi- 
šliubavo Vladas P. Lebikas su 
Amelija Parčiauskaite, gyv. 10 
Buttonwood St., Dorchester.

o ne taip, Į M draugijų. Mes linkime po
nams Barokams ilgiausių me
tų ir sveikatos!

Sft BOSTON, MASS.
____ ž -

(Šiais metais Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga mini 
savo 25 metų gyvavimo su
kaktį. Organizacijos istori
ja rišasi labai artimai su 
kuopų gyvavimu ir veiki
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

(Tęsinys)
Rugsėjo 29, 1925 — Ka

lendoriaus išleidimo reika
lai remiami, apsiėmė rink
ti skelbimus — Guzevi- 
čius, Valatka, Šeikis, Na-

Rap.

APSIVEDĖ

Tai. TROwbrtdge #330.

John Bepshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
27* HARVARO STREET, 

Kampu Inman arti Centrai Sa,

Oflao Valandos: 2 — 4 Ir « — t

{VARK SKHBIMM

________ Sekmadienį, rugp. 18 d., po 
Po to apsivedė Pranas Valut- pietų, So. Bostone pasirodė ve- 

kevičius su Aleksandra Marcin- Į dyboms parengti automobiliai, 
kevičiūte, gyv. 16 Burril Place. kurių iškabos garsino “Draft 
Liudijo Jonas Susievičius ir O- Dodger”. Kas gi buvo tas, kurį 
na Marcinkevičiūtė.____________ “kareiviavimas privertė”, jeigu

. . - - "7 ... . v. galima tikėti, apsivesti. Štai irLankėsi South Bostone kun.
„ ... . . pora jaunuolių: p-le Alice Mar-Kemezis is Trenton, N. J., bu-r. , , X1, ,, , cinkaite ir p. Pranas Valutkevi-
vęs L. Vyčių Dvasios Vadas. ,. , ,, .... ... , cius. Juos lydėjo apie trys porosAtgiedojęs sv. misiąs, sekma- . r' r .

\ , jaunuolių. Reikia pastebėti, kaddienio rytą, išvažiavo Kanadon. . v
visur yra reikalingi žmones, jei- Grjš So. Bostonan apie ketvirta- .. &

... gu tik jie pasišventę pildo savodienk
________ pareigas. J-s

IŠSIRENDAVOJA 3 baldais į- 
rengti kambariai tinkamai po
rai su vaikais. Vienas kambarys

gauti pagamintą valgį ar naudo
tis virtuve. Netoli mokyklos, 
bažnyčios, ir maudynių. Ima tik 
15 minučių nuvažiuoti į miestą. 
Atsišaukite 11 Tileston St. f prie 
128 Neponset Avė.) Dorchester, 
Mass. Telephonas GENeva 6069 

(13-16-20)

Soutli Bastai Gange
BROLIAI STRAKAUBKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite,
ii
b

kad jūsų karas ilgai laikytų 
greitai bėgtų, pirkit aliejų 

gasoliuą pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530

Res. Šou 372B tai 4#1B

LitaBta* tartare Ct.
MOVERS—
Ineured and

Local & Long 
Dieta nce
Mariną

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Rugp. 18 d., mirė, savo na
muose, 322 Athens St., ilgai sir
gusi Veronika Veniekienė. Ji 
paėjo iš Šaukėnų miestelio. A- 
merikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko vyrą Antaną, sūnų ir 
dukterį.

DŽIAUGIASI 
ATOSTOGOMS

P-lės Ona ir Marijona Sinkevi
čiūtės ir p-lė Narinkevičiūtė, 
kurios praleido savo atostogas 
Maine valstybėje, prie Lake 
Marinacook. labai patenkintos. 
Sveikiname, sveikas grįžusias 
ir su mumis Lietuvių Dienoj da
lyvavusias. J-s

I

LANKĖSI
Pirmadienį, “Darbininke” 

lankėsi p. Povilas Molis su žmo
na Eugenija ir šeima — Julium 
ir Aldute. P-nas P. Molis yra į- 
žymus Detroito biznierius real 
estatininkas. Pp. Moliai aplankė 
Kanadą ir dabar grįžta į namus 
per Bostoną. So. Bostone aplan
kė savo pusbrolį p. Petrą Molį.

Robert T. Bushnell
Republican Candidate 
for Attorney General 

June, 1940

Trijų LDS kuopų pikni
kas rengiamas visu smar
kumu. Rengėjai padarė sa-1 
vo nutarimą* kad jauni
mas parke per visą dieną Į 
galėtų linksmintis dykai. I 
Gros garsi jaunuolių Pos-| 
telio orkestrą iš So. Bosto
no. Orkestros nariai gra
žūs ir išsilavinę jaunuoliai 
puikiausiai supranta ko 
trokšta jaunimas. Jie ža
da pakeiti ir senesnius, ku
rie mėgsta visuomet sa
kyti, kad “mes jau per se
ni minti taktą”. Bet gi or
kestros lyderis sako, “pa
matysi, kaip tie ne tik vi
duramžiai, bet ir senesnie
ji suks į dešinę ar kairę... 
Iš Cambridge išeis busasl 
nuo Nekalto Prasidėjimo 
P. M. par. bažnyčios, 12 va
landą dieną. Cambridgie- 
čiai anksčiau išsiųs savo 
smarkias šeimininkes, ku
rios gamins šiltus valgius, 
kad kuomet busas ateis 
jau būtų galima pasistip-l įtartu ’ ' 
rinti skaniais užkandžiais. Mes kvlečlame 
South Bostoniečiai irgi kursantus 
siunčia busą nuo Šv. Pet-L - - — ~
ro par. bažnyčios tuo jaus sjnaudoti ir patirti šių tri- 

• po sumos. Tai bus apie 12 jų koionįjų svetingumą. 
, vai. dieną. Visi, kūne no- Taigi visi kas gyvas rug- 
ri paskutinį kartą siais Sgjo j § m Vykįme į Ro
žėtais atlankyti Romuvos muvos parką Montelloj. 
parką, o prie to ir pasizmo- Ligi nuoširdaus pasima- 
nėti, turi puikiausią pro- tymo Romuvoj, —Jonas, 
gą pasinaudoti.

Montelliečiai, sako, kad 
jie “bytins” visus, nes' 
jiems viskas vietoj. Bet aš 
nenoriu tikėti. Mat, sako
ma, kad iš arčiausiai, vi
suomet ateinama paskiau
siai. Atrodytų, kad Mon
telliečiai per daug miega... 
Reiktų krustelti ir ištikrų- 
jų pasirodyti, kad taip nė
ra.

Turime žinių, kad iš kitų 
kolonijų ruošiasi atvykti į 
trilypį pikniką. Norisi ti
kėti, kad North Abington, 
Stoughton, Middleboro,

v •

v •

• v

IŠVAŽIAVIMAS

WOODSTOCK
T Y P E W R ITERS

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

GREYHOUND
/?AC/W s

^KONJCHI^M

IJJOnDERLRnO

Sekmadienį, rugpiūčio 25 d. 
įvyks Kolegijos Rėmėjų sky
riaus šaunus išvažiavimas 
Spot Pond parke, Stoneham, 
Mass. Tai labai puiki vieta iš
važiavimams ir labai gerai pri
važiuojama, net ir gatvekariais j 
už 10 centų.

Rengėjai užtikrina, kad bus 
skanių valgių ir gėrimų. Bus ir 
programa žaidimų. Pavakaryj 
turėsime “Weenie Roast”.

Moterys ir merginos atvykite 
pasipuošusios gražiais žiurstais, 
nes kurios turės gražiausius 
gaus dovanas. Turėkime ir 
rankšluosčius.

Spot Ponde piknikams labai 
tinkama vieta. Gražiai ištaisy
ta. Yra stalai ir suolai sėdėti. 
Yra penkios vietos, kur galima 
kepti šunukus arba bulves.

Taigi ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 25 d. visi’ vykime į 
Kolegijos Rėmėjų rengiamą iš
važiavimą.

Jeigu lytų, tai išvažiavimas 
bus pakeistas arbatėle, kuri į- 
vyktų pp. Naudžiūnų namuose, 
885 E. Broadway. So. Bostone.

Rengėjai.

Bridgewater ir kitos ma
žesnės kolonijos pasirodys 
visų savo pilnumu. Mes ne
kalbame apie tas koloni
jas, kurios visuomet at
vyksta su tomis trimis ko
lonijomis praleisti dieną, 
kaip tai: Norwood, Na
shua, Providence, Lawren- 
ce, Lowell, Worcester, ir k. 
Jos visuomet būna stipriai 
[reprezentuojamos, taigi ir 

jos pasirodys, 
t visus eks- 

ir įvairių atos
togų leidėjus ta proga pa-

GIMTADIENIO 
“SURPRISE”

— V. Tamuliūnas,

J. DOYLE į
For Bottled Liąuors of Ali Kinds Call 

SOUth Boston 9252 <
303 West Broadvvay South Boston, Mass.

Compliments of
BLINSTRUB’S VILLAGE A CAFE

304 Broadvvay South Boston, Mass.

Tai tylus sekmadienio vaka
ras, rugpiūčio 18 d., š. m., ir po
nia Marijona Juškienė (p. Ra
polo Juškos žmona) ne sapne 
nesapnavo, kad čia visos paslap
tys, tai yra gimtadienio sukak
tis yra žinoma ir jos artimoms 
choristėms (žinoma tą paslap
tį tur būt bus išdavęs p. Rapo
las), kurios “cupu-lupu” ir pa
sinaudojo parengdamos jaukų ir 
netikėtą gimtadienio ‘surprizą'. 
Koks malonus ir kartu prašąs 
ašarų upelio momentas! Bet 
viskas į šalį ir lai viršija džiaug
smas. kad šios gražios, jaunos 
ir jautrios širdies choro narės 
teikėsi atminti, ten kur gyve
nančius 98 Tonowanda St., po
nus Juškus, o ypač ponią, kuri 
džiaugėsi dar vieną vasarėlę 
prijungus jau prie gražios eilės 
kitų. Lai ponia praleidžia dar 
daug tokių vasarėlių, o mes pa
dėsime jos džiaugsmui su savo 
linkėjimais, ilgiausių metų! J-s

Myopia Club Beverage Co.

Užsisakykite Toniko Pas Mik

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.

ATOSTOGAUJA

| Grafton Are., IsHngtai, Mass. Tel. tautam 13G4-W 
į PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Pas pp. Kostantą ir Uršulę 
Šidlauskus, gyv. Broadway, Ci
ty Point, So. Bostone, atvyko ir 
praleidžia atostogas pp. Jono 
Šidlausko dukterys Ona ir Ale
na iš Fitchburgh, Mass. Jos 
labai džiaugiasi ir patenkintos 
savo atostogomis So. Bostone. 
Jos pasakoja, kad Fitchburge 
gyvena arti šimto lietuvių šei
mų, bet lietuvių profesionalų, 
kaip ir neturi.

Linksmų atostogų.

/

l

įvesk Vienodą filmą | Save Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite į boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turtai tokią Šilumą, kokią norisi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams itsimokCtl Ir nereikta pradžtl 
mokčt 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

nas, fin. rašt. — P. Mar
kus* ižd. — V. Valatka, ka
sos glob. — J. Glineckis, O. 
Adomaitienė; maršalka — 
A. Stravinskas.

Sausio 27, 1927 — Nauji 
nariai — K. Jasienė, A. Si- 
manauskas, E. Nanartavi- 
čienė, O. Hugal, B. Gaile- 
vičienė, A. Kairis; iš 22 kp. 
persikėlė — P. Jocius. Iž
de pinigu $341.88 su bo- 
nais — $641.88. Delegatai į 
apskr. 
čius,
Kiškis, Zaletskas.

Į Fed. 3 sk. delegatai — 
A. Zaletskas, J. Glineckis, 
V. Valatka.

Aukota centrui raidėms 
dar $250.; ankščiau auko
ta $150.00.

Aukota centrui bonas 
$200.00.

Vasario 25, 1927 — Nau
ji nariai — K. Supranavi- 
čius, A. Neviera, J. Anta
nėlis.

(Bus daugiau)

— Kneižys, Guzevi- 
Jankienė, Markus,

vikas. Raportai.
Spalių 29, 1925 — Auko-Į 

ta parap. bazarui $10.00. j 
Centrui aukota $15.00.

Lapkr. 30, 1925 — Šokiai 
davė pelno $63.75. Darba
vosi: Tamuliūnas, Valatka, 
Jankienė, Marksienė, Lau- 
kaitė, Mikalauskaitė, Siau- 
rienė, Povilaitis, Stravins
kienė, Sanda, Ambrozas, 
Savickas, Jankauskas.

Gruodžio 28, 1925—Nau
ja valdyba 1926 metams— 
Pirm. J. Guzevičius, pagel- 
bininkas — J. Jaroša, nut. 
rašt.
fin. rašt. — P. Markūnas, 
ižd. — V. Valatka, tvark
darys — A. Stravinskas, 
iždo glob. — M. Šeikis, A. 
Zaletskas.

Komisija surengti šo
kius, prakalbas — Valat
ka, Tamuliūnas, Guzevi
čius.

Sausio 25, 1926 — Nau
jas narys: Betrice Bogden. 
Šokiai davė $48.80 pelno. 
Pridėta $1.20 ir paaukota 
Centrui $50.00.

Pažaislio vienuolynui au
kota $5.00.

Ižde $120.84 ir bonai. Vi
so $420.84.

Vasario 24, 1926 — Nau
ji nariai — Vladas Mikena- 
vičius, Sofija Kasienė, Liu
dvika Kapienė, Viktorija 
Lenčiauskienė,

. Žuromskienė, 
, Pakalnienė.

pelno $18.35 ir $21.40.
Kovo 25, 1926 — šokiai 

davė pelno — $140.20.
Balandžio 29, 1926 — 

Nauja narė — Ieva Zaba- 
rauskienė. Raportai.

Gegužės 18, 1926 — Į 
LDS N. A. apskr. suvaž. 
delegatai — Gudas, Guze
vičius, Valatka, Tamuliū
nas, Glineckis, Červokas, 
Zaleckas, Šeikis, Zaikis.

Birželio 24, 1926 —Pa
aukota vasar. mokyklai 25 
doleriai.

Liepos 29, 1926 
kas davė pelno $52.85. Į 
LDS seimą delegatai, Wa- 
terbury — Valatka, Tamu
liūnas, Siaurienė, Kiškis, 
p. Jaroša prašalintas iš 
valdybos ir atimta kuopos 
reprezentacinės teisės.

Rugp. 30, 1926 — p. Ja
roša atsiprašo kuopos.

Rugsėjo 30, 1926 — p. 
Jarošai grąžintos kuopos 
nario teisės, 
apskritį 
das, Marksienė, Siaurienė, 
Glineckis, Barauskas, Va
latka, Šeikis, Morkūnas, 
Jankienė.

Spalių 19, 1926 — Auko
ta $10.00 parap. fėrams. 
Rengiami debatai ir Spau
dos reikalu prakalbos.

Lapkr. 23, 1926 — Šokių 
pelnas $19.60.

Gruodžio 30,1926 —Nau
ji nariai — Juozas Jeskevi- 
čius. Laikr. išleid. pelnas 
$75.81. Bendradarbių fon- 
dan aukota $25.00 su teise 
— kuopa pati pasiunčia.

Nauja valdyba 1927 — 
Pirm. — J. Guzevičius, vi
ce-pirm. — A. Naudžiūnas, 

į prot. rašt. — V. Tamuliū- 
• ■"

Į

Rap.

RENGIASI APSIVESTI

Edvardas Skrickus. policmo-j 
nas, gyv. 905 Broadway, So. 
Bostone, rengiasi apsivesti su 
p-le Margaret Cruikshank iš 
Dorchester. Šliūbas įvyks rug
sėjo 2 d., tai yra Labor Day. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje Dor- 
chesteryj. p. Skrickus eina savo 
darbo pareigas Fidds Comer 
distrikte. Geriausių sėkmių pa
siryžimuose ! i

I

K

Rap.

I

Gertrūda
Domicėlė 

Šokiai davę

r

L

Pikni-

• v

Delegatai į
Kneižys, Gu-

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

PetetP.PIevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjus. 
8odewaH, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokeeti* m 
3—6—•—12 mėnesių iMmokėjimn 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Tatae ir etato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston. 
TEU ŠOU 1452 

Apekaitliavimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtaą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nu#jy | bHą kurtą krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matote "Darbininke”.

Povflas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia <702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pertais Markei
P. Baltruiiūnaa ir p. Klinga, Sau.

Broadway, Tai ŠOU 3120
SO. BOSTON, MASS.



Skaitlin-

I Quebec — Tradicinėse šio 
miesto šventos Onos šventės iš
kilmėse dalyvavo tūkstantinės 
minios. Nuo penktos valandos

Antradienis, r.ugpiūčic 20. 19*0

Kodėl Šv. Pranciškaus Akademija 
Jūsų Augančiom Mergaitėm?

Todėl, kad ji yra Katali
kiška bei lietuviška aukš
tesnioji mokykla, specia
liai skirta auklėti lietuvai
tes katalikiškoj bei lietu- j 
viškoj dvasioj. Mokslo me-j 
tams artinanties tėvų di-________ _____„__ , _
džiausią rūpestis turėtų toliausiai iš miesto, bet 
būti, kad savo vaikus pa- gaunasi pajusti esant pa
talpinus tik į katalikišką čioje gražiausioje gamtos 
mokyklą, kur jie galėtų atžvilgiu vietoje. Pati aka- 
pasiekti amžinąjį tikslą, • dėmi ja pastatyta ant kal- 
kuriam jie yra sutverti, tai į no, nuo kurio matosi nuos- 
yra, kad būtų išganyti. O; tabiai gražūs akį verianti 
kad žmogus amžinąjį gy- vaizdai. Kalnų kalneliai a- 
venimą pasiektų, jį reikia paugę gražiais miškais ir 
išauklėti krikščioniškai, j sodais, o jų tarpe, kur ne 
nes pagal Bažnyčios Gal
vos žodžius: dabartinėje 
Dievo Apvaizdos tvarkoje, 
būtent, po to, kai Dievas miesto centro dangoraižų 
apsireiškė vienatiniame bokštai, 
Sūnuje, kuris vienas tėra apkloti, stūkso, it sustingę 
kelias, tiesa ir gyvenimas,! milžinai į dangų atsirėmę, 
toks auklėjimas tegali būti! Akademijos tikslas yra 
tinkamas ir tobulas, kaip'lavinti kiekvieną mergai- 
tik vienas krikščioniškasis tę lietuviškoj ir katalikiš- 
auklėjimas. “Šiaip auklė- koj dvasioj, ugdyti jos 
jant iš jaunučio žmogaus charakterį bei gabumus ir 
turi išaugti savo tikėjimo duoti jai pagrindinį išsila- 
dalykuose susipratęs ir do-j vinimą moksle, kad ji ga
ras katalikas, geras Baž-lėtų įstoti į kolegiją, arba 
nyčios vaikas, naudingas užimti vietą prie aktyvaus 
savo kraštui pilietis ir tin- darbo raštinėse. Ji yra la
kamas visuomenės narys”, vinama doram, inteligen- 
Tat tėvai turi jausti ir tiškam ir krikščioniškam 
šventai pildyti tą pareigą, moterystės luomui, 
kurią Dievas jiems skyrė 
savo vaikų dėlei.

Tėvai, kurie neduoda sa- komercinis, 
vo vaikams tikėjimo, netu- keturis metus, 16 kreditų 
ri teisės sakyti, kad duoda reikalaujama užbaigimui, 
jiems laisvę, nes jie iškart Asmeninis dėmesis yra 
stato juos į tokį padėjimą, kreipiamas į kiekvieną 
iš kurio nėra išeities. Visa- mokinę ir ji yra raginama 
da yra lengviau tikėjimo siekti gražų būdą, bei ge- 
nustoti, negu įsigyti. Ypač rus laipsnius moksle, 
šiuose pavojinguose lai
kuose, kur tiek daug viso- arti ir toli.
kių pavojų gresia tikėji- tais buvo atstovių iš įvai- 
mui ir dorai, tėvai būtinai i rių Amerikos miestų: Ro- 
turi stengtis patalpinti to- chesterio, Hartfordo, De- 
kiose mokyklose, kur vai
kai bus auklėjami katali
kiškoj dvasioj, tinkamai 
prižiūriami ir laikomi pro
tingoj drausmėj.

Ir kas geriausia tą pa
reigą atlikti gali, jei ne 
vienuolės mokytojos, ku
rios pasišalinusios nuo pa
saulio įtakos pašvenčia vi
są gyvenimą. jaunų sielų 
auklėjime vienuolyno į- 
steigtose mokyklose.

Tokia mokykla randasi 
ir Pittsburgo pietų kalnuo
se, vadinama Šv. Pranciš
kaus Akademija, vadovys
tėje Šv. Pranciškaus Sese
rų. Ši vieta yra ideališka 
šios rūšies mokyklai, ne

kur įsisupę, ilsėsi mažyčiai 
miesteliai, o dar toliau ho
rizonte matosi Pittsburgo

• v kurie debesiais

išeinami trys kursai, a- 
kademinis, generalinis ir 

kurie tęsėsi

Mergaitės priimamos iš 
Pereitais me-

troito, Brooklyno, Grand 
Rapids, Lowell, Albany, 
Vandergrift, DuBois, Ma
hanoy City. Jos apgyven
dinamos gražiuose ir tvar
kingose bendrabučio pa
talpose labai prieinamom 
sąlygom. Už mokslą ir vi
są užlaikymą moka tik 
$20.00 į mėnesį (75c į die
ną!). Mergaitės turinčios 
pašaukimą į vienuolyną ir 
nuo šio mokesčio yra dali-

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
I§ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Naujieji Rūmai Šv. Pranciškaus Akademijos, į Kuriuos Akademikės Persikelia 
Ateinančių Mokslo Metų Pradžioje.

KATALIKU PASAULIS f
-------. į>ĮF

Plymouth, Anglija — Dvi vo- priėjo išvados, kad Šv. Teresė- 
kietės vienuolės, Ses. Marija ir-lės senukas gimė vadinamoje 
Ses. Matilda, buvo policijos a- Juodoje Girioje, Vokietijoje, 
reštuotos, kuomet jos netyčioms Suaugęs, jisai persikėlė į Pran- 
perėjo į apginkluotą vietą, kur cūziją. 
be leidimo ateiviams draudžia-’ 
ma eiti. Jos buvo paleistos po 
parapijos klebono išaiškinimo.

EI Paso, Meksika
ga delegacija Meksikos kunigų ryto buvo atlaikyta 125 šv. mi- 
ir žymių pasauliečių aplankė šios, kuriose 10,000 žmonių 
ark. Martinez y Rodriguez, pra- priėmė šv. Komuniją. Kardino- 
šydami, kad jisai pradėtų pir- las Villenueve pasakė pamoks- 
muosius tyrinėjimus dėl Juan lūs, vieną angliškai, kitą pran- 
Diego kanonizacijos. Juan Die- cūziškai.
go mirė 392 metus atgal. Jam,1 ------------------
dar jaunuoliui esant, Svė. Pane-! r““a'“*a ~ Nors kaikurie 
lė pasirodė ir įteikė savo pa- VaUkano ia«ir>t-'

į.l Mes, So. Bostono ir Worces- 
kainuos apie ter, Mass. organizuotas jauni- 

Lietuvos auklėtiniai ir 
pakankamai vietų jungtinių Amerikos Valstybių 

i jauni ir ištikimi piliečiai: pro- 
; testuojame ir smerkiame grynai 
imperialistinį grobonišką Sovie
tų Rusijos žygį prieš mažą ir 
niekuo nekaltą, taikią Lietuvą, 

Nepripažįstame komunistinio 
seimo ir jo išdavikiškų nutari-

na! atleidžiamos. Kitos' kuomoderniškiausiai 
mergaitės atvyksta iš Pitt- i 
sburgo miesto ir apylinkių. 
Kasdien akademijos auto
busas jas surenka iš pas
kirtų punktų, ir atveža į 
mokyklą, o vakare jas vėl 
parveža. Priimamos taip 
pat ir svetimtautės, kurios /į t ’
“or*Pas“!aud°ti k?taJj^’^"idiena nigšėjo'inin. TtL 
ku bei privačiu išauklėji- __ . , . . , , . — - ------—, ——
mu, kadangi ši mokykla y-Į Tėvai kurie non, kad jų mų, prijungti Lietuvą prie So
ra vienintelė katalikiškoji;mergaitės^. gaut? kuoge ” vietų Sąjungos ir peršamos Lie- 
mokykla šioje apylinkėje. iri.aYsį V*. ^a^^usį reli- tuvai Stalino konstitucijos.

Akademija siais A , i
metais sulaukė 15 metų ”’’t“oJa,u/aSo.» aka‘ 
savo gyvavimo. Per šį lai- de“*{os J"*?* ff. gau’ aaa
ką mokinių tiek padidėjo, Ina dapddomas infor- 
kad atsirado būtinas rei- nacijas, ir be atidėliojimo ene .užregistruoja savo mer. kad butų palest! is kalėjimų m 
kalas statyti naujas patai- » . gJ pranciSkau3 nustota persekioti niekuo nekal- 
pas. Statyba pradėta anks- Rašykite šiuo ti Lietuvos piliečiai.
tl Šį pavasarj IT liepos men. j Teisybės ir teisėtumu remda-

rengtos ir
$150,000 dolerių. Tikimasi mas, 
turėti 
dėl 400 mergaičių.

Registracija prasidėjo 
rugpiučio 1 d. (Aug. 1) ir 
tęsiasi iki rugsėjo 1 dienos 
į(Sept. 1). Pirma mokslo 

ku bei privačiu išauklėji- i ~

j

I

1940 gini bei tautinį išauklėji-

4 d. įvyko kertinio akmens 
šventinimas. Mokykla bus 
galutinai baigta Kalėdom, 
tat antrąjį ateinančių mo
kslo metų semestrą pradės 
jau naujuose rūmuose. 
Naujosios patalpos bus

adresu:
Sistėr Principai 

St. Francis Academy

Lietuvos Organizuoto Jaunimo Balsas

veikslą, kuris dabar yra gerbia- šaudymus prieš orlaivius, bėga 
mas Guadalupe. šv. Guadalupo i Požeminius apsaugos^ kamta- 
Panelė yra Meksikos Užtarėja. 1rius, Jo Šventenybė Pijus XII 

; neapleidžia savo rūmų. 
“Osservatore1 ____________Vaft/canas

Romano” tilpo ilgas straipsnis 
paminėjimui 90 sukaktuves pa- kai protestoniško miestuko ma- 
kėlimo New Yorko diecezijos į šonai suteikė nemažai pagalbos 
Metropolišką garbę. Straipsny- katalikams misijonieriams, ku- 
je buvo aprašyta arkidiecezijos nigui E. L. Stephens ir kun. V. 
istorija, įstaigos ir
Spellmano nuveiktieji darbai.

Heathsville, Va. — Šio visiš-

Reikalaujame teisėtų, demo
kratiška konstitucija paremtų 
rinkimų, kad būtų ištraukta Ru- 

i iš Lietuvos,

Teisybės ir teisėtumu remda
miesi, prašome mūsų šalies vy
riausybės priešakyje su p. pre
zidentu Rooseveltu perspėti

ark F. J. J. Bowers, atvykusiems tenai 
' skelbti Bažnyčios mokslą. Maso- 
' nai parūpino sėdynes atsilan- 

Geneva — “Mažoji Gėlelė yra kusiems protestantams, kurie 
vokiškos kilmės”, rašo kun. M. kas vakarą susirinkdavo kieme 
Bauerle, kapucinas, Freiburgo šalę jų "salės, pasiklausyti pa- 
diecezijos savaitraštyje. Po a- mokslų.
tydžių tyrinėjimų kun. Bauerle Parinko Jurgelaitis.
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Mes Bostono ir Worcesterio 
organizuotas jaunimas savo iš
važiavime, kuris įvyko rugp. 4, 
1940 m. Lake Chauncey, West- 
boro, Mass.. nutarėm išnešti at
sišaukimą į visus geros valios 
lietuvius, kuris skamba sekan
čiai:

Apginimui savo ir visų lietu
vių teisių šioje šalyje, bei apsi
valyme nuo klaidintojų ar iš
naudotojų, kurių mes turime ir 
savųjų tarpe — lietuviškieji ko
munistai, penktosios kolonos 
už jautė jai ir įvairūs kt., kurie 
dirba svetimiesiems: turi būt 
mūsų, Tėvynę mylinčiųjų boiko
tuojami visur ir visada!

Tų principų vedimi, mes kvie
čiame visus geros valios lietu
vius stovėti sargyboje už kilnų
jį lietuvybės darbą ir lietuvių 
tautą, bei tėvynę Lietuvą.

Suprasdami tautos atskalų 
kenksmingus principus — ne- 
remkime jų parengimus, nelan
kykime jų išlaikomų, (kad ir 
viešų) vietų.

Juk Lietuvos okupacija yra 
ne kas kita, kaip išdavikiško 
darbo baiga.

Visą tai žinodami, laikykimės 
natūralioj lygsvaroj
vienos lietuviškosios šeimos na
riai ir per savo šventai užsibrėž
tuosius darbus, tikėkime, kad 
ateity vėl džiaugsimės su metro
polijos lietuviais!

J. Kiškis, K. Mareškevičius, 
A. Matjoška.

būkime

REZOLIUCIJA
So. Bostono ir Worcesterio 

Mass. Lietuvos Jaunimo Ratelių 
išvažiavime, kuris įvyko 1940 
metų rugpiučio 4, Westboro, 
Mass. vienbalsiai nutarėme pa
reikšti sekančią protesto rezo
liuciją prieš Lietuvos okupantą 
— Sovietų Sąjungą:

Kadangi Sovietų Sąjunga bu
vo padariusi su Lietuva sutartį 
1920 m. pripažindama jai pilnai 
etnografines sienas, su jos am- 

Jžina sostine, Vilniumi;

Mt. Providence, R.D. #9 |USSR neteisėtą ir žiaurų šeimi- 
South Hills, Pittsburgh,' ninkavimą Lietuvoje, kad USSR 

į pildytų 1920 m. ir 1939 m. su- 
_____________________P" | tartis ir tarptautinius pasižadė

jimus, kad nesikištų į viduji
nius Lietuvos reikalus ir leistų 
Lietuvai tvarkytis savarankiai 
ir nepriklausomai.

Kviečiame visus geros valios 
lietuvius, nežiūrint kur jie be
būtų prie vieningumo, ištver
mės, pasiaukojimo, kovoti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Mes Amerikos — Lietu
vos jaunimas, pasižadam jums 
broliai Lietuvoje visomis gali
momis priemonėmis padėti, kad 
jūs ir Lietuva ant visados liktų 
laisva ir nepriklausoma. Šią re
zoliuciją nutariam pasiųsti J. 

i Amerikos Valstybių Preziden- 
įtui, Lietuvos, Rusijos ir kitų 
'valstybių atstovybėms Vašing
tone ir paskelbti spaudoje.

K. Mereškevičius, A. Matjoška, 
J. P. Kiškis.

2. Kadangi USSR, 1939 m. 
spalių 10 d. priverstinai reika
lavo Lietuvą pasirašyti ir pasi
rašė su ja savitarpio apsigyni
mo sutartį, ir užtikrino nesikiši
mą į Lietuvos vidaus reikalus;

3. Kadangi Lietuva pasitikė
dama USSR, duotomis sutarty 
garantijomis, leido jai laikyti: 
Lietuvoje savo karines bazes; 
Sovietų Rusija remdamosi nepa
matuotom priekabėm Lietuvą 
okupavo ir tuo būdu sulaužė pa
darytas su Lietuva sutartis ir. 
duotas garantijas, o taip pat pa
žeidė Lietuvos suverenitetą;

4. Kadangi USSR okupavo 
Lietuvą, paleido teisėtą jos sei
mą ir liepos 14—15 dienomis 
paskelbė rinkimus, kurie yra 
tautos valios falsifikacija ir 
priešingi Lietuvos konstitucijai;

5. Kadangi neteisėtai išrink
tas komunistinis seimas liepos 
21 d. nutarė prijungti Lietuvą 
prie USSR;

6. Kadangi USSR patvarkymu
uždarytos Lietuvoje veikusios. Pras. P. ŠV. ParaDijos sve- 
organizacijos, įsteigė ir reika-: tainėje, įvyks Naujosios 
lauja stoti į komunistinę orga-; Anglijos LRK Federacijos 
nizaciją, uždraudė Lietuvos' EXTR A Susirinkimas, į
himno giedojimą, areštuoja ir kurį kviečiami visų katali- 
žiauriai persekioja tūkstančius( kiškų draugijų atstovai ir

dvasiškiai. Šis susirinki
mas yra šaukiamas Lietu
vos reikalais.

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

B. Jakutis, rašt.

Lietuvos vadų, veikėjų ir darbi
ninkų, vienus grūda į vietinius 
kalėjimus, kitus deportuoja j 
gilumą Rusijos;

Atsižvelgiant į visą tai, tebū
na nutarta:

Naujosios Anglijos LRK 
Federacijos Susirinkimas

CAMBRIDGE, MASS. —
Sekmadienį, rugpjūčio 25 

d., 1 vai. do pietų, Nekalto

LIETUVIŲ DIENA
Sekmadienį, Rugpiučio 25 d. 

Elmhurst, Pa.
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6D5IO • No othor radio g i ves 
yov such poworful full-tonod 
porformonco for oo littlol 
Brown bokolito eobinot wWti 
Wovemagnot .95

EVERy MAN HIS 
0WN MAESTRO
ON THIS

I94I RADIO
WITH 

THE

AfODH 75557

iPiadintgan

ZENITH RADIO
Tradicinė Lietuvių Diena Šv. Marijos Vilos Naš- 

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

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

11

UNIOH ELECTRICAL SUPPLY CO. ■;
92 HIGH ST., BOSTON, MASS. ; 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas '

Telefonas Liberty 2337

ZENITH GIVES YOU TONE P£l/S PERFORMANCE!


