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Vokietijos-Rusijos Derybos Dėl

Rekordinis Šaltis

P

vietų komisarai užgrobto-

se respublikose bruka vi
siems rusų dainas, rusų šo
kius; skiria mokykloms 
rusų mokytojus, ir verčia 
visus mokytis rusų kalbos.

kė, kad jie bėgtų ir j pra
garą, kad tik nebūti Sovie
tų rojuje.

Mezico Sulaikė Jung. 
Valstybių Laivų

iI

Sovietai Džiaugiasi Sutarti
mi Su Vokietija

munijai geruoju susitai- to.

Londonas, rugp. 26 —Vo
kietijos naciai iš lėktuvų 
smarkiai bombarduoja

73 Vaikai Iš Anglijos 
Atvežti Bostonan

vežami mūsų tautos vadai ir .
bers, kaip sunkią amžiaus naštą nuo seno kūno nukra-
tys... Ra ■ . ■ • ,

Sudarė Naujų Apsigynimo 
Komitetų

Jung. Valstybės Neleidžia 
Įvežti Trockio Kūne

Išdaužė Žydelių Langus
rugp. 26

piliečių 
nepilie- 

valdžios

kad toliau laikys jį teisėtu 
Lietuvos atstovu.

Lietuvos konsulatas Sao
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ATEIVIŲ 
NEPILIEČIŲ 

REGISTRACIJA

Šiandien, rugpiūčio 27 d. 
šioje šalyje prasideda a- 
teivių nepiliečių registra
vimas. Ateiviai nepiliečiai 
galės užsiregistruoti Jung. 
Valstybių pašto įstaigose 
arba tam reikalui skirtose 
įstaigose.

Jung. Valstybių valdžios 
viršininkai įspėja visus, 
kad niekam nemokėtų už 
patarimus ar kitokį pa
tarnavimą, nes valdžios į- 
staigos kiekvienam pagel
bės atsakyti į klausimus, 
išpildyti blankas.

Jeigu kas nori, tai gali 
gauti blankų ir parsinešti 
į namus išpildymui. Kiek
vienas nepilietis arba tu
rintis pirmus pilietybės 
popieras, parsinešęs blan
ką į namus, gali susipažin
ti su klausimais, ir jeigu 
nežinotų gerai atsakymų, 
tai gali pasikalbėti su savo 
šeimos nariais, giminėmis 
ar pažįstamais, kurie gali 
pagelbėti prisiminti atsa
kymus.

Ateiviai nepiliečiai gali 
užsiregistruoti laike ketu
rių mėnesių, būtent, iki 
gruodžio 26 d.

Platesnių informacijų a- 
pie užsiregistravimą gali 
gauti kiekviename pašte 
informacijų skyriuje.

Patariame visiems lietu
viams, kurie tik nėra šios 
šalies piliečiais be jokio iš
sisukinėjimo , _ užsiregis
truoti, nes kuris tik iki 
gruodžio 26 d. neužsiregis
truos bus skaudžiai bau
džiamas.

Be to, visi tie, kurie ne
teisingai atsakys į klausi
mus, bus federalės val
džios baudžiami $1,000 ar 
6 mėn. kalėjimu arba a- 
biem bausmėm.

Jung. Valstybių imigra
cijos ir natūralizacijos į- 
staigos kiekvienam pagel
bės atsakyti ir techniškus 
legalius klausimus.

Visų šios šalies 
pareiga pagelbėti 
čiams išpildyti 
reikalavimus.

Jeigu kurie nepiliečiai 
nesuprantate gerai klausi
mų, tai kreipkitės pas ki
tus arba į pašto įstaigas ir 
gausite paaiškinimus.

Rugpiūčio 20 d. “Darbi
ninke” tilpo registracijos 
blanka, kur klausimai bu
vo išversti į lietuvių kalbą. 
Gaukite blanką iš pašto ir 
palyginkite, kad geriau su
prastumėte klausimus.

Klaipėda — Buv. Palec
kio vyriausybėje finansų 
ministru inž. Ernestui Gal
vanauskui pasisekė pabėg
ti į Klaipėdą, kur jis laiki
nai ir apsigyveno. Tiek 
Klaipėdoje, tiek kitose Vo
kietijos pasienio vietose 
susirinko gerokas būrys 
atbėgusių Lietuvių. Jų pa
dėtis apverktina, nes jie 
metė viską ką turėjo. Kai 
kurie iš pabėgusių pareiš-
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Lietuvos Komunistinė Valdra 
Užgrobė Katalikų įstaigas

Rugp. 25 dienos vakare 
iš Montreal, Kanados at
vežta 73 vaikai iš Anglijos. 
Pirmą savaitę vaikai pra
leis Wellesley, Mass. tur
tuolių globoje.

muel Wise ir Morris Shapi- 
ro krautuvių langus. Spė
jama, kad tą darbą padarę 
nacių simpatizatoriai. Žy
delis Wise pasakojęs poli- 

j ei jai, kad šiomis dienomis

Šiomis dienomis LDS na
rys, kuris prašė neskelbti 
pavardės, gavo laišką iš 
Lietuvos, kuriame* rašo, 
kad Kretingos Pranciško
nų vienuolyną komunisti
nė valdžia nusavino ir jį 
pavertė ligonine. Saulės 
namus, Kaune, taip pat 
nusavino ir juose patalpi
no darbo ministeriją, lig 
nebūtų kitų namų ministe
rijoms.

Ūkininkams paliekama 
tiek žemės, kiek jie patys 
gali apdirbti. Samdyti dar- lumą Rusijos, 
bininkų neleidžiama. Val
dininkais pastatomi visi tas kaimietis ūkininkas.

tie, kurie nieko neturėjo ir 
kurie pritaria dabartiniam 
režimui.

Komunistinis sovietinis 
režimas Lietuvoje yra tik
ras pragaras.

Stebėtis tik reikia iš kur 
rašėjas laiško gavo tiek 
drąsos rašyti tokias žinias. 
Juk jei toji komunistinė 
valdžia žinotų kas tas ra
šėjas, tai tikrai jį sušaudy
tų, kaip jau ne vieną su
šaudė, o kitus ištrėmė į gi-

Tą laišką parašė papras-
Berlynas, rugp. 26 —Vo

kietijos užsienių reikalų 
ministerijos delegacija ne
trukus vyksta į Maskvą 
prekybos sutarčiai pra
plėsti.

Naciai nori išsiderėti iš jis radęs keletą kartų ant 
Sovietų komisarų tas pa- langų išteptą nacių svasti- 
čias prekybos sąlygas Pa- ką. Policija veda tyrinėji- 
baltijo valstybėse, kurias mą. 
jie turėjo prieš Sovietų 
okupaciją.

Sovietai reikalauja lais
vos zonos Klaipėdoj, kurią 
turėjo Lietuva prieš oku- 
paciją.

Taigi minimais klausi
mais šiomis dienomis pra
sidės derybos vokiečių su 
rusais Maskvoje.

Šiomis dienomis Massa- 
chusetts valstybės guber
natorius Saltonstall suda
rė veikiantį ir generalinį 
komitetą iš 150 narių, įi
mant septynius buvusius 
gubernatorius ir kitus įžy
mius asmenis. Tas komite- 

Lewiston, Me., rugp. 26. tas koordinuos ir diriguos 
Pereitą šeštadienį nežino-1 apsigynimo veiklą Massa- 
mi piktadariai išdaužė Sa-' chusetts valstybėje.

MASKVA PRAILGINO LAIKĄ 
UŽSIENIŲ VALSTYBĖMS

Maskva, Rusija, rugp. 26, 
— Kaip žinoma, Sovietų 
komisarai pareikalavo, 
kad visos svetimos valsty
bės, kurios turėjo atstovus 
ir konsulus Pabaltijo vals
tybėse, juos atšauktų ir 
iškraustytų iki rugp. 25 d.

Jung. Valstybės, taip pat 
ir kitos valstybės pereika- 
lavo daugiau laiko iškraus- 
tymui.

Šiomis dienomis Mas
kvos komisarai praneša, 
kad jie prailgina laiką iki

Washington, D. C., rugp. 
26 — Jung. Valstybės ne
duoda leidimo įvežti Troc
kio kūną į šią šalį. Senojo 
bolševizmo šalininkai krei
pėsi į Jung. Valstybių kon
sulatą Meksikoje, bet ne
gavo leidimo, nes prisibi jo- 
ma riaušių. Trockio šali
ninkai norėjo atvežti kū
ną į New Yorką ir jį sude
ginti, o pelenus paskui 
vežti atgal į Meksiką.

Valdžia. gerai daro, kad 
neleidžia, nes Jung. Vals
tybėse ..nepageidaujamas 
nei Trockio, nei Stalino e- 
lementas.

Britai Vokiečiai Bombarduoja
ISTORINIAI VERKIŲ RŪMAI arti VILNIAUS. Jie liu
dija šiandieninę Lietuvos užgrobimo bei pardavimo gė
dą. Ten, kaip poetas sako: — Ne viens ten tėvų neteko, 
ne viena motina vaikų, Upeliai sraunūs kraujo teka, — 
tai kraujas brolių jų tikrų. Ne vieną skaisčiąją mergi
ną, nurovę nuo galvos rūtas, atskyrė nuo narsaus vai-_______
kino ir išgabeno į verges. Šiandien vagonais iš Lietuvos Londoną. Viena bomba nu
vežami mūsų tautos vadai ir ...žemė svetima akis už- krito tik 300 jardų nuo 
bers, kaip sunkią amžiaus naštą nuo seno kūno nukra- Jung. Valstybių ambasa

doriaus rezidencijos. I
Berlynas, rugp. 6 — Tuo 

pačiu laiku, kada naciai 
bombarduoja Londoną, tai 
Britanijos lakūnai bom
bardavo Berlyną. Bombi- 
niai lėktuvai du kart birz
gė virš Hitlerio naujos 
kancelerijos ir kitų namų

Argentina Nepripažįsta
Lietuvos Užgrobimo

rugsėjo 5 d. š. m. atstovy
bėms ir konsulatams lik-1 
viduoti Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

Kaip žinoma, Jung. Vals
tybių pasiuntinys jau su
grįžo iš Lietuvos.

Buenos Aires — Rugpiū- gentinos vyriausybė į pro- 
čio 17 d. Lietuvos 
tras Pietų Amerikai Dr. K. 
Graužinis liepos 22 d. savo 
nota informavo Argenti
nos užsienių reikalų minis- Paulo, Brazilijoje, irgi vei- 
teriją apie Lietuvos užgro-į kia. Paleckio “vyriausy- 
bimą ir kad jis to užgrobi- bes” parėdymas likviduoti 
mo nepripažįsta. Užsienių pasiuntinybę Buenos Ai- 
reikalų ministras Dr. rėse ir konsulatą Sao Pau- 
Graužinis atsakė, kad Ar- lo paliktas be atsakymo.

minis- testą žiūri su visa atyda ir ir nUmetė nemažai bombų.
Bet nacių priešlėktuvinė
mis kanuolėmis nuvijo bri
tų bomberius.

UŽDARYTAS LIETUVOS
LIAUDININKŲ LAIKRAŠTIS

kurios būdamos nepriklau
somos daug geriau tvarkė
si, jų gyventojai daug ge
riau gyveno, negu Sovietų 
Rusijos gyventojai.

PreiUciitAS Piskyrc 
$25,000,000 Sanitarijai 

Armijas Stovyklose

VVashington, D. C., rugp. 
26 — Prez. Rooseveltas 
leido išleisti apie $25,000, 
000 pravedimui kanalizaci
jos ir kitokių pagerinimų 
kariuomenės stovyklose, 
kur prieš sausio mėn. tiki
masi pastatyti 400,000 
naujų kareivių.

Šveicarija Gal Dar Išliks 
Nepriklausoma

Jeigu šiandien įvyktų 
prezidento rinkimai, tai 
pagal Dr. Gallup pravestą 
šiaudinį balsavimą. Will- 
kie gavo 284 elektoriškus 
balsus, o Roosevelt — 247 
elektoriškus balsus.

VENGRIJA SUTRAUKĖ KA
RIUOMENĘ PRIE RUMUNIJOS 

RUBEŽIAUS

Chicagos lietuvių socia
listų laikraštis “N-jienos” 
praneša, kad redakcija ga
vusi žinių, kad “Maskvos 
okupantai uždarė seniau
sią lietuvišką dienraštį 
“Lietuvos Žinios”.

“Lietuvos Žinios” buvo 
Lietuvos liaudininkų or
ganas.

“N-jienos” rašo: “Gėda 
tiems žmonėms, kurie tą 
Maskvos barbarizmą gar
bina!” Barbarizmo garbin
tojai gėdos nesupranta. 
Jie užsimerkę, kaip gai
džiai, gieda Sovietų komi
sarų propagandines gies
mes. Komunizmas griežtai 
paneigia tautybę, o tuo 
pačiu ir lietuvybę, jau ne
kalbant apie katalikybę. 
Bet sovietų komunizmas, 
kurį pripažįsta ir lietuviai 
komunistai, kiek skiriasi 
nuo tarptautinio komuniz
mo. Sovietų komunizmas

Budapest, rugp. 26 — kinti su Vengrija, grąžinti 
Vengrija pašaukė tarny- Vengrijai Transylvaniją. 
bon tūkstančius atsargi-Į Bucharest, Rumunija, — 
nių kareivių, kada sužino- Rugp. 26 —Rumunijos val- 
jo, kad Rumunija siunčia džia įsakė savo delegaci- 
sustiprintas karo jėgas jai, kuri buvo skirta dery- 
Transylvanijon. jboms su Vengrija, grįžti į

x .. ’ namus. Ministrų kabinetaspamatomas Vengrijos svarsto apie atnaujinimą 
Rumunijos karas. 'derybų su Vengrija. Sako* 

Rųpaunija nesilaikanti ma, kad Rumunijos val- 
Romos - Berlyno ašies nu- džia greičiausia skirs nau* 
rodymų. Kaip žinoma, Ro- ją delegaciją ir derybas at- 
mį*^j$erlynas patarė Ru- naujins, kad išvengus ka- stiprina rusų tautybę. So-

Mexico City, rugp. 26 — 
Meksikos Pacifiko pakraš
čiuose sulaikė Jung. Vals
tybių aliejaus tankerį. 
Meksikos vandenyno sar
gyba sulaikė jau antrą J. 
V. laivą. Bet patyrę, kad 
tai J. V. laivas, paleido.

Maskva, rugp. 26 — So
vietų Rusijos spauda, So
vietų - Vokietijos sutar
ties metinių sukaktuvių 
proga, džiaugiasi, kad toji 
sutartis pašalino visas blo
gybes, kurios trukdė ge
riems santykiams. Sovie
tai turėdami tokią sutartį 
išvengę karo ir dabar galį 
pagelbėti naciams kovoti 
prieš Anglijos blokadą.

Vadinasi, Sovietų spau
da pripažįsta, kad Mas
kvos komisarai pagelbsti 
Vokietijos naciams ka
riauti.

Beje, toji sutartis pa
gelbsti ir Sovietų komisa
rams užgrobti mažesnes, 
demokratines valstybes,'tarties su Vokietija.

Basei, Šveicarija, rugp. 
26 — Pranešama, kad Vo
kietija atidarė geležinkelį 
tarp Vokietijos ir Šveica
rijos, kuris buvo uždary
tas nuo birželio 20 d. š. m. 
Iš to daroma išvada, kad 
Vokietija kol kas nepuls 
Šveicarijos.

Prancūzija Turi 100,000 
Kariuomenės

Vichy, Prancūzija, rugp. 
26 — Prancūzijos stovinti 
kariuomenė, įimant ir po
liciją, sumažinta iki 100, 
000 vyrų, prisilaikant su-

Pereitą sekmadienį, rug
piūčio 25 d. šaltis padarė 
rekordą. Bostone gyvsi- 
dabras rodė 46 laipsnius, 
o Concord, N. H. 30 laips
nių virš zero. «... į

Tai buvo šalčiausia die-j 
na rugpiūčio mėnesį.

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
įvyks Rugsėjo 19 ir 20 dd„ 1940 

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LDS apskričiai ir kuopos nuoiirdžiai raginamos iirinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali siųsti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos deiimties narių gali siųsti po vienų 
atstovų.

Kun. Jonis švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius.
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{VAIRIOS ŽINIOS
L. .P 2

Rugpiūčio 24 d., 1940 m. 
Washington, D. C.

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
BERLYNE LIKVIDAVIMAS
Pulk. Kazys Škirpa, Lietuvos Įgaliotas Ministras 

Berlyne maždaug šitaip dalyką atpasakojo:
“Iki aštuntos rugpiūčio Kaunas įvairiais bū

dais bandė manę priversti apleisti Pasiuntinybės 
• rūmus, bet jam tai nepavyko. Aštuntą rugpiūčio 
Glovackas, (naujai atsiradęs bolševikas-direkto- 
rius), telegrama įsakė Pasiuntinybės ir Konsula
tų veikimą sustabdyti, jų turtą ir archyvus per
duoti sovietams, o personalui įsakyti tuojau grįž
ti Lietuvon. Šio neteisėtos vyriausybė duoto įsa
kymo pildyti negalėjau.

“Devinto rugpiūčio Sovietų Ambasados pir
mas patarėjas Tichomirov su kitu valdininku at
silankė Pasiuntinybėje ir bandė ją perimti iš Pa
siuntinybės patarėjo Kuzminsko, kuris atsakė e- 
sąs nekompetetihgas ją perduoti. Nurodė kreiptis 
į manę, kaip o Pasiuntinybės viršininką. Nepripa
žindami manęs Pasiuntiniu, rusai su manim kal
bėti vengė ir išsinešdino.

“Dešimto rugpiūčio vienas Sovietų Ambasa
dos narys dar bandė surasti mano bendradarbių 
tarpo kas sutiktų perduoti Pasiuntinybę, bet tokio 
nesurado, net jauniausias mano bendradarbių Ba
ronas atsisakė su patelefonavusiu rusu pasimaty
ti ir imti išdaviko rolės.

“Sekmadienį, vienuolikto rugpiūčio rusai ban
dė įsiveržti Pasiuntinybėn jėga. Devintą valandą 
ryto atvyko prie Pasiuntinybės Sovietų Ambasa
dos automobiliu penki vyrai su Tichomirovu. Pa
reikalavo juos įleisti į Pasiuntinybės rūmus. Mano 
įsakymu jie nebuvo įleisti: kambarinė Balšaitytė 
užrakino geležinius vartus palikdama okupantus 
stovėti gatvėj. Rusai išbuvo prie Pasiuntinybės ir paties rūmo, 
vartų apie dešimt minučių paskum nuvažiavo.

“Tačiau rugpiūčio 14 dieną susidėjusiomis a- 
pystovomis širdgėlos slegiamas nutariau Pasiun
tinybės rūmus apleistą”. 4 
Kas dėl Lietuvos Pasiuntinybės Romoje, tai ten 

pasikartojo veik ta pati istorija kaip Berlyne. Rugpiū
čio 22 dieną rusų ambasados valdininkai pareikalavo 
Lietuvos Pasiuntinybės namą sau ir net drįso jėga 
grąsinti. Tačiau p. Stasys Lozoraitis, grąsinimų nepai
sydamas, Pasiuntinybės užleisti visai nesirengia.

Vėliausios žinios iš Kauno nusako, kad rusams 
okupantams patiko naujoji Kauno statyba. Kaunan 
atvyksta net keliolika šimtų rusų raudonarmiečių šei
mynų apsigyventi, o Paleckis utrįs paskubomis kraus
tytis į Vilnių. Kaunas tapęs raudonosios armijos cent
ru prieš įsivaizduojamą priešą.

V •

Kaip Buvo Perduota Lietuvos

Lietuvos pasiuntinys 
Berlyne, gen. štabo pulki
ninkas, K. Škirpa, kaipo 
akredituotas prie Vokieti
jos valdžios, turėjo pa-> 
klausyti tos vyriausybės! 
patarimo ir rugpiūčio 14 d. į

apleido pasiuntinybės rū
mus.

Dar rugpiūčio 9 d. Sovie
tų ambasados valdininkai 
bandė pasiuntinybės rū
mus perimti, tačiau su jais 
į kalbas neįsileista. Rug-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Rlrktl pas Mznlarlut ir4i|, vaisius, daržovei Ir kitokius daiktus, kuria 

skalbiasi “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda tvlellus produktus Ir ma> 
Beniai patarnauja, hiutjg | bllg kurlg krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimų 
matftte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLurtibia 8702 

29 SAVIN HIL.L AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

Per Marint
F. BattrailūmM Ir p. Kilnia, Sav.
788 Rroadway, Tai. ŠOU 8120 

80, BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS B V C.
Pirmininke — Eva Marksienč.

625 E. 8th St, So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 1298

Vlce-Plrm. — F. Zaletsklenč,
564 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Prot Raut. — Ona IvaJkienė.
440 E. 8ixth St, So. Boston, Man. 

fin. RaSt — Marijona Markoniutft, 
4115 WMhington St. Roslindale, 

Tel. Parkway 7273-W.
IMlnlnke — Ona Staniuliūte,

106 West 6th St. So. Boston, Man. 
Tvarkdart — Ona Miz&trdlent,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Ktaoa GI.-—Marijona AukMikainienS,

111 H St, So. Boston. Mase. 
Drnugljt savo susirinkimus lafko kas 

antrų utaminkų menesio, 7:80 vaL 
vakare, pobatnytinej svetaine).

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raštininkų

BV. JONO EV. BL. PABALPINB8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
18 VVinfield St., So. Boston, Masu. 

Prot Rait Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa. 

Fin. Rait Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Ma* 

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

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

. TIM
Draugija laiko susirinkimus kas tta 

či< nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 491 
E. 7th 8t. So. Boston. Masa.
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piūčio 11 d. 5 Sovietų val
dininkai mėgino jėga įsi
veržti į rūmus, bet tarnų 
nebuvo Įsileisjtt. Po to, So
vietų ambasada Oficialiai 
pranešė vokiečių vyriausy
bei apie Lietuvos “prihin- 
gimą” ir prašė pagalbos 
užimti pasiuntinybei. Rug
piūčio 13 d. pik. Škirpa 
gavo iš vokiečių valdžios 
patarimą rūmus perleisti. 
Pasiuntinys Škirpa turėjo 
to patarimo paklausyti, 
bet paprašė 24 vai. laiko ir 
pareiškė, kad nei jis, nei 
joks kitas Pasiuntinybės; 
narys nesutinka su Sovie
tų agentais susitikti ir kad 
raktai bus pasiųsti vokie- 
čių užsienių reikalų minis- " 
terijon.

Rugpiūčio 14 d., kaip 
praneša žymus Šveicari-. 
jos laikraščio “Journal de- 
Geneve” korespondentas, 
iš Berlyno, ant Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų buvo 
iškabinta Lietuvos vėliava 
aprišta gedulo kaspinu. 
Ties pasiuntinybe susirin
ko pora šimtų iš lietuvių 
kolonijos Berlyne žmonių 
ir laikraščių koresponden
tai. Ant pasiuntinybės bal
kono pasirodė įhin. Škirpa 
ir visas pasiuntinybės per
sonalas. Pik. Škirpa krei
pėsi į minią su kalba, ku
rioje išdėstė įvykius, pa- 

, reikšdamas, kad esąs pri
verstas apleisti pasiunti
nybės rūmus, bet pirm to 
visus baldus pasiuntė į 
Lietuvą ir gailisi, kad neį
manoma nukelti į tėvynę 

Savo žodį 
užbaigė viltimi, kad Lietu
va vėl bus išlaisvinta. Iš 
minios dar kalbėjo vienas į ju Trakų pašto ženkleliu. 
Amerikos lietuvis, sakyda- f.............
mas, kad čia susirinkę ] 
daugelis iš Lietuvos pabė
gusių Amerikos piliečių, 
kurie per Berlyną vyksta į 
Švediją iš kur gi vyksią į 
Ameriką. Ten jie atpasa
kos tikrą padėtį ir ragins 
žmones kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą. Po to pasiun
tinybės personalas ir susi
rinkusieji atidavė pagarbą 
nepriklausomos Lietuvos 
vėliavai ir 1 vai. apleido 
pasiuntinybes rūmus.

Prieš išvykdamas, pik. 
Škirpa paliko ant stalo at
skleistą inventoriaus kny
gą, kurioje įrašė: “Rusų o- 
kupantų žiniai. — Jūsų 
principai — slopinti žmo
nių laisvę, griauti kultūrą 
ir grobti svetimą turtą. 
Pagrobėt Lietuvą, klastin
gai paglemžėt jos valsty
binę nepriklausomybę, už
grobsite ir šiuos nepri
klausomos Lietuvos rū
mus. Bet teisingumas yra 
stipresnis už smurtą. At
siskaitymo valandos neiš
vengsite!” 

1 vai. 10 min. trimis au
tomobiliais atvyko Sovie
tų ambasados valdininkai, 
kurie duris rado užrakin
tas. Po to jie nuvyko ieš
koti raktų vokiečių užsie
nių reikalų ministerijon. Į 
rūmus įėjo 4 vai. p. p., įžū
liai nuplėšė nuo pasiunti
nybės rūmų Lietuvos vė
liavą ir visus lietuviškus 
užrašus.

Pasiuntinys Škirpa ir vi
sas pasiuntinybės perso
nalas, net kurjerai (išsky
rus vieną), su šeimom at
sisakė grįžti į Sovietų Ru
sijos pagrobtą Lietuvą ir 
liko gyventi Vokietijoje. 

Lietuvos pasiuntihybės 
personalas Berlyne sudėjo 
gražią auką Lietuvos ats
tatymo fondo užuomazgai.

i. Jgpį
■f-

j Nuoširdžiai priimtas Jung. Valstybių atstovas — Secretary of Statė p. Cordell 
■ Hull (kairėj) ir ponia ttftll, Havanoje, kuomet įvyko Pan-American užsienių 
reikalų ministrų konferencija. Minia kubiečių apsupus sveikino Jung. Valstybių 
atstovų
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Prieskomumstinis 
Nusiteikimas

Priverstino Kareiviavimo Šalininkai 
Tikisi Laimėti

Washlhgten, riigp.
26 — Pereitą penktadiehį 
pFez. Roosevelt pareiškė 
laikraštininkams, kad 
Kongresas tiirėlų 
bilių, kūritro būtų (Veštas 
priverstinas kareiviavimas 
Jūng■ Valstybėse.

fcdp fchbftia, pm.Hdb-

seveltui reikalaujant, Kon
gresas leido prezidentui 
pašaukti milicininkus tar- Į džiaugiasi, 
nybon. p-.-r.-.

Pranešama, kad penkta
dienį Senatas balsavimu 
išspręs konskripcijos bi- 
lių.

Šiomis dienomis gautas 
laiškas iš Lietuvos sosti
nės Vilniaus. Tas laiškas 
rašytas 1 liepos ir su nau-

Štai kai kurios įdomesnės 
laiško ištraukos: “Šiandien 
jau visai kitos pas mus a- 
pystovos. Kas mus sutiks, 
tiesiog vienas Aukščiau
sias tėžino. Ankščiau ra
šydavau, kad gyvenam su 
ta pačia diena, bet dabar 
jau valandos darOsi...

"Mūsų Tėvynės dienos 
jau pasibaigė. Iš gana ne
blogai, palyginamai, su
tvarkytos valstybės pasili
ko tik mirštančios gulbės 
balsas.

“Tankų tankai skersai, 
išilgai raižo mūšų tėviš
kės žemelę, orlaivių būriai 
bardo po visą 
gią Lietuvą...
tie galiūnai 
mes tapsime 
kovos laukas.

“Nematyti

Federacijos Suvažiavimas 
Pasisakė Už Uetaves 

Nepriklausomybę

Pasmerkė Lietuvos Ir Išeivi
jos Lietuvius Išdavikus 

Komunistus
Sekmadienį, rugp. 25 d., 

Cambridge lietuvių parapi
joj įvyko ALRK Federaci
jos apskričio suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 75 ats
tovai.

Nutarta remti kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės moraliai ir 
medžiaginiai; šelpti Lietu
vos pabėgėlius; tampriai 
kooperuoti su Federacijos 
centru; ruošti turiningą 
koncertą Bostone ir jo pel
ną skirti Lietuvos pabėgė
lių šelpimui.

Plačiau tilps kitam ‘Dar
bininko’ numeryj.

v •
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Pažymėtina, kad po Lie

tuvos užgrobimo visoje 1 
mūsų išeivijoje pasireiškė ' 
griežtas prieš komunistus 
nusiteikimas. Kaip žino
ma, komunistai labai 

, kad Sovietų 
Rusija užgrobė Lietuvą ir 
pavergė mūsų brolius ir 
seseris tėvynėje.

Komunistai visose kolo
nijose pasirodė mūsų tau
tos išgamos. Taigi išga
moms neturi būti vietos 
mūsų draugijose, klubuo
se.

Ligšiol tik katalikai ko
vojo komunizmą, bet da
bar išėjo prieš komunizmą 
ir komunistus ir socialis
tai ir tautininkai. Socialis
tai, kurie kaikuriose kolo
nijose turėjo bendrą veiki- 

, mą su komunistais, jau at- 
sipalaidojo nuo komunistų 
ir pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Bet mūsų išeivijoje yra 
nemažai žmonių, kurie ne
turi jokio nusiteikimo. Jie 
yra kaip nendrės pučiamos 
dedasi su komunistais, so
cialistais, ar tautininkais, 
o kartais net ir su katali
kais. Organizacijų kuopų, 
draugijų ir klubų susirin- 

ikimuose reikia dažnai aiš-

kalbėjimas kas bus toliau. 
Kol kas dar dirbu toje pa
čioje vietoje, bet, rodos, 
neilgai teks dirbti, o pas
kui kas, tai, rodos, nereik 
aiškinti. <•

“Viską valo, viską ūži ru
dinėj a, mums tik likučiai 
pasiliks, bet ant galo ir to 
bus perdaug.

“Dabar pučia mums vien 
tik rytis vėjas ir jis vis kas 
kart darosi sausesnis ir 
troškesnis. Laukiam atsi
gręžiant ir vėl jo iš vaka
rų, o kaip paprastai jis at
neša lietų, gal atsidus tuo
met mūsų taip ištroškusi! 
žemelė...”

Taip pat gautas ir kitas .laiški iš kitos Lietuvos lklntb klek ,daug 81108

mūsų bran- 
Atrodo, kad 
susidurs ir 
skerskelyje

dabar pas 
mus besišypsančių asme
nybių, negirdėti tųjų lietu
viškųjų dainų. Visas pasi-

vietos, kuriame taip rašo
ma: “Mes esame nuliūdę ir 
nusiminę, kad nelaimin
gas Lietuvos kraštas už
plūstas didelės bedievybės, 
šiandien gyvenam, bet ry
tojaus nežinom ar sulauk
sim, tik prašom Dievo pa-

Lietuves Pasiuntinybes 
Patarėjus Atvyksiąs 

Į Jung. Valstybes

n
ii

Lietuvos Pasiuntinybės 
Berlyne patarėjas Juozas 
Rajeckas su žmona ir vai
ku atvyksta nuolatiniai 
apsigyventi J. A. Valsty
bėse. Iš Lisabonos mano 
išvykti rugsėjo 19 d.

J. Rajeckas yra gimęs! 
1897 m. Shenandoah, Pa. 
ir dėlto gavo Amerikos pa
są. Jis baigė du universite
to fakultetus — teisių ir 
politinių mokslų. Užsienių 
reikalų ministerijoje tar
nauja nuo 1929 m. Buvo 
pasiuntinybės Londone se
kretorių, vėliau pasiunti
nybės centre patarėju ir 
nuo 1939 metų pasiuntiny
bės patarėju Berlyne; šias 
pareigas ėjo iki Lietuvos 
prijungimo prie SSSR.

L. G. K. New Yorke

munizmo vergijos, Stalino 
priešdarbininkiškos dikta
tūros.

Šluokime lauk 
tus iš visų di 
bų, kad jie n 
dyti veikimo, 
kreiptas pr. 
komunizmą, 
nori vergauti. L: 
kovojo ir kovoja d 
tėvynės laisvės ir 
klausomybės; lietu\ 
ištikimi šios šalies pilie
čiai, ir kaipo tokie nenori 
Stalino kruvinos diktatū
ros. Pilietis.

w •

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

sų tėvynei Lietuvai padarė 
komunistai. Jie pagelbėjo 
Sovietų komisarams pri
jungti Lietuvą prie Rusi
jos. Komunistai džiaugia
si, kad Rusijos komisarų 
budeliai 
lietuvius

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

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

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

žudo ir kankina 
už lietuvybę, už 
Komunistai yra 
Lietuvos nepri- 

i klausomybės priešai. Jie 
yra priešai ir šios šalies 

1 demokratiniai tvarkai. Jie 
. i trokšta ir dirba, kad ir šio- 

es j je šalyje būtų įvesta Stali-

gėlbos, kad Dievas duotų I tik^i”?- 
nors šiokią tokią pervers-Į_ - u 1 
mą. Ar neatsiras koks už
tarėjas, kurs galėtų triūsų 
kraštą išgelbėti. Labai 
liūdna yra pas mus,

, daug negalim rašyti, 
laikai neramūs, todėl tik 
liūdėti galim...”

P. S. Šios žinios buvo 
skaitytos per radio WH- 
AT, p. Antanaitienės veda
mo j programoj, rugp. 21 
d., 9 vai., Philadelphia, Pa. žmonių, kurie

v •

diktatūra,
ir šios šalies žmonės

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

lino kruvina 
kad 
būtų žudomi Stalino bu
delių.

komunistai yra kruvino
jo komunizmo vergai. Jie 
trokšta žmonių kraujo, tų 

nenori ko-
.k kkk S. v X v s. v v v v x. v v v s. v v v s. v v v

Užsisakykite Tontko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kak prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
tafta A«,Islingta, Mas.Td.MhM 1304-W 

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

i Ja

t

NEATSIŽVELGIA | KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Re Kariam 

Butelyje

SlMCE 
fC23

90 Proof /C gtain neutr ji SDir t.
WHS0N DISTilLINC Co Ine Rnstol Pa



, • « v

Antradienis, Rugpiūčio 27, 19*0

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnoay escept Holidays such a* 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by----------

BAINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Batarad m aecond-cUM matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for malUng at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

Domestic yearly___________ >4.00
Domestic once per weeic yearly *2.00 
Foreign yearly _____________ *5.00
Foreign once per week yearly *2.50

Dievą, kitaip mūsų iš pri
gimties menkas nujauti-] 
mas apie Aukščiausią Esy-i 
bę pasilieka labai silpnas* 
ir su laiku gali visiškai iš-į 
nvkti.
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama_________ *4.CC
Viena kart savaitėje metama *2.00
Užsieny metams .............. *5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metams *2.50
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o ne jausmais. Įstatymas KATALIKŲ PASAULIS

Revoliucija Ėda Savo Vaikus
Trockis mirdamas pareiškė, kad ketvirtasis inter- 

nacijonalas laimėsiąs. Reiškia, jis atmeta Maskvoj iš
perėtąjį trečiąjį internacijonalą ir siūlo jau ketvirtąjį. 
Mums nesvarbu, kuris laimės — trečiasis, ar ketvirta
sis. Tarp jų tik tas skirtumas, kad vieno laikosi Stali
nas, kito Trockis, gi esmėje abudu neša žmonijai ne
laimę. Svarbu štai kas: kad kiekviena nedorybė pati 
save sunaikina. Pabrėžtina ir tai, kad nedorųjų idėjų 
vadai verčiasi vien kerštu ir neapykanta, kuri naikina 
lygiai priešą ir artimiausią draugą, jeigu tik jis atro
do kiek pavojingas diktatoriaus populiarumui.

Tiesa, Stalinas ir Trockis niekad draugais nebuvo. 
Gruzinas ir žydas tai esminiai priešai. Bet ne vien tau
tybė juos skyrė. Čia būta kažkokio instinktyvaus nu- 
jutimo, kad juodu kits kitam pareis kada į kelią ir 
vienam iš jų, kaip rusų sakoma, “ne sobrovat” (neišeis 
geruoju). Pradžioje Trockis į Staliną vien su panieka 
žiūrėjo: tai esąs nekultūringas storžievis ex-semina- 
ristas, nemokšas, nežinąs nė vienos svetimos kalbos, 
net rusiškai kalbąs tokiu akcentu, kad esą sarmata 
klausyti, žodžiu, gramozdiškų minusų kamuolys. Bet 
vėliau pasirodė, kad minusų būta vis poromis, tai jie 
sudarė tiek nelemtų neigiamų pliusų, kad besidžiau
giąs nugalėtojo garbe Trockis (jis buvo laimėjęs civi
linį su “baltaisiais” karą) pasijuto staiga išstumtas iš 
komunistų partijos. Ne tik iš partijos išstumtas, bet 
ir ištremtas — pirmuoju atveju į Kinijos pasienį, ant
ruoju į Konstantinopolį, su vilko bilietu, vadinasi, be 
teisės kada nors į sovietiją sugrįžti. Čia tai pasireiškė 
tipingas Stalino triukas. Trockiui betriukšmaujant, 
savo iškalbingumu besigiriant ir ko ne imperatorium 
save bestatant, tas smulkutis partijos sekretorėlis 
Džiugašvili - Stalin taip sumaniai rezgė intrygą savo 
naudai, kad vieną gražią dieną Trockis pasijuto poli
tišku bejėgiu. Mėgino kelti ne tai agitaciją, ne tai 
maištą ir tiek išsišoko, kad buvo už ką jį suareštuoti. 
Sušaudyti jo dar neišdrįsta, taigi pasitenkinta ištrė
mimu. Nedorybė su nedorybe jau susikirto.

Trockis pradėjo klajūno gyvenimą. Pabuvojo be
veik visose pasaulio valstybėse ir iš visur buvo veja-į 
mas — už revoliucijonierišką darbą. Pagaliau kiek il
gėliau Meksikoj apsigyveno, bet ir čia slaptoji ranka, 
jį pasiekė ir suteikė mirtinį smūgį. Kas kuo kovoja, 
nuo to žūva.

Viena nedorybės dalis žuvo. Kas atsitiks su antrą
ja ? Ir ji jau tiek įsikerėjo, kad turės skilti ir pati save 
ardyti. “Revoliucija ėda savo vaikus”. K.

KUR IŠMOKSIME

Bet kur išmoksime apie!
Dievą? Aišku, pirmąsias 
žinias apie Dievą gauname 
iš savo mylimosios Mamy-' 
tės, prie jos kelių. Bet kur 
turi būti šis mokslinimas 
tęsiamas? Aišku ne viešo-' 
se mokyklose, kur daž
niausia Dievo vardas nėra 
minimas kaipo pasaulio 
Aukščiausia Esybė, kaipo! 
Tas nuo kurio paeina pa
saulio likimas.
tik Katalikiškos mokyklos turi pilnai ginkluotus kareivius ir traukti 60 mylių per 
Katalikų vaikams! Katali- valandą. Jam reikalinga vienas galionas gąsdino per 
kiškose mokyklose prigim- 50 mylių. Automobiliuke sėdi designer Powel Crosley, 
ties mokslai nestumia lauk 
Tikybos pamokas, kuriose 
susipažįstame su Dievu, su 
mūsų Kūrėju ir Galutinu 
Tikslu!
PILNAS
KATALIKIŠKAS
MOKSLAS

Kadangi mokslas tęsiasi
ir nesibaigia su pradine auklėjimą bus 
mokykla, tad geras katali- džiaugsmas, pilnas atlygi- 
kas tėvas ir motina prižiū- nimas tėvams už jų pergy- 
rės, kad jų vaikai lankytų | ventas sunkenybes ir var-

Šis lengvutis “troop transport” automobiliukas
Lieka tad vadinamas vaikų “blitzkriegeris”. Jis gali pavežti ke-

of Cincinnati.
• vtik katalikiškas aukštes

niąsias mokyklas ir net 
kolegijas! Aišku, toks gerų 
katalikų tėvų pareigų iš
pildymas neįvyks be dide
lių pasiaukojimų. Bet a- 
teityje, subrendę vaikai, 
gavę pilną katalikišką iš- 

didelis

Antanas V. Mažukna, MIC.

(Catholic Chronicle redak
toriaus patiektos mintys. 
Pridėjau ir savo A.V.M.)

Ačiū Dievui, šis klausi
mas šimtai tūkstančių ka
talikams Tėvams nesuke
lia ypatingo rūpesnio. At
sakymas šiam klausimui 
yra taip aiškus, kaip jų ti
kėjimas. Jų vaikai turi ei
ti katalikiškon mokyklon! 
Nėr kitos išeities, nėr net 
mažiausios abejonės.

Nors šimtai tūkstančių 
katalikų tėvų aiškiai su
pranta ir be mažiausios a- 
bejonės savo vaikus siun
čia katalikiškon mokyk
lon, yra daugelis katalikų 
tėvų, kurie nemato reika
lo siųsti savo vaikus į ka
talikiškas mokyklas. Gaila 
tokių tėvų, nes jie užmirš
ta, kad ateis laikas kuomet 
turės prieš Dievo sostą 
duoti tokio savo elgesio 
išaiškinimą. Jie užmiršta, 
kad jiems pavesta rūpintis 
netik savo vaikų medžia
giniais reikalais, bet kas 
svarbiau, jiems pavesta rū
pintis vaikų dvasiniais rei-

kalais.
Vaikams mokslas yra 

būtinas. Tą dalyką valsty
bė aiškiai supranta, ir dėl
to įsteigė tiek daug moks
linių įstaigų ir pravedė 
tiek daug griežtų įstaty-! 
mų, liečiančių vaikų iš
mokslinimą. Giliau gi pa
svarstę pamatysime, kad 
valstybės dar neturėjo 
mokyklų bei visokių moks
linių įstatymų, o jau tėvai 
buvo Dievo įsakymu įpa- 
reiguoti savo vaikus mo
kyti, ypač tuose dalykuo
se, kurie liečia vaikų dva
sios reikalus.
MŪSŲ GYVENIMO 
TIKSLAS

Buvome sukurti pažinti, 
mylėti ir tarnauti Dievui 
šiame gyvenime ir su Juo
mi būti amžinai laimingais 
kitame. Negali būti kitos 
priežasties mūsų buvimo 
šiame pasaulyje.

Bet mes negalime pažin
ti Dievą jeigu niekos 
mums apie Jį nemokina. 
Turi mus kas nors supa
žindinti, išmokyti apie

sako, kad negalima skai
tyti pasisavintus vaikui, 
kaipo nekvotinius ateivius. 
Tas tėvas ir pasisavintas 
vaikas neteisingai prisie
kė. Nuspręsta, kad pasisa
vintas vaikas gavo nekvo- 
tinę vizą apgaulingai. Jo 
pilietybės peticija buvo at
sakyta,' ir jis suimtas išde- 
portavimui.

Turime kitą atsitikimą 
vedusios moters, kuri tapo 
naturalizuota, kaipo neiš
tekėjus moteris, nepai
sant fakto, kad tuom laiku 
buvo vedus ir turėjo mažą 
vaiką. Ji slėpė teisingus 
faktus todėl, kad jos vyras 
ir vaiko tėvas atvyko į 
Jung. Valstybes nelega
liai, ir ji manė, 
valdžia apie tai žinos, 
vyras bus išdeportuotas. Į žodžius patsai kard. Hinsley 
Bet suteikimas neteisingų buvo ištaręs radio prakalboje 
informacijų po priesaika, pereitą žiemą, 
apie jos ženybinį stovį, jai 
visai nepagelbėjo. Piliety
bės popieras gavo, bet tuoj 
po tam natūralizacijos 
biuras sužinojo, kad ji iš
tekėjus. Natūralizacijos 
Biuras lengvai su šita 
žmona apsidirbo, nevisuo- 
met taip dalykai užsibai
gia. Biuras pavėlino jai 
liusnonai prasyti sunaiki-L..
nimą jos pilietybės ir jos j°‘

• vyrui pavėlinta išvažiuoti WoaW„<,(on _ B paskeibtų 
is Jung. Valstybių, kad jis religinio surašinėjim„ skaitme.

Vatikianas — Šv. Tėvas, pri
imdamas Bolivijos ambasadorių 
Šv. Sostui, gen. C. Quintanilla, 
pakartojo savo pasiryžimą ne
sustoti raginęs valstybių galvas 
stengtis sudaryti teisingą ir pa
stovią taiką. Šv. Tėvas toliau 
pasakė: “Jūs gerai žinote, kad 
Kristaus atpirktoje žmonijoje 

! tikroji taika negali būti kitaip 
atsiekiama, kaip tik per teisin
gumo ir meilės principus ir įsta
tymus, kurie Evangelijoje skel
biami”.

Londonas — J. E. Kardinolas 
A. Hinsley vadovybėje čionai 
steigiama nauja organizacija, 
kurios tikslas yra suvienyti ir 
sustiprinti katalikiškas pastan
gas tautos krizei palengvinti,

kad jeigu i Organizacija bus pavadinta 
jos “Dvasios Kardas” — kuriuos

gus.
Katalikai tėvai, kurie ap

sileidžia savo vaikų išmok
slinimu katalikiškose mo
kyklose netik sunkiai nu
sideda Dievo akyse, bet 
parduoda savo vaikų teisę 
pilnai pažinti Dievą ir su 
Juomi būti amžinai lai
mingais! Kokia bus tokių 
tėvų atsakomybė prieš 

' Dievą!

f

Kas Buvo Nepriklausomoji Lietuva
Sunkūs be galo laikai 
Lietuvą brangią suspaudė: 
Žūsta vergijoj vaikai; 
Daugel jų karas iššaudė... 

Maironis.

Kad geriau suprastu- 
mėm Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą, pirma 
nors trumpai pažvelgsim į 
Lietuvos praeitį, nes ir iš 
praeities sau stiprybės šė
miam, kaip sako mūsų 
tautos Himnas.

Daugelio manymu, lietu
viai gyveno tūkstančius 
metų prieš istorinę gadynę I 
toje pačioje vietoje kaip 
šiandien. Lietuviai buvo 
viena šaka didžiulės Indo- 
Europiečių giminės. Lietu
viai gyveno sunkiai įžen
giamuose miškuose, todėl 
ir tautų kraustymasi nepa
veikė jos, lietuviai išlaikė 
savo būdą, papročius, reli
giją, ir labai gražią seno
višką kalbą, kurios moky
tis ir pasigražėti atvažiuo
davo mokslininkai iš viso 
pasaulio ir ypač filologis- 
tai. Jie, išmokę lietuviškai, 
tuoj versdavo savo kalbon 
lietuviškas dainas, pasa
kas ir kitas senienas, kad 
visas pasaulis žinotų kokių 
brangenybių turi lietuviai, 

I laikinai pavergti svetimų
jų

Senovės rašytojai lietu
vius vadina medžiotojais, 
žvejais ir ūkininkais, kurie 
esą taikūs ir svetingi. O is
torikas Tacitas lietuvius 
pavadino geresniais ūki
ninkais kaip jų kaimynai i

v •

"W ashington — Neužilgo pra
sidės statyba didžiausios Kris
taus stovylos pasaulyje, vienoje 
įžymiausioje Washingtono da
lyje. Stovyla atvaizduos Kristų, 
Pasaulio Šviesą. Ji bus įstatyta 
į balto akmens 90 pėdų aukščio 
fasadą. Pati stovyla, išlieta iš 
žalio misingio, bus 20 pėdų auk
ščio.

Washington — Iš paskelbtų

tė, kad lietuviai moka gin
tis nuo užpuolikų, todėl 
paliko juos , - - -
XIII šimtmečio.

Lietuviai kaip 
Baltijos tautelės 
amžiaus pasiliko 
kos, garbindamos gamtos Lietuviai žvejai, medžioto- 
pajėgas, bet neturėjo sta-; jai ir vyžuoti ūkininkai ne- 
bų, gerbė savo ąžuolus, tu-' pasidavė, o dar praplėtė 
rėjo šventyklas, kuriose1 savo teritoriją nuo Baltijos 
ant akmeninių altorių kū- lig Juodųjų jūrų. Didžiau- 
reno šventą Ugnį, kurią šia lietuvių galybė pasiro- 
prižiūrėjo baltai apsiren- dė 1410 m. prie Tannenber- 
gę vaidylos ir vaidilutės, go, kai lietuviai kartu su | 
Lietuviai garbino ir pripa- lenkais sumušė didžios 
žino vieną Ąjikščiausiąjį valstybės galybe, ir sulai- 
Dievą. Į kė vokiečių veržimąsi pen-

XIII amžiuje lietuvius ir kiems šimtmečiams, 
visas kitas gimines Pabal- Lietuvos galybė pasiro- 
tyje pradėjo pulti kryžuo- dė nuo 1240 iki 1430 metų, 
čiai ir Kalavijuočiai, kurie kai valdė karalius Mindau- 
norėjo apkrikštyti, bet ir gas, didieji kunigaikščiai 
užgrobti derlingas Pabal
tijo žemes. Jiems į pagelbą 
atėjo kitų Europos tautų 
ordinai. Po 50 kovos metų, 
prūsai buvo nugalėti ir iš
naikinti, latviai buvo pa
vergti. Tuo tarpu visos lie
tuviškos giminės susivieni
jo ir susijungė į vieną ga-

lingą karalystę.
Didysis kunigaikštis Min- 

ramybėje lig daugas, norėdamas apsi- 
• * • l • V 1 • V •ginti nuo užpuolikų, apsi

krikštijo. Bet puolikai irir kitos
lig XIII, toliau dar ilgai kariavo su 

pagoniš-, lietuviškomis giminėmis.

I 
I

I

Gediminas, Algirdas, Kęs
tutis ir Vytautas.

P. S. Šis straipsnelis bu
vo skaitytas per radio 
WHAT p. Antanaitienės 
vedamoj programoj, rugp. 
21 d. š. m., 9 vai., Phila
delphia, Pa.

•p

Imigracijos Apgavystės Daug 
Bėdos Atneša

Nereik persekioti asme- • įsteigta teikti visokią pa- 
nis, kurie neapsipažinę su gelbą ateiviams, 
legališka procedūra daro Imkime nūdną atsitiki- 
tą, kas jiems atrodo ge- tfllo asmens kuris ant 

Kilis Island laukia išdepor- 

gė'r'manai” Yplč ‘Ūet’u^ naturaI13acij.os reikaluose, 
mokėjo rinkti ir išdirbti, mažiausios klaidos is-

Į

tarimo. Bet imigracijos ir

Imkime liūdną atsitiki-

galėtų prasyti regulans-l imančių kutlnj deSimt. 
kos imigracijos vizos. met|> pasirodo kad katalikų 

Natūralizacijos viršinin- skaičius padidėjo 1,309,934 as- 
kai daug aštriau elgiasi su menįmis ir žydų biskį daugiau 
vedusiais ateiviais, kurie kajp pusė milijono narių, bet 
prašydami natūralizacijos protestantų skaičius sumažėjo 
slepia apsivedimą ar apsi- beveji pusė milijono narių, 
vedimus. Taipgi praneša, kad protestan-

Legalis persiskyrimas y- tai išsiuntė svietur į savo misi- 
ra būtinai reikalingas, jei- jas ir labdarybės įstaigas di- 
gu Žmogus nori antrą ar džiausiąs sumas. Jų aukos 
trečią kartą apsivesti. Ve- kė 600 milijonų dolerių, o 
dant, be legalio pėrsiskyri- talikų tiktai 90 milijonų, 
mo, žmogus papildo dvipa- ----------
tystę ir tokius skaito as- New York — Mažosios Gėlelės 
menis blogo charakte- Į misijų ratelis, minėdamas 15 
riaus, kurie yra sulaikyti metų sukaktį, galėjo teisėtai 
nuo Amerikos pilietystės. pasidžiaugti tuomi, kad jos pa- 

Kiti aplikantai neteisin- stangomis buvo išugdyta 626 
gi prisiekia, kad jie niekad religiniai pašaukimai. Kunigai, 
nebuvo suareštuoti UŽ ko-j vienuoliai, vienuolės darbuojasi 
kį prasižengimą. Turime 90 kongregacijose, 
atsitikimą žmogaus, kuris Parinko Jurgelaitis.
buvo nubaustas ir į laiką
jis tikėjo, kad apie tai visi trijų vaikų. Bet ant lai- 
užmiršo, jis truputį pakei- mės, jis viską pasakė, kai 
tė savo vardą. Kuomet šis prašė natūralizacijos, nie- 
žmogus atvyko dėl egzami- ko neslėpė. Bet žmonės vis 
no, jo liudininkai buvo pri- tiki, kad šitas žmogus sle- 
versti pripažinti, kad jį pa- pia kriminališką rekordą, 
žino tik per dvi savaites ir Žmogus įleistas į Jung. 
ne per reikalaujamus pen- Valstybes, kuris nori tapti 
kis metus, ir kad jiems ši- Jung. Valstybių piliečiu 
tas aplikantas davė pinigų privalo turėti gerą vardą, 
už jų liudijimą. Aplikan- Ir jeigu jis duos klaidingų 
tas, slėpdamas kriminališ- informacijų apie save, tas 
ką rekordą ant visados ga- viskas kada nors paaiškės 
Ii būti sulaikytas nuo A- ir ką jam tada daryti? 
menkos pilietybės, ir jo Kaikurie ateiviai duoda 
liudininkus valdžia gali fantastiškas informacijas 
suimti ir nubausti kalė ji- imigracijos ir pilietybės 
mu. atsitikimuose. Viens atei-

Kitas žmogus pasakė vis, draugo liudininkas, 
kvailą ir visai bereikalin- prisiekia, kad jį pažįsta 
gą melą. Jis aplikacijoj pa-per penkis metus ir su 
sidavė, kad buvo našlys ir juom susieina kelis kartus 
neturėjo vaikų. Kada jam į mėnesį, kuomet ištikro 
parodyta, kad jis atvyko į] jis pažįsta tik apie du ar 

ir labai retai 
vaikais, jis paaiškino, kad Į tesueina. Pakol įstatymas 
tie jo vaikai jį seniai aplei- uždėjo sunkias bausmes 
do, jis jų visai nemato, ir ant apgavingų apsivedi- 
nenori kad jo naturalizaci- mų, daug ateivių vedėsi 
ja jiems gero atneštų. tik išgauti imigracijos vi- 

Kitas atsitikimas atnešė zas, arba legalizuoti jų ap- 
daug vargo ateiviui, kuris sigyvenimą šioj šalyj. Vi- 
pats nežinojo kurį vardą sos tokios apgavystės — 
imti. Jis buvo įleistas po sužinai ar netyčiomis — 
vienu vardu, dirbo po kitu, gali užbaigti amerikoniš- 
apsivedė po trečiu, ir tapo kas karjeras žmonių, ir tik 
naturalizuotas po ketvirtu, blogina gerą vardą ir re- 

bet Šiandien jo vardas skiria-Į putaciją visų svetimšalių 
FLIS.

sie- 
ka-

tavimo. Jis buvo įleistas 
dvylika metų atgal, kaipo 
nekvotinis imigrantas. Ta
da jis pasidavė, kad buvo 
mažametis Amerikos pilie- Jung. Valstybes su keliais Į tris metus, 
čio sūnus. 1937 m. jis pra
šė naturalizacjios popierų. 
Per išklausymą paaiškėjo, 
kad jis atvažiavo kito var
du. Tikras sūnus mirė Sy- 
rijoj, ir šitas draugas paė
mė jo vardą su pilnu tėvo 
leidimu. Neturėdamas kitų 
vaikų, ir mylėdamas šitą 
sūnaus draugą, jį prie jo 
šeimos priėmė savo vaiko 
vardu. Šitas žmogus būtų 
buvęs geru piliečiu,

pildant blankas ar duo
dant paliudijimus, gali at
nešti visokios bėdos ir ne
smagumų žmogui. Kai 
žmogus sužinia slepia tei
singus faktus ar papildo 
apgavystę, tik atvykti į 
Jung. Valstybes ar gauti 
Jung. Valstybių pilietybės 
popieras, jis kviečia sau 
visokių nemalonumų.

Neseniai daug tokių at
sitikimų buvo pranešta 

ir kitų būriai norėdavo, Foreign Language Infor- 
pagriebti Baltijos žemes mation Service — Com- 
tarp IX ir XI a., jie pama- mon. Cpuncil. Organizacija'imigracijos viršininkai tu- si nuo vardo jo žmonos iri šioj šalyj.

gintarą, tą nuostabųjį 
šiaurės auksą, kurį gerai 
mokėjo išdirbti senovės 
romėnai, graikai ir egyp- 
tiečiai.

šeštame amžiuje krikš-! 
čionių vyskupas lietuvius, 
vadina “tikrai taikinga gi
mine”, kai tuo pat laiku jų 
kaimynai buvo tikri barba
rai, o lietuviai buvo aukš
tai kultūroje pakilę.

Kada skandinavų, slavų



Ahtradieūis, Rugpjūčio 27,1940 .

Tau daug pavasarių žydėjo
Beieškant čia jaunatves ritmo.

ANT. TAMULIS.

MAN GAILA...

tomis įgimtomis savybė
mis — kuklumu, meile, 
švelnumu, nekaltumu, 
kantrumu, subtilumu, ku
rias atsineša į šį pasaulį ir 
kiekviena mergaitė. Ta
čiau pačios Marijos pa
stangomis ir ypatingu Die
vo malonės veikimu šios į- 
gimtosios savybės buvo 
išvystytos į tokį aukštą 
tobulumo laipsnį, kokio 
nieks iš žmonių nėra pasie
kęs.

Tai, ką Marija, Dievo 
malonės padedama, pasie
kė savo įgimtųjų galių iš- 
systyme, kaip tiktai ir yra 
kiekvienos krikščionės 
mergaitės, o ypač Marijos 
dukters idealas. Šito idea
lo mergaitė, to paties Die
vo malonės padedama ir 
Marijos užtariama, gali ir 
turi siekti.

Taigi, Marija yra idealu
sis mergaitės idealas ir

Kaip gėlei reikia saulės 
spindulių, taip mergaitei 
idealo. Mergaitė be idealo, 
tai laukų pienė, kurios vi
sas grožis žavi tol, kol už
eina vėjas ir jos pūkelius 
išdraiko po laukus. Idealas 
— tai mergaitės grožio, 
kilnumo ir kitų gražiųjų 
jos savybių cementas.

Mergaitė be idealo — tai 
pilis be pamatų. Idealas y- 
ra jos asmenybės kertinis 
akmuo.

Kas gi yra idealas? Tai 
pasakų pilis? Tai kaž kas 
labai labai gražu ir kilnu, 
bet ko nei apčiuopti, nei į- 
sivaizduoti negali? Tai kaž 
kas labiausiai nerealu?

Yra mergaičių, kurios ši
taip įsivaizduoja idealų. 
Jos gal net mano, kad tai 
ir yra teisingiausias idealo 
įsivaizdavimas.

Tačiau jos užmiršta, kad 
tai, ką mes vadiname labai 
gražu ir kilnu, yra ben
driausias visų žmonių ide
alas. Atskiras žmogus, ats
kirame savo amžiuje, pro
fesijoje, religijoj turi turė
ti specialų idealą. Idealą, 
kuris būtų ne tik gražus ir 
kilnus, bet ir realus. Krik
ščionio idealas yra Kris
tus. Krikščionės motinos 
idealas yra Marija Moti
na, krikščionės mergaitės 
gražiausias ir realiausias 
idealas yra Marija Merge
lė.

Marija yra amžinasis: 
moteriškumas, kurį apgie- 
da Goethė ir kiti poetai, 
kurio ilgstasi visas pasau
lis. Šitas Marijos amžina
sis moteriškumas remiasi

bet ir pati mus veda ir pa- 
gelbi.

Marija, Amžinoji Mer
gyste, tavęs ilgstasi mūsų 
širdys. Į tave linksta visa
mūsų būtybė. Tik Tavo 
idealo šviesoje išbręsta ir 
sužysta mūsų įgimtosios 
galios, o Tavo išmelstos 
malonės veikiamos — ap
sivaisina.

Marija, leisk sekti Tavi
mi ir mylėti Tave.

“Ateitis”

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.

Šiandien ta kryžkelių alėja. 
Gyvenimas j širdį tau įstrigo.

Sūpynėm praeitį perdaug
O ateitis, kiek maža jos beliko.
Aš vėl ieškosiu mylinčio žmogaus, 
Nuo lūpų ašara nutiško.

Gal nieks taip neatmins, 
Nejaus to ilgesio gyvento. 
Ir nemigo sapnų naktims. 
Aš rasiu džiaugsmą jau išsemtą.

Ir slinks palši saulėtekiai...
Ir baigsis dienos giesmėj...
Kodėl, kodėl aš netikėjau,
Kad taip trumpai gyvensim dviese. 

Tau daug pavasarių žydėjo 
Beieškant čia jaunatvės ritmo. 
Kažkas širdy man išsiliejo... 
Tyliai rasoton žemėn krito.

ji ir jrs
Jiedu abu ilgus metus 

gyveno toli nuo vienas ki
to; jiedu nei vienas ilgus 
metus nežinojo apie kitas 
kitą, kad abu kartu gyve-

kartu vadovė į šį idealą, na pasauly. Ant galo jiedu 
nes Ji ne tik šviečia, kaip.susitiko: jis — jaunas ir 
žvaigždė mūsų jaunystei, J dar drąsiai žiūrėjo ateitin,

bet jau nemaž patyręs jau
nų dienų bangose ir gera ir 
pikta; ji žydinti baltoji le
lija. Abudu nustebo, vie
nas kitą pamatę; abiejų 
vienu akies mirksniu su
drebėjo širdis krūtinėse; 
jiedviem rodėsi, kad jie se
nai pasižįsta, kad jie jau 
yra vienas kitą matę. Ar 
ne ši mano sapnų gaivin
toja? ar ne šis mano šir
dies laukiamasai? — mąs
tė abudu, vienas kitą išvy
dę. Ir jiedu pasidavė vie
nas - antram ranką. Kada 
jis priglaudė jos galvą į 
savo krutinę, o ji apkabi

Respublikonų kandidatas į Jung. Valstybių prezi
dentus Wendell L. Willkie ir jo ponia Willkie, viename 
parengime Salt Lake City, Utah, stebi pramogos nu
merius, kurie buvo išpildomi jam ten besilankant.

nusi savo baltom rankom 
jo kaklą, pirmą kartą jį 
pabučiavo, — jiedu pasida
rė vienas antram tokie 
brangūs ir artimi, kaip 
niekas daugiau pasauly. 
Jiedu buvo laimingi.
— Nors mudu nieko ne

turime, nors jokių turtų 
nesame susidėję — kalbė
josi jiedu tarp savęs —vie
nok eikime kartu gyveni
mo dar nepramintais ta
kais, sekime, ką turime, 
dirbkime, ką galime, ir ti
kėkimės vaisių, kuriais 
galėtumėm džiaugtis ir 
nusiraminti: remkimės
vienas antrą, būkime san
taikoje, o meilė palaimins; 
mūsų gyvenimą, paleng
vins jo vargų naštą.

Taip kalbėjosi jiedu vie
nas antram, ir visi jų jau
smai, visos jų dvasios sty
gos prijautė tiems jų žo
džiams, kartu su tais jų žo
džiais skambėjo. Ir jiedu, 
tarsi atgiję ir sutvirtėję, 
linksmai žiūrėjo ateitin, 
drąsiai žengė dar nepra
mintais gyvenimo takais...

Iš “J. B. R.”

lai “Economic Reconstruc- 
tion of Lithuania after the 
World War” knygos spaū- 
sdinimą atėjo liūdnos ži
nios, kad Lietuva prijun
giama prie Sovietų Rusi
jos. Knygos spausdinimas 
buvo atidėtas.

Įvairios Lietuvos ekono
minės organizacijos buvo 
pasižadėjusios knygos už
sisakyti už 600 dolerių, o 
iš-Amerikos lietuvių pre- 

! numeratomis jau buvo 
I gauta 240 dolerių. Dabar 
jau galutinai paaiškėjo, 
kad Lietuvos ekonominės 
organizacijos dėl įvyku
sios okupacijos savo pasi
žadėjimų negalės tęsėti, 
todėl iš kitų paramos ne
gaunant tektų nuo knygos 
išleidimo atsisakyti.

Šiuo metu svetimoji ran
ka stengiasi naikinti viską 
kas tik primena nepriklau
somą Lietuvos valstybę — 
uždraustas giedoti Lietu
vos himnas, uždrausta iš
kabinti Lietuvos trispalvė 
vėliava ir dar šimtai pana
šių uždraudimų. Tad čia, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, apie Lietuvą išleis
ta knyga būtų lyg ir doku
mentas — liudininkas, ką 
nepriklausomoji LietuvaKAS-KUR?

Blivo jau rašyta, kad trys 
“musketyrai”— Janušonis, Ber
natonis ir Kupraitis, pastarasis 
buvęs “Darbininke” Jaunimo 
Aidų redaktorius, išvyko atos
togoms ir štai ką rašo:—

“August 22,1940 
“Dalias, Texas

“Gerbiamas štabe,
“Pasiekęs kulminacinį kelio

nės punktą, grįžtu atgal. Viskas 
gerai. Vietos įdomios, flat tires 
didėja — jau 12... Tai nesvarbu. 
Kaip viskas? Gyvuokite! Peter.

Jeigu kada reporterio akis ne
užmato kokios nors naujieny- 
bės tarpe jaunuolių, tai ausis 
tikrai nugirsta. Pavyzdžiui, sek
madienį Marytė Š. ir Alena N., 
tur būt per nelaimę davėsi pa
stebėt besiulpiančias šaltakošės 
kaušus... Tai buvo City Painte. 
įdomu, ar norėtų panelės išduot 
tą paslaptį, kas buvo jų tas gė

____________ t
Knygos Apie Kalba įleidimo Reikalai

Prieš atiduodant leidyk- sukūrė ekonominėj srityj 
ir ką svetimi užgrobė.

Todėl kreipiuosi į geros 
valios lietuvių veikėjus ir 
draugijas, prašydamas tos 
knygos išleidimą paremti 
prenumeratomis ir auko
mis. Jei atsirastų bent de
šimts kolonijų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, ku
rios tam reikalui galėtų 
skirti po šimtą dolerių, tai 
knyga visai greit būtų iš
leista. Jos pardavimo kai
na tada būtų ne du dole
riai, o gal būt per pusę ma
žesnė, kas duotų galimy
bę ją plačiai paskleisti an
gliškai kalbančioj visuo
menėj.

Išleidus knygą iš gautų 
pajamų bus duota vieša 
atskaitomybė. Bet jei pa
ramos nebūtų gauta ir 
knygos nebūtų galima iš
leisti, tai visiems prenu
meratoriams ir aukoto
jams įmokėtos sumos bus 
grąžintos iki cento. Ma
nantieji knygos 
paremti prašomi 
atsiliepti.

Anicetas n s
Lietuvos Gei 

Konsulato Nei • 
Attacl 

16 W. 7; 
New Yor
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Nevtovn, Bncks Co. Penria.
Šiame piknike bus laimėjimas $100: Bus žaidimų, 

skanių valgių, gardžių gėrimų, ir gera muzika. Visi a- 
pylinkės Lietuviai važiuokime pasisvečiuoti ir pasi
linksminti gaivinančiame Vilos ore. Smagus laikas yra 
nrti IrtHnf o q

Nuoširdžiai kviečia Jus RENGĖJAI.

J. Rogosz. Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Dveirė nebuvo dar sena, nors tokia ją lai

kė, bet per visą gyvenimą, o ypač jaunystėje, 
menkas maistas ir visokių rūšių skurdas ir 
rūpesčiai taip ją iškankino, kad penkiasde
šimtais jos gyvenimo metais kiekvienas bū
tų jai davęs mažiausia bent septyniasde- 
šimts metų.

Buvo maža, sausa, kuprota. Bet būti ju
dria nesiliovė, akis taip pat turėjo geras ir 
balsą skambų. Tiek jai iš jos jaunystės beli
ko.

Vaikų turėjo kaip pupų. Daug jų mirė, ke
liolika užaugo. Visų jauniausia buvo Han- 
dzė. O nors dažniausia atsitinka, kad moti
nos savo jauniausius vaikus labiausia myli, 
Dveirė tuo atžvilgiu buvo išimtis, nes ji my
lėjo tik vyriausią sūnų, kurs dabar jau buvo 
suaugęs, vedęs, su šeima ir kaip savistovus 
pirklys gyveno miestelyje. Tas vienas jos 
širdyje buvo pirmoje vietoje. Likusius vai
kus, ne darydama tarp jų jokių skirtumų nė 
išimčių, mylėjo visus lygiai.

Dveirė buvo žydė fanatikė. Jos įsitikini
mu: žydas buvo Dievo rinktinis, tik viename 
žydiškume buvo išganymas, už talmudo ri
bų nebuvo išminties. Tiesa, būdama moteris, 
negalėtų to viso įrodyti, ypač kad į žydų šven
tas knygas žydės taip kaip žydai besigilina; 
bet jai to tikėjimo, kuris nuo kūdikystės, kaip 
neklaidingas buvo skiepijamas, visiškai pa
kako.

Gilus motiniškų pareigų atjautimas, liepė 

jai tais pat pagrindais ir savo vaikus mokyti 
ir auklėti. Sufanatizuotai moterei negalėjo 
patikti vyro abejingumas. Irša, tiesa, buvo 
kaip ir kiti, valgė “košer”, ir nieku prieš 
griežtus žydų tikybos nuostatus neprasižen
gė, bet Dveirės širdis daug kentėjo dėlto, kad 
jos vyras nepriklausė prie karštųjų žydų. Ir
ša tiems, kurie laisvu noru žydiškumą pames
davo, niekuomet nepiktžodžiavo, o kiek tik 
kartų girdėdavo žydų religinius ginčus, daž
niausia labai karštus, visuomet sakydavo:
— Vienas Dievas žino, kas geresnis.
— Tu, bedievi, nepraustaburni! — šaukdavo 

tuomet Dveirė. — kad beht tokių dalykų prie 
savo vaikų nekalbėtum! Handzė ir be to turi 
susuktą galvą, nes tas “profesorius”, kurį jai 
čia pritraukiai, jai kalbėjo apie tokius daly
kus, apie kuriuos niekuomet ji neturėjo gir
dėti. Gražus iš tavęs žydas, Irša, gražus!
— Vienas Dievas žino, kas geresnis: žydas 

ar krikščionis. — Irša ramiai atkirto.
To Dveirei buvo jau perdaug. Su sugniauž

tomis kumštimis, su apsiputojusiomis lūpo
mis, krauju užbėgusiomis akimis, prišoko 
prie vyro ir visokių baisiausių keiksmų šalti
nį išpylė ant jo galvos. Irša žiūrėjo į ją ra
miai; ant jo rimto veido nesuvirpėjo ne vie
nas raumuo, o kuomet jos pasiutimas, vyro 
abeingumu sustiprintas, pasiekė aukščiausio 
laipsnio, tuomet rimtai apsisukęs jis išėjo į 
kiemą.

Jau gerą valandą Irša stovėjo prieš smuk
lę, o viduje nuolat ūžė kaip garo katile.

( Dveirė turėjo dukteriai netikėt, jei nuo 
Handzės veik nenuleisdavo akių. Ar laikui 

bėgant dukters poelgiuose įžvelgė kažką, kas 
ją labiau baugino, apie tai nuo jos niekas nie
kuomet nieko nesužinojo, riė to iš jos veido 
neišskaitė, nes Dveirė kai norėdavo, mokė
davo apsimesti, o prieš savo vyrą atvira jau 
niekuomet nebuvo.

Bet, praėjus kuriam laikui, matyt, nu
sprendė, kad Handzė jau reikėtų išleisti už 
vyro.

— Dar ji jauna, — pastebėjo Irša.
— O nežinai, ką rabinai sako? — žmona at

rėmė. — Jei laiku dukters neištekinsi, pati 
ištekės.

Į tą žodį vyras nieko neatsakė. Tat taip ir 
pasiliko; kad Handžiai reikia ieškot vyro.

Artimiausiame miestelyje prasidėjo susi- 
važinėjimai su faktoriais — piršliais — tar
pininkais, sudarančiais žydų moterysčių ry
šius, derybos, pasitarimai. Tuo tarpu namie 
siūta drapanas, baltiniai, gaminta baldai, pa
galvės, duknos.

Nors Irša nebuvo kaž kaip turtingas, bet 
tiek turėjo, kad paskutinę jauniausiąją duk
terį galėjo tinkamai išrengti. Handzė, neskai
tant gero kraičio, tūrėjo gauti kelius tūks
tančius litų grynais pinigais. Iš jos pusės su
žadėtiniui buvo tai ne maža dalis, su kuria 
tuoj galėjo pradėti prekybą ir gyventi.

Mergaitė nujautė, kam ruošiamasi, bet 
kad niekas apie tai su ja nekalbėjo, tai ir ji 
kaip Žuvis tylėjo. Bet kaip tik pradėta namie 
kraitį ruošti, labai nuliūdo. Ir dabar, norėda
ma krūtinėje verdančius jausmus nuslopinti 
ir užslėpti, išbėgdavo arba į laukus palei ka
pines, kur retai kas galėjo ją sutikti, arba at
sisėdusi už smuklės sėdėdavo'delnais veidą 
užsiėmusi, kad niekas nepamanytų, jog prieš 
Dievo sostą tyliai skundžiasi.

Kartą ją tenai rado tėvas.
— Handžia! — maloniai prabilo. Pakėlė į jį 

akis pilnas ašarų.
— Ką tu čia veiki? Kodėl apsiašarojusi?
■— Graudu man, tėte... Labai man graudu... 

Nors man tėveliai ir nesakote, bet jaučiu ir 
numanau, kad mane norite išleisti už vyro.
— Tai kas?
— Man čia taip gerai... taip man sunku na

mus apleisti!.,.
— Dar to neturi bijoti. Po vestuvių mažiau

sia metus gyvensi su savo vyru pas mus, per 
tą laiką priprasi prie naujo gyvenimo.

— Bet ar priprasiu prie žmogaus, kurio ne
pažįstu, kurio lig šiol niekuomet nemačiau?
— Būk rami, Handžia! aš tavęs aklai neiš

leisiu, kaip yra pratę su savo dukterimis da
ryti kiti žydai. Prieš vestuves pamatysi su
žadėtinį ir jį arčiau pažinsi.

Handzė užlaužė rankas.
— Bet kam aš jį turiu matyt, jei aš tekėt 

nenoriu, nenoriu!
Tėvas suraukė antakius, ant jo veido pasi

rodė perpus skausminga, perpūs aštri išraiš
ka. Po valandėlės prabilo ramesniu balsu:
— Handžia, duktė mano, pasakyk man tei

sybę... Ar tu kartais neįsimylėjusi į ką kitą, 
kurs tavęs nenori ar su kuriuo dėl kitokių 
kokių aplinkybių negali apsivesti?

Į tą užklausimą mergaitės veidas iš karto 
plykštelejo raudonumu; bet greitai raudonu
mas dingo, užleisdamas vietą mirtinam nu
tolimui.
— Į ką gi turėčiau įsimylėti ? — tarė virpan

čiomis lūpomis. — Juk čia nieko tokio nėra, o 
aš niekur neišvažiuoju.

Tėvas kaip kurį laiką ją atydžiai stebėjo, 
pasku tarė:
— Apsivesti su vyru ir tapti motina — mo

ters pareiga. Tai pareigai, mano vaikeli, turi 
ir tu pasiduoti, ją patenkinti.

(Bus Daugiau)
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tik katalikų laik- 
kad tuo lietuvių 

katalikų spauda sustiprė
tų ir klestėtų, kad lietuviai 
katalikai susiprastų ir ga
lėtų orientuotis katalikiš
kais idealais ir vairuoti sa
vo gyvenimą pavyzdžiu 
mūsų Vado Kristaus, kurs 
yra Tiesa, Gyvenimas, Ke
lias.

Vajininkų darbuotojų 
užsimojimas yra kilnus, ir 
jie nesigaili nė brangaus 
laiko, nė nepaiso nuovar-

Religijos klasėje, moky
toja, vaizdingai nušvietusi 
apie Dangų mokyklos vai
kučiams, paklausė, kurie 
iš jų norėtų eiti į Dangų, 
tepakelia rankas.

Berniukų akys nušvito, 
ir kiekvienas, išskiriant 
tik vieną, pakėlė savo ran
ką.

Mokytoja, nusistebėjusi, 
tam berniukui tarė:

“Drąsuti, kaip pasirodo, 
tai tu nenori eiti į Dangų”. 
Ir reikalavo: “Malonėk pa
siaiškinti, dėl ko tu su ki- gio, kad tik plėsti katalikų 
tais tavo draugučiais ne- lietuviškąją spaudą, kad 
nori drauge eiti į Dangų ?”

Berniukas atsakė:
“Aš labai noriu eiti į 

Dangų, bet...” čia susitu
rėjo, ir žvelgęs į kitus sa
vo kolegus, pasiaiškino: 
“Taip, aš tikrai noriu eiti į 
Dangų, tik jau ne su šia 
gauja”.

Katalikų Spaudos

skaityti 
raštiją,

yra ir su kai ku- 
į lietuviais. Štai 
rbininko” jubi- 
etai, ir Katalikų 

vajus tęsiamas, o 
-bininkas” nupi- 
Gana skaitlingas 
usių vyrų ir mo- 
3 eina po namus 

xx xa6md užsiprenumeruo
ti vieną ar kitą lietuvių ka
talikiškąjį laikraštį nuro
dant svarbą ir pareigą

r

tik padauginti skaitančias 
šeimas, kurios taptų susi
pratusios ir idealingos 
krikščioniškąja dvasia ir 
nuotaika.

Tačiau, randasi ir tokių, 
kurie išbara ir prašalina 
spaudos apaštalus, o kiti 
kartais net gražiai išsikal- 
binėja, bet šiurkščiai at
kerta:

“Mes visi norėtume skai
tyti katalikų lietuviškus 
laikraščius, bet jie per 
daug “davatkiški“, arba, 
“mes labai norėtume tapti 
skaitančioji ir idealinga 
krikščioniškoji šeima, bet 
ne su šia lietuvių katalikų 
gaivalo gauja, kuri yra at
silikusi, ne moderniška, 
ne progresyviška“.
Katalikų Akc*Ja

Katalikų Bažnyčia

Kuria?
" DARBININKAS ”

Panamos kanalo vandens užtvanka, vadinama 
Madden Dam Stores Water for Canal Locks.

ir

ir

Pasekminga Operacija
Parapijos jaunuolei Paulinai 

Jankevičiūtei padaryta sėkmin
ga aklosios žarnos 1 of^Aclja. 
Sveiksta ir greitu laiku mano 
grįžti į namus.

Gavo Valdžios Darbą
P-lė Joana Aleksaitė, gera ir 

pavyzdinga Sodalietė, sėkmin
gai perėjo valdžios kvotimus ir 
gavo darbą Washingtone. Linki
me panelei Joanai sveikatos ir 
pasisekimo savo naujame dar
be.

Pradėjo Gerai Dirbti
Waterhead Kompanijos dirb

tuvė šiomis dienomis pradėjo 
gerai dirbti. Kasdien samdo 
daugelį darbininkų, 
taip gerai darbas per 
nesiūs, tai dirbantieji 
kai negalėtų skųstis.

Jei eitų 
kelis mė- 
darbinin-

tis ir mūsų Karalius, atė
jęs gyventi tarp žmonių, 
juos mokė ir laimino, įkū
rė Savo Bažnyčią ir apaš
talus įpareigojo tęsti Jo 
mokslą, paskui dėl visų iš
ganymo atidavė Savo gy
vybę ir mirė ant Kryžiaus. 

Per garbingąjį Savo pri
sikėlimą iš mirusiųjų, Jis 
nudžiugino palaimintųjų 
sielas, esančias pragaruo
se, nes nužengdamas į 
pragarus, sutriuškino va
rio vartus ir panaikino ge
ležinius retežius, ir atida
rė Dangaus vartus į amži
nosios laimės gyvenimą. 
“Ir kapai atsidarė, ir daug 
šventųjų, kurie buvo užmi
gę, kėlėsi iš mirusiųjų“. 

Garbingai prisikeldamas 
iš mirusiųjų, tuo pačiu Jė- 

,zus Kristus galingai pa
grindė mūsų tikėjimo tik
rovę, taip pat užtikrino, 
kad po mirties yra gyveni
mas, tas gyvenimas, dėl 
kurio gyvename, triūsia
me, darbuojamės ir mirš
tame. Ryšku, kad mirtis 
Jo nepaveikė, karstas ne
prilaikė, piktieji nepanai
kino ir Liųciperio tamsy
bių galybės nenugalėjo. 
Tikrovėje, Jėzus Kristus 
visus juos nugalėjo ir gar
bingai trijumfavo, įženg
damas į Dangų, kur dabar 
sėdi Teisingojo ir Meilin
gojo Tėvo dešinėje. Jis, 
Jėzus Kristus, yra mūsų 

, mūsų 
Išgelbėtojas ir Karalius, 

i “ar gyvi esa
me, gyvi esame Viešpačiui 
(Kristui Karaliui), ar mir
štame, Viešpačiui (Kristui 
Karaliui) mirštame”, kad 
turėti prisikėlimą ir laimė
ti amžinąjį gyvenimą Dan
guje, bet ne pasmerkimą į 
amžinąją ugnį pragare, 
kurs sukurtas Liuciperiui 
ir jo sėbrams.
po K'eno Vėl’ava?

Per 2000 metų ir mūsų 
moderniais laikais, Kris
taus Karaliaus sekėjai, bū
tent, Kovojančios Bažny
čios sūnūs ir dukterys, su
sitelkę į katalikų akciją 
arba veikimą, vieningai 
darbuojasi, kad melo, 
skriaudos ir piktybių vie
toje išaugtų ir klestėtų 
tiesos, meilės ir teisingu
mo karalystė, kad Kris
taus Karaliaus mokslas 
būtų padėtas gyvenimo 
pagridu, kurs mokslas, 
kad apimtų visą asmens, 
visuomenės ir tautų gyve
nimą. Kristaus Karaliaus 
sekėjai uoliai darbuojasi 
sukurti ir plėsti Kristaus 
Karaliaus karalystę čia, 
žemėje, ir jų šūkis yra: — 
“Tegyvuoja Kristus Kara
lius amžinai!” O ant jų vė
liavos Kryžius ir parašas: 
“Tuo ženklu nugalėsime!” 

Liųciperio tamsybių se
kėjai, būtent, modernių! 
laikų pagonys, visų rūšių 
ateistai, socialistai ir libe
ralai su komunistų inter- 
nacijonalu priešaky, išsi
juosę darbuojasi sukurti ir 
plėsti ateistinį pasaulį, 
skelbdami, kad tikėjimas 
nuodai tautoms, o ant jų 
vėliavos Judo Iškąri joto 
paveikslas, tik nuo Žmo
nių akių pridengtas prole- 
tarijato gerovės, laimin
gesnio rytojaus ir kultū
ros šydu. Visų jų ideologi
ja: revoliucija, pagieža, ne
apykanta, Dievo ir sielos 
paneigimas. Pas juos nėra 
gyvenimo anapus karsto. 
Jie įdievina žvėrį žmogų, 
ryžtasi sugriauti Jėzaus 
Kristaus įkurtąją Bažny-

1

kuri verčia prenumeruoti 
vien katalikų laikraščius 
ir skaityti vien padorią li
teratūrą, kuri pažaboja 
laisvę gyventi kaip gyve
na pasaulio žmonės, ir ra-

Viešas Kvietimas) LDS JuWfe•• • 
w
Didžiai Gerbiamieji Dvasiškiai, Lietuvių Darbi

ninkų R. K. Sąjungos Nariai, Prieteliai ir Rėmėjai, 
reikšdami šiandieną dideliausio džiaugsmo, kad gali
me atžymėti Lietuvių Darbininkų R. K. Sąjungos. 25 
metų sukaktį, kurią vadiname SIDABRINIU JUBILIE
JUMI, ir kad tas atžymėjimas įvyksta ten, kur buvo 
lopšys LDS organizacijos ir yra jos Centras ligi šių 
dienų. Turėdami tai už garbingą pareigą tą džiaugsmą 
pasidalinti ir su visais LDS organizacijos Nariais, prie- 
teliais ir rėmėjais šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus 
i Jubiliejinį Šeimą, kuris įvyks rugsėjo 19 ir 20 d.d., 
Šv. Petro lietuvių parapijos rezidencijoje, So. Boston, 
Mass., kur klebonauja didelis LDS organizacijos prie- 
telis, rėmėjas Kun. Pranciškus Virmauskis.

Jubiliejinio Seimo ir vakarinių pramogų Rengimo 
Komisija su Gerb. Klebonu Kun. P. Virmauskiu nuo
širdžiai bus dėkingi visiems, kurie tik teiksis viršmi- 
nėtose Jubiliejnio Seimo dienose dalyvauti ir kartu pa
sidalinti 25 metų rtuveiktų darbų laimėjimais.

Tikimės, kad mūsų kvietimas bus įvertintas ir 
kam tik leis aplinkybės, teiksis atvykti į Jubiliejinio 
Seimo posėdžius ir vakarais į pramogų parengimus.

dvasininkai per spaudą ir 
įtakingu žodžiu visiems 
skelbia gyvą reikalą glaus
tis į Katalikų Akcijos vie
nybę, ir moko ištikimuo
sius suprasti savo tikėjimo 
kilnius uždavinius ir savo j gina sujungtomis spėko- 
(kaipo ištikimų katalikų) 
gyvenimo pareigas rūpes
tingai vykdyti Kristaus 
Karaliaus garbei ir Jo Ka
ralystės plitimui čia, že
mėje.

Katalikų Akcija nėra 
naujas dalykas. Ji yra į- 
kurta su Katalikų Bažny
čios f‘ _ ' *
vieningą bendradarbiavi-į 
mą su vyskupais ir kuni
gais jau liudija Bažnyčios! 
istorijos seniausi šaltiniai. 
Tačiau, nė vienasPopie- £ suViigaihi’ Kūrėju' 
žius nėra taip ryškiai nu
švietęs ir išdėstęs Katalikų Į Kuomet visų kitų angelų 
Akcijos esminių bruožų J kareivi ja atsidavė Amži- 
jos pagrindų ir siekimų, nosios Išminties valiai ir 
kaip garbingos atminties garbino Galingąjį Majes- 
Popiežius Pijus Vienuolik- totą, Liuciperis negalėjo to 
ta.sis. visa pakęsti, .ir neapčiuo-

Anot Popiežiaus Pijaus piamame išpuikusios savo 
“Katalikų! garbės troškime, jis pasi- 

1 priešino ir sukilo prieš Ge- 
radėjingojo Dievo valią, j 
išsikalbinėdamas ir pasi
teisindamas:

“Be galo gražu ir laimin
ga čia gyventi ir garbinti 
Tavo Galingąjį ir Nesibai
giamąjį Majestotą, bet... 
bet aš negaliu... aš visai 
negaliu su tais kitų angelų 
būriais atsiduoti Tavo va
liai, nes aš esu lygus Tau, 
ir dėl to netarnausiu Tau!” 

Į Žinote, kas atsitiko! Gra
žiausias ir išmintingiau
sias iš visos dangiškosios 
angelų kareivi jos, bet iš
puikęs vadas Liuciperis, 
dėl nepasotinamos savo 
puikybės ir už neklusnybę, 
su savo sekėjais tapo nu
trenktas į amžinąją praga
ro ugnį, o Dangaus vartai 
tapo uždaryti neapribotam 
laikui. Ir nuo to laiko, Liu
ciperis su savo sėbrais ne
sustodamas ryžtasi ir dar
buojasi, kad kuodaugiau- 
sia žmonių sielų laimėti 
pragaro karalijai.
Jėzus Kr'stus mūsų 

Išgelbėtojas ir 
Kara' ius

O Maloningasis Dievas 
pasigailėjo savo žmonių, 
sutvertų į Jo paveikslą ir 
panašumą, dėl to Jis mylė
jo pasaulį ir dėl to siuntė 
Savo viengimusįjį Sūnų į 

kad “kiekvienas,

LDS Seimo Pradžia Ir Eiga
LDS SEIMO DELEGATAMS IR 

SVEČIAMS ŽINOTINA
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (L.D.S.), Jubi

liejinis 25 metų sukakties Seimas įvyks rugsėjo 19 ir 
20 d. d., Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis, (ce
lebrantus ir pamokslininką paskelbsime vėliau), 9 va
landą ryte, Šv. Petro liet. par. bažnyčioj.

Tuojau po pamaldų prasidės PIRMOJI SESIJA, 
Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, West 5th St., 
So. Boston. Atidarius seimo sesiją sudaromas darbo 
prezidiumas ir komisijos.

Pietūs 12 vai. dieną.
Seimas nusitaria pradžią antrosios sesijos. Ant

rosios sešijos eigoje įvyks bendra delegatų ir svečių 
fotografija.

Pirmosios seimo dienos, tai yra, rugsėjo 19, 7:00 
vai. vakare, Šv. Petro parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyks JUBILIEJINIS BANKIETAS, kuriame bus pa
gerbti seimo delegatai ir LDS organizacijos veteranai.

Antroji seimo diena prasidės Šv. Mišiomis už mi
rusius LDS narius. Tuojaus po pamaldų vėl bus tęsia
ma seimo darbai.

Antrosios dienos, rugsėjo 20, 7:30 vai. vakare į- 
vyks viešos visuomeniškos prakalbos apie Lietuvą į 
kurias kviečiama visa darbingoji visuomenė, kam tik 
rūpi mūsų tėvynės skaudus likimas. Pramatoma, kad 
kalbės svečiai iš Lietuvos, kurie šiomis dienomis plau
kia į šią šalį. Prakalbos įvyks Municipal svetainėje, 
E. Broadway, So. Boston, Mass. Tarp kalbų bus ir me
no numeriai (vėliaus patieksime daugiau žinių).

Seimo vietos adresas: St. Peter’s Lith. Church, W. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

LDS apskričių ir kuopų valdybos prašomos iš ank
sto pranešti kiek atstovų atvyksta ir jeigu reikalingos 

1 kokios informacijos rašykite: Mr. Vincas Valat- 
’ ka, % Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 

Mass.
Nuoširdžiai kviečiame visus LDS narius, prietelius 

ir rėmėjus atvykti į LDS Seimą ir dalyvauti jo posė- 
1 džiuose ir parengimuose.
i JUBILIEJINIO SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

mis Bažnyčios vyskupų 
autoriteto globoje arba 
vienybėje krikščioninti ne 
tik save, bet visuomenę ir 
pasaulį.” 
f

Išpuikęs L‘,uclPer's
Pirma mūsų pirmųjų tė- .ir Vadaį

vų nuopolio, iš visų dan- - 
igiškųjų dvasių reikalauta TodėL mes

t

I

įkiunmm^^AinciųjųĮpį|noSį°s jjiugjjybės ir vi
siško jo atsidavimo Dievo 

j valiai. Liuciperis, Dangaus 
šviesa ir pažiba, savo pui
kybėje iškilo ir norėjo būti

Baliai
Pas mus šiomis dienomis ren

gia tiek balių “Showers” pa
gerbti jaunuolius, besirengian
čius stoti į Moterystę, kad tie
siog nežinoma nei nuo ko pirkti 
bilietėlius, nei į kurį “Shower” 
eiti. Skaudžiausia, kad dauguma 
tų “Showers” rengia Lowellio 
kolonijos jaunuoliams, kurie 
rengiasi apsivesti ar ištekėti su 
svetimtaučiais... lenkais ar ai
riais. Rodos, lietuviai, Lowellie- 
čiąi turėtume viešai išeiti prieš 
tokius, kurie tiesiog spjauna 
mums lietuviams į veidą.

Užtektinai yra šioje kolonijo
je pavyzdingų vaikinų ir gražių 
lietuvaičių, kurios laukia savo 
tautos žmonių vesti prie alto
riaus. Jei panašūs jaunuoliai 
nenori lietuvių, tai mes irgi ne
norime ir ne pritariama jų pa
rengimams. Gal jaunuoliai pra
dės mąstyti ir suprasti, kad 
Lowellio lietuvių visuomenė pa
darys ir jiems viešai “Blitzkrie- 
gą”.

Kuomet lietuviams jaunuo
liams yra rengiama panašūs va
karėliai, eikime ir sveikinkime 
juos karščiausiais linkėjimais už 
jų pavyzdingą lietuvišką dvasią. 
Lietuviai su lietuviais.

i

Sugrįžo
Mūsų klebonas kun.

Strakauskas su savo motinėle 
sugrįžo iš atostogų. Keletą sa
vaičių praleido tarpe savo gi
minių New Meksikoje ir Arizo
noj.

P. v.

Vaikelių Išvažiavimas
Marijos Vaikelių Sodalicija šį 

metą turėjo savo išvažiavimą 
Whalon Parke, Fitchburg, 
Mass. Dienos metu vieni ežere 
maudėsi, kiti pėkšti bandė kal
nų ir kelių įdomumus.

Laukiama Naujos Dirbtuvės
Miesto atstovas Joseph J. 

Sweeney išvyko į Washingtoną 
pasikalbėti su Prezidentu Roo- 
sevelt kaslink atidarymo nau
jos orlaivių motorų dirbtuvės 
šiame mieste.

Karas Prieš Žoles
Sveikatos skyriaus vedėjas 

Dr. J. McNamara Šaukia netik 
miesto gyventojus, bet ir WPA 
skyrių bandyti išnaikinti auk- 

. sarykštės žolę. Kadangi prie
miestyje randasi daug tuščių 
laukų, kur auga auksarykštės. 
norima visas išrauti ir pagelbė
ti visiems, kurie serga čiaudulio 
liga (hay fever).

• . T

visa pakęsti, .ir neapčiuo-

XI-ojo žodžių:
Akcija susideda ne tik iš 
siekimo tobulinti krikščio
nies asmenį, kas, žinoma,! 
pirm visako yra svarbiau
sias ir didžiausias tikslas,' 
bet taip pat susideda iš 
tikrojo apaštalavimo, ku
riame dalyvauja visų kla
sių katalikai, susijungę 
mintyse ir veikimu apie 
tuos tvirtus doktrinos cen
trus ir didina socialinį vei
kimą, teisėtai sutvarkytą 
ir, kaipo paseka, vyskupų 
autoriteto padedamą ir 
palaikomą.”

Džiugu, kad daugelis lie
tuvių katalikų rytų ir va
karų valstybėse pradėjo l 
jungtis į idealingą ir vie
ningą katalikiškąjį veiki
mą, kad po viena Kristaus1 
Karaliaus vėliava tarpi- i 
ninkauti ir bendradarbiau
ti išganingame bažnytinės 
hierarchijos apaštalavime 
kurti ir plėsti Jo Karalystę

v •

Pailsėjo
Merginų Sodalicijos Pirminin

kė p-lė Elena Saulinaitė pralei
dus keletą savaičių New Yorke 
grįžo į namus. Tikimės daug į- čia, žemėje. Tačiau, randa-
domumų išgirsti iš panelės Pir- si skaitlingų lietuvių (pa- 
i/iininkės ateinančiame susirin- sivadinusių save neva “ge- 
kime. rais” katalikais), kurie ša

linasi ir tolinasi nuo Kata
likų Akcijos apaštališko- 

, ir nesigėdi 
išsikalbinėti:

“Malonu būtų priklausy- 
i ti prie Katalikų Akcijos, 
' bet mums nėra galimybės 
dalyvauti su šia akcininkų 
klika, kuri nepripažįsta di-

Delegatai
Vietinės Vyčių kuopos delega- įįį 

tai, sugrįžę iš Vyčių metinio sei
mo, parsivežė daug ir įvairių į-i 
spūdžių. Kuopos susirinkime iš
girsime apie platesnį Vyčių vei*! 
kūną.

Lankėsi ir Atsisveikino
Pas mūsų kleboną pereitą sa-

vaitę lankėsi jo giminaitis gerb. vorso ir smerkia gimdymo žemę, 
kun. J. J. Jakaitis. Marijonų kontrolę, Jkontrolę, kuri reikalauja kurs į Jį tiki, • nepražūtų, 
Vienuolijos Pietų Amerikos Mi-savo vaikus leisti vien į bet turėtų amžinąjį gyve- 
sijorūerius. x-‘*— ;x_:__x:
tai išplaukė “Brazil” laivu penk-j . - -
tadicnio vakare, rugp. 23 d., iš!™*1 katalikų draugijų ar- 
New York. *—

- <Sek -1^° .lsgirs?' katalikų mokyklas ir tapti nimą”.
Jėzus Kristus, Dievo Sū- 

žaslietis.1 ba organiazcijų nariais, nūs, Ramybės Kunigaikš-

čią ir likviduoti visus dva
sininkus.

Tačiau, kuomet pats 
žmogus nusilpnėja arba 
pasensta ir reikia skirtis 
iš šio pasaulio, tada kur 
suraminimas? kur paguo- 

!da? kur užmokesnis? kur 
nesibaigiantis džiaugsmas 
ir ne laikina, bet amžinoji 
laimė?...

Nesiginčijama, kad abe
jose pusėse jėga ir pasiry
žimas! Abi pusės galingos 
savo mokslu ir talentais! 
Abi pusės ginkluotos mo
derniausiais ginklais, kaip 
mokykla ir organizacija, 
spauda ir radio, sakykla ir 
kalbėtojo tribūna! Tikro
vėje, vienos pusės moks
las skelbia išganymo evan
geliją ir amžinąjį atlygini- 

i mą po mirties, o kitos pu-: 
. sės mokslas skelbia žemiš- 
. kąją ir laikinąją laimę, po 

kurios seka sunaikinimas, 
bet nė vieno žodelio nesa
ko apie pragarą, dėl kurio

karalijos kūrimo ir pliti
mo tiek daug dirba ir gy
vena.

Visa įžiūrėjęs ir apsvars
tęs, skaitytojau, daryk 
protingą savo išvadą ir pa
sisakyk:
— Nuo dabar, į kurią pu

sę pats stosi?... Su kuria 
gauja, akcija arba vienybe 
eisi?... Kurią spaudą skai
tysią remsi, platinsi, palai
kysi, ir kokius obalsius 
prisiimsi ?... Po kieno vė
liava svajosi, dirbsi, pro
tausi, kentėsi, kariausi, 
gyvensi ir mirsi?...

A. T. (Samata)

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.



KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PIKNIKAS
«

Esame čia pat prie dide
lio ir gražaus kalniuko, ku
rio aukštosios pušys gero
kai praretintos ir primena 
“Anykščių šilelio” eiles. — 
“Kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę...” Man tas 
vaizdas visuomet sukelia 
daug įvairių prisiminimų 
ir tai istoriškų, kurie ąpin- 
di, kaip mūsų senovės per
lai. Aš per tai tą kalnelį la
bai branginu ir jis man at
rodo, kaip koks mistiškas 
“milžinkapis”. Kartą sė
dėdamas to kalnelio viršū
nėje ir švelnaus vėjelio 
gaivinamas prisiminiau 
Vilnių, kuomet ten įlipda-

vom Panerių kalnų kurion 
nors kalvon ir kiek tai tu
rėdavom džiaugsmo. Vil
nius, toji didžioji senovės 
legenda atsirasdavo po 
mūsų kojomis. Mes išpūtę 
krūtines manėme, kad e- 
same su Kunigaikščiu Ge
diminu medžioklės talko
je ir čia pat sprendžiame 
ateitį iš Gedimino sapno.

Graži gamta pabudina 
sustingusius jausmus, su-.jauniems ir seniems, 
kelia galybes minčių irjžiems ir suaugusiems, 
skraidai po visą pasaulį ir,—----~12
džiaugies visais pažįsta
mais veidais, o ypač suti
kęs tuos, kurie yra čia pat 
su tavim ‘Gedimino’ me-!

____________________________________________________ I

Tel. 2041

TAUNTON HARDWARE and PLUMBING SUPPLY CO., INC. 
Wholesale And Retail Dealers In 

HARDWARE. PAINT and PLUMBING SUPPLIES

12 Main St. Taunton

Tel. 3262
WINNECUNNET TURKEY FARM

High Grade Fresh Turkeys 
THE YEAR ’ROUND 

Moderate Prices
Bay St. Taunton, Mass.

4

WAMSUTTA MILLS

=s

C

Tel. 3338

KAS —S

Lietuvių Dienos “Jauniausieji” 
Dalyviai

When In New Bedford, Mass.

LUNCH AT

THE GULF HILL PARLORS
_ Ar

Opp. Publie Library......Nevv Bedford

džioklėje.
Kur gi tas stebuklingas 

kalnelis randasi?
Jeigu nori jį atlankyti, 

tai padaryk intenciją, kad 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
š. m., norėtum jį pamatyti. 
Jeigu taip. Tai važiuok su 
So. Bostono, Cambridge 
autobusais nuo lietuvių 
parapijų ekskursantais ir 
jeigu esi kitose kolonijose,! 
tai vyk automobiliais ir ki
tokiomis susisiekimo prie
monėmis į Romuvos par
ką, Montello, Mass. Ten j 
susitiksime ir būsime tal
kininkais anos istorinės 
medžioklės. Kada atvyksi
te į Romuvą, tai ten rasite 
viršūnėj kalno ir garsią 
orkestrą, kuri gros įvai
rias melodijas. Jos patiks “---- :-----:------- :---- ma_

. o 
prie to mūsų šaunios lietu
viškos šeimininkės keps ir 
virs talkininkams visokius 
valgius. Gi vyrai trauks 
iš džiaugsmo lietuviškas 
dainas. Kas norės galės ir 
troškulį masinti su įvai
riais skysčiais, žodžiu, bus 
tikra talka, kaip Panerių 
kalnuose laike Gedimino 
medžioklės. Taigi sudiev ir Į tus, vadovaujant jų dideliam labdariui Jonui Rama-Į 
pasimatysime mistiškoj nauskui, kurio vardu ir pavadinta tos nuosavybės rū- 
Romuvoj. Kvieslys. Į mai, pasisekė juos ir nufotografuoti. Štai sėdi iš kai

rės į dešinę: —
Jonas Ramanauskas, 74 m., amžiaus, bet atrodąs 

labai gerai. Jis yra gyvenęs Brocktone ir ten ėjęs teis
mo policininko ir perkalbėtojo pareigas. Jis suteikė 
Tėvams Marijonams stambią auką, kurios pagelba ir 
buvo įsigyta naujos nuosavybės, kur yra berniukams 
įsteigta aukštesnioji (high school) mokykla. Jis yra 
parėmęs ir Šv. Roko parapiją ir žadąs daug gero pada
ryti kitoms liet, švietimo įstaigoms.

Vidury sėdi jaunosios kartos atstovė — Julija ja- 
kavonytė, Lietuvių Dienos pirmininkė, iš Broekton, 
Mass. Ji yra įžymi Brocktone veikėja ir eina Brockto- 
no miesto turtų įkainuoto jos pareigas.

Dešinėje sėdi Petras Čeplikas, 76 m. amž., iš So. 
Bostono. Iš Lietuvos paeina Samūniškių kaimo, Mer
kinės parapijos. Jis atvykęs į Ameriką vienas iš pir
mųjų lietuvių ir yra daug pasidarbavęs pirmutinių lie
tuvių draugijų organizavime.

Stovi iš kairės į dešinę: Petras Kleponis, gyv. 665 
7th St., So. Bostone. Jis atvyko į S. B. 1904 m. iš Lietu
vos, Liškevos parapijos. Vedęs Elžbietą Kudrevičiūtę, 
ir susilaukė 6 dukterų ir 2 sūnų.

Dešinėj stovi Tarnas Jakavonis, gyv. 194 Athens 
St., So. Bostone. Iš Lietuvos atvykęs iš Randamonių 
kaimo, Merkinės parapijos. Jis jau eina 68 m. Apsive
dė su Petronėle Kudrevičiūte iš Lietuvos, Žiežmarių 
parapijos ir susilaukė 4 sūnų ir 4 dukterų.

Šis “jaunuolių” būrelis yra labai nuoširdūs LDS ir 
“Darbininko” rėmėjai ir skaitytojai. Mes linkime jiems

i
i.-
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ROCHESTER, H. Y.

NEIT BEDFORD, MASS

GREEN PARROT
HOME COOKED FOOD — COMPLETE 

BAR SERVICE 
Muaic At All Times — Entertainment

Marvin St. Heart Of The North End New Bedford

Phone 2542
THE LOG CABIN 

OLD ENGLISH TAP ROOM 
with 

LUPO S SEA GRILL
357—363 Acushnet Avė. New Bedford, Mass.

Tel. 6005
TRAVER’S PACKAGE STORE

Sedan Delivery — Quick Service 
Ali Orders Given Immediate Attention

751 Kempton St. New Bedford, Mass.

Tel. 8173-J
MASTERA’S FARM DAIRY

MILK
Produced At Our Own Farm

3691 Acushnet Avė. New Bedford

Tel. 493
NEW BEDFORD MFG., CO.

LADIES. MENS. CHILDREN'S 
PAJAMAS and GOWNS

Bei leville Avė. New Bedford

Tel. 4084

i

I

OLD HOME BAKERY
If You Likę Old Home Products 

Please Tell Your Frienda 
Fresh Daily

43 Washburn St. Nevv Bedford, Mass.

Tel. 5146

M•k. ■
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MOOSEHEAD INN
DINE and DANCE 

Floor Shows Wed. and Fri. 
Choice Wines — Liquors

477 Acushnet avė. New Bedford

COMPLIMENTS OF

THE
SOUTH WE YMOUTH SAVINGS BANK

A Mutual Savings Bank for 72 Years

SOUTH WEYM0UTH, MASS.

OONOVAN DRUG CORP.

"The Service Stores”
Foto J. Kumpa

Rugpiūčio 11 d., š. m., Marianapolio Kolegijos re
zidencijoj, Thompson, Conn., įvyko Antroji Lietuvių 
Diena, kurioje tarp kitų įžymių svečių ir viešnių teikė
si atsilankyti ir tie lietuviai, kurie jau virš pusamžį, 
kaip aria šios šalies kietus dirvonus. Jūsų korespon
dentas teikėsi su viena iš tokių grupele susipažinti ir 
apžiūrinėjant Tėvų Marijonų naujos nuosavybės plo-

VVEYMOUTH — HINGHAM

Free Delivery

RHINES LUMBER CO.

Tel. Weymouth 1840

COMPLIMENTS OF

/

EDWARD T. DWYER

General Contractor

55 Elmwood Park, East WeymouthLIETUVIŲ DIENA
Tradicijinė Metinė Lietuvių 

Diena šiais metais įvyko sekma
dienį rugpiūčio 11 d., Sea Breeze 
Ąžuolyne. Tiesa, diena tradici
jinė, bet ji šįmet nebuvo taip 
linksma, kaip praeityje. Paroda 
automobiliais, kuri prasidėjo 
nuo parapijos svetainės 1:25 
vai. po pietų, nebuvo taip skait
linga kaip praeityje. Parodai 
vadovavo policijos eskortas.

Piknike nebuvo entuizazmas, 
nes šįmet kiekvienam lietuviui 
skauda širdį, kad Tėvynė skęsta 
kraujuose: jos geriausi sūnūs 
kalėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose, o šventąją Marijos! 
žemę mindžioja gruzino pastum
dėlių, azijatų gaujos.

Šios dienos nuotaiką labai ga
dino atsilankymas raudonųjų 
(lietuviškų išgamų) pulkelis, 
kurie net nesisarmatino sušuk
ti: “Lai Gyvuoja Laisva Lietu
va”. Tokis jų pasielgimas paro
dė jų judošišką veidą, būtų ge
riau, kad jie tikrųjų lietuvių pa-Į ilgiausių metų! 
rengimuose ir nedalyvautų, bet 
būtų dar geriau, kad savo ju- dainas dainavo ir dalyvavo 
došišką darbą atlikę pasielgtų sporte ir žaidė žaislus. Materia- 
taip, kaip padarė Judas. hai Lietuvių Diena buvo sek-

Lietuvių Dienos vietoje plėvė- minga ir pelno parapijai liks 
savo Lietuvos trispalvė ir Ame- Į gražaus. Vyturys.

rikos žvaigždėtoji vėliavos. Bu
vo sportas ir dainos, nors ben
dras dainavimas kaip praeityje 
neįvyko, bet susidarė kvartetai, Į Panelė Louise (Eamest) 
sekstetai ir oktetai traukė lie- mėžiūtė ištekėjo už Felix John 
tuvišką dainą. Vietinė anglų Szamelo. Vestuvės įvyko rugp. 
spauda gražiai aprašė pažymė- dieną, 8 vai. su šv. mišiomis 
dama, kad tūkstantis lietuvių airių par. bažnyčioje. Panelė 
---------- ——— Į Urmiežiūtė yra p. Urmežių dūk-

GREENFIELD. MASS.

relė. Jie yra įžymūs lietuviai ir 
LDS 113 kp. nariai, “Darbinin
ko” skaitytojai. Jaunieji išvyko 
praleisti laimės laiką. Sugrįžę 
apsigyvens pas tėvelius, 6 Ha- 
yes avė. Linkime jiem daug lai
mės ir gražaus gyvenimo.

COMPLIMENTS OF

EAST BRAINTREE FINISHING CO.

HENRY McCUSKER, Pres.

COMPLIMENTS OF

J. M. CONNELL SHOE CO.

South Braintrec, Mass.

CURTIS 01L CO.

Hy-grade Petroleum Products

Prompt Delivery Metered Service

CALL Wey. 0920

COMPLIMENTS OF

F. H. CRANE A SONS, Ine.
WHOLESALE GROCERS

Masons* Supplies. Flour, Hay, Grain. Fertilizers

30 Liberty St., Quincy - Pres. 1800

COMPLIMENTS OF

STAR BOWLING ALLEYS

Exchange Street Athol, Mass.

Tel. 7596
MEDIEROS DAIRY

DRINK MORE MILK FOR HEALTH

105 Pitman St. Fall River

Tel. 4660

COMPLIMENTS OF %

Ur-
SAULNIER’S OYE HOUSE

30 Sherman Street Fall RiverS. Š. V. J. draugijos susirinki
mas įvyksta sekmadienį, rugsė
jo 1 dieną, 2 vai. po pietų, 
Knights of Columbus salėje. 
Kviečiame dalyvauti.

A. Dėdinas.

84 Potomska St. New Bedford

Tel. 611 t

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF
NEW BEDFORD BAKING CO.

MACKENZIE A WINSLOW 
INCORPORATED

Dealers In 
LUMBER. POULTRY and DAIRY FEEDS 

Fall River

DELICIOUS FOODS and LIQUORS 
DAN’S PAVILION

Banquets and Parties A Specialty

Acushnet Park New Bedford

LIQUORS — WINES — BEERS 
Special Dinners Daily 

Open 24 Hrs.
"Your Personality Host ‘BilF Judd will 

Greet You With A Smile'

1453 Acushnet Avė. New Bedford, Mass.

WE SELL FIRST CLASS BEEF 
Specializing in

Hormel Ham and Land O'Lakes Butter
106 Front St. New Bedford

"The Stuff I« There”

THE COZY LUNCH & BAR
Millbury Cafe

Užlaikome visokių gėrimų ir 
valgių. Patarnavimas mandagus. 

Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

Tel. 7300

Z14 t ? LILIL Lc

Telephone Easton 36 i BIGNEY
RECETVER OF NEARBY EGGS

Centrai Street South Easton, Mass.
Trucks Picking Up Eggs Weekly From Farms Thru South Eastem Mass. 

Cash Paid At Door
For Particulars — Write Or Call — Above Address

WILLIAM A. BASSETT CO.

FRESH FISH
"As You Ūke It”

1023 Purchase St.

SAULNIER’S OYE HOUSE

Expert Dyers and Cleansers

579 So. Second St., New Bedford

BLACKSTONEVALLEY

COMB WORKS

77 Forrest St.

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

THE 
NEW BEDFORD CREAMERY

'•Rūre Milk and Cream From Accredited Herds" 
Antone M. Angelo. Prop.

100 Bonney St. New Bedford

Tel. 2127
NEW BEDFORD WHOLESALE BEEF and PROVISION CO. Telephone 1726

COMPLIMENTS OF

KNAPP BROS.
SHOE MANUFACTURERS

70 Bellevue Avenue Broekton, Mass.
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Visi Važiuoja į Trilypi PIKNIKĄ, Sekmadienį 
Rugsėjo 1 d., RomuyosParkan, Montello, Mass.

LDS 1-MOS KUOPOS IR LDS
VIETINES ŽINIOS i JUBILIEJINIO SEIMO RENGE-

tt t a «« rtr v *

ŽINUTES
Rugp. 23 d., staiga mirė, mies

to ligoninėje, Petras Meškaus
kas, 57 metų, gyv. 261 Athens 
St. Jis paėjo Svėdasų parapijos. 
Amerikoj pragyveno 30 metų. 
Paliko žmoną Anielę (Svirskai
tę) ir du broliu. Palaidotas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, rugp. 
26 d., 9 vai. ryte.

Rugp. 24 d. Vincentas Jonas 
Gatulis susituokė su Alma L. 
Hersey. Liudijo jaunojo brolis 
Pranas ir sesuo Juzefina.

A. Baltrušiūnas. Kun. Dr. K. 
Urbonavičiui suteikė daktarato 
laipsnį Vytauto Didžiojo Uni
versitetas, Kaune, Teologijos- 
Filosofijos fakultetas. Komunis
tai tą Vytauto Universiteto sky
rių uždarė.

JŲ “EKSTRA” SUSIRINKIMAS

Jvyks Rugsėjo 5-tę, 1940

J. K-pa.

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
SO. BOSTON, MASS.

Tą dieną apart vietinių kuni- 
pietų metu, svei- 
rbonavičių, kaipo 
šie svečiai kimi
nus, J. Švagždys, 
. Strakauskas ir

Rugp. 26 d., kun. K. Jenkus 
pradėjo, Šv. Jono Seminarijoje, 
Brighton, Mass., metines reko
lekcijas. Jo rekolekcijos baigsis 
šeštadienio rytą.

Šią savaitę rekolekcijas atlie
ka dar šie lietuviai: kun. J. 
Švagždys, kun. P. Juras, kun. 
A. Baltrušiūnas, kun. S. Knei
žis.

Rugp. 26 d., 7:30 vai. vakare, 
įvyksta Pranciškonų 
Tarybos susirinkimas.

Brolijos

I TARAI

;•; Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nno 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomia nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tsl. TROwbrMge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos:* — 4 ir 8 — 8.

I
ĮVAIRŪS skelbimai

WOODSTOCK
TYPEWR ITER S

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Rugp. 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, bus 
laikomos Pranciškonų 
mėnesinės pamaldos, 
rinkimas.

Brolijos 
ir susi-

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą šios poros: Felik
sas Beleskas su Maryte Stra- 
kauskaite, gyv. Greenbuar St., 
Dorchester. Jiem liudijo Adol
fas Valentas, dailės mokytojas 
Washingtono, D. C. mokyklose, 
ir Rožė Mikalkevičiūtė.

Povilas Gaigalas su Aniele 
Šataite, gyv. 121 Florida St., 
Dorchester, Mass. Liudijo Do- 
minikas Klumbis ir Ona Šatai- 
tė.

Kazimieras Marinauskas su 
Elzbieta Kazlauskaite, gyv. 161 
W. 7th St., So. Bostone. Liudy
tojais buvo Jurgis Čiuloda ir 
Anastazija Tamošiūnaitė.

Nepaprastas arba taip vadinamas “EKSTRA” su
sirinkimas, LDS Jubiliejinio Seimo reikalu ir šeiminių 
pramogų rengimo patvarkymui ir raportų išklausy
mui, įvyks ketvirtadienį, rugsėjo-Sept. 5 d., 1940, 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje salėje, West 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Buvo išsiųsta visiems nariams ir LDS kitų koloni
jų finansų sekretoriams Jubiliejinio seimo Bankieto 
bilietai. Buvo pažymėta pageidavimas bilietus arba 
už juos pinigus grąžinti prieš įvyksiant tam susirinki
mui. Būtų labai gražu, kad tie pageidavimai būtų at
likti. Prašome visų LDS narių atvykti į tą susirinkimą 
ir atsiskaityti su tikietais. O kitų kolonijų prašome 
tai atlikti per laiškus.

Susirinkime bus renkami delegatai į LDS Jubi
liejinį seimą. Būtų labai gražu, kad atsirastų savano
rių - delegatų, nes jų reiks nemažai.

LDS Jubiliejinis Seimas labai svarbus istorinis į- 
vykis. Tikimės turėti daug svečių pabėgėlių iš Lietu
vos. Todėl netik LDS nariams, bet ir svečiams ir vieš
nioms bus įdomu pasiklausyti įvairių pranešimų iš 
pavergtos Lietuvos gyvenimo.

Taigi prašome visus lietuvius domėtis LDS Seimo 
parengimais ir šeiminiais posėdžiais.

Dar kartą primenu LDS nariams ir Seimo rengė
jams, kad “ekstra” susirinkimas įvyks rugsėjo 5 d.

LDS JUBILIEJINIO SEIMO RENGĖJAI 
IR LDS 1-MOS KUOPOS VALDYBA.

Iš Dalias, Texas, Bernatonis, 
Janušonis ir Kupraitis siunčia 
soutnbostoniečiams sveikini
mus ir praneša, kad jie bus na
mie už poros savaičių. , Matyt, 
fordukas dar traukia.

Šiomis dienomis kun. Myko
las Jodka, MIC. lankosi ir vieši 
pas kun. Virmauskį.

Rugp. 29 d., 8 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
Federacijos apskričio vadovybė
je, įvyksta susirinkimas koncer
to reikalu pabėgėliams šelpti. 
Kviečiama valdyba, išrinkta 
komisija ir visi prieteliai Fede- 
racjos apskričio ir pabėgėlių.

Kas gerai pažįsta Joną Deks- 
nį ar jo tėvus Karolį ir Kons
tanciją (Tamošiūnaitę), prašo
me atsiliepti į “Darbininko” o- 
fisą, kaipo pabėgėlį gelbėti. Bū
tų gerai, kad jo krikštatėviai 
Jonas Januškevičius ir Julija 
Tamošiūnienė šiuo reikalu 
kreiptųsi į “Darbininko” ofisą.

BUSAI 1 TRILYPĮ 
PIKNIKĄ

Rugp. 24 d., Dangaus Vartų 
parapijos klebonijoje sušliūba- 
vo Marijoną Batastinį su Povilu 
Bratenu.

Į Trilypį Pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 1 d. (prieš Labor Day), 
Romuvos parke, Montello, Mass. 
busai išeis iš So. Bostono, nuo 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčios, tuojaus po sumos. Bus 

tai apie 12 vai. dieną. Kviečiami

(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.).

(l’ęsfays)
Sausio, 24,1928, —Atsto

vai į Apskritį — Valatka, 
Marksienė, 
variūnas, 
Jenkienė,
Jaroša, Kneižys.

Fin. atskaita — pas iždi
ninką $210.00 ir $100.00 L. 
L. Bonas.

Siaurienė, Pi- 
Dusevičiūtė, 

Milius, Širka,

visi, keno tik teka lietuviškas 
kraujas ir plaka širdis ateiti pa
skirtu laiku ir į paskirtą vietą, 
o iš ten vyksime dainuodami į 
šaunų pikniką. Dainius.

LDS NARIŲ FOTOGRA
FIJA “DARBININKE”

LDS 1-mos kuopos fotografi
jos, kurias nutraukė aną dieną 
prie Šv. Petro parapijos bažny
čios, galima ir prašome ateiti 
visų LDS narių atsiimti iš “Dar
bininko” administracijos.

ToZdyba.

LegiortierfM Protestas
Amerikos Lietuvių Legiono 

Stepo Dariaus 317 posto pikni
ke, kuris įvyko rugpiūčio 18 d., 
1940 m., Kęstučio parke, East 
Dedham, Mass., leidžiant posto 
Komanderiui Stasiui Stankui, 
buvo pagaminta rezoliucija 
prieš Rusijos bolševikus, kurie 
pavergė Lietuvos laisvę.

REZOLIUCIJA
1. Rusijos komunistai prižada

Būtų labai gaila be reikalo išleisti
kad ir vienų lašų!

BUTELIUOSE IR IS KRANO

MFDOS SY HAFFENREFFER * CO., Ine.. SMton, ,

i BREWESS SINCE 1170
Copyrighc 1*40,

PICKWICK
I
t

A. Na-

Finan-

Ba-

Jeskevičius, ižd. — V. Va
latka, iždo glob.
vikas, K. Ambrozas; mar
šalka — D. Jankus.

Sausio 15, 1929
sinis kuopos stovis $92.85 
ir L. Paskolos bonas $100.

Vasario 19, 1929, —Nau
ja narė — Ona Marcinke
vičienė. Šokiai davę neda- 
tekliaus $27.10.

Kovo 26, 1929, — Užpra
šytos šv. Mišios LDS Glo
bėjo Šv. Juozapo šventėje, 
raginama visi nariai daly
vauti “in corpore”.

Balandžio 26, 1929 —Ra
portai. Kivirčiai.

i Gegužės 23, 1929 — Ra-

visam pasauliui darbininkų pa- 
liuosavimą iš kapitalistų siste
mos, o pačioje Rusijoje darbi
ninkai neturi jokios laisvės.

2. Rusijos komunistai prižada 
tautoms apsisprendimą.

3. Rusijos komunistai spėka 
išreikalavo iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių įleist Rau
donąją armiją, prižadėdami 
Lietuvai ir kitoms valstybėms 
pilną nepriklausomybę.

4. Rusijos komunistų Raudo
noji armija spėka prašalino esa
mą Lietuvos valdžią.

5. Rusijos komisarai parinko 
Paleckį Lietuvos prezidentu.

6. Rusijos komunistai komisa
rai prievarta vertė Lietuvos 
žmonės balsuoti už komunistų 
kandidatus, o Raudonoji Rusi
jos armija patikrino Lietuvos 
balsuotojų pašportus.

7. Rusijos komunistai spėka 
užėmė mūsų tėvų šalį Lietuvą. 
TODĖL, mes Lietuviai Ameri
kos Lietuvių Legiono Step. Da
riaus 317 posto piknike, kuria
me dalyvauja apie 2000 Lietu
vių, protestuojam prieš Rusijos 
komunistų valdžią, kaip di
džiausią mažųjų tautų pavergė
ją ir kartu mūsų Lietuvos.

8. Mes Lietuviai pasmerkianti 
jus, (komunistus), kaipo žiau
riausius Lietuvių tautos ir Lie
tuvos pavergėjus.

9. Mes protestuojam už api
plėšimą mūsų šalies ir reikalau
jam, kad komunistų Raudonoji 
armija būtų iškraustyta iš Lie
tuvos ir leistų Lietuvos žmo
nėms savarankiškai nepriklau
somai susitvarkyti.

10. Mes pasmerkiame lietu
vius komunistus Amerikoje, ku
rie džiaugiasi, kad Rusijos ko
munistai pavergė Lietuvą ir mū
sų Liolius, ir lai būna jiems di
džiausia panieka už pardavimą 
savo brolių svetimai valstybei, 
būtent, Rusijos bolševizmui. 
Rezoliucijos Komisija pasirašo:

Jatnes Smigias, 
Joseph Arlauskas.

Naujas narys — Povilas 
Baltrušiūnas.

Į Fed. 3 sk. išrinkta — 
Valatka, Navikas, Kiškis, 
Milius, Baltrušiūnas, Šir
ka, Kavolius, Ambrozas, 
Guzevičius.

Vasario 27, 1928
liūs davė pelno $9.60. Pa
geidauta, kad “Darbinin
kas” turėtų nupieštą ant- 
galvį ir paskirta $25.00 už 
tinkamiausiai nupieštą lai
kraščiui antgalvį.

Kovo 20, 1928 — Rapor
tai.

Balandžio 17, 1928 — 
Priimta kvietimas daly
vauti Lietuvos Dukterų 25 
m. Jubiliejaus minėjime. 
Tartasi su klebonu dėl Pa*;portai. Kivirčiai. 
skyrimo kuopai Dvasios i 
Vado.

Birželio 19, 1928 — Šo
kiai davę nuostolių $21.30. 
Aukota streikieriams^ $10. 
Į LDS N. A. Apskritį iš
rinkta šie atstovai: V. Va
latka, O. Siaurienė, P. Mi
lius.

Liepos 17, 1928 — Papil
dyta rinkimas atstovų į 
LDS N. A. A. Išrinkti šie: 
J. Jeskevičius, M. Šeikis, 
A. Zaleckas, V. Tamuliū- 
nas, J. Guzevičius, A. Nau
džiūnas, M. Kilmoniūtė, K. 
Niauronis, A. Navikas^K.

• Kiškis, J. Glineckis, V. Sa
vickas.

Nutarta aukoti vasarinei 
par. mokyklai $25.00.

Pusmetinis fin. rap. — 
Ižde $310.85 su L. L. bonu.

Rugp. 17,1928 — Padėka 
Dvasios vadui už raštus ir 
suteikta dovanėlė $5.00. Į 
LDS seimą išrinkta atsto
vai: O. Siaurienė, M. Žoba, 
J. Jeskevičius, J. Glinec
kis.

Rugsėjo 18,1928— Į pra
mogų komisiją išrinkta: 
V. Valatka, J. Glineckis, 
V. Tamuliūnas, A. Navi
kas, M. Kilmoniūtė, V. Sa
vicką

Gruodžio 18, 1928 — Iš 
priežasties prot. rašt. ligos 
praeitą mėn. sus. protoko
lo nebuvo. Išrinkta rašti
ninku V. Tamuliūnas. V. 
Valatkai ir A. Ivaškai jų 
vedybų proga įteikta svei
kinimai ir dovanėlės.

Į “Darbininko” metinio 
koncerto rengimo komisi
ją išrinkta: K. Ambrozas, 
A. Zaleckas, J. Jeskevi
čius, A. Pivariūnas, A. 
Sanda, D. Jankus, A. Nau
džiūnas, V. Valatka, S. Ka- 

- volis.
Nauja valdyba 1929 me

tams: Pirm.— A. Naudžiū
nas, vice-pirm. — O. Siau
rienė, prot. rašt. — V. Ta-į 
muliūnas, fin. rašt. — J.

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS skelbimai
South Boston Garage

BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway 8o. Boston, Mass.

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rOMes auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

u

PeterP.Pfevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSJa*.
Sodewan, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir etato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St„ So. Boston.
TEL 80U 1452 

Apskaltllavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. BaraserKius tr Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 dorchester Avė. 
TeL COLumbla 2637.

------

I

Jsseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Diena ir Nakų.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.

V

5 4

l

Įvesk Vienodą Šilumą Į Savo Mamos
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite I boilerj įdėti Oil burnerĮ su tanku Ir pilnu įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią žilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams iisimokėti Ir nereikės pradėti 
'mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHABLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchfefcter St, So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346
' 3E3«XJ

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir n akų 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0819
Tel. ŠOU Boston 2609
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M. Popovska.

Stiklių Cechas Senajam Vilniuje
ičius, menkai išlavinti, jie 

dirbo prie rūmų ir bažny
čių statybos ir neabejoti
nai gyveno stiklo gatvėje 
(pav. iš XVII a.-, pradžioje 
XVI a. vadintoje Voskre- 
sienskoj, nuo jau dabar 
nesančios Voskresienskoj ■ 
cerkvės, buvusios dabarti-, 
nių Didžiosios ir Stiklo' 
gatvių kampe.

Žinant pagal šaltinius, ' 
kad Stiklo gatvėje gyveno 

langų viduram- Į žydai (Beršadtkij: Istorija 
Wilenskoj wreiskoj obšči- 
ny 1593—1649), galima 
teigti, kad stiklo amatu 
pirmoje XVII a. pusėje jie j 
užsiimdinėjo. 1633 m. Vla
dislovo IV suteiktos leng
vatos, aiškiau apibrėžda-

Stiklo apdirbimo amato 
charakteris praėjo evoliu
ciją. Šiandie stiklius yra 
amatininkas, jis įstatinė ja 
stiklus namų langams. Se
niau stiklius dirbo iš stik
lo margus vitražus bei vi
sokius dirbinius, šiandien 
fabrikų dirbamus, dirbo 
fabrike, pagaliau prekiavo 
stiklo gaminiais. Įstatinė- 
jimas stiklų namų lan
gams rišosi su paplitimu 
stiklinių
žiu pabaigoje, vietoj prieš 
tai vartotų pūslių, įrieba- 
luoto popierio ar audeklo. 
Dažnai langai buvo užda
romi tiesiog langinėmis su 
išplauta skyle, uždengta j 
apskritom ar šešiakam
pėm stiklo plytelėm, su- ’ mos žydų teises, paskiria 
jungtom švinu. Dažnai ša-; jiems gyventi vietą (ghet- 

to). Prekybos įstatymais 
leista jiems pasireikšti dar 
neorganizuotos prekybos 
srityje, tarp kurių įskaito
ma ir stiklininkystė. 
(Zbior prav į przywilėjow 
miastu stolecznemu W. A. 
h. t. Wilnowi nadanych 
1788). Taigi prie stikli- 
ninkystės tada jau pri
klausęs stiklinių langų į- 
taisymas, nereikalavęs di
delių fizinių jėgų ištek
liaus nei didelių išlaidų, ta
po žydų jieškpmo darbo 
erdve; iš to galima spręsti, 
kad jie turėjo juo užsiim
dinėti ir prieš faktiškos 
padėties pagal įstatymą 
1633 metais užtvirtinimą. 
Kovojo jie dėl to monopo
lio su stikliais, atvykusiais 
iš užsienių, sėkmingai su
siorganizavę ilganiui ben- altoriaus, 
drovėsna, ką liudija dabar- grupė, savarankiškas vie
tinis stiklininkystės stovis netas, su savo statutu ir 
—v ‘ "" ‘ : valdyba, jungiasi su sta

lių cechu bendram alto
riui išlaikyti. Ilgainiui sti
klių cecho savivalda siau
rinama ir nustoja savaran
kiškumo, stikliai prijun- 

to laikotarpio atgimsta se- giami prie stalių cecho, 
niau organizuotos preky- Kada tai įvyko, nustatyti 
bos bendruomenės ir atsi- negalima. Tačiau tai turė- 
randa naujos, o tarp jų ir jo įvykti prieš 1742 m. Nes 
stiklių, kurios statutą pat- stalių cecho 1742 m. įsta-l 
virtiną miesto taryba 3- tai, kuriuose aptariami 

Neabejotinai santykiai su stiklių cechu, 
tai yra pirmas teisės ak- remiasi senais paragrafais 
tas, duodąs gyvybę stiklių ir privilegijomis. XVIII a. 
grupei, bet trūksta jame 
laikymosi papročių, tada 
priimtų pagal pirmykščių 
santykių procedensus. Tas 

teisiškas stiklių

limais stovėdavo įvairių 
spalvų plytelės. Plėtėsi ta
da vitražinė stiklininkys
tė, meniškai jungdamasi 
su to laiko tapybos kryp
timis. Atsirado tada vitra
žų gamintojų bendruome
nė, kuri stojo greta daili
ninkų tapytojų bendruo
menės. Ta banga iš Vaka
rų per Lenkiją XVI amžiu
je atėjo į Vilnių, į Jogailai- 
čių rūmus, kur gyvenimo 
ritmas, kas kart stiprėda- 
mas, žengė užsienių pa
vyzdžiu.

Tarp iki šiol nežinomų a- 
mato rūšių atsiranda stik
lininkystė pilies reika
lams. Lygiagrečiai su pra
mone apie XVI a. pusę at
siranda stiklo prekyba. 
1547 m. Martynas Poleckis 
gauna karaliaus leidimą į- j 
steigti prie Vilniaus stiklo 
fabriką ir monopolį viso-1 
kiaušiam užsienio (išsky- 
rus Venecijos) stiklui par- 
duoti. (Opisanie rukopis- 
nago atdielenija Wil. Pub. 
Biblioteki Wilno 1848 
wyp. II str. 60). Iš to pa
aiškėja, kad jau tada Vil
niaus miestiečių namuose 
buvo vartojami stikliniai 
langai. Nuosavybės inven
toriai XVI amžiaus antro
je pusėje sako, kad stiklai 
buvo vartojami Lietuvos 
bajorų namuose. Iš tikrųjų 
Zigmanto Augusto įkur
dintų užsienio stiklų Vil
niuje datos nustatymas 
neišaiškina jų pasirodymo 
senesniam laikotarpy. Ta
čiau buvo jų nemažas skai- pirmas

Į
i
i
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Vilniuje, pasilikęs beveik 
išimtinai žydų rankose.

Rusams užpuolus Vilnių 
1655-61 m., kaip žinoma, 
buvo paralyžuotos visos jo 
gyvybės arterijos. Tik po
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XII-1663 m.
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Telefonas
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston
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Prancūzai belaisviai maršuoja vokiečių varomi pro garsius Versailles rūmus, kuriuose buvo Pasauli
nio karo taikos sutartis vokiečiams padiktuota ir dėl kurios, vokiečiai sako, esą ir kilęs šis karas.

Franciaco. Ir čia, apart iš- 
dirbysčių ir mechaniškų 
industrijų daug svetim
taučių darbininkių dirba 
ofisuose ir prie profesi jo- 
nališko darbo.

Jung. Valstybių Moterų 
Biuras praneša, kad mote
rys gauna mažesnes algas 
už vyrus ofisuose, užsiėmi
muose ir profesi jonališko- 
se tarnybose. Fair Labor 
Standards Įstatymas 1938 
m. įsteigė minimumo algas 
ir maksimumo valandas 
tarp-valstiškose industri
jose, nepaisant, ar darbas 
namie ar fabrikuose atlik
tas.

26 valstybės, District of 
Columbia, Alaska, ir Porto 
Rico, priėmė minimumo 
algų įstatymus moterims, 
ir 17 valstybių turi įstaty
mus, kurie tvarko ar drau
džia industriališką naminį 
darbą.

Ateivės darbininkės ne
rado turto naujame pasau
lyje, ir jos turi sunkiai 
dirbti išlaikyti savo vietas 
darbo dirvose, bet jos tapo 
su kitais šalies darbinin
kais, pastatytos šiandien 
ir rytojaus Amerikos.

FLIS.

užsiėmimuose industria- 
liškuose centruose kaip 
New Yorke, Chicago, Bos
tone, St. Louis, ir San

cecho organizacijos mo
mentas dar nesako, kad 
nebūta tokio prieš tai, gal 
tai buvo bažnytinė brolija. 
Apie tokius cecho įstaty
mus išsireiškiamą su pa
nieka. Įstatymas ne nus
tato bažnytinių cecho pa
reigų, nurodydamas susi
tarimą su Bernardinų baž
nyčia, kur stikliai turėjo 
savo altorių; tai rodo, kad 
prieš pasirodant įstaty
mui buvo jie jau susiorga
nizavę. Altoriaus išlaiky
mas nemažai kainavo, to
dėl mažiau skaitlingi ce
chai buriasi prie bendro, ____

i kos, bet su sunkesnėms 
dienoms, jis žymiai tapo 

j mažesnis ir šiandien vos 
galima jį jausti. Bet per 
visą šimtmetį darbas mū
sų imigranto ėjo į pasta
tymą mūsų tautiško gyve
nimo”.

1930 m. iš 11 milijonų 
moterų darbininkių Jung. 
Valstybėse net milijonas ir 
pusė buvo svetimtautės, j Po atvažiavimo čia jos 

------- j._- i_x 2__ buvo pritrauktos į cigarų, - 
drabužių ir audinių fabri
kus.

Suviro pusė jų pasiliko 
pačiame darbe arba užsi
ėmime per metus. Jos ma- - 
nė, kad kai kartą išsimoki
no kaip verpti, austi, ciga
rus sukti, arba vartoti ma
šinas, tai tą darbą ant vi
sados turėjo dirbti.

Daug moterų (74%), bu
vo vedusios, ir paprastai 
abu, vyras ir moteris, dir
bo. Jų vyrai buvo neprity
rę darbininkai.

Tik 37% moterų šiame“ 
raporte, kurios buvo šaly 
virš 10 metų, nemokėjo 
anglų kalbos. Nemokslu- 
mo rata tarpe jų labai auk
šta, apie šešta dalis nemo- - 
kėjo nai skaityti nei rašy
ti. Mažai moterų šitame 
raporte tapo naturalizuo- 
tos pilietės savo pastango
mis. Bet pastaraisiais me- . 
tais pasirodė didesnis skai
čius mokintų tas gal dėl 
visokio judėjimo tarpe a- 
teivių. Kadangi daug vals- 

: tybių neduoda seno-am- 
žiaus pensijų ateiviams, ir 
kadangi šiandien nenori
ma samdyti ateivių prie 
darbų, skaičius svetimtau
čių. kurie ieško Amerikos 
pilietybės žymiai auga.
ATEIVĖS 
INDUSTRIALIŠKUOSE 
CENTRUOSE

Yra didesnis įvairumas\

• v

“Ateivė moteris stovėda
ma ant Ellis Island, ir žiū
rėdama į Ameriką — pri
žadų šalį ir į Laisvės Sto- 
vylą, yra epiška figūra”, 
sako Jung. Valstybių Mo
terų Biuro knygutė, kuri 
aprašo industriališką per
mainą šioj šalyj per pas
kutinį šimtmetį. “Pereitu 
šimtmečiu tūkstančiai 
darbininkų kasmet atvyk
davo į Jung. Valstybes, 

i Geruose laikuose imigraci- 
i jos bangos buvo milžiniš-

pradžios šaltiniai duoda ži
nių apie cecho nykimą. 
Netik cechų sąraše stik
liai nebefigūruoja, bet 
netgi mokančių bažnyčiai 
duokles sąrašuose stiklių 
neužtinkam. 1732 m. šalti
niuose skaitome apie stik
lius “non sunt”. 1742-89 
m. buvo keturi stikliai pri
jungti prie stalių grupės. 
1776 m. Vilniaus grupės 
apskundžia 
kad šis 
prieš žydų įstojimą į ce
chus. Tarp 13 grupių ran
dame ir stiklių grupę. 1787 
m. Vilniuje žinomas vienas 
stiklius — Lukošius. Tai 
turbūt tas pats Lukošius 
Gilfridas, stiklius iš Dan
cigo. Bet 1785 m. buvo 
priimta Vilniaus miesto 
teisė. Paskutinį kartą stik
lius, kaip stalių cecho pa
dalinį, sumini šaltiniai 
1795 m.

Vilniaus stikliai, kurie 
apie pusę XVII a. pradėjo 

i užsiimdinėti stikliniais 
dirbiniais, XVIII a. išnyks
ta visiškai. Artistinės stik- 
lininkystės plitimą gal ne 
tiek stabdė kiti analogi
niai amatai, kiek netikusi 
ano laikotarpio miesto e- 
konominė būklė. Ne ma-

magistratą, 
neprieštarauja

vietose gyveno daug sve
timtaučių.

Mačiau kaip dešimta da
lis moterų buvo senos imi
gracijos ateivės iš Euro-! 
pos šiaurės ir vakarų. Di- j 
džiuma paėjo iš šalių į pie
tus ir į rytus nuo Vokieti
jos. Lenkija buvo daugu
mos tėvynė, su Austrija, 

i Vengrija, Italija, Jugosla
vija, Rusija ir Čekoslova
kija. .

Stebėtina kaip greitai 
šios moterys rado darbų, 
tuoj po atvažiavimo. Dau-i 
guma buvo jaunos, beveik 
trys penktadaliai 18 metų 
ir mažiau kuomet atvažia
vo, ir tik dešimta dalis tu-' 
rėjo kokio nors industria-! 
liško patyrimo. Didesnė 
dalis moterų, kurios pasi
davė, kad dirbo sename 
krašte, dirbo prie ūkių ar
ba privatiškuose namuose J

i
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COMPLIMENTS OF
KARLAMS

FURNITURE AND RADIO STORES

New Bedford and Fall River

Tel. 6270
JOSEPH L. COTE

Meats. Groceries and Provūrions

164 Ashley Boulevard New Bedford, Mass.

Tel. 2728
PEARL LAUNORY

ALL MODERN SERVICES 
Prompt and Efficient Service

64 Hicks St. New Bedford

COMPLIMENTS OF
LINCOLN STORE, INC.

Telephone 3677

773 Purchaoe St. New Bedford

Tel. 1821
J. S. FALLOW A CO.

TEXTILE EQUIPMENT

New Bedford
Didžiuma, dvi - penktosios 
dalys, svetimtaučių darbi
ninkių gyveno Atlantiko 
vidurinėse valstybėse ir 
jos dirbo namuose ar as
meniškoj tarnyboj. Antra 
didžiausia proporcija, su- 
virš ketvirta dalis, dirbo 
išdirbystėse ir mechaniš
kose industrijose.
TIPIŠKA SVETIMTAUTĖ 
DARBININKĖ

Jung. Valstybių Moterų 
Biuras vedė tyrinėjimą 
svetimtaučių (darbinin
kių) Philadelphijoj ir Le- 
high Valley, Pennsylvani- 
joj, todėl, kad tos vietos 
buvo taip skirtingos ir 
Biuras pagamino labai į- 
domų raportą apie šitų 
moterų darbą ir kaip jos 
rado sau vietas ameriko
niškame gyvenime. Šitos 
dvi vietos buvo išrinktos' 
todėl, kad buvo tipiškos a- 
pylinkės atžvilgiu svetim
taučių ir jo problemoms.

Philadelphia, yra didelis 
miestas su daug įvairiau
sių fabrikų, kuomet Le- 
high Valley — tik vietelė 
su kelioms svarbioms įmo
nėms moterims — tik ci
garų ir drabužių. Abiejose

žiau svėrė ir stiklo fabriko 
atsiradimas. Taip, pavyz
džiui, Lietuvoje išgarsėjo 
Užečio stiklo fabrikas, ku
rio puikiausi dirbiniai iš
plito po visą kraštą.

“N. Romuva”.

Tel. 5274

Tel. 604-M

Tel. 7117

Tel. 8091

H. P. DION A SONS.INC.
LAUNDRY DONE THE RIGHT WAY

591 Summer St. New Bedford

COMPLIMENTS OF

LEONĄ FARM

Bedford St. Middleboro

HANGAR CAFE 
DINE and DANCE

Entertainment Every Night 
Home Cooked Foods — Choice Liąuora

97—99 Main St. Acushnet

DIAS OAIRY
M. J. Diaa, Jr., Prop. 

PASTEURIZED MILK — CREAM 
Dairy Producta

695 Dartmouth St., So. Oartmouth, Mass.

Tel. 1168-M
BIRCHFIELO FARMS 

100%
Lawrence Grinnell, Prop. Dantei N. McLeod, Mgr.

GUERSNEY MTLK FROM OUR OWN HERD
So. Dartmouth, Man.

Telephone 4670
JOSEPH GOULART FISH CORP.

Ftah Packers and Shippera

HOMER’S WHARF NEW BEDFORD, MASS.

COMPLIMENTS OF

CHARLE8 8. A8HLEY

THE PACIFIC COAL INC., COMPANY
COAL and FTTEL 1

Office Telephone 6951 Vard Telephone 695* * <
994 South Water Street ■' 49 Brook Street' 1 

New Bedford, Mass.
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