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1915 JUBILIEJINIAI METAI

lietuviai Nepiliečiai 
Registruokitės

Jung. Amerikos Valsty
bių įstaigos ragina visus 
nepiliečius nelaukti pas
kutinių dienų, bet regis
truotis dabar, kad paskui 
nereikėtų laukti ilgas va
landas prie registracijos 
durų.

Kaip jau buvo rašyta, vi
si gyventojai, kurie neturi 
Jung. Valstybių pilietybės 
popierų turi registruotis. 
Jeigu kurie lietuviai nepi
liečiai nesupranta gerai 
kurių klausymų arba 
moka patys išpildyti 
gistracijos blankų, tai 
Ii prašyti savo draugų
gelbėti arba kreiptis į val
džios įstaigas, kur pagel
bės išpildyti blankas.

Nemokėkite niekam už 
išpildymą blankų, nes 
kiekvieno piliečio yra pa
reiga pagelbėti, kad visi 
nepiliečiai be jokių sunku
mų užsiregistruotų.

“Darbininko” ofisas taip 
pat pagelbsti lietuviams 
išpildyti blankas be jokio 
atlyginimo. Nesiduokite 
išnaudoti asmenims arba 
biurams, kurie skelbiasi 
laikraščiuose siūlydamiesi 
patarnauti už atlyginimą.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teises vadintis (jeru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris 
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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) RUGSĖJIS (September) 24 D., 1940 M., No. 72. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Sovietų Rusijos komisa
rai išleido dekretą, kad vi
si Pabaltijo valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos piliečiai, gyvenantieji 
Jung. Valstybėse užsire
gistruotų Sovietų pilie
čiais.

Vadinasi, Sovietų Rusi
jos komisarai nepasitenki
na vien tų šalių ir jų gy
ventojų pavergimu, bet jie 
kėsinasi pavergti ir užsie- 
nyj gyvenančius tų šalių 
piliečius.

Labai abejojame, kad at
sirastų nors vienas tikras 
lietuvis, kuris parsiduotų 
Lietuvos pavergėjams. Ko
munistai irgi nelabai pa
tenkinti tokiu komisarų 
dekretu. Jie dabar nežino 
ką daryti. Jeigu jie užsire
gistruos Sovietų Rusijos 
piliečiais, tai jie gali būti 
deportuojami, ypač karui 
kilus, arba internuojami. 
Komunistai džiaugiasi, 
kad Pabaltijo valstybės 
pavergtos, bet jie patys ne
nori važiuoti į pavergtas 
šalis.

Jeigu komunistai nesire- 
gistruos, tai jie pasirodys 
neištikimi Sovietų komisa
rams.

Patriotingieji lietuviai, 
nepiliečiai yra nepriklau
somos Lietuvos piliečiais, 
ir jie su Sovietų komisa
rais nenori turėti jokių 
reikalų.

Amerikos lietuviai nepi
liečiai turėtų rūpintis įsi
gyti pilietybę.

v •

Gražus gamtos reginys ir puikus kelias, kuris siekia 200 mylių ilgumo 
ir eina per Kanados Alberta, ir vingiuoja kalnais ir pakrantėmis gra^osios 
gamtos. Šis kelias ėmė laiko 9 metus pastatymui. Vaizdas, kuris čia paro
domas yra nutrauktas netoli Banff.

Paleido Iš Kalėjimų 
Kriminalistus

Sovietų “Elta” iš Kauno 
praneša, kad teisingumo 

' ministrui pasiūlius, pre- 
miero - komisaro Paleckio 
įsakymu iki šių metų rug
piūčio 8 dienos iš Lietuvos 
kalėjimų yra paleista ly
giai tūkstantis kalinių, ta
me skaičiuje politinių — 
293, o kriminalinių — 707.

Vadinasi, sovietų komi
saras įsakė paleisti krimi
nalistus, o į jų vietas pa
sodino patriotinguosius 
Lietuvos pareigūnus, ku
rie per 22 metus dirbo ir taip pat ginti šią šalį, 
gynė Lietuvos nepriklau
somybę ir laisvę.

Amerikos Legiono Seimas 
Prasidėjo Iškilmingomis 

Pamaldomis
Sekmadienį, rūgs. 22 d., planadoj, Bostone, prie 

Šv. Kryžiaus Katedroje ir Charles upės. Iškilmėse 
kitose bažnyčiose įvyko iš- pasakė įspūdingą ir turi- 
kilmingos pamaldos, ku- ningą kalbą J. E. Arkivys- 
riomis pradėtas Amerikos kūpąs Francis J. Spellman 
Legiono Seimas Bostone, iš New Yorko. Dalyvavo 
Turiningą pamokslą paša- 80,000 žmonių.
kė Jo Eminencija Kardi- Visose katalikų bažny- 
nolas O’Connell. Ragino čiose įvyko pamaldos už 

į melstis ir dirbti taikai, taiką pasaulyj.
i Antradienį, rūgs. 24 d. į-

Vakare įvyko įspūdinga vyksta milžiniškas para- 
ir turininka programa Es- das Bostone, kuris prasi- 
--------------------------------- dės ryte ir baigsis apie vi

dunaktį.
Bostone pritrūko vietų 

nakvynėms. Daug legio
nierių buvo priversti apsi
stoti kituose artimesniuo
se miestuose.

i

Smetona Atvyksiąs Amerikon
Prancūzijos Ministrai 

Įkalinti

Vichy, Prancūzija, rūgs.

Pavergė Lietuvos Moteris
Vilnius — Pavergtos Lie

tuvos moterys, kurios dir- 
ja prie miesto aikščių 
tvarkymo ir prie kitų vie
šųjų darbų, tikrai turi 
vargti. Pabaigusios savai
tės darbą didžiausiame 
spūstyje turi išstovėti il
gas valandas su kūdikiais 
ant rankų, kol gauna ver
gišką atlyginimą.

Laisvoje Lietuvoje mo
terys buvo aprūpintos pra
gyvenimu ir be sunkaus 
darbo.

Jung. Valstybėse Yra
131,409,881 Gyventojas

LDS Seimas Pareiškė Protestą 
Sovietų Rusijai

________
Berlynas, Vokietija, rug

sėjo 23 — Vokietijos spau
dos agentūra praneša, kadI 
Lietuvos valstybės prezi
dentas Antanas Smetona
gavęs Jung. Valstybių vi- 23 — Prancūzijos vyriau- 
zą ir vykstąs į Ameriką, sybė įteikė aukščiausiam 
Iš Berlyno išvykęs į Švei- teismui kaltinimus prieš 
cariją. Drauge su juo vyk- buvusius valdžios minis- 
stąs jo žentas kapitonas trus Daladier ir gen. Ga- 
Valušis.

p. Smetonienė 
Berlyne.

Lietuvos atstovybės kol 
kas šių žinių nepatvirtino, 
bet nei neužginčijo.

Užsibaigė Autobusų 
Vairuotojų Streikas

;melin. Kaltinamieji paso- 
pasiliko dinti Chazeron pilyj ir ap

statyti sargyba.
Kaltinamųjų byla pra

sidės už poros savaičių.
Taipgi būsią traukiami 

atsakomybėn ir pirmiau 
buvę ministrai, būtent, 
Bium, George Mandel ir 
Reynaud.

— Likvidavus Lietuvos 
užsienių prekybos depar
tamentą ir užsienių preky
bą perėmus sovietų sąjun
gos užsienių prekybos 
liaudies komisariatui, da
bar paskelbtas įsakymas, 
kad visi leidimai įvežti iš 
užsienio prekes į Lietuvą 
ir išvežti prekes iš jos, lai
komi nebetekę galios. Vi
sos užsienio prekybos ope
racijos gali būti daromos 
tik su SSSR užsienių pre
kybos komisariato įgalio
tinio prie Lietuvos vyriau
sybės leidimu.

Pasmerkė Komunizmą, Komunistus
ir jų Simpatizatorius

Pasisakė U z Taiką Pasaulyj

Washington, D. C., rūgs. 
23 — Jung. Valstybių cen- 
zo direktorius praneša, <<T> , . . , „ 
kad šių metų balandžio 1 
d. buvo 131,409,881 gyven-l 
tojas Jung. Valstybėse, 
arba 8,634,835 gyventojais 
daugiau, kaip 1930 m. Pa-! 
žymėtina, kad gyventojų 
skaičius labai mažai padi
dėjo.

Turkija Pasirašė Sutartį 
Su Graikija

— Švietimo ministerijai 
leista suorganizuoti Vil
niuje 60 žmonių orkestrą 
ir orkestrantams pagal su
tartis mokėti ligi 300 litų 
kas mėnesį. Orkestrui lai
kyti šiais metais asignuo
ta 80,000 litų.

Roma, Italija, rūgs. 23— 
Romos laikraščio kores
pondentas praneša iš Is-I 
tanbul, kad Turkija ir 
Graikija pasirašė slaptą 
karinę sutartį. Sakoma, 
kad Turkija pasižadėjusi 
pagelbėti Graikijai, jeigu 
ją užpultų kita valstybė.

Anglija verčianti Turki
ją susitarti su Sovietų Ru
sija.

Penktadienį, rugsėjo 20 susidaro $107.03. Dėkoja- 
d. š. m. Šv. Petro lietuvių ’ me visiems, 
par. bažnyčioje, So. Bosto
ne įvyko gedulingos šv. ■ klausyta kaikurių Centro 
mišios už mirusius LDS 
organizacijos narius.

Tuoj po mišių įvyko Sei
mo sesija, kuri pradėta 
malda. Perskaityta sveiki-' 
nimai laiškais ir telegra-j 

’jmomis. Kaikurie LDS ir- 
rėmėjai su 

sveikinimais prisiuntė ir 
pinigines dovanėles. Ben
dra suma susidarė $107. 
03. Kaip tie trys centai? 
p. Jonas Vaičiulis, LDS 
113 kp. pirmasis pirminin
kas, pastebėjęs “Darbi
ninke”, kad Intertype Fon
de yra $3,413.97, tai jis 
prisiuntė dolerį ir tris cen
tus, kad padaryti lygią su
mą.

Reikia pažymėti, kad 
stambiausias aukotojas 
Seime buvo kun. Augusti
nas Petraitis, Šv. Kazimie
ro lietuvių par. (Worces- 
ter, Mass.) klebonas. Jis 
paklojo $25.00 LDS ir 
“Darbininkui”. Kiti pri
siuntė ir pridavė po $10.00,

Šioje Seimo sesijoje iš-

Valdybos raportai. Visi 
raportai buvo vienbalsiai 
priimti.

Pareikšta padėka kun. 
dr. K. Urbonavičiui už va
dovybę ir už turiningus 
straipsnius, ir kun. S. P. 
Kneižiui už nuoširdų ir 
stambų bendradarbiavi
mą.

Seimas nutarė pagerbti 
kun. dr. Kazimierą Urbo
navičių už jo nenuilstantį 
darbą LDS ir “Darbinin
kui”. Įpareigoja Centro 
Valdybą surengti bankie- 
tą.

LDS GARBĖS NARIAI

LDS Garbės Nariais Sei
mas pakėlė šiuos įžymius 
narius, būtent, prel. Joną 
Ambotą, Hartfordo lietu
vių par. kleboną; kun. dr. 
Joną Navicką, MIC., Tėvų 
Marijonų provincijolą, Ma
rianapolio Kolegijos rek
torių; p. Vladą Paulauską 
iš Lowell, Mass.; kun.

I

New York, rūgs. 23 — 
šeštadienį po pietų užsi
baigė Rockland Coaches, 
Ine. autobusų vairuotojų 
streikas. Streikavo 160 
vairuotojų. Darbininkai 
laimėjo streiką. Kompani
jos, kurios yra sąjungoje 
su Rockland Coaches, Ine., 
turėjo pakelti vairuoto
jams mokesnį po 3 centus 
į valandą. Streikas tęsėsi 
vieną dieną ir pusę.

— Valstybės tarnautojų 
pensijų ir pašalpų įstaty
mas pakeistas ta prasme, 
kad į pensijos išsitarnavi- 
mo laiką gali būti įskaity
ta buv. Lenkijos valstybės 
tarnyba Lietuvos teritori
jos ribose.

$5.00 ir vieną dvi dolerinę’, Pranuku Strakauską Lo-
taip ir sudarė $106.00, o 
pridėjus p. Vaičiulio auką

wellio lietuvių par. klebo- 
Tęsinys 2-ame pusi.

NUSKANDINO BRITANIJOS 
LAIVĄ

Kartu Su Laivu Nuskendo 293 
Žmones

----------------------------------------------------♦ ____________

— Lietuvos okupantai ne
paliko savo vietose nė 
sporto vadovybės. Pa
skelbtas pranešimas, kad 
atleisti iš pareigų teniso 
sąjungos pirmininkas K. 
Kazlauskas ir vandens ir 
žiemos sporto sąjungos 
pirmininkas J. Kalvaitis.

I

— Palangos komunisti
nio jaunimo gimnazijos 
kuopelės sekretorium pa
skirtas Faivel Semenčik.

Anglai Smarkiai Bombardavo

Sumanymas Organizuoti 
Naminę Sargybų

Washington, D. C., rūgs. 
23
Kongresui yra įteiktas bi
lius organizuoti naminę 
šalies sargybą.

Taipgi yra įneštas bilius, 
kad priverstų visas orga
nizacijas ir unijas, kurios 
pasirodytų nelojalės, iš
duoti narių vardus ir adre
sus.

Jung. Valstybių

Londonas, rūgs. 23 —Pe
reitą antradienį nuskan
dintas Britanijos laivas, 
kuriuo vežė 406 vyrus, mo
teris ir vaikus iš Anglijos. 
Iš tų 406 nuskendo 293 
žmonės, iš kurių 83 vaikai. 
Laivas buvęs 600 mylių į 
vakarus nuo Anglijos.

— Sovietų Sąjungos su
sisiekimo komisaras ‘drau
gas’ Kaganovič perėmė 
Lietuvos geležinkelius. 
Lietuvos teritorijoje esan
čių geležinkelių viršininku 
paskirtas “draugas” Loch- 
matov.

137 Miesto Viršininkai 
Kaltinami Kyšių BylojeLondonas, rūgs. 23 — 

Anglijos lakūnai smarkiai 
bombardavo iš lėktuvų vo
kiečių geležinkelius, uos
tus ir kanalą. Padegė sto
vyklas ir sandėlius.

Anglams pavyko at
mušti vokiečių puolimą. 
Sakoma, kad daugiau kaip 
200 vokiečių lėktuvų turė
jo grįžti atgal. Bet vokie
čiai susistiprinę vėl leidosi 
į Angliją ir didžiulėmis 
bombomis smarkiai bom- jamų $30,000,000 per me- 
bardavo Londoną.

Detroit, Mich., rūgs. 23— 
Buvęs mayoras Richard 
W. Reading and 36 jo ben
dradarbiai, įžymūs val
džios viršininkai kaltina
mi kyšių ėmime. Jiems iš
kelta kriminale byla. Sa
koma, kad jie gavę $1,500, 
000 už “apsaugojimą” ark
lių lenktynių gambleriavi- 
mo biznio, kuris turįs pa-

tus.



Antradienis, Rugsėjo 24, 1940

LDS Jubiliejinis Šeimas
A. -----

(Pradžia 1 pusi.) • v •

ną, p. Andrių Pateckį, LDS 
6 kuopos rašt., Hartford, 
Conn.; p. Mateušą Norbu- 
tą, stambų LDS ir “Dar
bininko” rėmėją, iš Cam
bridge, Mass., ir p. Vladą 
Rimšą, LDS 7 kuopos pir
mininką, Worcester, Mass.

Seimas priėmė svarbias 
rezoliucijas pavergtos Lie
tuvos reikalu, protesto re
zoliuciją prieš Sovietų Ru
siją, pasmerkė komuniz
mą, komunistus ir jų sim- 
patizatorius už judošišką 
darbą, pasisakė už pasau
linę taiką, LDS reikalais 
ir tt. (Visos rezoliucijos 
tilps “Darbininke”).

Hartfordo LDS 6 kuopos 
atstovės kviečia kitais me
tais seimą į Hartfordą. 
Vienbalsiai nutarta. Kun. 
Dr. J. Navickas, MIC. kvie
tė seimą ir į Marianapolį, 
bet kada pakvietė į Hart
fordą, tai sutiko Seimą 
priimti, kada nebus kvie
timų iš kolonijų. Seimas 
padėkojo kvietėjams.

Centro Valdybos rinki
mas. p. Vladas Paulauskas 
įneša, kad Seimas išrinktų 
vienbalsiai tą pačią valdy
bą, kas ir buvo padaryta.

Taigi LDS Centro Valdy
bą sudaro šie asmenys: 
Dvasios Vadas
Virmauskis; pirm. kun. J. 
Švagždys, vice-pirm. — 
kun. P. Juras, sekretorius 
— A. F. Kneižys, finansų 
sekretorius — A. Peldžius, 
iždininkė — Ona Siaurie- 
nė. Kontrolės komisija — 
kun. P. Juškaitis, D. Aver- 
ka, L. Kumpa. Propagan
dos Komisija — kun. S; P.

Kneižis, pp. V. J. Kudirka, 
J. Glavickas, A. F. Knei
žys. Literatinės Komisijos 
pirmininkas — vyriausias 
redaktorius kun. dr. K. 
Urbonavičius; redaktorius 
Antanas F. Kneižys; admi
nistratorius 
Peldžius.

Seimas išreiškė nuošir
džią padėką kleb. kun. P. 
Virmauskiui ir kitiems Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
kunigams už suruošimą 
šeiminių pamaldų, leidimą 
patalpų seimui. Taipgi dė
kojo LDS 1 kuopos valdy
bai ir Seimo Rengimo ko
misijai už surengimą sei
mo ir šeiminių pramogų ir 
už malonų seimo dalyvių 
priėmimą.

Seimas dėkoja prezidiu
mui už gražų ir tvarkų sei
mo vedimą.

LDS Jubiliejinis Seimas 
užsibaigė malda, kurią su
kalbėjo kun. dr. J. Navic
kas, MIC. ir Lietuvos him
nu.

Visi dalyviai pakilusioje 
nuotaikoje vieni kitiems 
linkėjo sėkmingos darbuo
tės LDS organizacijos, lai
kraščio “Darbininko” ir 
darbininkijos gerovei. Sei
mo šūkis: dirbti organiza
cijoje, organizacijai, Baž
nyčiai ir Lietuvai!

Antanas

DARBININKAS

TAMSTA SEKANTIS — Kada Dėdė Šamas rodo 
į tave pirštu, tai reiškia jis pažymi, kad būtum pasi
rengęs, kada būsi pašauktas stoti į šalies gynėjų eiles. 
Šį paveikslą' apžiūri Senato Rūmų ofise senatoriai Guf- 
fey, (kairėj) iš Pensylvanijos ir Russell, iš Georgia.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Ryšium su nuo kitų 

Maskvos pavergtų tautų 
nukopijuotos konstituci
jos priėmimu, “Pravda” 
deda straipsnį apie Balti
jos valstybes. Tame straip-

kun. P.
AŠIES VADAI TARĖSI APIE 

GROBIO PASIDALINIMĄ
Roma, Italija, rūgs. 23—(nimą užgrobtų žemių. Sa- 

Vokietijos užsienių reikalų1 
ministras Joachim von Ri- 
bbentrop jau grįžo iš kon
ferencijos su Italijos va
dais apie karą ir pasidali-

L. .P 2

šyti tokią frazę.1 Kai sovie
tiškoje Lietuvoje prasidės 
tas pats pusbadžio gyveni
mas, kaip likusiame sovie
tų “rojuje”, tuomet Lietu
va bus “pasivijusi” vyres
niąsias tarybų respubli
kas...

n1--------------------

— Dar prieš likviduosiant 
susisiekimo ministeriją, 
jos kelių valdybos tiltų 
skyriaus vyresniaisiais in
žinieriais buvo paskirti: 
inž. Anatolijus Rozen- 
blium ir inž. Abromas Ro- 
zenblium.

— “Tiesa” buvo paskel
busi šmeižiančią žinią apie 
gen. V. Nagių-Nagevičių. 
Dabar generolas paskelbė 
savo paaiškinimą ir “Tie
sos” redakcija viešai jo at
siprašė. Ji, girdi, buvusi 
suklaidinta.

— Kauno priemiesčių Ju- 
lijanavos ir Birutės kaimų 
žemei nusausinti paskirta 
35,500 litų.

snyje, tarp kita ko, sako
ma: “Lietuvos TSR kons
titucijoje įrašyta, kad gre
ta socialistinės ūkio siste
mos leidžiami privatūs at
skirų ūkininkų, amatinin
kų ūkiai, smulkios priva
čios pramonės ir prekybos 
įmonės įstatymų nustaty
tose ribose. Tuo pačiu su
griaunami smetonininkų 
prasimanymai apie priver
stiną kolektivizaciją, apie 
amatininkų, smulkių pra
monininkų ir prekybinin
kų persekiojimą”.

»•

Toliau laikraštis rašo, 
kad Baltijos tautos turė
siančios pasivyti pažengu
sias į priekį politinėje, ū- 
kinėje ir kultūrinėje plėto
tėje vyresniąsias tarybų 
respublikas. — Reikia tu-

2

VIETINES ŽINIOS
Sifiliu EaajIaMUip. KIRBOS rOMO

Reikalu
p. Steponas Minkus, kuris 

skelbiasi Lietuvių Dailės Komi
teto pirmininku, skelbia paren
gimą, kurio tikslas esą “baigti 
sukelti fondą atmokėjimui 
skulptoriui Petrui Rimšai už jo 
kūrinį “Lietuvos Artojas”.”

p. Steponas Minkus, kaipo 
pirmininkas, turėtų paskelbti 
visuomenei kiek jau yra surink
ta pinigų? Be to, turėtų pain
formuoti visuomenę pas ką yra 
tie pinigai, kiniuos p. Minkus 
ir kiti yra surinkę Rimšos fon- 
dan? Kaip ir kada surinktus 
pinigus p. Minkus pasiųs p. 
Rimšai ?

Rimšos fondo komiteto iždi
ninku, rodos, yra Dr. Pašakar- 
nis. Ar visi surinkti pinigai yra

..... .... ........   3 

Dr. Pašakamio žinioje? p. S. 
Minkus, komiteto pirmininkas, 
turėtų žinoti ir į klausimus tu
rėtų atsakyti viešai.

Kiek laiko atgal Rimšos fondo 
reikalu buvo žinių, kad pas Dr. 
Pašakamį yra tik dalis surink
tų pinigų. Kaip dabar tas Rim
šos fondas stovi?

Jeigu norima, kad visuomenė 
duotų daugiau pinigų, tai toji 
visuomenė turėtų žinoti, kur ei
na surinkti pinigai.

TYČIOJASI Iš LIETU
VOS NELAIMĖS

vartos kapitalui sudaryti 
— 500,000 litų.

mūsų nutarimas 
kad iš esamos 

žemės prie

— Nuo rugpiūčio 31 d. 
likviduoti Žemės Ūkio Rū
mai, kurie nepriklausomos 
Lietuvos laikais turėjo la
bai didelių nuopelnų Lie
tuvos žemės ūkiui.

koma, kad Romos - Berly
no ašies vadai tarėsi apie 
pasidalinimą Afrikos, Vi
durinių ir Artimųjų >Rytų 
ir Europos.

Ispaniją skaito savo tal
kininke. Taigi ir ji turinti 
teisę prie užgrobtų žemių. 
Spėjama, kad Ispanija į- 
stos į karą su Anglija dėl 
Gibraltaro.

Romos - Berlyno ašis į-į rėti tiesiog bolševikišką į- 
spėja Jung. Valstybes, kad 
nesikištų į Europos reika
lus ir dabotų savuosius 
reikalus.

i

Reoseveltas Sudarė 
Patarėjų Komitetą

— “Elta” skelbia tokią 
žinią: “1940 m. rugpiūčio 
21 d. ministrų taryba pa
tvirtino šį valstybinės že
mės ūkio komisijos nuta
rimą:

Atsižvelgiant į tikinčiųjų 
valstiečių pageidavimus, 
šiuo pakeičiamas anksty
vesnis
nustatant, 
parapijinės 
kiekvienos parapijos kle
bonams naudotis ir altari
jų žemėse kunigams alta- 
ristams naudotis, kur to
kie kunigai šiuo metu yra, 
reikia palikti po 3 ha že
mės, iš viso sodybinės 
(daržų, sodų, kiemų) ir 
laukų žemės. Dvasininkai, 
turintieji nuosavą žemę, 
traktuojami kaip valstie
čiai ir jiems paliekama 
valstiečių norma.

— “Elta” paskelbė tokią 
žinią: Gaunama žinių, kad 
ūkininkų tarpe skleidžia
mi gandai, jog veisliniai 
eržilai, buliai ir kuiliai iš 
ūkininkų bus atimti. Dėl 
pastebimas didesnis šių 
veislinių gyvulių kastravi
mas. Ūkininkai įspėjami, 
kad šie gandai yra visiškai 
be pagrindo, skleidžiami 
blogos valios žmonių. Vei
sliniai eržilai, buliai ir kui
liai skaitomi ūkininkų 
nuosavybe ir tie gyvuliai 
iš jų jokiu būdu nebus pa
imami.

Ant Broadway, keleto lietu
vių biznierių įstaigų languose 
buvo išstatyta afišos, kur garsi
nama kažkokių klubų (matyt 
komunistų) piknikas, Montellos 
Tautiškame parke, kur kalbė
siąs tūlas R. Matusevičius, Lie
tuvos “rašytojas”. Kiek žinoma, 
Rubinas Mausevičius (žydų 
tautybės), yra Maskvos komi
sarų prisiųstas agentas specia
liai diktuoti lietuviškų bolševi
kų veiklą Amerikoje ir aiškinti 
letuviams, kaip gerą esą Lietu
vai būti Maskvos vergijoj. Tie 
biznieriai laikydami šito bolše
vikų agento atvaizdą savo lan
guose, tiesiog tyčiojasi iš Lietu
vos tragingos nelaimės. Kuomet 
Maskvos budeliai Lietuvoje 
šaudo, kalina, ir į Sibirą tremia 
lietuvius patriotus, tai tūli biz
nieriai drįsta dar kviesti lietu
vius į bolševikų agento prakal
bas.

Lenkų pavergtoje Vilnijoje 
lietuvius parsidavėlius lenkams 
bei šnipus vadindavo “išversta- 
rankoviais”. Dabar Lietuvoje 
prisiplakėlius prie bolševikų 
vadina ■ “išverstaskūriais”. Ar t. / n i r. •
neteks “išverstaskūrio” vardą 
prisegti ir tiems, kurie remia 
Lietuvos pavergėjų agentus.

Lietuvis.

^ulumą, kad išdrįstum ra-

— Finansų ministerijai 
leista pramonės ministeri
jai paskolos įmonėms kre
dituoti 659.450 litų, o apy-

— Sovietiškosios Lietu
vos karo aviacijos futbolo 
rinktinė sumušė raudono
sios armijos Kauno įgulos 
rinktinę 13:0.

ĮVAIRŪS skelbimai

Washington, D. C., rūgs. 
23 — Prez. Rooseveltas su
darė patarėjų komitetą iš 
šešių narių, kurie pagelbės 
paruošti planą ir parinkti 
tinkamus vyrus priversti
nam kareiviavimui.

šeši nariai yra šie: Fre- 
Asborn iš New

1. DĖL SVETIMŠALIŲ REGISTRACIJOS. į pa
klausimus nepriklausomos Lietuvos piliečių kaip 
jiems registruotis. U. S. Department of Justice (Immi- 
gration and Naturalization Service, Washington, D. 
C.) duoda šitokį paaiškinimą: bet kurio svetimo kraš
to (taigi ir Lietuvos) pilietis gali užsiregistruoti savo 
krašto piliečiu.

Ponas Earl G. Harrison, Director of Registration, 
turėdamas galvoje, kad pavyzdžiu, Lenkijos piliečiai, 
padalinti tarpe Vokietijos ir Rusijos, sako gali regis
truotis lenkais: “Polish aliens may register as subjects 
of Poland, not of Germany or of Russia”. “It is per- 
fectly proper to advise Lithuanian residents in the 
United Statės, who are not citizens of the U.S.A., to 
answer the registration ąuestion accordingly”, —reiš
kia: “yra visiškai tvarkoje patarti lietuviams, Lietu
vos piliečiams, atsakyti į registracijos klausimą ata
tinkamai, tai yra užsiregistruoti Lietuvos Respublikos 
piliečiais

2. DĖL LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ
REGISTRACIJOS. Lietuvos Pasiuntinybė savo laiku derick 
buvo pranešusi, kad L. L. Paskolos bonų ir kuponų iš- Yorko, pulk. William H. 
pirkimas nutruko dėl nebegavimo tam tikslui kreditų Draper, Jr., iš New Yorko, 
iš rusais okupuotos Lietuvos. Lietuvos Pasiuntinybė 
tam reikalui pinigų ir dabar nesitiki, tačiau norėtų 
žinoti kokioje sumoje, kokių numerių bonai ir kiek 
kuponų tebėra pas žmones Amerikoje dar neapmokė
tų. Todėl šiuomi L. L. P. bonų ir kuponų savininkai y- 
ra prašomi paprastais laiškais ar atvirutėmis pranešti:

1) kiek iš viso turi bonų:
2) bonu numeriai ir raidės (pavyzdžiui: A12045, i rugp. 27 d.

B17349):
3) bendroji visų bonų suma:
4) kurie bonai pratęsti ir iki kokių metų:
5) Ar bonas turi paženklinimą, kad 1935 m. nuošim

tis apmokėtas?
6) Kiek prie kiekvieno bono turite senų (nuo 1921 

iki 1934 m.) kuponų?
.7) Ar turite naujų (nuo 1936 metų) kuponų ir nuo 

kurio meto?
8) Kokia visų naujų kuponų suma imant iki 1945 

metų?
Žinios apie bonus ir kuponus siųstinos adresu:

LITHUANIAN LEGATION,
2622 — 16th Street, Northwest, 

Washington, D. C.

Floyd W. Reeves, iš Chica- 
go, Joseph P. Harris iš 
Evanston, III., Channing 
H. Tobias iš New Yorko, 
Wayne Coy iš Delphi, Ind.

Pirmieji keturi asmenys 
jau dirbo toje srityje nuo

Washington, D. C. 
1940 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Naciai giriasi, kad jie taip 
greitai nugalėjo Prancūziją dėl 
to. kad nebuvo kam išduoti jų 
paslapčių, pas juos neesą žydų. 
Vokiečiai žinojo kokio stiprumo 
yra prancūzų prieš tankus ka- 
nuolės. ir jie slapta sustiprino 
šarvus ant visų savo tankų. 
Kada jie pradėjo prancūzus pul
ti. prancūzai šaudė iš kanuolių į 
jų tankus ir dėka stipresnioms 
šarvoms. jų negalėjo sulaikyti. 
Kada prancūzai dasiprotėjo var
toti galingesnes kanuoles. jau 
buvo pervėlu. naciai buvo per
laužę prancūzų frontą.

REIKALINGA mergina ar mo
teriškė nuo 25 iki 40 metų, dirb
ti prie namų ruošos. Nereika
linga virti. Duodamas nuosavus 
kambarys, arti bažnyčios, krau
tuvių ir teatrų, miesto centre. 
Alga $8.— į savaitę, 2 savaitės 
apmokamų vakacijų. Reikalin
ga mums tokia darbininkė, kuri 
moka namų ruošą ir tą darbą 
mėgsta dirbti. Atsišaukite: Mrs. 
Reuben A. Grossman, 43 Han- 
cock Court, Quincy, Mass.
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leidžia sąlygos, 
dirba, steigia 

informacijų biū-

Lietuvos

• y*

ja, kiek 
planuoja, 
lietuvių 
rus ir rengiasi prie didžio
sios kovos atstatyti Lie
tuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Jie ir mus šaukia 
į talką ir darbą. Visus jau-j 

įčiama. kad lietuvių tautos 
i skaudus ir tragiškas per- 
bloškimas yra tik laikinas, 
kad reikia tik akylai budė
ti susijungti, dirbti ir Lie
tuvai laimėjimas bus už
tikrintas. Tautos dvasią 
nėra palaužta, ji yra gyva, 
ji išsilaikys gyva. Vienu 
žodžiu tariant, po didžiojo 
sukrėtimo, pradedama at
sipeikėti ir pradedama 
mobilizuoti visos tautos 
jėgos darbui ir kovai gel
bėti Lietuvai išsilaisvinti.

Laikas ir mums Ameri
kos lietuviams šiam šven
tam tautos tikslui mobili
zuoti visas savo pajėgas. 
Juk mes buvome vieni iš 
pirmųjų, kurie griežtai pa
sisakėme prieš Lietuvos o- 
kupaciją, protestavome 
prieš žiaurius okupantus, 
pasisakėme stovį už lais- 

■ vą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Dėl to dabar, tuojau, 

! sukruskime į darbą. Šiuo- 
mi ALRK Federaci jos Ta
ryba skelbia mobilizasiją 
lietuvių rašytojų, kad jie 

' savo raštais šauktų tautie
čius pasiaukoti Lietuvai 

I gelbėti; kalbėtojus ir vei
kėjus, kad jie nušviestų 
savo broliams ir sesutėms 
didįjį šiandieninį tautos 
reikalą, kad tuoj organi
zuotų Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius, kad tuoj 
rinktų aukas Lietuvos Ne
priklausomybės ir Lietu
vių pabėgėlių šelpimo rei-į 
kalams. Sumobilizuotųjų 
tautos darbui rašytojų, 
kalbėtojų ir visų veikėjų 
sunki, bet labai garbinga 
yra pareiga mobilizuoti 

' į armiją lietu- 
| vių patrijotų, kurie tuojau 
; apsidėtų nuolatiniais mo- 
| kesčiais į Lietuvai Gelbėti 
Fondą.

Sumabilizuotosios mūsų 
i mėnesį 

turės suorganizuoti Lietu
vai Gelbėti Fondo skyrius 
visuose miestuose ir mies
teliuose, kur tik bus 
rasta lietuvių.
KITUR DIRBAMA, 
O KAIP PAS JUS?

ALRK Federacijos 1 
cagos apskritys, centrui 
kooperuojant, stiprina ir 
Federacijos skyrius ir prie 
jų steigia Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius Chicagoje. 
Šiame darbe daug padeda 
dr. A. Račkus ir p. Kotrina 
Račkienė, kurie sako pra
kalbas parapijų salėse. Į 
prakalbas renkasi labai 
daug žmonių ir su di
džiausiu susidomėjimu 
klausosi vėliausių iš Lie
tuvos žinių apie Lietuvos 
okupaciją, kurią jie matė 
ir pergyveno. Jau suorga
nizuoti Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriai šiose para
pijose; Šv. Antano, Aušros 
Vartų, Dievo Apvaizdos 
(surinkta $67.00 aukų), 
Šv. Jurgio (surinkta $41. 
00 aukų ir įsteigtas Fede
racijos skyrius), 
darbuose padėjo: 
prel. M. Krušas, 
AlbaviČius, kun.
Čiūnas, kun. dr. J. Vaškas ei ja. 
ir visa eile pasauliečių vei
kėjų. Pagelbėjo ir dr. P. 
Vileišis savo kalbomis. Y- 
ra organizuojamos pp. 
Račkams prakalbos ir ki
tose Chicagos ir apylinkių

I

366 West Broadvvay, South Boston, Masa.
Telephone SOUth Boston 2680.

Reikia Skubiai Organizuotis
Jubiliejinis LDS Seimas labai pasidžiaugė organo 

“Darbininko” finansine būkle ir turinio kryptimi. Tai 
nereiškia, kad “D-kas” vienu ir kitu atžvilgiu būtų pa
siekęs tobulybės viršūnių, vadinasi, pilnai būtų ap
draustas nuo finansinio sunkmečio ir būtų pasiekęs 
gerai pastatyto darbininkiško laikraščio lygio. Ne. To
kios tobulybės dar nėra pasiekęs. Finansiniu atžvilgiu 
jis verčiasi lygiomis, kiek geriau kaip lygiomis, o tai 
jau labai džiuginantis reiškinys. Tai vis pasidėkojant 
sumaniam administratoriaus p. Peldžiaus šeiminin
kavimui. Kai dėl turinio, tai dar daug kas jame taisy
tina, bet bendra kryptis vis daugiau gretinasi prie tik
sliosios linijos, t. y. darbininkų reikalų gvildenimo, pri
silaikant, žinoma, Šv. Tėvų Leono XIII ir Pijaus XI 
enciklikų. Čia tai jau p. T. sritis, kurią jis nuodugniai 
tyrinėja ir atitinkamu stropumu bei sąžiniškumu savo 
mintis skaitytojams pateikia. Tad organo reikalu pa
daryta nemaža pažangos. Trūkumų šen ir ten pasitai
ko, bet tai jau toks gyvenimo ypatumas — žmogus 
klaidų neišvengia.

Tačiau organizuotės srity pažanga pasidžiaugti 
netenka. Čia daug lietuviško nepaslankumo, atsinešto 
dar iš senosios Lietuvos, kuomet dėl carų priespaudos 
organizavimo darbas ne tai buvo trukdomas, bet ko 
griežčiausiai draudžiamas. Tiesa, mūsų ateiviai Ame
rikoj gerokai įgudo organizuotis. Parapijose ir drau
gijose jie perėjo skaudžią, bet gan sėkmingą organi
zuotės mokyklą ir, gyvam reikalui atsiradus, jie ne
pristinga nei sumanumo nei energijos organizavimo 
darbui atlikti. Jei taip, tai kodėl to sumanumo ir ener
gijos nepanaudoja Liet. Darbininkų Sąjungai organi
zuoti? Ar gi gyvo reikalo čia neįžiūrėtų? O rodos da
bar tik išmušė tokia valanda, kuomet darbininkų or
ganizavimas katalikiškais principais per akis siūlosi. 
Komunizmas plinta, tai tiesa, bet drauge su juo plinta 
ir žmonių nepasitenkinimas azijatišku komunizmo

I

Išimamas iš traukinio žmogus, kuris sutiko skaudžią 
nelaimę Cuyahoga Falls, Ohio, kada gasolinu varomas 
traukinys užsidegė, ekspliodavus gasolino tankui.

Tėvynei Kenčiant
Tėvyne, motina mieloji, O, Dieve brangus, kam toj ryk-

Ir vėl nelaisvėn patekai! Užtraukta ant tautos pečių? [štė

Kraujuos paplūdusi vaitoji... Kam kraujas iš žaizdų jos trykš-į

Ir klausi, ar nušvis laikai — Ar bepakeis ji tiek kančių? [ta?., i

Kada trispalvė vėliava Ar besulauks laisvų dienų?

Vėl puoš tave — būsi laisva? Ar begirdės savų dainų?

Kardu pervėrė tau krūtinę... Mes gailimės už vakarykščias

Malšina troškuli tulžim... Klaidas ir nuodėmes piktas.

Nor’ kraujo lašą paskutinį Ištrauk iš priešų rankų rykštes...

Išliet ir tyčiojas tavim — O, Viešpatie, priimk maldas!

Kad tu bejėgė kankinies. O, Dieve, trokštame laisvos

Blaškais skausmuose be vilties... Tėvynės mūsų, Lietuvos!

Tėvynė, motina brangioji, Tegrįžta Lietuvon gadynė

Ak, skauda, skauda tau širdis, Gerovės, laisvės ir veiksmų!

Liūdnai ir graudžiai ašaroji, Tebūn laiminga mūs tėvynė,

Kad tokia tavo paskirtis:— Lietuvis tegyven džiaugsmu!

Ir išdavė tave vaikai, Giliai mes tikim — Lietuva

Kuriuos pagimdei, auginai... Gyva išliks ir bus laisva!

zuoti savo kariuomenę, 
tarnautojus, ūkius. Galin
gas pasiryžimas ir visų lie
tuvių nepalaužiama valia 
darė stebuklus, išnieko 
pradėjo augti ir stiprėti 
laisvoji ir savoji Tėvynė ir 
\ alstybė. Kur tik buvo 
lietuvis, iš ten jau plaukė 
Nepriklausomai Tėvynei 
statyti aukos ir patarimai, i 
Lietuva gimė, reik tik ją1 
palaikyti, visų buvo di-j 
džiausiąs šūkis ir troški-' 
mas. Susidarė lietuviai val
stybės tarnautojai, sava
norių būriai ėjo ginti nau
jai prisikėlusios Tėvynės... 
Koks buvo džiaugsmas pa
matyti lietuvį policijantą 
ir lietuvi kareivį dažnai 
kaimietiškai apsirengusį, 
bet su lietuvišku vyčiu ir 
lietuviškai šnekantį... Ko
kia laimė ir pasididžiavi
mas plaukė visų lietuvių 
sielose. Lietuvės mergelės 
nebeverkė savo bernelių, 
bet didžiavosi, kad jie yra 
kariai ir galį ginti savo 
kraštą. Jos tik pagelbėjo

Žinios Iš

Kas Buvo Nepriklausomoji 
Lietuva*

• •

__ _ _ _ _ _ _ ,_ _ r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
žiaurumu ir apgaulystėmis. Kas jo paragavo, tas nuo 
jo kaip nuo ligos su pasibaisėjimu kratosi. Ar gi jau 
mes nei tiek negalime permatvti ir būtinai laukiame, 
kad komunizmo banga mus užkluptų, ir tik tada pa
matysime baisų jo vaizdą, kada mus sukaustys vergi
jos pančiais? Deja, tuomet jau bus pervėlu. Ar gi mes 
nežinome, ar nejuntame, kaip visa Lietuva kruvinai Je&°s Per 
nuo komunizmo kenčia ir graudžiai dejuoja, nepažinu
si “savo aplankymo laiko”? Tad reikia energingai ir 
skubiai organizuotis, kad galėtume ir patys savo būk
lę nuo neprietelių apginti ir Lietuvai kiek pagelbėti. K.

I

su-

Pamesk, Tėvyne, rūbą. seną. 
Kurį užvilko svetimi!
Tegul jj meile sukūrena! 
Tėvynės meilė pakili!

Maironis.

— Pramonės ministras 
Chaimas Alperavičius iš
leido įspėjimą visoms na
cionalizuotoms įmonėms, 
kad jos be reikalo nesi
kreiptų į ministeriją dėl 
šių įmonių finansavimo ar 
kreditavimo. Kai kurios į- 
mones, esą, kreipiasi į pra
monės ministeriją, neatsi
žvelgdamos į tai, ar tas 
kreditas joms tuojau rei
kalingas ar visai nereika
lingas. Toks elgesys suda
rąs ministerijai daug ne
reikalingo darbo ir trukdy
mų. Esą įmonių komisarai 
kreditų klausimais lengvai 
pasiduodą buvusių savi- 

1 ninku įtakai. Ch. Alperavi
čius įspėja, kad pirmiau 
reikia patikrinti visus į-

jiems, siuvo ir nėrė šiltus monės finansinių išteklių 
drabužius visokiais būdais galimumus, įskaitant bu- 
rėmė ir palaikė “žaliųjų” vusių savininkų laisvas lė- 
kareivėlių ūpą ir dvasia, šas bankuose. Kiekvienu 
Kiekvienas jaunuolis nore- atveju už nepagrįstą kredi- 
davo būti kareiviu ir ginti 
savo šalį ir gynė ir apgynė, 
kaip visi gerai atsimena
me. Lietuva ir aukas ir pa
sišventimą atgavo paties 
Dievo duota laisvę ir Ne
priklausomybę.

Pirmosios Lietuvos lais
vo gyvenimo dienos nebu
vo lengvos, bet krauju pa
margintos. Lietuvos armi
ja greitomis suorganizuo-( 
ta ir silpnai apginkluota 
turėjo jau kautis su dide-! 
liais priešais — vokiečiais, 
rusais, bermontininkais, 
kolčakais, bolševikais ir 
pagaliau net su savo se
nais sąjungininkais len-

tų prašymą ir grasymą į- 
monės veiklą sustabdyti 
bus atsakingi atministra- 
tonai kartu su komisaru ir 
buhalteriu.

— Kauno 
krantas ties 
grindžiamas tašytais ak
menimis. Toji vieta, kur y- 
ra žydų gimnazija, bus iš- 
meksfaltuota.

• Prieplaukos 
Nemunu iš-

— Vilniuje ir apskrityje 
pasirodė raudonligė, kuri 
sukėlė didelį susirūpinimą, 
nes kaip tik šiose vietose 
dar nėra pasibaigusi dezin- 
terijos epidemija.

Mobilizacija Lietuvai Gelbėti
Rašytojai, Kalbėtojai, Veikėjai, 

Į Darbą!
rie buvo priversti iš Lietu
vos bėgti ir dabar gyve
na be tinkamos pastogės, 
be tinkamo apdaro, men
kai pavalgę ir be jokio a- 
teities užtikrinimo, turi
me tikrai baisų vaizdą. 
Šiuos žodžius rašantis tie
sioginiai ir per kitus gau
na daugybę laiškų, net ka- 
blegramų, kuriais su aša
romis prašoma pagalbos. 
Bet tuo tarpu nedaug pa
galbos tegalima suteikti, 
nes mūsų fondai beveik 
yra tušti.

Lietuvoje žmonės, kad ir 
vargą, pažeminimą, pries
paudą kentėdami, nelais
vėj gyvendami, vis tik ne
nustoja vilties iš bolševi
kiškosios vergijos išsilais
vinti. Iąbėgusieji nuo oku
pantų teroro lietuviai vei
kėjai Europoje, patys var
gingai gyvendami ir neži
nodami, kas su jais atsi
tiks už dienos, kitos, bet 
vis dėlto visa savo energi-

Chi-

Iš mūsų brangios seno
sios Tėvynės Lietuvos vis 
skaudesnių ir liūdnesnių 
žinių ateina. Paskutinieji 
Lietuvos laisvės žiburėliai 
užgesinami. Vis didesni 
mūsų tautos garbingų va
dų būriai areštuojami, iš
vežami Rusijos gilumon, 
kalėjimuose laikomi. Tik 
nedideliam, palyginti, jų 
skaičiui pavyko išbėgti 
nuo žiauraus bolševikų 
teroro. Baigiamas nusa
vinti lietuvių turtas ir jis 
pervedamas Maskvos ko
misarų kontrolėn. Užplū
dę raudonarmiečiai ir jų 
politiniai vadai daug Lie
tuvos turto ir net maisto 
produktų išgabeno Rusi
jon. Dėl to Lietuvoj visko 
jau trūksta, viskas nežmo
niškai pabrango. Žmonių 
būklė darosi sunki, nebe
pakeliama, tiesiog apverk
tina. Jei prie to dar pridė
ti neapsakomus vargus tų 
mūsų brolių ir seselių, ku-

III.
Kas kart Lietuva ėjo ar

čiau laisvės saulės, tartum 
kaip poetas apdainavo, vil
kosi iš nelaisvės rūbo. Po 
ilgų ir sunkių kovų atgavo 
šviesos žiburį — spauda, 
laisvai spausdino lietuviš
ką knygą ir laikraštį, galė
jo turėti savo draugijas, 
steigti mokyklas, nors ir 
su tam tikrais suvaržy
mais, bet galėjo pradėti 
kultūrinį gyvenimą. Užsie
nio lietuviai ir pabėgėliai 
nesigailėjo pinigų savo nu
mylėtam gimtiniam kraš
tui. Visi tikėjo, kad laisvė 
gims... Jau 1908 metais 
garsusis lietuvis meninin
kas Čiurlionis nupiešė pa
veikslą — “Preliudija”, 
kuriame atvaizdavo kaip 
kilsta Lietuvos Kunigaikš
tis iš po amžių griuvėsiu. 
Dailininkas Žmuidzinavi
čius nupiešė “Regėjimą”— 
Tai prisikeliančios Lietu
vos reginiai menininkų ir 
poetu sielose ir jų darbuo
se. Tačiau kol tai patapo

kolonijose bei parapijose 
ir neabejojama, kad ir ten 
įsisteigs Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriai ir jie tuoj 
pradės veikti.

Didieji Lietuvai gelbėti
Šiuose
J. M.

kun. Ig. darbai prasideda. Vedama 
H. Vai- vičų tautos jėgų mobiliza- 

Nė vienas sąmonin
gas lietuvis nuo tų darbų 
negali būti laisvas. Tad, į 
darbą visi!

Leonardas šimutis, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.

tikrenybe Lietuva turėjo kais kurie at savo ne. 
daug dar kentėti ir vargti. [ prikIausomybę, vg| prade- 
tačiau ne veltui. |jo noraįį įr toliau Lietuvą

Didysis pasaulio karas turėti savo naguose ir 
Lietuva naikino ir gerokai pradėjo pulti ir persekioti, 
apiplėšė: Lietuvos laukuo- Po sunkių kovu ir laimėji- 
se kovėsi vokiečių ir rusų mų, perdu Nepriklauso- 
jėgos, paversdamos lietu- mybės metus, 1920 metais, 
vių šiaudines pastoges dū-■ Lietuva pasirašė sutartį su 
mais, šventą žemelę pelenų Rusija, kuri pripažino Lie- 
krūvomis; naikinti ir te- tu va. laisvą ir nepriklauso- 
rioti Lietuvos miestai ir mą su sostine Vilniumi, 
miesteliai, miškai ir sode- Taip pat 1920 metais ir su 
liai. Kas suskaičiuos kiek lenkais pasirašyta sutartis 
Lietuva nukentė vokiečių! Suvalkuose, 
okupacijoj...

Nors Lietuva buvo pris
pausta, kankinama ir sve
timų okupacijoj, tačiau 
lietuvio širdis ir valia ne-j 
palaužta pasilikti ir būti 
laisvam stebuklus darė. 
Lietuvių patrijotų būrelis, 
visų tikrų lietuvių pritari-i 
mu, susirenka į senąją Lie
tuvos sostinę Vilnių ir teni 
paskelbia lietuvių galybės; 
ir nepalaužiamumo aktą,) 
jie paskelbia Lietuvos Ne
priklausomybę, tai am-; 
žiams atsimintina 16 vasa
rio 1918 rn.

Koks buvo džiaugsmas ir 
pasigerėjimas visų lietu
vių, tik pergyvenęs gali 
pasakyti, sunku tai ir ant 
popieriaus išreikšti. Senie
ji džiaugsmo ašaromis 
sveikinosi ir reiškė vilties 
šviesesnei ateičiai. Jaunie
ji džiūgavo ir kaip ėriukai 
pavasarį šokinėjo ir valio 
šaukė, laisvės vėliavas ne
šiojo, demonstravo, laisvę 
ir laimę savo kraštui skel
bė...

Bet vien džiūgavimais 
laisvės neišlaikysi, reikėjo 
ko daugiau ir čia lietuviai 
nesnaudė. Pradėjo organi-

bet lenkai 
tuoj no to, dviem dienom 
praslinkus, begėdiškai su
laužė sutartį ir užgrobė 
Vilnių ir Vilniaus kraštą. 
Visas pasaulis palaikė Lie- 

i tuvos pusę ir pasmerkė 
lenkus, bet jie klaidos ne- 
at'.taisė ir Vilnių laikė už- 

’■ grobę kol patys vėl pražu
vo ir visas tauteles pražu
dė ir dar žudo. Lietuva nu
traukė visus santykius su 
lenkais, kol vėl ginklais 
neprivertė įsileisti lenkų 
atstovą į Lietuvą, kurs ir 
toliau lietuvių nesuprato 
ir nenorėjo suprasti lig 
tol kol ir pats turėjo iš
bėgti.

Kaip skaudžiai ir liūdnai 
Teikia šiandien pabaigti 
šias eilutes... Taip sunkiai

i

i

— Lietuvos komunistų 
partijos laikraštis “Tiesa” 
nusiskundžia, kad iš ko
munistų partijos narių 
daug kur nebereikalauja- 
ma nario mokesčio. Esą į 
nario mokestį reikėtų 
kreipti ypatingą dėmesį.
visu iškovota laisvoji Lie
tuva vėl beleisvė, vėl vergi
joj tik dar baisesnėj ir 
skuadesnėj. Tas pats veid
mainis rusas, kurs 1920 
metais pripažino laisvę, 
kurs vėl pasauliui pasigy
rė savo “geraširdiškumą” 
1939 metais, kad Lietuvai 
atiduodąs Vilnių, dabar 
kaip plėšikas ir didžiausias 
niekšas pasielgė apiplėš
damas Lietuvos laisvę ir 
dar apgaulingai, meluoda
mas ir teisindamasis savo 
geraširdiškumu, pasmau
gė Lietuvą ir visą gyveni
mą, užleisdamas kraštą a- 
zijatų gaujomis, kurie kas
dien vis kruviniau kalą lie
tuvį prie kančios stulpo. 
Kaip baisu! Bet lietuvis 
vėl pradėjo eiti naujus 
kryžiaus kelius dėl naujos 
laisvės ir naujo Tėvynės 
rytojaus...

Mes laimėsim!
Bus daugiau

Motinėlės Seimas
St.

Lietuvių R. K. Apšvietos Dr-jos “Motinėlė” Sei
mas yra kviečiamas rugsėjo 26 d., 2-ra vai. (D.S.T.) 
Šv. Andriejaus Lietuvių parapijos salėje, 1120 Wallace 
St., Philadelphia, Pa. Visi nariai ir dr-jų atstovai ma
lonėkite atvykti į Seimą. Motinėlės Dr-ja, šiais sun
kiais mūsų tautai laikais privalo išplėsti savo veikimą, 
nes daug pabėgusių neturtingų studentų maldauja pa- 
gelbos, kad galėtų tęsti mokslus užsienyj.

VALDYBA.
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Antradienis, Rugsėjo 24, 1940 ' DARBININKAS

DARBO DAUG-
DARBININKŲ MAŽAI

V •Bedarbė, — skundžiasi 
tėvas maitintojas, kuris iš
augino skaitlingą šeimą ir 
visiems parūpino per išti
są eilę metų duonos, dra
bužių ir dar pajėgė išmok
slinti. Jis šiandien jau ge
rokai gyvenimo naštos iš
vargintas ir jo veiduose 
spindi gilios darbingumo 
raukšlės. Jis buvo lietuvis 
patriotas ir darbininkas. 
Jis atvyko į šią šalį iš tė
vynės Lietuvos, nepakęs
damas rusų kacapo pries
paudos, bet visuomet pasi
rengęs nugalėti, kad ir 
sunkiausius darbus... Se
natvės ir nesveikatos už
kluptas jis kad ir nepajė
gia daugiau dirbti, bet sa
ko — bedarbė...

i

I
I

Sūnau ir duktė, tu mano! 
brolis ir sesuo! Štai mūsų 
tėvai atvykę į šią šalį sun
kiai dirbdami išaugino 
mus, suorganizavo drau
gijas, jose sudėjo apdrau
dos centus, pastatė bažny
čias, mokyklas ir lietuviš
ką spaudą, laikraščius... ir 
tą visą turtą skyrė mums, 
kad mes jų vaikai užaugę 
tęstu me tą prakilnųjį dar
bą. Bet... ką mes darome?! 
Kiek mūsų priklauso prie 
lietuviškų pašalpinių drau
gijų, organizacijų; kiek 
mes rūpinamės, kad mūsų 
bažnyčiose eitų visas jau
nimas; kad mūsų mokyk
los parapijinės ir aukšto
sios būtų pilnos savo jau-! 
nimo; o ypač jeigu pa
žvelgsime į mūsų spaudą, 
tai kaip su žvake reikės 
ieškoti kokių nors kores
pondentų iš jaunimo tar
po. Mūsų lietuviškoji spau
da laukia ir prašo jaunuo
lių, kad jie pasirodytų su 
savo gabumais, kad jie iš
mėgintų savo žinybą; kad 
jie padarytų pradžią prak-

tikos į gyvenimą; kad jie į- 
sidrąsintų pirmomis savo 
žiniomis ir išmoktų pa
tiekti ir anas, kurių siekia 
aukštosiose mokyklose.

Mūsų laikraštija, tai yra 
geriausia mokslui dirva. 
Štai, kad ir “Darbininke” 
skiriamas jaunimui pusla
pis, kuriame prašomi pa
sireikšti visi jaunuoliai ir 
jaunuolės. Tai puslapis, 
kuriame galima parodyti 
literatinius gabumus ir iš-! 
silavinti lietuviškoje kai-' 
boję. Jaunimo gyvenimas 
apima plačią sritį ir todėl 
darbo daug. Tik.. . darbi-' 
ninku maža... Koks tai 
skirtumas tarp ano seno 
tėvo bedarbio ir šių laikui 
jaunuolio... Padarykime; 
jaunime, nutarimą, kadi 
nuo šios dienos mes rūpin
simės savo pareigą kas 
link mūsų tėvų padaryti, j 
tai yra tuo jaus parašyti iš 
savo kolonijos jaunimo 
veikimo į ‘Jaunimo Aidus’, 
“Darbininke”.—

J. K-pa.

i

i

J. Rogosz.

MALDA
UŽ TĖVYNĘ

PETRAS KON’DROTAS

Kaip smilkalo dūmeliai 

Aukštyn pakilti norim. 

Mes norim pasimelsti, 

Suklaupę ties altorium: 

— Globok tėvynę. Dieve, 

Prašau tavęs mažytis. 

Jai laimės aš norėčiau 

Išmelsti, išprašyti.

Man daug apie tėvynę
Mama, tėvelis sakė;
Tada širdis nerimo — 
Tuk tuk širdelė plakė. 
Ar šviesų rytą keliant. 
Ar gulant j lovelę. 
Tavęs aš vis prašysiu 
Globoti mūs šalelę. 
Kaip smilkalo dūmeliai 
Gražiai į viršų skinas, 
Pakils taip pas Dievulį 
Maldelė už tėvynę.

| pievelę prie gėlyčių 

Susirinko daug mergyčių. 

O-čia-čia! Ei-lė-lių! 

Prisiskynė daug gėlių! 

Daug gėlyčių jos nuskynė. 

Daug vainikų nusipynė. 

O-čia-čia! Ei-lė-lių! 

Oi, dar liko daug gėlių! 

Šypsos saulę ir gėlytės, 

šoka, džiūgauja mergytės. 

O-čia-čia! Ei-lė-lių! 

Pievoje tiek daug gėlių!

gai jam buvo priskirti tau
tos poeto, žadintojo, pra
našo vardai.

Taip buvo jo kartoje. Ta
čiau jau ir tada šmeižtų ir 
intrigų lizdai veikė prieš 
Maironį. Ir jam savu gy
venimu teko pajusti anas 
Kryžiaus simboliu reiškia
mas gyvenimas su visais 
skausmais ir paguodomis. 
O paskesnėje kartoje, jau 
nepriklausomoje Lietuvo
je, pradėjo realizuotis pa
ties poeto nuojauta: iš
nyksiu kaip dūmas, ne
blaškomas vėjo... Jaunieji 
vienas kitas anos epochos 
poetą net rašytu žodžiu 
mėgino “nuvainikuoti”, o 
tautos vadovai primiršo jo 
idėjas.
LIETUVOS 
VARGAS

Tai pirmas Maironio spausdintas 

eilėraštis, paskelbtas “Auszroje“ 

1885 m. Nr. 7—8 liepos - rugpiūčio 

mėn., vadinas, prieš 45 metus. Čia 

jis pakartojamas, kad skaityto

jas pats galėtų palyginti elėraščio 

pirmąją, redakciją su dabartine 

plačiai dainuojama “Miškas ūžia, 

verkia, gaudžia...”

Miszkas ūžia, girč gaudžia. 

Vėjas medžiu szakas laužo, 

Nuliūdimas manę spaudžia, 

Kaip apeugais szirtij gniaužo. 

Liūdnas balsas žalios girės 

Kaipo kardas perver szirdį: 

Stovi visas kaip pastyręs, 

Redos, szneką miszko girdi.

Szneka pilna atminimu 

Apie buvusias gadynes. 

Kas nejauezia nubudimo? 

Kas neverkia jas atminės?

Nelaiminga ta Lietuva, 

Sav prieglaudos ji negauna. 

Su sentėviais jau pražuvo 

Jos garsybė, darbe slauna.

Dieve didis, Dieve brangus! 

Kuomi mes priesz tavę kalti? 

Ko dėl tamsus ant mus’ dangus? 

Ko dėl puczia vėjai szalti?

Mes paklydę per silpnybę. 

Bet mes vienok vaikai tavo; 

Gink mus visur, duok vienybę. 

Turėk mus po sparnu savo!

ŽVALIOMIS.

(Iš “XX Amžiaus”, 
liepos 1 d. š. m.)

veikia. Maironio ž 
uždavinys 
kovoje išlikti atspariam, i 
Nepasisekimuose:

Ne bėgti! Rankas nukratyt, 1

Tik veikti, pikta pataisyti — 

Uždavinys tai pirmutinis.

Numatydamas net aud- . 
ras, į kurias pateks lietu
vių tauta, tą didįjį karą, 
kuriame maža tauta bus 
kaip skiedra blaškoma ga
liūnų rungtynėse, poetas 
nemeluotasis tautos va
das, šaukė valingų, gilios 
išminties taurių žmonių:

Kryžiaus simboliu.

Aišku, kad šitaip supras
damas žmogaus aktyvią, 
valingą pareigą tautos gy
venime, ir pats Maironis 
negalėjo liktis tik objek
tyvus einančio gyvenimo 
stebėtojas, estetas. Jis ne
galėjo, jo pareiga neleido 
jam vaizduoti gyvenimą 
tik tokį, kokį matė. Jis tu
rėjo parodyti ir idealinį 
gyvenimą — tokį, į kurį 
žmogus ir tauta privalo 
kopti; užkrėsti skaitytoją 
tuo noru pasiryžimu nau
jo gyvenimo siekti. Šitos 
poeto pastangos tarnauti 
tautai nulėmė daugelio jo 
kūrinių ne tik tematiką, 
bet ir kompoziciją. Tai tik
ras visuomenės poetas, ra
dęs didelio atgarsio visoje 
jo meto tautoje. Rado, ga
limas daiktas, dėl to, kad- 
jo skelbiamos vargo, kan- 

Įčios ir vilties idėjos buvo 
artimos net ir liaudžiai, tai 
liaudžiai, kuri savo vargą, 
kantrybę, atsparumą ir 
nekompromisinį pasitikė
jimą simboliškai išreiškė 
tūkstančiais pakelės rū-l 
pinto jėlių.

Ir Maironis skelbė Lietu
vą atgysiant, “nes Kryžius 
gyvatą žadėjo”. Tas pats 
Kryžius kaip ir liaudies 
gyvenime bei kūryboje. 
Kryžius čia Maironiui yra 

mii -»ikii! simbolis kentėjimo, sim- 
M L2 "j bolis pergalės, šaltinis jė- 

Vargas ir kentėjimas yra gos kovoje. Tai visas Mai- 
pergalės laidas. Tačiau, ronio kūrybos idėjinis pa- 
Maironis neskelbia budis- Į grindas.
tiško pasyvumo kentėjime, pataikė eiti sykiu su tauta 
Tokis žmogus jam sveti- ir jos priešakyje. Tiesa, j 
mas. Svetimas jam tas, niekas nematė jo vadovau- į 
kuris tik “sapnų be kan- jant; jis nemėgo viešumos 
čios ir ramumo saldaus”;nei jos triukšmo; jis nepri- 
tetrokšta. Svetimas, kuris įėmė jokių jam norėtų su- 
giliai atjaučia tautos ne- rengti jubiliejų, bet jausti 
laimes, bet tepajėgia tik buvo tautos gyvenime jo 
tyliai skustis,

vio rietenos, savinaudžių 
kadro augimas, vadų apja- 
kimas. Maironis vis paste
bėjo tokius gyvenimo as
pektus, kad susidarė api
bendrinančią išvadą apie 
žmogaus gyvenimą: sunku 
gyventi žmogui ant svieto. 
Sunku ir tautai. Maironio 
ideologijoj visas Lietuvos 
likimas atrodo yra vienas 
kentėjimas, vienas vargas:

Ir tavo kenčianti šalis!

Nuo amžių ta pati dalis! 

Tėvyne, Lietuva brangiausia!

Ir tavo šios dienos keliai —

Ne saulės ramūs spinduliai, 

Tiktai vargų našta sunkiausia.

(“Mūsų vargai“)

SUNKU 
GYVENTI

Pirmas Maironio paskelb
tas eilėraštis 1885 m. Auš
roje Nr. 7—8 turi pažymė- 

i tiną vardą— Lietuvos Var- 
,gas. Vargas ištiko Lietu
vos girią; vargas prislėgė 
lietuvį; vargai gniuždo vi
są tautą.

Tas pirmasis viešai tar
tas Maironio poezijos žodis 
ir paskiau eina per visą 
jo kūrybą. Vargas, kančia, 
skausmas, o ne vaižgantiš- 
kieji pragiedruliai įsirėžė 
į Maironio dvasią. Juos 
gimdė konfliktai tarp šir
dies ir proto, žmonių pavy
das ir šmeižtai, kuriais be
gėdiškai buvo teršiamas 
jo vardas net pačiuose 
aukštuosiuose rūmuose. 
Tačiau didžiausias skaus
mo šaltinis buvo svetimų
jų priespauda^ saviškių be
protiškas “magdiškumas”, 
beždžionavimas, tarpusa-

PAGIMDYS 
VARGAI 

GALIŪNUS

Kentėti visiems lemta.
Tačiau vargų kelias Mai
ronio ideologijoj nesibai
gia pesimizmu. Vargų ke
lias yra tikrasis kelias į 
laimėjimą. ‘Pagimdys var
gai galiūnus... Juk be jo 
galingi pūva’. Vargų ke
lias yra mėginimų, nusi
valymo, taurėjimo kelias. 
Jame nusivalo žmogus, 
nusivalo ir tautos. Atkrin
ta tautos šiukšlės, prisi- 
metėliai; išlieka tik atspa- 

.. ________________ rieji ir taurieji, verti nau-
Chicagos universitete. Jo paty-jjo gyvenimo. Šituo keliu 
rimas spaudos darbe, jo darbai Apvaizda veda ir lietuvių 

į ir energija įvairiose organizaci- tautą. Per skausmus į gar- 
jose ir klubuose užtikrina “Vy- bę, per aspera ad astra ar 
čiui” gražią ateitį.

Sveikindami naująjį 
redaktorių, linkime jam gra
žiausios darbuotės ir geriausio 
pasisekimo vadovauti per spau
dą Vyčių sąjungai. P.

J

dalyvavo moksleivių ir studen
tų organizacijose.

Baigęs studijas metus admi
nistravo savaitinį kultūros žur
nalą “Naująją Romuvą”. 1938 
metais atvyko į Ameriką. Me
tus studijavo Marianapolio ko
legijoj ir redagavo “Studentų 
Žodį”. Pereitus metus studijavo

Antanas Skirius, 
dabartinis “Vyties” redak

torius.
Nesinori iš kalno tvirtinti, 

tačiau galima vis dėlto bent da
linai spėti, kad Antanas Skirius 
bus vienas iš tinkamiausių ir 
geriausių “Vyčiui” redaktorių, 
kiek jų yra tik buvę. Labai 
trumpai susipažinkime su juo 
arčiau.

Antanas gimė ir augo Lietu
voje, Žemaitijoje, Batakių m.' 
Akstinų km. Baigęs pradžios! 
mokyklą, 1925 m. įstojo į Tau-į 
ragės valstybinę gimnaziją, ku-; 
rią baigė 1933 m. Studijavo 
Kaune Vytauto Didžiojo uni
versitete, Tccknikos Fakultete 
ir Prekybos Institute. Klaipėdo
je nuo 1934 iki 1937 metų, kurį 
baigė tais pačiais metais. Besi
mokydamas Antanas aktyviai

KAS ESI?

kitaip suformuluojama, > 
“Vyčio” | bet vis ta pati idėja yra

Maironio kūrybos leit-mo- 
tyvas. Ypač ji pabrėžta “J. 
Lietuvos” įžangoj:

“O vienok Lietuva juk atbus gi ka

da. Ne veltui ji tiek IŠKENTĖJO”.

MATAS GRIGONIS

— Kas esi tu?

— Aš lietuvis! (— Lietuvaitė!)

— Tavo kraštas?

— Lietuva!

— Tavo ženklas?

— Baltas Vytis

Ir trispalvė vėliava!

— Kam gyvensi?

— Savo tautai:

Ją ir jaunos jėgos remia.

— Kas mus puošia?

— Piliakalniai:

Lietuva — didvyrių žemė!

Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Netrukus prieš save pamatė su ilga praži

lusia barzda, švariai, juodai apsivilkusį išdi
džios išvaizdos žydą. Euvo rimtas ir ramus. 
Atsigrįžo į krotas ir tarė:
— Esu Irša, Handzės tėvas... norėčiau ją pa

matyt.
Kai motina - perdėtinė į tai padarė pasta

bą, kad Handzė iš jo pusės galėtų turėti ko
kių nemalonumų, jis su karčia šypsena at
sakė:
— Prašau manimi tikėt, kad iki šiol neuž

miršau ir niekuomet neužmiršiu, kad Handzė 
yra mano duktė.

Išgirdusi tuos žodžius pasakytus su dide- 
lia pagarba ir ne be susigraudinimo jausmo 
balsu. Motina - perdėtinė liepė Handzę atves
ti į pasikalbėjimo kambarį.

Mergaitė įėjo drebėdama. Pamačiusi tėvą 
prišoko prie jo, griebė jį už rankos ir ėmė 
ją bučiuoti. Jis ją paėmė už galvos, prisi
spaudė prie krūtinės ir valandėlę taip stovė
jo iki gilumos susijaudinęs kaip nebylys. Tuo 
laiku Handzė garsiai raudojo.

Pagaliau nusiramino, paėmė ją už rankos, 
nusivedė prie suolelio, pasisodino šalia sa

vęs ir, žiūrėdamas jai į akis, švelniai užklau
sė:

— Handzia, ar tu esi laiminga?
— Labai... tėveli, labai!

Atsiduso.
— Tegul Dievas bus pašlovintas, JIS vienas 

žino ką daro!
Valandėlę patylėjęs tarė:

— Atėjau net čia, duktė mano, kad dar kar
tą tave pamatyti ir, jei taip turi būt, amžinai 
atsisveikinti.

— Nenoriu tave nuo tavo pasiryžimo atkal
binėti, juo labiau ne keiksiu. Jeigu pats Die
vas tave taip įkvėpė, te pildosi Jo šventi no
rai, bet jei kartais ne gilus įsitikinimas, kad 
tavo tėvų religija yra klaidinga, o tiktai krik
ščionių yra šventa ir teisinga — jeigu ne tas 
tave lenktų prie pametimo Izraelio tikėjimo, 
o visai kas kita, tuomet neapgaudinėk dau
giau to Dievo, prieš kurį dabar čia abu stovi
me, bet duok man ranką ir eik su manimi! 
Nežiūrėk skausmo, kurį mums padarei, pri
imsime tave atgal į mūsų namus; ką tik tu
riu, viskas bus tavo, šilkus ir perlus po tavo 
kojų mesiu, tas, kurį neapsižiūrėję norėjome 
tau duot už vyrą, daugiau prieš tavo akis ne
pasirodys, būsi mūsų mylimiausias kūdikis, 
mano akies lėlytė! Eikš Handzia, eikš, pa

JI
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GELEŽINES 
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Toks Maironis'

I

o nieko ne- sukurta dvasia. Ir teisin-Į

duok tavo tėvui ranką!
Pažiūrėjo į ją, jausmingai, maloniai, ištie

sė dešinę ir laukė. Bet ji savo ranką atitrau
kė ir, galva, nužemintai nulenkdama, tarė:
— Niekuomet neužmiršiu, tėveli, kad man 

visuomet buvai geras tėvas, bet nors ir ži
nau, kaip tavo širdį sužeidžiu, turiu pareikš
ti, kad savo Dievo neapgaudinėsiu, o Jis yra 
Viešpats Kristus ant kryžiaus prikaltas.

Kambaryje užviešpatavo kapų tyla. Buvo 
girdėt uodo zirzimas, musės sparneliais į lan
go stiklą užgavimas.
— Jeigu taip, tai tegul tave tavo Dievas 

saugoja! — tarė nusimindamas. — Pasakyk 
man dabar, kada bus tavo krikštas?

— Penktą rugsėjo.
— O tavo krikštatėviais, podžiais bus: Sta

sys Kuzma ir ponia apskrities Viršininkė, Ar 
taip?
— Taip, tėveli. Juodu abu motinai - perdėti- 

nei pasižadėjo.
— Tai tą dieną bažnyčioje įvyks net dvejos 

iškilmės.
— Kokios bus antros? — Handzė paklausė 

į tėvą akis tiriančiai pakeldama.
— Pirmiausia bus tavo krikštas, o po jo į- 

vyks pono Stasio šu panele Angele sutuktu- 
vės... Taip yra nuspręsta.

Handzė nubalo. Jos akys plačiai išsiplėtė, 
ėmė drebėt.
— Handzia, tu perbalus, persimainius... tu 

čia tur būt kenti badą, ar gal kas kita tau

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

kenkia... paduok tėvui ranką, grįžk po savo 
namų stogų, pas saviškius... nuramink skaus
mą, kurs man širdį kremta. Handzia, duktė 
mano, eikš!

Dabar nejučiomis ranką jam padavė ir ė- 
jo paskui jį be nuojėgos, pati nežinodama 
nei kur nei ko... Buvo jau kambario vidury, 
kai iš bažnyčios gilumos pasigirdo vargonų 
pritariamas seselių giedojimas. Muzika iš 
karto švelnutė kaip ilgesys palengvėle augo, 
stiprėjo ir aiškėjo, pagaliau, griausminga 
vilnimi į bažnyčios skliautus atsimušusi, 
kaskadomis pasipylė po vienuolyną, sukel
dama jame įvairiausius aidus ir aidėjimus ir 
visas širdis sujaudindama, prie maldingumo 
paskatindama, prie Dievo meilės palenkdama.

Handzė ranką ištraukė.
— Tėve! girdi tuos balsus? Tai mano drau

gės, mano seserys, man giminingos sielos, 
maldos sparnais keliasi prie mano Atpirkėjo, 
argi aš turėčiau jų išsižadėti, argi aš turė
čiau jas apleisti, pamesti? Ne! niekados! Ma
no siela jau amžinai priklauso tai skaisčiau
siai Marijai, kuri mane išmokė mylėt žmoni
ją ir visiems atleisti, kuri begaline meile ma
ne atvedė prie savo Mieliausiojo Dieviškojo 
Sūnaus kojų.
— Tėve! tu net nenujauti, kokių malonumų 

tas patiria, kurs iš materializmo ryšių išlais
vintas gali dvasioje pakilti į skaisčią idealią 
krikščionių dangaus karaliją!

(Bus Daugiau)
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Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

DARBININKASAntradienis, Rugsėjo 24, 1940

— Sovietų Rusijos pa- 
vergotje Lietuvoje vykdo
ma žemės reforma. Visa 
Lietuvos žemė yra suvals
tybinta, tačiau ūkinin
kams, kurie turėjo žemės 
iki 30 ha, žemė palikta jų 
naudojimui. Tie ūkininkai, 
kurie turėjo daugiau kaip 
30 ha, prilyginti prie dvari
ninkų ir jų žemė nusavin
ta. Jiems gali būti palikta 
naudojimui žemės iki 30 
ha, bet praktikoje niekam 
tokia norma nepalikta.

30—50 ha žemės turįs ū- 
kininkas niekuomet Lietu
voje nebuvo laikomas dva
rininku. Tai buvo viduti
niškas ūkininkas, kuris sa
vo prakaitu žemę dirbda
vo. Dabartinė sovietinė 
Lietuvos valdžia, siekdama 
įstumti visą tautą į skur
dą, ir tokius ūkininkus su
lygina su dvarininkais ir 
iš jų žemę atima, palikda
ma jiems keliolika hekta
rų. Kadangi nusavintos že
mės nepakanka visiems 
jos norintiems, tai dabar 
vykdoma reforma vis vien 
visų nepatenkins. Rezulta
tas bus tas, kad visi ūkiai 
bus susmulkinti iki tokio 
dydžio, kad, kaip sakoma, 
gyventi bus žemės per ma
ža, o mirti — per daug. O 
greta to tūkstančiai žmo
nių vis vien liks be žemės.

Tokiomis aplinkybėmis 
nenuosatbu, kad lietuvių 
tauta, ypač ūkininkai, ne
tiki, jog dabar vykdoma 
žemės reforma yra galuti
nė. Nors ir baisu pagalvoti 
apie “kolchozus”, bet ne
noromis peršasi mintis, 
kad netolimoj ateity bus 
gautas iš Maskvos įsaky
mas visus ūkininkus suva
ryti į “kolchozus” (kolety- 
vinius ūkius). Visas pa
saulis gerai žino, kokį ne
apsakomą skurdą atnešė 
sovietiškoji ūkio sistema. 
Po 22 metų komunizmo 
valdymo visas Kremlio pa
vergtos tautos gyvena 
skurdų gyvenimą, kuris 
rubežiuojasi su pusbadžiu. 
Dabar lietuvių tautai pla
čiai atsidarė durys į tą pa
tį sovietiškąjį “rojų”.

Dabartiniai Lietuvos 
raudonieji valdovai, žino
dami vieningą lietuvių tau
tos pasipriešinimą sovieti
nei betvarkei, visomis prie-

monėmis stengiasi išsklai
dyti kalbas apie netolimą 
Lietuvos žemės ūkio “kol- 
chozaciją”. Tai esą pikti 
prasimanymai. Mes jau 
nekalbėsime apie tai, kad 
neigdami kalbas apie že
mės ūkio “kolchozaciją” 
Lietuvoje, mūsų bolševikė- 
liai baisiausiai nusideda 
Maskvos viešpačiams, nes 
Rusijoje “kolchozai” kelia
mi į padanges kaipo di- 
džiasi sovietinės politikos 
laimėjimai. Bet bus neiš
vengiama, kad Kremlio fa
natikai lieps Lietuvos že
melę “sukolchozinti”, ne
žiūrint visų dabartinių pa
neigimų. Juk Kremlis ne
nurims tol, kol visų “lai
mingųjų” SSSR tautų ne
sulygins, t. y. neprives 
prie to paties skurdaus, 
pilkojo gyvenimo, kurį jau 
22 metus gyvena visos ki
tos Maskvos imperializmo 
pavergtos tautos. Juk ži
noma, kad Kremlio raudo
nasis caras siekia visų ly
gybės, bet lygybės—skur
de.

vanotinas apsileidimas bu
vo padarytas pabėgusio 
Karvelio (Noreikiškių) 
dvare, kur geriausios veis
linės karvės per naktis 
mirko mėšle. Iš daugelio 
vietų — dvarų ir stambes
nių ūkių, pranešama, kad 
dėl darbo disciplinos sto
kos sumažėjo pieno prista
tymas į pienines, tinkamai 
neprižiūrimas bekonų au
ginimas ir tt. Jau visai 
liūdnos žinios iš Žemaiti
jos — ten apsileidimas pa
siekė net nusikaltimą. Iš
tisose vietose dar ir šian
dien juoduoja gubos nesu
vežtų rugių ir kviečių. O 
tokių pranešimų nemaža”.

“Draugė” Meškauskienė 
skundžiasi, kad laukų dar
bininkai dar tinkamai neį
vertinę dabartinės padė
ties ir nesijaučią šeiminin
kais. Toliau redaktorė ra
šo: “Daugelis laukų darbi- 
ninikų gali pasakyti: kaip 
gyvenome purve, taip ir te
begyvename, kaip dirbome 
juodais jaučiais ,taip ir te
bedirbame”. Nors Meškau
skienė ramina, kad viskas 
greit pasikeisią gerojon 
pusėn, bet vargu ar laukų 

i darbininkus ii įtikino, sa
kydama, kad jie turį savo 
komitetus, turį komunisti
nę partiją ir komunistinį 
jaunimą, kurie visi darbi
ninkais “rūpinasi”.

Dvi dienas prieš “Ūkinin
ko Patarėjo” straipsnį 
“Darbo Lietuva” įsidėjo 
straipsnį iš Maskvos vy
kiausiojo komunistų parti
jos laikraščio “Pravda” a- 
pie gaminių kokybės page
rinimą. Tas straipsnis, ku
rio ištraukas mes žemiau 
pateikiame, ir aklam paro
do, kaip skandalingai blo
gai veikia sovietiškais pa
grindais dirbanti pramonė 
Sovietų Rusijoje. Tuo pat 

įmetu Lietuvos “darbo liau- »
’ldžiai” sovietiškasis gyve- 
Inimas piešiamas kaipo ro
jus žemėje!

I

kiekio gaminių gaminimą 
ir už nesilaikymą privalo
mųjų standartų”. Bet ne
žiūrint šio įsakymo, pasak 
“Pravdos”, nedaug kas te
pasikeitė. “Šiomis dieno
mis Maskvoje buvo pa
šauktas teisman pramoni
nės kooperatinės “Avto- 
pribor” artelės pirminin
kas Makaryčevas, techni
nis vadovas Sukovas ir 
techninės kontrolės sky
riaus viršininkas Sokolo- 
vas. Jie teikė vartotojams 
tūkstančius netikusių, su
gadintų, neveikiančių kon
densatorių”. Toliau: “Jau

— Šiuo metu ’ Lietuvoje 
vykdoma žemės reforma i 
jau privedė prie žemės ū- 
kio gamybos dezorganiza
cijos. Štai pačios sukomu- 
nistėjusios lietuvių spau
dos liudijimai.

“Ūkininko Patarėjo” vy
riausioji redaktorė M. 
Meškauskienė šio laikraš
čio 351tam Nr. rašo:

“Valstybinė žemės ūkio 
komisija ir laikraščio re
dakcija gauna žinių, kad 
Vilkaviškio apskr. Sima- 
nėliškio dvaro darbininkai 
vilkina derliaus nuėmimo 
darbus, vasarojus dar nė 
nepradėtas valyti, dvaras, 
kuris kaip kultūrinis neda
linamas, dėl darbo draus
mės stokos eina prie ban
kroto. Iš Šiaulių apskr., 
praneša, kad Gilvyčių dva
re (Padubysio valse) taip!1.1 v . f 
pat vėluojama su javų irpus zemeJe- 
pašarų valymu. Pa v., mo-? Paklausykit šių “Prav- 
tiejukai laiku nebuvo nu- dos” žodžių: “Šių metų lie- 
piauti, rugių kirtimas pa- pos 10 d. vyriausiosios So- 
vėluotas, vėluoja vasaro- vietų Sąjungos Tarybos 
jaus valymas ir žemės pa- prezidiumas priėmė įsaky- 
ruošimas žiemkenčiams,—; mą, nustatantį atsakomy- 
neišvežtas mėšlas ir dar bę, tenkančią pramonės į- 
nesuartas pūdymas. Visi monėms, už prastos koky- 
laikraščiai rašė, koks nedo-1 bės arba nepakankamo

Neatsižvelgiant, kad dabartiniai moderniniai laikai verčia kariškius 
motorizuotis, bet yra būtinas reikalas palaikyti armijos reikalams ir ark
lius. Vaizde matome Jung. Valstybių armijos arklių būrius.

paskelbus Vyriausiosios 
Sovietų Sąjungos Tarybos 
prezidiumo įsakymą. Gor
kio miesto įmonės “Kras- 
naja Etna” direktorius 
Makarovas ir techninės 
kontrolės viršininkas Alpe- 
ravičius nenustojo siuntę į 
automobilių fabrikus ne
tinkamus šriubus, stiebu- 
kus, spyruokles ir kitas 
mažas automobilių dalis, 
nors ir negalėjo nežinoti, 
kad net menkiausia suga
dinta spyruoklė gali būti 
automobilio sudužimo 
priežastimi, šiomis dieno
mis taip pat buvo pranešta

I

Everybody’s joining the lovable ‘'Blondie” cartoon charac- 
ters in their hilarious hunt for LEISURELAND! This beauti- 
ful game FREE to adults while limited ąuantity lasts. Come 
in! Get yours for the asking today !

the W^stinghouse

/ Priced for FALL SAVINGS
Now—a FALL BARGAIN in De Luxe ąuality SUPER-MARKET

I 
Refrigeration’ Five-zone cold and humidity keep food just 
as food stores keep it—made possible by flnazing TRU- 

-4 
ZONE CONTROL. See and save on the “SPECIAL SIX” and other 
SUPER-MARKET Westinghouse models. Come in today.

TRUE-TEMP CONTROL • GENUINE MEAT-KEEPER 
GLASS-TOP HUMIDRAWER

Skubėk, įsigyk Ją Tuojau!

Taip antai, Penzos laik
rodžių fabrikas atsiuntė į 
centralinį Maskvos Uni- 
vermagą (universalinį ma
gaziną) 300 rankinių laik
rodėlių, iš kurių 94 tuč 
tuojau buvo pripažinti ne-

I

i

I

tinkami. Kolomnos gramo
fonų fabrikas atsiuntė 750 
patefonų, iš kurių 279 bu
vo pripažinti netinkami. 
Maskvos fabrikas ‘ Kras- 
nyj štampovščik” pasiun
tė parduoti emaliuotų indų 
partiją, bet beveik trečdalį 

i tų indų teko pripažinti ne
tinkamais”.

Šitokius skandalingus 
faktus skelbiama “Prav- 

; da” giriasi, kad paminėtas 
įsakymas įvesiąs visose į- 
monėse “bolševikišką tvar
ką”. Jeigu per 22 metus ta 
“bolševikiška tvarka” duo
da tokių “gražių rezulta
tų”, tai galima būti tik
riems, kad ir minėtas įsa
kymas nieko nepakeis.

O į Lietuvą šie gyvenimo 
dezorganizatoriai atėjo 
“rojaus” kurti!

25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINAME “DARBININKĄ

apie netikusių gaminių ga
mintojus stambiausiame 
šios rūšies Sovietų Sąjun
gos fabrike, kuriame dir
bamos moteriškos kurpės 
— Leningrado fabrike 
“Proletarskaja Pobeda”. 
Iš centralinio Univermago 
Maskvoje gautų 11,200 po
rų šio fabriko gamintų 
kurpių 2,240 neatitiko 
standarto, o 616 porų vi
siškai netinkamų. Galima 
būtų nurodyti nemaža ir 
kitų faktų, parodančių, jog 
netinkamų gaminių ga
mintojai nenustoja darę 
žalos.

NO OBUGATION • MOTHIMG TO BUY 
JUST ASK FOR YOURS!

IR JO SKAITYTOJUS

The Westfield
Manufacturing Co

COLUMBIA” DVIRAČIŲ

Westfield, Massachusetts

Union Electrical Supply Co
92 High Street

Samuel Kaufman. Prez. ir Kasinikas
Boston, Mass.

Telefonas LIBerty 2337
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nus atvažiavo iš CIeveland, Ohio 
aplankyti gimines, gyvenančias 
Camden. N. J. ir Seseles Viloje.

M. M.
KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

NEWTOWN, PA.
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nine malda, prašydamos Išga
nytoją gausių malonių ir palai
mos visiems Jūsų darbams. Lai 
Dievo palaima bus Jums atlygi-! 
nimu.

Šiame piknike buvo leidžiama! 

$100 laimėjimui. Pirmą stam- 
; biausią dovaną — penkiasde

šimt dolerių ($50) teko Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselėms, 
Cambridge, Mass.

Kitos dovanos sekančiai:
Dešimts dolerių ($10) — An

na Mae Valavičius, 2514 So. 
28th St.. Philadelphia, Pa.

Ruth Marie Cheleden, 6814 
No. Broad St., Philadelphia, Pa.

Penkis dolerius ($5.00) —
P. Randakevičius, 1318 S. 

,36th Street, Philadelphia. Pa. ir t

PADĖKA
Paskutiniomis vasaros dieno

mis daugel reikšmingų įvykių 
įvyksta įvairiose pasilinksmini
mo vietose. Vienas toks įvykis 
sutraukė didelę žmonių minią į 
Juozapo Marijos Vilą, kur buvo 
ruošiamas piknikas. Iš tikro, 
begalo džiugu ir malonu matyti} 
tą gražią besilinksminančią lie
tuvių minią vilos sode, kuri tei
kė pavyzdingos didelės šeimy
nos sugyvenimo vaizdą. Toji 
minia, tai ir buvo, mūsų priete- 
liai ir geradariai, kurie nuola
tos mums padeda darbuotis Die
vui ir artimui.

Šia proga reiškiame gilų dė
kingumą Gerbiamiems. Kuni- Bobby Hurly, 1010 Mt. Vernon 

kurie žodžiu ir darbu St., Philadelphia, Pa.
Sekantieji laimėjo po du do-

gams, 
mums visada padeda; ačiū do
vanų aukotojams ir aukoto- leriu ($2.00) — 
joms, gaspadinėms, šeiminin
kėms ir šeimininkams, visiems 
darbininkams ir darbininkėms, 
pagaliau, nuoširdžiai dėkui vi
siems ir visoms, kurie atsilan- 
kėt ir parėmėt mus ir mūsų į- 
staigą.

Tiesa, žodelytis “ačiū” tik žo
džiu pareiškia įvertinimą. Jūsų
darbo ir triūso, bet tikrą savo ret Milius, 
dėkingumą pareiškiame kasdie- Ciinton,

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

NORWOČD, MASS.
MIRĖ VERONIKA 

VIŠKELIENE

Sekmadienį, rugsėjo 22 d., 
10:15 vai. rytą, savo namuose. 

Į 56 Wilson St. mirė Veronika 
' Viškelienė. 46 m. amžiaus. Paė- 
jd iš Subačiaus par. Amerikoje 
pragyveno 27 metus. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Adolfą 
Viškelį, du sūnus ir dukterį.

Laidojama trečiadienį, rūgs. 
25 d., 9 vai. rytą iš Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios.

Velionė priklausė prie Šv. Jur
gio lietuvių par. ir NPPM mote
rų draugijos.

Mrs. Sophie Bagočius, 212 
Greenwich Street. Philadelphia, 
Pa.; Mrs. T. Valavičius. 1112 
Mt. Vernon St., Philadelphia, 
Pa.: M. Navickas. 532 Theodore 
St.. Scranton, Pa.; A. Dilgen. 
604 — 17th St., Brooklyn. N. 
Y.; George W. Anns, 182 Eik 

: Avenue, Pottsville, Pa.; Marga- 
928 Henry Street, 

ennton, Mass.: J. Augaitis. 
1019 Barre St., Baltimore, Md. 
ir Anna Rimkis, 725 McHenry 
St., Baltimore, Md.

Dėkingos,
Švento Kazimiero Seserys.

SĄJUNGIECIŲ DĖMESIUI!
Moterų Sąjungos 27-tos kuo-l 

pos “Beano party” įvyks rugsė
jo 25-tą, 7:30 vai. vakare, p. p. 
Kavaliauskų namuose, 8 St. 
John Avė.

Visų narių priedermė atsilan
kyti į rengiamą “Beano” ir 
taipgi pakviesti kitus ateiti. Į- 
žanga tiktais 25 centai. Bus ir 
užkandžių. Rengėjos

Rugsėjo 15 dieną lankėsi Juo
zapo Marijos Viloje, gerb. kun. 
Andziulaičio mamytė, ponia An- 
dziulaitienė ir to paties kunigo 
teta, ponia Žilinskienė. Abi vieš-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVč.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 7273-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkite*
DM omtnkolu raitininke
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DETROIT, MICH

tenka sutikti 
bet kartais 
savaitę čia 
Kupris iš 

P. J. Jackū

»V. JONO EV. BL. PASALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Masa. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vaL po pietų, Parapijos salėj, 491 
UI. 7th SL. So. Rnston. Masa

WEST SIDE
Retai Detroite 

svečių iš Bostono, 
pasitaiko. Pereitą 
svečiavosi Juozas 
Boston, Mass. pas
nūs, J. Piragį, A. Makauskus. Į 
J. Kupris, kelionę atliko su savo 
nauju automobiliu Chrysler. Ta 
proga atlankė Chrysler’o milži
nišką dirbtuvę. Jackūnai ir Pi- 
ragis aprodė kitas žymesnias 
vietas, kas J. Kupriui labi-i pa
tiko. Sako kuo Detroite ilgiau 
būti tuo labiau patinka. Sve-I 

čias dalyvavo M. Sąjungos 64 
kp. šeimyniškame išvažiavime, 
Liberty Park. J. Kupris susipa
žino su daugeliu detroitiečių. 
džiaugėsi, kad pirmą progą ga
vo taip linksmai laiką praleisti. 
Su gerais įspūdžiais sugrįžo į 
Bostoną.

J. Piragis, P. J. Jackūnai turi 
mėsos krautuves, draugiški 
žmonės, visada tuo vaišingumu 
pas uodo. Rap.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

“DARBININKO” TRADICIJINIAI - METINIAI *

ŠOKIAI - BALIUS
Jil

Penktadienį
Spalių - October 25,1940

ELKS BALLR00M
8 Magazine St., Cambridge, Mass.

Šokiams Gros
WALLY JASON ORKESTRĄ

įžanga Tiktai 40c
Nuoširdžiai Kviečiame iš Anksto Ruoštis

į šį Tradicijinį Balių Šokius RENGĖJAI 
★ ★

NORWALK, CONN.

1 SCHOOLS
KANNER-WALD, INC.

Išdirbėjai Skrybėlių

7 Lexington Avė. ' Telefonas 777

South Norwalk, Conn. I

THE NORIALK BUILDIHG, LOAN
AND 1NVESTMEHT ASSOCIATION

“Mortgičiai — Sutaupos”

47-49 Main St. Telefonas 1229

* South Norvvalk, Conn. si

I
I

Postage Meter Co. |
Pitney-Bowes SOUTH NORWALK SAVINOS BANK

“Hipotekines Paskolos Mūsų Specialybė
W. F. Tammany, Prez. L. K. Paul, Vice-Prez. 

G. L. Woodward, Ižd.
101 Washington St. Telefonas 254

South Norwalk, Conn.
" *\\x*xxx* xxwxx^xxx*xxxxxxx*xxx*xxx* XX

CENTRALINIS OFISAS

KAMPAS WALNUT IR PACIFIC STREETS

Stamford, Connecticut « , •

THE SOUTH NORWALK TRUST CO.
APDRAUDOS PATARNAVIMAS

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
S. S. Adams, Prez. J. I. Dibble, Vice-Prez. 

Lewis Wardell, Ižd.
83-89 Washington St. Tel. 5820

South Norwalk, Conn.

THE CITY NATIONAL BANK

Priruošia Įvairioms tarnyboms Merrill’yje

South Norwalk

97 Washington St.

Tel. 4450

Stamford

79 Prospect St.

Tel. 3-1444

South Norwalk, Conn.

NASH ENGINEERING CO

Wilson Avė.

Išdirbėjai Pumpoms Reikmenų
I. C. Jennings, Prez.; D. E. Nash, Vice-Prez. ir ižd. 

H. L. Nash, sekretorius

I 
I 
i
I
♦

i

“Pilnas Bankinis Patarnavimas”
Narys Federal Deposit Insurance Corporation
F. H. Rowen, Prez. L. R. Huributt, Vice-Prez. 

S. D. Fitch, Ižd.
99 VVashington St. Telefonas 248

South Norvvalk, Conn.
\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXX* •*

THE NORWALK HAT CO.

Išdirbėjai Įvairių Skrybėlių

Wilton Avė. ir Cross St.

Norvvalk, Conn.

Telefonas 1129

Telefonas 5810

Norwalk, Connecticut

f

SEARS ROEBUCK 1 CO.

“Pirkite pas SEARS, — Sutaupysite

%XXXXXX%%XXXXX9SXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXKXXXXXXXXXXXXX) 
f*x*xxstxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9iy

90-94 Wall St.

THE AMERICAN HAT CO

Išdirbėjai Skrybėlių

25 Grand St.

Charles C. Haas, Prez. Oscar L. Amundsen, V.-P.

Norwalk, Conn.



Antradienis, Rugsėjo 24, 1940 DARBININKAS ' t

[vietinės žiniosII
l - .... . - i-........ ■ B
LDS Jubiliejiniam Seimui Praėjus

BANKIETAS

rugsėjo 19 d., 
Šv. Petro 

St. So.

pilnutėlė
kun. Jenkus, kun. 
Vincas Kudirka,

Ketvirtadienį, 
š. m., 7 vai. vakare, 
parapijos salėje, 7th 
Boston, Mass.

Žmonių prisirinko
salė. Prie Garbės stalo sėdėjo 
garbės svečiai: prelatas J. Am- 
botas, LDS nuoširdus rėmėjas, 
kun. Jonas Svagždys, LDS Cen
tro pirmininkas, p. Žoba, LDS 
buvęs pirmas pirmininkas, kun. 
Jonas Vaitiekūnas iš Providen- 
ce, R. I. ir eilė kitų svečių: kun. 
K. Jenkus, kun. Abračinskas, 
kun. Petrauskas, p. D. Averka, 
Antanas F. Kneižys,
vedėjas toastmasteris. Tarpe 
svečių bankiete matėsi ir daug 
LDS garbės narių ir prietelių, 
rėmėjų ir nuoširdžių darbinin-

vakaro

DAKTARAI

na

Lietuvis Dantistas
ILKapufius

517 E. Broadvvąy,
•o. Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
8eredomla nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatoni* nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarty)

* .J • 'ML . -

Tel. TROwbridge 6330.

JohnltepsWs,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Tnman arti/Centrai Sų.,
Camoridge, '

Oflao Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

IVAHIOS SKELBIMAI

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E. R S
Woodstock Typewriter 

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

LIBerty 6907-08

kų bei darbininkių.
Gražias ir nuoširdžiai kalbas 

pasakė: kun. Abračinskas, kun. 
Petrauskas, 
Vaitiekūnas,
Adv. Cūnys, adv. Jankauskas, 
p. 2oba, Prel. J. Ambotas, kun. 
J. Svagždys, ir šeimininkės po
nios Ona Nevierienė ir Birutė 
Martinkienė.

Meno programą išpildė: muz. 
Rapolas Juška, sudainuodamas 
porą dainelių solo, p. Pažasis 
ir ponios Ivaškienės vaikučiui 
orkestras, kuris grojo per visą 
vakarienės laiką.

Ypatingo dėmesio kreipė šei
mininkių gausus vaišingumas. 
Valgiai įvairūs ir skaniai sutai
syti patenkino kiekvieną atsi
lankiusį į šį puikų bankietą, ku
rį kai kas vadino karališku.

Šiam pasisekimui darbavosi: 
pp. Ona Nevierienė, Birutė Mar
tinkienė, ponia Svilienė, poniai 
Tamošiūnienė, ponia Bukatienė, 
ponia Griganavičienė, ponia Sa
vickienė, ponia Medonienė, po
nia Plevokienė, ir panelė B. Ka- 
volytė. Šeimininkavo — p. Vin
cas Valatka, p. St. Griganavi
čius. ponas Martinkus, ponas 
Savickas, ponas Tuleikis, ponas 
Niauronis, p. Kumpa.

P-nas muz. Nekrašas prisidė
jo su meno dalimi sudainuoda
mas pora dainelių solo ir vado
vavo užbaigoje dainuoti Lietu
vos himną. Dėkui jam.

Reikia pastebėti, kad bankie
tas buvo gana vykusiai ir gra
žiai parengtas. Ir reikia nuošir
džiai dėkoti visiems, kaip rengė
jams taip ir dalyviams. Nes 
darbo dienoje turėti tokį nepa
prastai skaitlingą būrį dalyvių, 
tai yra daugiau negu pasišven
timas. Valio, darbininkai ir 
darbininkės! Buvęs.

I i LDS Šeiminės Prakalbos

Penktadienį, rugsėjo 20 
'd., 7:30 vai. So. Bostone, 
Municipal Building salėje, 
LDS Jubiliejinio seimo už- 

. baigimui, LDS 1-ji kuopa 
surengė viešas prakalbas.

Į prakalbas susirinko pil
na salė žmonių, kurie nuo
širdžiai klausė vietinių ir 
svečių kalbėtojų iš Lietu
vos ir, pilnai pritardami jų 
mintims, griežtai pasmer
kė Rusijos užgrobimą ne
priklausomos Lietuvos ir 
visus komunistų išdavikiš
kus darbus.

Prakalbas pradėjo LDS 
l-mos kuopos pirmininkas

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perims Markei
R. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav.
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

Įvesk Vienodį Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite J boilerį įdėti Oil burnerį su tanku ir pilnu įren- : 
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią Šilumą, kokią norėsi. Nėra • 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti ; 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346
A

' Stasys Griganavičius ir 
pakvietė Stud. Petrą Kup- 
raitį vesti susirinkimą.

Kalbėtojais buvo pa- 
į kviesti šie: kun. Urbanavi- 
| čius, MIC., grįžęs iš Lietu- 
j vos, “Darbininko” redak- 
| torius Antanas F. Kneižys, 
p. Sčensnulevičius, grįžęs 

j iš Lietuvos, ir LDS pirmi
ninkas kun. J. Svagždys.

Visi kalbėtojai nurodė 
pasibaisėtiną Lietuvos li- 

ikimą ir įrodančiais argu- 
I mentais patvirtino tai, kas 
; įvyko pirmomis Lietuvos 
okupavimo dienomis ir ko 

j sulaukė nekalta, nepri
klausoma mūsų tėvynė. 
Jie griežtai pasmerkė šį 
•vandališką Rusijos žygį ir 
jos dabartinį terorą, kuris 
nežmonišku būdu vargina 
brangius mūsų tautiečius 
ir juos visokiais būdais te
rorizuoja.

Jie pasmerkė pražūtingą 
komunizmą ir begėdiškus 
profanų komunistų dar
bus, kuriais traukiamos 
pražutin tautos ir pasmer
kiamos sunkiai vergauti 
komisarų beprotiškumui.

Atvykę iš Lietuvos kal
bėtojai papasakojo ir to
kių dalykų: Užklupti taip 
staiga žmonės, išsigandę 
pražūtingo komunizmo, ir 
nesiorientuodami kokių 
priemonių griebtis, vieni 
žudėsi, kiti išėjo iš proto, 
treti bėgo iš savo gyvena
mų vietų tiesiog į laukus, 
ar į parubežius, kad galėtų 
išbėgti užsienin.

Atvykus daugybei rau
donarmiečių, miestų gy
ventojai buvo išvaromi be 
jokių atsikalbinėjimų iš 
savo gyvenamų butų per 
pora valandų. Valdiškos ir 
privačios įstaigos buvo 
tuojau okupuotos.

O Nežinomas Kareivį, 
kuris kritai, gindamas sa
vo šventąją žemę, būk 
Aukščiausiajam liudinin
ku dėl savo Tautos nekal
to kraujo...

Laike prakalbų buvo pa
daryta maža pertrauka ir 
jos metu maža rinkliava. 
Surinkta aukų $28.— Po 
dolerį aukojo: kun. švagž- 
dys. F. Žitkus, P. Karvelis, 
ponia Manikienė, ponia 
Martinkienė, p. Valatka, 
ponia Marcinkevičienė, A. 
F. Kneižys, panelė Eitavi- 
čiūtė, p. Gerulskis, p. Kil- 
monytė, p. Jakavonytė.

Po rinkliavos tuojau pa
sirodė ponia Ivaškienė su 
savo jaunučių grupe. Kaip 
visuomet taip ir šį kartą 
jos jaunųjų grupė buvo su
tikta nepaprastai entu- 
izastiškai. Jaunųjų tauti
niai šokiai, muzika ir eilė
raščiai žavėte žavėjo susi
rinkusius ir sakyte sakė: 
Lietuvi, tavo tėvynė šiuo 
metu surakinta skaudžiais 
vergijos pančiais, atgimk 
per jaunuosius savo ai
nius, stok kovon už bran
giąją tėvynę ir saugoda
mas šventą lietuvio vardą, 
skelbk pasauliui, kad ne
kaltos tautos turi būti vėl 
išvaduotos.

Ypatingai gražias eiles 
deklamavo Algimantas I- 
vaška, kurias parašė kun. 
K. Urbonavičius.

Baigiantis prakalboms, 
vieningas susirinkimo žo
dis rezoliucijos formoje 
prieš Rusijos užgrobimą 
Lietuvos valstybės ir prieš 
komunistų judošiškus dar
bus ir sugiedota Lietuvos 
himnas.

REZOLIUCIJA
Mes Amerikos Jungtinių 

Valstybių piliečiai, lietu
viai, susirinkę 1940 m., 
rugsėjo mėn. 20 d. So. Bos
tone, Municipal Building 
salėje, į visuotiną susirin
kimą, išklausę eilę kalbė
tojų apie Sovietų Rusijos 
nepriklausomos Lietuvos 
pavergimą, išgirdę apie 
rusų komunistų nežmoniš
ką išnaudojimą mūsų ne
kaltų brolių ir sesučių, iš
girdę apie jų laisvo gyve
nimo panaikinimą ir pa
smerkimą mūsų brangiųjų 
tautiečių mirti ar vergau
ti, mes pareiškiame griež
čiausią protestą prieš tokį 
barbarišką Rusijos žygį, 
prieš jėga tarptautinių tei
sių sulaužymą ir prieš visą 
begalinį mūsų tautiečių 
terorizavimą.

Apsvarstę savo brolių li
kimą ir žiaurią vergiją, 
kuri buvo padaryta komu
nistų išdavikišku būdu, 
mes reiškiame griežtą pro
testą prieš visus išdavikus 
komi i.istus. kurie judošiš- 
ku savo darbu pardavė 
mūsų nekaltus tautiečius 
ir džiaugiasi jų baisiu liki
mu. Mes kreipiamės į vi
sus geros valios lietuvius 
ir prašome visus tautie
čius pareikšti savo boikotą 
prieš visus komunistus, 
prieš jų spaudą, prieš jų 
'kalbas ir prieš jų darbus.

Mūsų komunistų elge
sys teuždega mus visus 
kovon prieš raudonąjį 
žmonijos slibiną, kuris žu
do nekaltas tautas ir mir
ko nekaltame kraujuje 
žmonių minias.

Stokime kovon prieš bro
lių išdavikus, stokime ko
von už brolių laisvę, garbę 
ir gerovę.

Tuo pačiu mes reiškiame 
jums laisvos Lietuvos sū
nūs ir dukterys mūsų bro- 
liškiausią užuojautą ir už
tikriname jums, 
brangūs tautiečiai, 
mes aukosime savo 
jėgas jūsų laisvei ir 
vei.

to. Amerikoje pragyveno 30 
metų. Paliko žmoną Stanislavą 
(Šimkaitę) ir dukterį Stanisla
vą. Laidojamas rūgs. 25 d., 9 
vai. ryte, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Šv. Juozapo kapuose. 
Kūnas pašarvotas pas graborių 
Zaletską.

Rūgs. 22 d., Kazimiera Mar- 
tinkaitė ištekėjo už Antano 
Marselli, gyv. 131 Silver St. 
Liudijo Julius Marcinkus ir Ma
rijona Balytė.

Tą pačią dieną apsivedė Zig- 
montas Usevičius su Aniele Lu- 

jšyte. gyv. 51 Torrey St., Dor- 
! chestery. Liudijo Edvardas U- 
Į sevičius ir Alena Andriūnaitė.

j Tos dienos vakare buvo trum- 
' pas susirinkimas valdybos ko- 
i misijos Federacijos rengiamo 
į koncerto Lietuvai gelbėti. Val- 
• dyba turės visus reikmenys ge- 
neralės komisijos susirinkimui, 
kurs įvyks rūgs. 26 d., 8 vai. v., 
po bažnyčia. Kviečiamos visos 
rengimo komisijos būti tame 
svarbiame darbą pradėti susi
rinkime.

Rūgs. 22 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Jokūbas Rapolo - Adelės (Lu- 
kytės) Grigorių. Kūmai buvo 
Aristide Bradonese ir Alena 
Judytė.

Jokūbas Mykolas sūnus My
kolo ir Aletheos Bizokų. Kūmai 

j buvo Jonas Nee ir Liudvika 
i Ficcardi.
i Rikardas Jonas Viktoro - Ju
zefas (Mickevičiūtės) Daukšių. 
Kūmais buvo Vincentas Ribins- 
kas ir Lilijona Kolosok.

J. E. William Kardinolas 
O’Connell įsakė visiems savo 
kunigams raginti žmones mels
tis, kad laimingai ir naudingai 
praeitų dabartinis. Bostone, Le
gionierių 24 visuotinis seimas. 
Tat prašykime Dievo įkvėpimo, 
kad Legionieriai kreiptų save ir 
kitus prie pastovios taikos.

ŽINUTES

ir Kristaus Karaliaus šventės ' 

parengimas, Sodaliečių rekolek-Į 
cijos ir k.

_________
Kunigai taip pat pranešė, kad 

kitą sekmadienį pamaldos ir vi
sas bažnytinis veikimas bus a 
titaisytu laiku, t. y. vieną va 
landą vėliau. Tą dieną bus pa 
sibaigęs dienos šviesos taupy 
mas.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks antradienį, rugsėjo 
24, 1940, 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti. 
Bus patiektas Jubiliejinio 
seimo raportas ir kiti.

Vaidyba.

Nukentėjusiems Lietuvoje 
KONCERTO ĮSIKALU 

Susirinkimas
Ketvirtadienį, rugsėjo 

26 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro parapijos salėje, W. 
5th St., So. Boston, Mass., 
valdybos, komisijų ir dar
buotojų susirinkimas. Į 
susirinkimą, kviečiami ir 
tie, kurie dar ligi šiol ne
dalyvavo.

Mi nimas koncertas ren
giamas Lietuvos nukentė
jusiems nuo karo, koncer
to programą išpildys Met
ropolitan operos daininin
kė p-lė Ona Kaskas - Kat- 
kauskaitė__  Koncertas į-
vyks Lapkr-Nov. 17 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Boston, Mass.

Visus kviečia i susirinki
mą, _ VALDYBA.

t T

SEKA PRIEŠVALSTYBI
NIUS GAIVALUS

KLUBAS ŠLUOJA LAUK 
KOMUNISTUS

Pereitą ketvirtadienį, lietuvių 
svetainėje įvyko So. Bostono 
Lietuvių Piliečių klubo susirin
kimas. Klubo pirmininku yra 
T. Grevis. Tarp kitų nutarimų Į

, klubas padarė vieną tikrai reik
šmingą nutarimą, būtent, neįsi
leisti nei vienos komunistinės 
draugijos susirinkimų, parengi
mų į Lietuvių svetainę. Klubas 

! nutarė su komunistais ir su jų 

simpatizatoriais nieko bendra 
neturėti.

Vadinasi, komunistai nebegali 
gauti lietuvių svetainės.

Kalbama, kad dabar visi ko
munistai su savo draugijėlėmis 
susikraustė pas Kubilių, į jo 
valdomas patalpas. Pats Kubi
lius yra pareiškęs, kad jis pri
ims visus. Beje, p. Kubilius yra 
metodistų ministeris ir Chica- 

; goję laike SLA seimo kalbėjo 
' komunistų prakalbose prieš 
Lietuvą. Taigi nėra ko stebėtis, 
kad jis priima visus ubagus 

i dvasioje. Rap.
I

Šiomis dienomis Dr. Juozas 
Landžius - Seymour išrinktas 
So. Boston Medical organizaci
jos sekretorių - iždininku.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, 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 So. Boston, Masa.

mūsų 
kad 

visas 
gero-

Pirmadienio vakare, Šv. Pet
ro parapijos vyrai, vadovybėje 
šv. Vardo draugijos, laikė susi
rinkimą, bažnytinėje salėje. 
Kalbėjo kun. Abračinskas, kun. 
Kneižis ir kun. Skalandis. Kun. 
Kneižis dar parodė judamų pa
veikslų.

Rūgs. 20 d„ mirė, miesto li
goninėje, 4 mėnesius pasirgęs 
Petras Šilinskis, 68 metų, gyv. 
41 Gatės St. Jis paėjo Raudėnų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 45 metus. Paliko moterį Ur
šulę (Adomaitę), du sūnų ir 
tris dukteris. Palaidotas rūgs. 
23 d., Naujos Kalvarijos kapuo
se, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
9 vai. ryte.

Buvo pašarvotas graboriaus 
Kasparo patalpose.

Rūgs. 14 d., Lilijana Burduly- 
tė ištekėjo už Karolio Vilimo, 
Šv. Juozapo airių par. bažnyčio
je, Hyde parke.

Rūgs. 25 d., 7:30 vai. vakare, 
įvyks Tretininkų mėnesinės pa
maldos ir susirinkimas.

Šv. Petro parapijos choras, 
rengdamasi prie panelės Onos 
Katkauskaitės koncerto, laiko 
pratybas trečiadieniais ir penk
tadieniais, 8 vai. vak., bažny
čioje ir bažnytinėje salėje.

Šios parapijos kunigai, sek
madienį, ragino žmonės rimtai 
pradėti rudens sezono darbus. 
Jų esama daug. Kaip tai: vaikų 
vedimas į religines ir lietuviš
kas pamokas. Rožančiaus mė
nuo, pamaldos prie šv. Teresėlės 
(rūgs. 30 — spalių 3), Tretinin
kų rekolekcijos (spalių 2—5).

Federacijos metinės prakal
bos (spalių 6), parapijos misi
jos (spalių 7—27), koncertas 
Lietuvai Gelbėti (lapkr. 17 d.)

Rūgs. 21 d., bešokdamas Lie
tuvių piliečių salėje, E St., mi
rė Aleksandras Andriu kon is, 55 
metų, gyv. 15 Julius St., Rox- 
bury St. Paėjo iš Vilniaus kraš-

I
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Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graflon Avė., Islinglon, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R į

_________
Vokiečiai šioj šaly turi prona- 

cišką organizaciją “Bund’u” i 
vadinamą. Ji turi daug “kem
pių” miškuose, kur daro savo 
suvažiavimus ir piknikus. Da-; 
bar laikraščiai praneša, kad 
New Jersey valstybėje slaptai 
buvo paimami tų automobilių 
numeriai, kurie į tas Bundo 
kempes bei piknikus lankydavo
si. Sulig tų numerių pradėta ty
rinėti tų automobilių savinin-j 
kai. Pasirodė, kad daugelis jų[ 
turėjo svarbius darbus karo > 
reikmenų pramonėse.

Jeigu yra sekami tie, kurie į 
Bundo kempes lankosi, tai gali-i 
mas daiktas, kad yra sekami ir Į 
tie, kurie lankosi į komunistų! 
kempes bei piknikus.

Šiais neramiais 
viams patartina 
giems, ir vengti 
piknikų bei šiaip
suėjimų, kad paskui netapti į- 
tartais, esant penktakojais. A.:

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus. '

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevacb
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodewall, Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Gera* Darbas — Kainos Žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. 8OU 1452

Apskaltllavimal ir patarimai dykai

laikais, lietu- 
būti atsar- 

komunistiškų 
pramogų bei i

GRABORIAI

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

IBaraseviausIrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

Gyven. vieta: 838 Dorchester A v*.
TeL COLumbla 2637.

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 7 va
landą vakare, (visas judėjimas, 
prasidės anksčiau, apie 6 vai.), 
Šv. Petro par. svetainėje, 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass. įvyks 
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. į 
kurias kviečia visus atsilankyti. 
Rengėjos Moterų Sąjungos kuo
pa labai smarkiai ruošiasi visus 
priimti, kaip vestuvėse ir pavai-! 
šnti, palinksminti, o kas svar-i 
blausia, duoti progos pamatyti 
Lietuvoje vykstančias vestuves1 

į nevažiavus į Lietuvą. Tai gau-I 
sus pluoštas tradicinių vestuvi
nių papročių, o ypač labai gra
žių dainų. Buvau sužavėtas aną j 
dieną, kuomet netikėtai pakliu
vau į repeticijas. Stebėjaus tų i 
dainų jausmingumu ir džiaugs
mingumu. Reikia tikėtis, kad 
visi bus interesuoti ir kuoskait-| 

lingiausiai 
dalyvauti, 
šeštadienį, 
vestuves!

malonės atvykti ir 
Taigi nepamirškite, 
28 d. visi į 7th St.

Kvieslys.

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

I JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Jr 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną Ir Nakty. 
Resldence: 198 M St., So. Boston. 

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

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
• So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zateteka*
Oraboriai Ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Koplyčia šermenims dykai 

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

------------------------------------- --



BRIDGEPORT, CONN. I Manau, kad neužilgo gal 
■kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
kvies jį su gražiais pamokslais 

Praeitoj savaitėje mūsų para- į mūsų bažnyčią. Šie gražūs tu- 
pijos bažnyčioje buvo 40 vai. piningi pamokslai ir gražūs pa- 
atlaidai. Juose dalyvavo daug mokinimai pasiliks mums ilgai 
apylinkės kunigų, kaip: prela-Įatmintini. Misijonierius taip 
tas Ambotas, kun. Valantiejus,;paĮ pagyrė chorą ir vargoninin- 
kun. Karkauskas, kun. Gradec- ^ą gražų giedojimą laike at
kiš, kun. Gauronskis, kun. Kar- ]aidų. Bridgeporto lietuviai pa- 
lonas, kur. Kripas, kun. Geba- rapijiečiai turi būti dėkingi sa- 
torius, kun. Abrąmaitis. misi jo- vo klebonu, kuris vis parenka 
nierius, kun. F. Aukštikalnis, tokįus garbingus pamokslinin

kus, kaip tėvas F. Aukštakalnis.

8

LDS. Jubiliejini Seimą Sveikina 
Lietuvos Atstovai Jungtinėms

LIETUVOS PASIUNTINYBE 2622 16th Street, N. W. 
LITHUANIAN LEGATION Washington, D. C.
Nr. 1337 1940 m. rugsėjo mėn. 19 d.
p. A. F. Kneižys, 
“Darbininko” Redaktorius,
So. Boston, Mass.
Brangus Tamsta:

LDS dvidešimt penkių metų sukakties proga, tei
kitės seimelio dalyviams perduoti mano pasveikinimą 
ir nuoširdžiausi linkėjimą garbingai, kaip visados, 
tęsti savo naudingą veiklą iki 50 metų jubiliejaus ir 
toliau.

Šiuo laikotarpiu, kada Lietuvos padangė nudažy
ta juodai raudonomis spalvomis, ir Lietuvos žmonių 
dejavimai šaukiasi dangaus užtarimo, Jūs tarsite mo
ralinio sudrūtinimo žodį savo tėvų kraštui ir materia- 
lėmis priemonėmis sutvirtinsite tautos pastangas ko
voje už klastingai mums išplėštą laisvę, kuri nemirė ir 
turės būti atstatyta.

Su pagarba ir geresnio rytojaus linkėjimais,
P. ŽADEIKIS,
Įgaliotas Ministras.

Kariškojo gyvenimo liuoslaikiai išnaudojami. Šis 
vaizdas parodo 105ht Infantry, Massachusetts Natio- 
nal Guard, laike liuoslaikio atlieka barberių darbą. Šiuo 
momentu jie jaučiasi kaip namie.

linkėti geriausio pasisekimo ir ilgiausių metų darbuo
tės Lietuvių ir Lietuvos amžinai naudai ir gerovei.

Su tikra pagarba,
A. O. SHALLNA,

Lietuvos Garbės Konsulas.
AOS:G

PŽ:AA
I

GENERALINIS
LIETUVOS KONSULATAS N. Y. 16 W. 75th St. 
LITHUANIAN CONSULATE

GENERAL
LDS JUBILIEJINIO SEIMO PREZIDIUMUI

Gerbiamieji:
Prašau priimti mano nuoširdžius pasveikinimus 

LDS 25 metų gyvavimo proga. Jūsų nuveikti darbai 
leidžia Jums džiaugtis. Tas užtarnautas džiaugsmas 
būtų dar pilnesnis, jei Lietuva, iš kurios išėjo sąjungos 
steigėjai, būtų laisva. Deja, tie žmonės ir organizacijos 
negalės Jus pasveikinti kaip to norėtų, tas irgi įrody
mas, kad laisvės ten nėra.

Reiškiu tikra pagarba,
JONAS BUDRYS,
Generalinis Konsulas.

nierius, kun. F. Aukštikalnis, 
vietiniai — kun. Kazlauskas ir 
kun. Ražaitis ir iš Lietuvos ku
nigai — Lunskis ir Bagušas.

i 
i 
I

MK239 41 NL—AF CHICAGO, ILL. 
LDS SEIMUI —
366 West Broadv.’ay, So. Boston, Mass.

Gražiais darbais ir nuopelnais paauksuotos LDS 
Sidabrinio Jubiliejaus proga, sveikinu seimo dalyvius 
ir linkiu geriausių pasisekimų išdirbti tinkamus ir rei
kalingus planus Lietuvių Darbininkų vadovavimui ir 
Lietuvos bei lietuvių gelbėjimui. Tebūnie visų geros 
valios lietuvių pasižadėjimas ir obalsis: į darbą ir tal
ką lietuvių tautą gelbėti ir Lietuvą vaduoti, Lietuvą 
pavergtą, kuri negali ir nebus. —

KONSULAS DAUŽVARDIS.

LIETUVOS KONSULATAS 366 W. Broadway
LITHUANIAN CONSULATE So. Boston, Mass.

1940 m. rugsėjo mėn. 19 d.
Amerikos Lietuvių R. K.
Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungai, 
366 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Gerbiamieji:

Minint Jūsų Sidabrinį Jubiliejų, aš norėčiau prisi
minti Jūsų atliktus darbus dėlei Lietuvos, pradedant 
nuo pirmo pasaulinio karo, kada su Jūsų pastangomis, 
Lietuvos nepriklausomybė buvo iškovota, ir prieinant 
prie antro pasaulinio karo, kada prie Jūsų namo plevė
savo laisvos nepriklausomos Lietuvos trispalvė 
va, iš Lietuvos Konsulato.

Man yra garbė ir malonumas pasveikinti 
LDS Jubiliejinį Seimą, Jūsų valdybą ir narius,

į vaidinimas bus lapkričio 24 d., 
! parapijos salėj. Pageidautina, 
kad tą dieną niekas nieko ne- 

vS1’rengtų. g O.

pa-'

Lankėsi iš Brooklyno muz. p. 
Procesija buvo labai iškilmin-' Dulkė, Jankus ir Sikadolckis, 
ga, dalyvavo daug Sodalicijos kurie apžiūrėjo vargonus, ir jų 
mergaičių, kurios ] 
su choru gražiai „ 
priminti, kad gražiai ir turinin-Į 

gus pamokslus sakė misijonie-Į 
rius F. Aukštikalnis per visus 
atlaidus, rytais ir vakarais. Vi
si gėrėjosi jo gražia lietuviška 
kalba. Jisai daug papasakojo iš 
Lietuvos katalikų pamaldumo, 
iš kurios neseniai tik grįžo.

SVEIKINIMAI LDS
JUBILIEJINIAM SEIMUI

So. Boston, Mass. 
(Telegramos ir Laiškai)

MARIANAPOLIS COLLEGE
Thompson, Conn.

Sėjos 17 d., 1940 m

vėlia-

Jūsų 
ir pa-

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.

Garbingam
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimui, 
South Boston, Mass. '7
Didžiai Gerbiamoji Seimo Valdyba 
ir Gerbiamieji Seimo Dalyviai,

Sveikinu Jus, iškilmingai susirinkusius, į šį gar
bingąjį Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimą ir linkiu 
Jums gausios Viešpaties Dievo palaimos, ypač jūsų 
brangiajam deimantui “Darbininkui”. Gyvuokite il
giausius metus!

Su tikra pagarba —
Kun. J. Navickas, MIC.

Nuoširdžiai sveikiname LDS Jubiliejinį Seimą. 
Melšime, kad LDS augtų ir stiprėtų lietuvių išeivijos 
labui. —

Šv. Kazimiero Seserys, Kotrina Juozapa.

Negalėdamas asmeniškai dalyvauti LDS Jubilie
jiniame Seime, siunčiu sveikinimus ir reiškiu, kad 
mintimis ir širdimi esu su jumis. Dieve padėk jums 
darbuotis laimingai ir pasekmingai.—

Kunigas Valantiejus.

" » 
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60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

Telaimina Dievas visus Jubiliejinio Seimo daly
vius, “Darbininko” sandarbininkus, ir sąjungos prie- 
telius. Darbininkai visuomet reikalingi gerų patarėjų, 
nurodytojų krikščioniškų principų, ypač šiais sumiši
mo laikais. Tik Kristaus keliai, Dievo ir artimo meilės 
keliai veda į žemišką ir amžiną laimę. Lai gyvuoja 
“Darbininkas” ir LDS sąjunga.—

Prel. M. L. Krušas.
k

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d 

South Boston

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

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

i pasikeičiant: sutvarkymą. Muz. Jankus buvo 
giedojo. Turiu Į ir atlaidų užbaigoj ir laike miš

parų pagiedojo porą psalmių. 
Pernakvojęs pas A. Stanišaus- 
ką, pasigrožėjęs Bridgeporto a- 
pylinkėmis grįžo į savo darbą.

Dr. J. J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Parapijos bazaras prasidės 
spalių 17, ir tęsis iki spalių 26.

Choro metinis koncertas ir

«ti699S
PHILCO 280x

Get the Capitals of Europe direct m 
your home 5 times easier, stronger, 
clearer than ever before! Enjoy glori- 
ous new tone on American stations. 
Come in for a thrilling demonstration 
-—see the beautiful new cabinets and 
tremendous values.

Tegyvuoja garbingoji Darbininkų Sąjunga daug 
nusipelnusi Bažnyčiai ir tautai. Gražūs praeities dar
bai testiprina sąjungą vadovauti lietuvių darbininkų 
sąjūdžiui ateityje. —

Kun. K. Rėklaitis, MIC.
Leonardas šimutis, Kun. P. P.

Jubiliejaus proga sveikinu kilnią Darbininkų Są
jungą. Linkiu išplėsti savo idealus visoj išeivijoj ir pa
didinti lietuvių vienybę kovoje už pavergtos tėvynės 
laisvę. — Kazys Pakštas.

A. J. Aleksis.
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Big Trade-in Allovvance
EASY TERMSUžjūrio - užsienio programai
DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 

tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagumą, 
klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik pri- 
jung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus išra
dimus, kas liečia užjūrio radio programus. Wave-Bank... Nauja Radio 
srovė... Built-in — vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial Sys- 
tem... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam įtai
sytas specialias tūbas... On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų pa
gauti Televisios balsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus page
rinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
pamatykite Elegantiškus Philco Radios. Geros sąlygos. Duodame išsimo- 
kėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

v • —

Nuoširdžiai sveikinu Darbininkų Sąjungos Jubi
liejinio seimo dalyvius. Lai jūsų nutarimai būna 
džiaugsmu darbo žmonijai ir žiauraus komunizmo 
prispaustai mūsų tėvynei Lietuvai. Lai gyvuoja Dar
bininkų sąjunga, valio. —

»*♦♦**«*♦♦*♦♦*«♦*<

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

Samuel Kaufman, uLE£Xs Prez. ir Kasininkas
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