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Washington, D. C. — 
1940 m. liepos 29 d. Lietu
vos Pasiuntinybė praneša, 
kad tuo tarpu ir nuo liepos 
19 d. ji nebeturi galimybės 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus ir kuponus beapmo- 
kėti, nes iš Lietuvos Iždo 
tam tikslui negaunama pa
pildomų kreditų.

Todėl nėra tikslu bonus 
ir kuponus Pasiuntinybei 
besiuntinėti, nes juos tek
tų grąžinti ir dėl to susida
rytų bereikalingų išlaidų 
ir siuntėjui ir Pasiuntiny
bei. Jei kada vėl šiai Pa
siuntinybei bus duota pro
ga mokėjimą bonų ir ku
ponų atnaujinti, tai ji pra
neš per spaudą ir privatiš- 
kai.

L. L. P. bonus patariama 
laikyti saugioje vietoje a- 
teičiai.

Lietuvos Pasiuntinybė

EINA NUO 1915 METŲ
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LIETUVOS TRAGEDIJA
Masiniai Areštai Lietuvojeo

Lietuviai Vežami Vagonais Rusijon
a------------------------- i ---------------------------------------------------------------------------------------T.-------

Daug Sušaudyta
L P. ž.

Sovietų valdžia Lietuvai, 
kaip praneša komunistinė 
spauda, “paėmė į savo ži
nybą visą auksą, sidabrą, 
perlus ir deimantus iš 
brangumynų krautuvių 
Kaune”.

Jeigu tai nėra apiplėši
mas, nėra vagystė, kurią 
atliko Paleckio valdžia 
Kaune, tai kas? Lai atsako 
komunistai.

Brangumynų krąutuvių 
savininkai gal būti savo 
sunkiais uždirbtais litais 
supirko tuos brangumy- 
nus, kad parduodami juos 
galėtų uždirbti pragyveni
mui, o štai plėšikai iš jų 
visą tą turtą atėmė ir pa
sisavino.

Brooklyno komunistų 
vergų laikraštis žinias įtal
pino su didžiausiu pasiten
kinimu, be jokių komenta
rų. Džiaugiasi, kad smul
kiuosius biznierius apiplė
šė sovietų valdžia Lietu
vai.

• v

1940 m. liepos 31 d. 
Washington, D. C.

“ANTROJI MEDALIO PUSE”

K
Ida Katalikų Bažnyčią

ristų Laikraštis Smer-

Lietuvos Atstovo Vokietijai 
Protestasprie Sovietų Rusijos mestas Maskvos įsakymu tik 

praėjus rinkimams. Daugeliui net tokio Seimo na
rių jis buvo staigmena, — Gyd. Garmus kalbėjo 
Seime prieš prijungimą; dalis atstovų, balsavusių Šiomis dienomis gavome 
iš baimės už prijungimą, grįžę namo verkė. Po nu- iš Lietuvos įstaigos Ame- 
tarimo uždraustas Lietuvos himnas; prekės baigia rikai šiokį RCA radiogra- 
pranykt, likučiai pardavinėjami atžymint pasuo- mos nuorašą: 
se; miestuose jau stinga maisto produktų. Rinkai lithuania 
neva papiltoti masinės- kratos namuose, — ta pro
ga grobiama auksiniai, sidabriniai daiktai, verty
bės. Bankai, bent kiek didesnės imonės suvalsty
bintos; pareikalauta iš Lietuvos Banko perleisti 
Rusijai aukso rezervus; tikrovei nuslėpt verčiama 
dalyvauti nesuskaitomuose mitinguose reikšti 
džiaugsmą, padėką okupantams; mitingavimas ir

WASHINGTON

MIMĄ Ik MANĘS LIETUVOS PI

LIETYBĖS SKAITAU NETEISĖ

TAIS AKTAIS IR TODĖL NETU

RINČIAIS JOKIOS JURIDINĖS 

CALIOS.

ŠKIRPA.

LIEPOS DVIDEŠIMT PENKTĄ VA- p škirpa yra nepriklaU- 
kare gavau Glovacko tele- somos Lietuvos atstovas 
gramą, kad ministrų tary- Vokietijai. Pareikštas pro- 
bos nutarimu esu atlei- testas yra pamatuotas. 

_______ r_____ w o ūžiamas is pasiuntinio pA-į Sovietų komisarų sudary- 
palaidumas numušė gamybą, darbingumą nuo ke- REIGŲ ATeMUS MAN L,ETUVOS1ta vyriausybė Lietuvai ne- 
t“r:“2dešwng iki šešiasdešimt nuošimčių. Pareigu- P,L,ETYBĘ- atsakiau užsie-^urį jokįos teisės kalbėti 
nais skirUvi pasižymėję nepriklausomybės prie- NIN SEKANCIAI- JuSŲ KET^RI;Lietuvos vardu. Kauno.so- 
šai, trūkstant kandidatų, skynimai ~daromi prie-;2**0 DEVVN' SAV0 TELEG A* į vietų sudaryta vyriausy- 

- - MAKEtuR,2EROZERO*EPTY ,bė ir komunistinis seimas
jNi pareiškiau protestą jau parcjavė Lietuvą. Lie- 
PRIEŠ KOMUNISTINIO SEIMO - ....

IŠDAVIKIŠKUS liepos dvide-; 
ŠIMT PIRMOS DIENOS NUTARI-i 

MUS. KAIP PILNATEISIS LIETU-j 

VOS PILIETIS PIRMASIS MŪSŲ I 

KARIUOMENĖS KŪRĖJAS SAVA

NORIS, AUKAVĘS SAVO GYVYBĘ 

UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĘ Aš TAM TURĖJAU PILNĄ 

TEISĘ IR MORALINI PAGRINDĄ. 

JŪSŲ TELEGRAMA KETURI ZE- 

RO DEVYNI IR PASIUNTIMAS 

MASKVON DELEGACIJOS IŠSI

ŽADĖTI LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PARODO, KAD DABAR

TINĖ MINISTRŲ TARYBA SOLI

DARIZUOJA SU SAKYTAIS SEI

MO NUTARIMAIS. PROTESTUO- 
’jJU PRIEŠ TOKIĄ JOS LAIKYSE- 

Bolševikiškos gudrybės betgi neužliūliavo Ameri- NĄ’ KA,P NEABEJOT,NA kraš-
° TO IŠDAVIMĄ, IR SKAITAU, KAD

TUO PAČIU DABARTINĖ MINIS

TRŲ TARYBA NUSTOJA MANDA

TO VEIKTI NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU. 

TODĖL JOS NUTARIMĄ ATLEIS

TI MANE IŠ NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTOVO 

PAREIGŲ IR AKIPLĖŠIŠKĄ ATĖ-

p. Škirpa yra nepriklau-Liepos 30 dieną gautomis iš pilnai patikimų šalti- Į 
nių žiniomis, patikrintomis keliose Europos sostinėse, 
pasirodė tikrasis Lietuvos tragedijos vaizdas, arba, 
kaip sakoma, “antroji medalio pusė”, — štai ji:

( 
“Patikrintomis žiniomis suimta Kaune arti 

dviejų tūkstančių asmenų,— jų tarpe buvę Minis
teriai: Giedraitis, Tamošaitis, Endziulaitis, Rustei
ka, Masiliūnas, Bistras, Česevr&us, Čaplikas, Šake
nis, Aleksa Juozas, Vileišis. Be to: adv. Toliušis, 
Generolas Gustaitis, Varpin. Mackevičius, Izid. Ta
mošaitis, Skrupskelis, Dielininkaitis, Grebliaus- 
kas, agronomas Galvydis, tautin. Statkus, Kur- 
kauskas, daugybė karininkų, ypač devintame ir 
penktame pulkuose; daug mokytojų, daug Varpi
ninkų, Jaunalietuvių, Ateitininkų, Pavasarininkų. 
Visus suimtus sunku nustatyti, nes suėmimai sle
piami, persekiojama už įdomavimasi. Areštai da
romi netik centruose, bet ir provincijoje, kaimuo
se. Vietos Valdžiai ir Komunistų partijos orga
nams duota visiška laisvė apvalyti savo rajonus 
nuo jiems nepageidaujamo elemento, pakanka ma
žiausios denunciacijos, kad patekus ekzekutorių 
rankosna; išvystytas negirdėtas sekimas gatvėse, 
kavinėse, vis kur susitinka nors keli žmonės. Ru
sijon deportuoti Merkiai, Urbšiai, Putvinskiai, Vol
demaras, Adv. Juknevičius; žmonės deportuojami 
vagonais Rusijon. Desperacijoje nušovė sūnų ir 
save pulk. Saladžius, nusižudė Kontrolės valdinin
kas Tomkus, iš proto išėjo Navakas. Kalbama: 
Skučas, Povilaitis, Glovackis sušaudyti. Niekas, 
ypač inteligentai, nėra tikri Rytojaus, kur kas įma
no, — slapstosi kaimuose, miškuose. Ties kalėji
mais tragingos scenos, šeimos neleidžiamos pasi- 
rhatyti su areštuotais, — išsklaidomos jėga. Bir
želio gale Kauno kalėjime buvo sukilę kaliniai rei
kalaudami juos paleist, — karo pajėgoms malši
nant nušauta penkiolika, sužeista septyni. Seimo 
kampanijai rinkimų apylinkėms buvo atsiųsti ru
siški instruktoriai; balsavimas buvo privalomas 
pažymint pasuose; iš anksto buvo paskelbta kas 
nebalsuos bus liaudies priešas; nebuvo rinkimų są
rašų, prie urnų, buvo rusų kariškos sargybos; bal
sai nebuvo skaičiuojami, o tik paskelbtas iš anksto 
norėtas nuošimtis; labai daug nebalsavo ar įteikė 
baltas korteles. Lozungas (obalsis) prijungimo

-
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turiasdi 
nais ski ,
šai, trūkstant kandidatų 
varta; laukiama dar šiurpesnių įvykių. Numatoma 
netrukus ministeriai bus pakeisti komisarais; Už
sienių Reikalų Ministerijas Pasiuntinybės panai
kintos. Visuomenė, ūkininkija visiškoje desperaci- 
• _ • 99joje .
Esame akyvaizdoje gilios tragedijos, kokios Lie

tuvių tauta nėra dar gyvenusi.
Tokia tai yra antroji medalio pusė; palyginkime i 

ją su pirmąją medalio puse, tai yra su tomis pasakėčio- Į 
mis, ką Paleckio telegramų agentūra Kaune svaidė į 
amerikiečius, kad paslėpus reikšmingus Lietuvos gy
venimo faktus. Eltos komisaro žiniose nesenai juk 
skaitėme tokį šiupinį: “valstiečiai atleisti nuo mokės-: 
nių nemokėjimo — valstiečiai darbininkai ir inteligen- į 
tai reikalauja Stalino konstitucijos (?!), — su pasise
kimu bolševikų artistai koncertuoja Lietuvoje, — “rin
kimuose” už darbo sąjungos kandidatus pasisakę 
99,19%, gyvenimas Lietuvoje eina normaliausiai, vis
ko yra apsčiai, kelinta diena gražiai palyja (tarytum 
bolševikams net dangus šypsosi!), derlius pagerėjo 
aukos plaukia ir taip toliau ir taip begalo.

tuva užgrobta ir pavergta. 
Lietuvos atstovai užsienyj 
yra teisėti nepriklausomos 
Lietuvos atstovai. Jie yra 
nepriklausomos Lietuvos 

'piliečiai, todėl tik nepri
klausomos Lietuvos vy
riausybė, ir tai teisėta, ga
li atimti jiems pilietybę.

Džiaugiamės, kad visi 
Lietuvos atstovai pasmer
kė komunistų valdžios ir 
komunistinio seimo išdavi
kiškus nutarimus.

Lietuviai būkime vienin
gi kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo!

Maskva, rugp. 1 — So
vietų Rusijos bedievių lai
kraštis “Bezbožnik” rašo, 
kad Katalikų Bažnyčia re
mia imperialistinį karą ir 
deda pastangas, kad suar
dyti Rusijos - Vokietijos 
santykius. Tam įrodyti 
“Bezbožnik” sako: “Kata
likų Bažnyčia pasmerkė 
sovietų Rusiją už Ukrai
nos ir Baltgudijos “išlais
vinimą”; pasmerkė taip, 
pat Rusijos karą prieš 
Suomiją. Kada Popiežius 
pasakė, kad įvykiai Lenki
joje ir Suomijoje šaukiasi 
dangaus keršto, jis aiškiai 
pasirodė pritariąs Angli
jos - Prancūzijos imperia
lizmui”. Ar komunistai no
ri, kad Katalikų Bažnyčia' 
užgirtų jų barbariškus 
mažųjų tautų sunaikini
mus? Katalikų Bažnyčia 
gina žmonių teises, jų lais
vę, tautų nepriklausomy
bes ir pasmerkia visus, 
kurie kraujo praliejimu, 
žiauria priespauda paver
gia žmones.

į
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LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
įvyks Rugsėjo 19 ir 20 dd„ 1940 

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai raginamos įtrinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali siųsti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos dešimties narių gali siųsti po vieną 
atstovą.

Kun. Jonas švagždys, pirmininkai 
Antanas F. Kneižis, sekretorius.

i

kos lietuvių darbininkų: lietuvis iš mažens moka ats
kirti pelus nuo grūdų, melus nuo teisybės.

Lietuvos Išdavikai Maskvoje
Berlynas, rugp. 1 — Pra

nešta, kad iš Kauno išva
žiavo Lietuvos komunistai 
į Maskvą “prašyti, kad 
formaliai kraštas būtų 
inkorporuotas j sovietų u- 

• * 9 9mją .

dolerių į dieną. Gyvento
jams uždėti sunkūs 
kesčiai.

Latvijos Atstovai 
Atšaukiami

m o-

Paryžiuje Atsidarė
Mokyklos

Grenoble, Prancūzija, lie
pos 1 — Paryžiaus moky-

Ryga, rugp. 1 — Latvijos 
nauja komunistinė vyriau
sybė pranešė, kad piliety
bės teisės atimamos Kar- 
lisui Zarins, atstovui An
glijai, ir Alfredui Bilma- 
nis, atstovui Amerikai, ir 

i jų nuosavybės konfiskuo-
klos, kurios buvo uždary-: jamos Latvijoje. Nėra a-
tos karo metu, dabar vėl 
pradėjo veikti. bejonės, kad ir Lietuvos 

Stalino sudaryta vyriausy
bė tą patį paskelbė, bet

Anglija Karo Suvarginta ' džiugu yra žinoti, kad ir 
----------- mūsų tėvynės atstovai ko-

Londonas, rugp. 1 —Da- munistinės valdžios nepri- 
bartinis karas Anglijai pažįsta ir jos įsakymų ne
kainuoja apie 40 milijonų klauso.

Prancūzija Paskyrė Atstovą 
Amerikai

Vichy, Prancūzija, rugp. 
11 — Prancūzijos vyriausy
bė paskyrė naują atstovą, 

. Henri Haye, Amerikai, 
i Jungtinių Amerikos vals- 
itybių vyriausybė atstovą 
• pripažino.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 3 d., š. m., 2 vai. po pietų į- 

vyks Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, 
muzika ir pranešimai pasieks jūsų namus oro bango
mis iš WCOP stoties Boston, Mass. Pasukite savo ra
dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausykite gražios 
programos.

Darbininkų Radio programoje neskelbiame ko
munistų arba komunistams pritariančių draugijų ar 
organizacijų parengimų, neskelbiame Lietuvos komu
nistinės valdžios žinių, nes komunistai yra mūsų tau
tos išgamos; komunistai džiaugiasi, kad sovietų Rusi
ja užgrobė Lietuvą, kad sovietų valdžia areštuoja ir 
kalina tikruosius lietuvius, kurie kovojo ir kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės.

Tokio nusistatymo link komunistų ir jų organi
zacijų ir laikraščių turėtų laikytis visi lietuviai, kurie 
remia Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pabaltijo Prijungimas 
Svarstomas Maskvoje

Rusija DkKiuajasi Karo 
Laivynu

Maskva, Rusija, rugpiū
čio 1 — Šiandien prasidėjo ] 
Sovietų aukščiausio komi- ] 
teto posėdis, kuriame da- j 
lyvauja sovietų vergai iš i 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- < 
jos, ir laukia progos, kada ’ 
jiems bus leista pareikšti Į 
mirties dekretą Pabaltijo ] 
valstybėms. Nors Sovietai i 
dar nėra nutarią prisijung
ti Pabaltįjį, bet nutars. • 
Mes turime protestuoti.

Sovietų komisarų posė- 
dyj Molotovas pasakė kal
bą, pareikšdamas, kad So
vietų Rusija laikysis “nei- 
traliai”. Kalbėdamas apie 
Pabaltijo (Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją) valstybes, 
griežtai pasmerkė Britani
ją už jos politiką ir Jung. 
Valstybes už tai, kad užsi
stojo Pabaltijo valstybes, 
įšaldė tų valstybių turtą 
šioje šalyje. Jis pareiškė: 
“Dėl mūsų santykių su 
Jung. Valstybėms, galima 
pasakyti, kad Jung. Vals
tybėms nepatinka mūsų 
laimėjimai, ypač Pabaltijį, 
bet mes neinteresuoti. Mes 
galime apseiti be tų šykš
tuolių pagalbos”.

“Mes remiame Pabaltijo 
valdžių protestą dėl įšal
dymo jų aukso Jung. Vals
tybėse. Mes įspėjame 
Jung. Valstybes ir Angli
ją, kad jos bus laikomos 
atsakomingomis”.

Taip tai kalbėjo imperia
listinės Sovietų Sąjungos 
premieras Molotovas, ku
rio valdžia užgrobė .ir api
plėšė Pabaltijo valstybes.
Lietuviai, mūsų yra šven

ta pareiga protestuoti 
prieš sovietų imperialisti
nį žygį, prieš tokią Molo
tovo kalbą, ir taip pat pa
reikšti pasite n k i n i m ą 
Jung. Valstybių ir visų ki
tų valstybių vyriausy
bėms, kurios tik nepripa
žįsta Sovietų Rusijos gro
bio; prie kiekvienos progos 
raginti Jung. Valstybių 
vyriausybę, kad nutrauk
tų santykius su Sovietų 
Rusija.

Prancūzijos Vyriausybė 
Ne Fašistinė

rDARBININKAS

1

Stockholm, Švedija, rug
piūčio 1 — Sovietų Rusijos 
laivyno admirolas Trainis, 
pareiškė, kad dabar sovie
tų Rusijos laivynas yra 
galingesnis už sudėtinai j 
Vokietijos ir Japonijos, i 
Kada sovietų Rusijos pen
kių metų planas bus už
baigtas, 1943 m., tai Rusi
ja turės didžiausį karo j 
laivyną pasauly. Kam čia 
paminėta Vokietijos ir Ja
ponijos laivynai? Jei so
vietų Rusija nori taikos 
pasauly, kam visu smar
kumu rengiasi į karą?

Amerikai Nėra Jokio 
Pavojaus

Washington, rugp. 1 — 
Senatorius Wheeler, nuro
dęs nereikalingumą Ame
rikai priverstinos kariuo
menėje tarnybos įvedimą 
tarė: “Reikėtų, kad tos 
kalbos apie pavojų Ameri
kai tuojau užsibaigtų. 
Vienatinis pavojus yra 
kaikurių žmonių vaizduo
tėje; jie visur mato šnipus 
ir valstybės griovėjus; pa
vojus dar yra tas, kad kai
kurie žmonės norėtų Ame
rikoje įvesti diktatūrą, 
kad Europoje 
demokratiją”.

Thomas Walsh, valdininkas, atlieka pirštų antspaudos formalumus, 
kada p. Cornelia Anderson, of Albany, N. Y., baigusi civil service egzami
nus buvo priimama į New York valstybės tarnybą. Nuo dabar sulig New 
York valstybės naujo įstatymo visi valstybiniai darbininkai turės palik
ti savo pirštų antspaudos priėmimo į darbą ofisui.

Berne, Šveicarija, rugp.’
1 — Vokietijos kariuome
nė yra pilnai prirengta 

palaikyti smarkiam puolimui Angli
jos. Italija atsiuntė kari-

nius lėktuvus į Prancūziją 
ir iš čia prasidės karas 
prieš Angliją. Diena iš die
nos šimtai Hitlerio lėktu
vų bombarduoja Anglijos 
vietas. Iš .Olandijos at-

SOVIETŲ FABRIKŲ PRIŽIO-
RETOIAI TEISIAMI Laivo kapitonas sako, kad

J Hitlerio lakūnai sunaikino
TT--. . , . . Anglijos uostus, aerodro-

prižiūrėtojų, bet ir darbi- subombardavo fabri-
mnkų. Ar girdėjote kur A- kus. Anglijos laivynas iš- 
menkoje, kad kas nors uzl sįsyaįjęs vandenynuose, 
neveiklumą ar apsileidimą Ougijjos žmonės pergyve- 
teistų darbo pnziuretoją|na baisias nerimo bai. 
ar darbininką? Nieko pa
našaus.

Bolševizmo Siautimas Pabaltijo

Ispanija Sudarė Sutarti 
Su Portugalija

Madridas, rugp. 1 — Is
panijos ir Portugalijos vy
riausybės sudarė naują 
sutartį, pagal kurią abi 
šalys sutiko pasitarti, jei 
kuriai jų bus pavojus nuo 
kitų valstybių.

Iš Stockholm, Švedijos 
praneša Pabaltijo valsty
bių žinias New York’Times 
korespondentas Otto D. 
Tolišius, kad Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje pasi
reiškė griežtas nepasiten
kinimas bolševistiniai sis
temai.

“Sabotažas”, “ardymas”, 
agitacija prieš “specialis
tus”, bloga darbo discipli
na, ekonominė disorgani- 
zacija, produkcijos suma
žėjimas, trūkumas daiktų, 
mažėjimas 
standardo ir bolševistinės 
priemonės, 
“išdavikų” 
baudimas ne tik kaltina
muosius, bet ir jų šeimas 
ir gimines — visa ta phe- 
nomena, kuri dominavo 
kasdienines žinias iš Ru
sijos, dabar dominuoja ži
nias iš Pabaltijo — ne tik 
žinios, bet taipgi valdžios 
dekretai ir pareiškimai į- 
žymiųjų naujojo režimo 
asmenų.

Otto D. Tolišius paduoda, 
kad Latvijos ir Lietuvos 
komunistų ministrai griež
tai smerkia agrikultūros 
“ardytojus” ir industrijos 
“sabotažninkus.”. Ūkinin
kams įsakyta nuvalyti nuo 
laukų javus ir vėliau užsėti 
žieminiais, jeigu jie dar te- 
besiskaitą savininkais 30 
nektarų žemės. Jau daug 
ūkininkų paskelbta “kulo-

v — pragyvenimo

suiminėjimas 
ir jų griežtas

kuriems supranta
ma ateitis po bolševistinio 
režimo. Daug jau tokių 
“kulokų” sukišta į kalėji
mus, nubausta, o kiti lau
kia teismų sprendimų. Ū- 
kininkai palikę ūkis bėga į 
miestus.

• v

Tarnybos Kariuomenėje 
Klausimu

VVashington, rugp. 1 — 
Amerikos atstovas Pran
cūzijai, VVilliam C. Bullitt, 
sugrįžęs dabar iš Pary
žiaus pareiškė, kad “mar
šalas Petain yra labai tei
singas žmogus ir visos 
Prancūzijos žmonių aukš
tai gerbiamas. Dabartinė 
Prancūzijos vyriausybė 
nėra fašistinė”.

A .

Maskva, rugp. 1 — Vy
riausybė pranešė, kad dau
gelis įvairių darbų prižiū
rėtojų bus teisiami už ne
veiklumą, apsileidimą, iš
eikvojimą medžiagos ir 
nerūpestingumą. Jiems 
gręsia sunkios bausmės 
kalėjime, arba gal ir mir-j prižiūrėtoją arba darbi- 
tis. Gal mūsų komunistai ninką. 
pasakys, 1
Rusijoje užsibaigs? Jei ten nas darbininko, kad ir ma-| Kanadą, 
darbininkai viso turi ir vi- žiausias nusikaltimas, už-I su kuo patenkinti, tai ko
dėl tiek trūkumų visur, 
tiek apsileidimų, kad nuo
latiniai vyriausybė “šim
tus žmonių likviduoja”.

Reikia pažymėti, kad so- visi
vietų Rusijoje padaryta “Nusikaltęs
tik apie 23 nuošimtis, kiek niekur negali gauti darbo, 
buvo užsimota padaryti.
Vadinasi, sovietų sistema rašyti arba kalbėti, kad 
yra supuvus, netinkama, sovietų Rusija yra tai dar- Į jus Prancūziją, gręsiant 
Jeigu toji sistema būtų bininkų rojus, 
gera, tai sovietų valdžiai 
nereikėtų tiek daug pri
žiūrėtojų teisti ir šaudyti, 
kiek dabar sušaudoma. 
Net kapitalistinėse valsty
bėse niekas nešaudo ne tik

PASIPRIEŠINIMAI KARIUO
MENES TARNYBAI

Washington, rugp. 1 — 
Tiek daug pasipriešinimų 
iš visų pusių vyriausybė 
susilaukia dėl priverstinos. - įmes dienas. Sako, kad nė-;. , . ,. .Blogiausiame at-1 A li>1 atsilai. tarnybos įvedimo kro

vėjuje atleidžia nuo darbo ieš Hitlerio karin(s">™V^ kad nėra vilties
i—;x--------,į j r tokiam įstatymui greitai 1-

________ _____pajėgas. Visa Anglijos vy-eitiį galę Daugelis sena- 
kada žudymai Sovietų Rusijoje kiekvie- riausybe mano persikelti į torių reikalauja,

, kad nėra vilties 
tokiam įstatymui greitai į-

, kad pa-
| duotas įstatymo projektas

v •

Kolumbo Riteriai Suteikė 
Pašalpą

New Haven, Conn. rugp. 
1 — Kolumbo Riteriai, ka
talikų vyrų organizacija, 
paskyrė du tūkstančius 
penkis šimtus dolerių Len
kijos karo nukentėjusiems 
žmonėms.

rašomas knygutėje. Atleis
tas darbininkas, jeigu jis 
nori gauti darbą kur kitur, 
tai jis turi parodyti kny
gutę, kurioje yra įrašyti 

jo “nusikaltimai”. 
” darbininkas

Ir dar komunistai drįsta

Tame “ro
juje” ne visada išlaiko ir 
komunistai. Jeigu tik, ku
ris komunistai nors žodelį 
pasako prieš Stalino rėži
mą, tai jau to komunisto 
ir nėra, jis likviduojamas.

RUMUNIJAI ĮSAKYTA
SUDARYTI SANTYKIUS

Bucharest, rugp. 1 — 
Hitleris patarė Rumunijos 
vyriausybei sudaryti pa
lankius santykius su kai
mynėmis valsty b ė m i s 
prieš rugsėjo 15 dieną, ki
taip jis pats patvarkysiąs 

. . I

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję I rillę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmms
48 CRESCENT AVEtfCE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN FfTLL AVENVE.
DORCHESTER, MASS.

Peiktas Marilei
F. Baltruiiūnaa Ir p. Klinga. Sav. 

Broa<tway. Tel. 8OU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Havana, Guba, rugp. 1— 
Pietinėje Amerikoje An
glija ir Prancūzija turi ko
lonijas. Hitleriui nugalė-

dalykus. Vengrija reika-1 
lauja, kad Rumunija su
grąžintų jai Transylvani- 
ją. o Bulgarija reikalauja 
iš Rumunijos Dobruja pro
vincijos. Gi Rusijos Stali
nas reikalauja, kad Rumu
nija sudarytų “liaudies vy
riausybę”.

Į

Chicago — Prelatas D. J. Dū
rine buvo paskirtas taikintoju 
nesutikimų tarp pieno kompani
jų ir pieno vežėjų, kurie dp kar
tu buvo sustreikavę pereitą pa
vasarį. Darbininkai apsiėmė 
dirbti, laukdami susitarimo*

tinės Amerikos vyriausy
bės mažai apie tai galvojo. 
Tai reikalinga buvo abiejų 
Amerikų tuo reikalu susi
tarimo.

Ši Havano konferencija 
sutarė, kad kolonijų pave
dimas vienos valstybės ki
tai yra priešinga Amerikų 
tikslams ‘ ir pavojinga jų 
kraštų apsaugai. Sutarta, 
kad reikale kiekviena val
stybė turi teisę pareikšti 
protestą ir imtis priemo
nių, kad kolonijos nebūtų 
pervestos kitai valstybei. 
Ir jei viena Amerikos vals
tybė padarys tokį protes
tą, jis bus visų 21 respu
blikos vardu. Pavyzdžiui, 
jei Jungtinės Amerikos 
valstybės padarytų žygį, 

--------------- ---- kad Europos krašto vadai 
kitai ne Amerikos neužimtų kolonijų nugalė

tų tautų, tai ji veiks ne tik 
' savo vardu, bet visų Ame
rikos respublikų. Apie šį 
sutarimą pranešta Vokie
tijai ir kitiems Europos 
valstybėms.

nugalėjimu Anglijos, kilo 
klausimas ar jis nesitai- 
kins užgrobti jų kolonijų 
šioje Atlantiko vandenyno 
pusėje. Tuo tai klausimu 
visų pirma buvo sušauk
tas Amerikų atstovų pasi
tarimas. Iš Jungtinių A- 
merikos valstybių važiavo 

I į Havaną sekretorius Hull, 
Pietinių Amerikos valsty
bių atstovai taip pat susi
rinko.

Pietinėje Amerikoje yra 
21 respublika. Amerikos 

‘nusistatymas buvo, kad ji 
nepripažins perdavimo1 
vienos ne Amerikos vals
tybės, 1 
valstybei kolonijų šioje 
Atlantiko pusėje. Pavyz- 
džiui, Prancūzija turi ko
lonijas pietų Amerikoje, 
Martinique, Guiana. Ame
rika nepripažintų jų Vo
kietijai, jei Prancūzija ir 
sutiktų jas Hitleriui pa
vesti. Bet tai buvo tik 
šiaurės Amerikos vyriau
sybės nusistatymas; pie-

III

būtų visai pakeistas.
Prezidentas Rooseveltas 

pareikalavo suteikti jam 
galią pašaukti tautinės at
sargos kareivius ir karius 
į karines pratybas. Ir tuo 
klausimu kongresas dar 
nieko galutinai neišspren
dė. Didžiumoje Amerikos 
gyventojai rašo laikraš
čiams ir vyriausybei laiš
kus įrodinėdami, kad tai
kos metu, nėra jokio rei
kalo Amerikai turėti mili
joną kareivių. Viena, kad 
kraštui kainuotų milijonai 
dolerių, antra, kad tai bū
tų pagunda vyriausybei 
siųsti kareivius Anglijai į 
pagalbą. Nors Rooseveltas 
pareiškė, kad Amerikos 
kareiviai nebus siunčiami 
į Europos karą, bet mes 
atsimename, kad taip pat 
kalbėjo prezidentas Wilso- 
nas 1917 m. Ir tuo metu, 
dabartinis Anglijos minis
tras Churchill pasakė: 
“Jei Amerikonai būtų pa
silikę namie, pasaulinis 
karas būtų greičiau užsi
baigęs ir su geresnėmis 
pasekmėmis Anglijai”. 
Anglija nekovoja už žmo
nių gerovę, ar mažųjų tau- 

i tų nepriklausomybę, ji ko
voja už savo galybę.

i

Vatikanas — Trisdešimts pla
nų dėl tinkamo paminklo Popie
žiai Pijui XI buvo įteikta kardi
nolų komisijai. Planus peržiūrė
jo ir šventasis Tėvas.

15M Vyrų A«ks
Rekolekcijas

Notre Dame, Ind. rugp. 1 
— Į Notre Dame universi
tetą suvažiuos rugp. 1—6 
d. apie 1500 katalikų vyrų 
iš visų Amerikos valsty- 

Į bių atlikti metines reko
lekcijas. Kunigai Charles 
,J. Flynn, C. S. C. ir Walter 
Į K. Conway, C. S. C. paskir
ti sakyti pamokslus.

Kadangi čia Amerikoje, 
taikos metu, norima pra
vesti priverstinos kariuo
menėje tarnybos įstaty
mą, pravartu priminti ką 
Katalikų Bažnyčios vadai 
šiuo klausimu yra pareiš
kę.

Popiežius Pijus XI pasa
kė: “Tai yra maža ką blo
giau už patį karą; tai pa
dėtis, kuri išsemia tautos 
išteklius, išeikvoja jau
nuomenės dienas ir siekia 
sudrumsti ir užnuodyti pa
čius gyvybės šaltinius, fi
zinio, protinio ir dorovi- 
mo .

Kun. E. Cahil, S. J. kny
goje: “The Framework of 
the Christian Statė”, sako: 
“Priverstina kariuomenė
je tarnyba paneigia pačias 
asmenines žmogaus teises. 
Žmogaus prigimtoji teisė 
laisvai pasirinkti sau dar
bą ir jo asmeninė laisvė y- 
ra suvaržytos; kitos jo tei
sės, dar šventesnės, yra 
paneigtos ir įstatytos į pa
vojų. Toliau, žinant kokią 
galią priverstinos kariuo
menėje tarnybos įstaty
mas duoda valdovams, la
bai aišku, kad beveik visos 
piliečio teisės yra didžia
me pavojuje”.

Vyskupas Duffy, Buffa- 
’ lo, N. Y. pasakė: “Kaip tik 
’ Jungtinėse Amerikos vals

tybėse milijonas vyrų bus 
sutraukta į kariuomenę, 
tada tuo metu Amerika 
bus totalitarinė valstybė ir 
jokia demokratijos galybė 
jos nebepakeis. Kada visas 
kraštas ir visa industrija 
bus nukreipta į karą, tada 
mes niekada nebesugrįši
me prie demokratijos ide
alų ir žmonių laisvės. Su
grąžinkime Dievą į gyveni
mą, o nesekime svetimų 
kraštų kraujo progra
mos”.

Prelatas Barry O’Toole, 
Katalikų Universiteto Wa- 
shingtone profesorius sa
ko: “Priverstinas surašy
mas visų vyrų kariuome
nės tarnybai yra vienas iš 
tų pragaištingų blogybių 
Prancūzijos revoliucijos 
pradėtų”.

Kardinolas Gasparri, 
1917 metais, pasakė: “Vi
sos civilizuotos tautos, 
bendru susitarimu, turėtų 
panaikinti priverstiną ka
riuomenėje tarnybą”.

Taikos metu priverstiną 
kariuomenėje tarnybą pra
dėjo Napoleonas, Hitleris, 
Mussolini ir Stalinas.

Jei Amerikoje būtų iš
leistas priverstinos ka
riuomenėje tarnybos įsta
tymas, tai bilijonai dolerių 
būtų išeikvota karo gink
lams, kada milijonai žmo
nių badauja ir vargsta.

Mes maldaujame Dievą, 
kad toks įstatymas Ameri
koje nebūtų išleistas, kad 
Aemrika pasiliktų demo
kratijos ir laisvės kraštas. 

.. ... T.
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Mongolai Sovietų Ramstis
Šiurpulingoj Lietuvos tragedijoj pasireiškia viens 

klaikus, bet drauge ir būdingas faktas, kad raudonąją 
okupacijos armiją beveik išimtinai sudaro azijatai: to
toriai, kirgizai, kalmukai, buriatai — apskritai kal
bant, mongolai. Tos laukinės tautos sudaro ištiki
miausias Sovietų Sąjungos dalis. Plėšriesiems azijatų 
instinktams svetimų šalių okupacija suteikia malo
niausią pramogą paūžti: žudyk, piešk, sauvaliauk kiek 
tinkamas. Siųsdama tokią “armiją” Lietuvon, sovietų 
vyriausybė parodė, kad ji mažai susipažinusi su Rusi
jos istorija, būtent, kad keturioliktam šimtmety lie
tuviai pagelbėjo rusams išsilaisvinti iš po totorių jun
go, kurs juos buvo slėgęs per pustrečio šimto metų. 
Juk žinomas tai faktas, kad mūšyje ties Kalka, kur 
buvo sutriuškinta mongolų galybė, rusų armijoj kovė
si Algirdo sūnus. Tas faktas pažymėtas senose rusų 
kronikose. Tai tau ir sovietų dėkingumas. Dabar tie 
patys rusai atgabena į lietuvių žemę mongolus, kad 
pavergtų buvusius savo geradarius lietuvius. “Matuš- 
ka” Maskva pamiršo savo praeitį. O gal ir nepamiršo, 
bet dabartiniai jos valdovai kitokio dėkingumo paro
dyt nemoka, kaip tik grobti, naikinti ir pavergti buvu
sius savo geradarius.

Bet, iš viso, kam gi Maskva atsiuntė ne rusus, o 
mongolus Lietuvai pavergti? Ar tam, kad lietuviai pa
sigėrėtų komunistine azijatų “kultūra”? Tur būt ne. 
Bolševikai, nors ir doriškai visai susmukę, bet protiš
kai dar nėra tiek atbukę, kad nesuprastų, jog panašia 
“kultūra” lietuviai tik biaurėtis tegali. Tad jie atsiun
tė mongolus, nes neturėjo daugiau ką siųsti. Su savai
siais komunistais jau buvo darę bandymų ir susilau
kė fiasco. Pirmieji garnizonai, iš komunistinių udarni- 
kų susidarą, pradėjo krikti, nes veikiai užsikrėtė prieš- 
komunistine dvasia. Net patys uoliausieji komsomol- 
cai, Lietuvoj pabuvoję, pradėjo galvoti, kad komunis
tinė tvarka tai gryna nesąmonė ir melas, ir greit užsi
krėtė ne komunistinėmis pažiūromis. Buvo tiesiog 
pavojinga didžiame skaičiuje į Lietuvą juos siųsti, nes 
ten galėjo išsiperėti kontr-revoliucija. Tad teko panau
doti mongolus. Jie žiaurūs, tamsūs, akli komisarų į- 
rankiai. Kad ir komunizmo vardą jie sugadys (komu
nizmas vis vien vardo jau nebeturi), bet bent nesukels 
kontr-revoliucijos.

Nepagirtina susidaro sovietams išvada: jų tvarka 
ir kultūra vien laukiniams azijatams tepriimtina. 
Mongolai stipriausias sovietų ramstis. K.

v •

komunistas, į 
Andre Gide, pagyvenęs so
vietų Rusijoje sako: —i 
“Sovietų Rusijos darbinin-i 
kas yra prirakytas prie fa
briko ar prie valstybės ū- 
kio nuo kurių negali pasi- 
liuosuoti. Jei dėl kokios 
nors priežasties, tikėda
mas kitur rasti kiek ge
riau, jis norėtų persikelti, 
ai saugojasi. Jis yra pas
tirtas dirbti vienoje vieto- 
e, ir jei pasitrauktų, ki

tur darbo negalėtų gauti. 
Jei fabriko darbininkas 
apleistų darbą, jis išvaro
mas iš gyvenimo namo,
nors jis turėdavo už tai
mokėti; nuo jo atimama 
didesnė dalis algos, jis lie
ka pasmerktas badauti. 
Darbininkas neturi laisvės 
mesti vieną darbą ir ieško 
ti kito. Bet darbininkas ne
gali priešintis, jei jam įsa
koma persikelti į kitą vie
tą. Darbininkas neturi lai
svės nei būti, nei eiti, kur 
jis nori, bet kur vyriausy
bės jam įsakyta”. (Andre 
Gide: Afterthoughts
The USSR, pusi. 30).

of

Komunizmas Ir Darbo Žmonės
Lietuviškieji komunistai 

meluoja. Jie sako, kad Lie
tuva dabar bus laisva ir 
nepriklausoma. Bet jų pa
čių laikraštis “Laisvė” ra
šo, kad tautos susidėjusios 
su sovietų Rusija “nėra 
atskiros viena nuo kitos, 
jos sudaro vienumą”. Reiš
kia visos yra po Maskvos 
diktatūra; jos nebeturi sa
vo konstitucijos, savosios 
vyriausybės, savo atstovų 
svetimose vai s t y b ė s e. 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė atšaukė 
savo atstovą iš Kauno, nes 
nepriklausomos, laisvos 
Lietuvos nebėra. Tautos 
palaiko diplomatinius san
tykius tik su nepriklauso
momis valstybėmis. Ir šis 
Amerikos vyriausybės žy
gis įrodo, kad Rusija pa
vergė nepriklausomą Lie
tuvą.

Kada Lietuvai buvo leis
ta valdyti dalis Vilniaus 
krašto, lietuviškieji komu
nistai siuntė Stalinui pa
dėkos laiškus, kad “Vilnių 
grąžinęs Lietuvai”. Dabar
jie siunčia Stalinui sveiki- žmonėms, bet visą iš jų a- 
nimus ir dėkojimus, kad. tėmė ir padarė juos vals- 
jis visą Lietuvą užgrobė ir|tybės vergais.

v •jos gyventojus žiauriai te
rorizuoja. Kaip sveiko pro
to žmonės galėtų tokias 
nesąmones daryti?

Komunistai meluoja. Jų 
laikraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis” skelbė, kad Lietu
vai gręsią pavojus iš Vo
kietijos pusės ir esą tik 
reikia džiaugtis, kad so
vietų Rusija ją “išgelbė
jo”. Bet Maskvos komunis
tų laikraštis “Pravda”, lie
pos 23 d. rašo, kad Angli
ja rengėsi užpulti Latviją, 
Estiją ir Lietuvą ir, kac 
sovietų Rusija jas “išgel
bėjus” nuo tos nelaimės. 
Meluoja, tik šį sykį nesusi
tarę.

Komunistai meluoja. Jie 
šaukia, kad dabar, po Sta
lino diktatūra, Lietuvos 
darbo žmonės turės laisvę 
ir geriausį gyvenimą. Ko
munistai gerai žino, koks 
yra Rusijos, Ukrainos, 

j Gruzinijos ir Lenkijos dar- 
bo žmonių gyvenimas. Jie 
žino, kad komunizmas ne 
tik nieko nedavė darbo

Yra lietuvių norinčių pasmaugt Lietuvą. —
Tai parsidavėliai, aklieji savanaudžiai: — 
Jie atkreipė į mus maskolišką šautuvą, 
Jie nor suteikt mirtinį smūgį mūsų liaudžiai.

Seniai jie rusiško deguto pasigenda,
Jie su skausmu stebėj’ lietuvių atgimimą,
Jie į nelaisvės saitą lenkia klusnų sprandą 
Ir pareigas vergų didžiausiu noru ima.

Ilgoku liežuviu dvi užduotis atlieka:
Ir šmeižia saviškius, ir laižo ponų batą,
Ir bolševikiško kabliuko ryja slieką,
Ir savo artimams pinkles vylingas stato.

Kas jiems tėvai, tėvynė, broliai ir sesutės?
Kas jiems kalba gimtoji, pasakos ir dainos!
Jų išdavikiška mintis, tarytum šuo pasiutęs, 
Seilioja saviškius, pagarbina vien Kainus.

Dabar mūs Lietuva sudaro klaikų vaizdą: 
Jos gerklę kietos azijatų replės smaugia, 
Gi iš vidaus jai nor suduot mirtiną žaizdą 
Įžūlūs išdavikai, jos globoj išaugę.

Bet lietuvių tauta, jau laisvėj sustiprėjus, 
Nebepakęs kacapiškos “kultūros” varžtų. 
Paneigs ji skurdo, bado ir tamsos kūrėjus: — 
Gi išdavikai susilauks teisingo keršto.

Udarnikas.

k imą baigtą ir visus atsto
vus liepė uždaryti į kalėji
mą.

Odesoje komunistai bu
vo uždėję darbininkams 
mokėti didelius mokesčius. 
Kada žmonės atsisakė pa
skirtą mokesnį mokėti, tai į 
komunistai suvarė juos į: 
laivą ir išvežė į jūros gilu
mą. Čia jie užrišo žmo
nėms ant kaklų didelius 
akmenis ir sumetė į van
denį. šį atsitikimą apsakė 
A. Denner, iš Chicago, III., 
kuris tuo metu Odesoje at
stovavo Internacional 
Harvester kompaniją.

Kiek nekaltų žmonių bu
vo nužudyta Rusijoje tik- mą?

rai negalima pasakyti, 
tiek yra žinoma, kad už 
kiekvieną pasipriešinimą 
valdžiai, ar už nužudymą 
vieno komisaro, tūkstan
čiai nekaltų darbininkų 
lieka sušaudyti. Štai “Iz- 
vestia” spal. 6 d. 1918 m. 
rašė: “Penzoje buvo nužu
dytas mūsų draugas Ego- 
rovas. Už tai sušaudyta 
150 kontrarevoliucionie- 
rių”. Tie žmonės net neži
nojo už ką jie sušaudomi. 
Komunizmas Rusijoje pa

silaiko žudymais ir žmo
nių kankinimais. Kodėl 
lietuviškieji komunistai 
nepasako tiesos apie Rusi
jos darbo žmonių gyveni-

Stalino Priedas

prie komunistų 
Kai jūs žinote,

Jai rūpėjo suimti visus 
laukų javus ir parduoti 
grūdus užsienyje, kad ga
lėtų pirkti daugiau mašinų 
ir karo ginklų. Visai mažas 
skaičius darbininkų tepri
klauso 
partijos,
partija turi aprubežiavus 
narių skaičių. Kurie darbi
ninkai yra partijos nariai, 
tie fabrikuose ar ūkyse y- 
ra darbų prižiūrėtojai. So
vietų Rusijoje darbo žmo
nių gyvenimas dabar yra 
daug sunkesnis, negu buvo 
prie caro. Fabrikų darbi
ninkai yra sugrūsti gyven
ti j vieną didelę lūšną. Daž
niausia toki pastogė yra a- 
pie 800 pėdų ilgumo ir 15 
ar 20 pėdų platumo. C— ...^ 
gyvena apie 500 darbinin- sipirkti 

p • — ______ a_________ • :

Gyvenimo Sunkumai
Kuris iš Amerikos darbi

ninkų norėtų tokios “lais
vės”, kokia yra Rusijoje? 
“Aš aplankiau vieną fabri
ką ir tenai mačiau iškaby- 
tus darbininkams įspėji
mus; tie, kurie nuo rugsė
jo pirmos dienos nepadirbs 
į dieną kiek yra įsakyta, 
bus pašalinti be jokio pa
siteisinimo”. (Andre Gide: 
Afterthoughts of the US 
SR. pusi. 134).

Rusijos darbo žmonės y- 
ra pavergti, paniekinti ir 
išnaudojami. Komisarai 
gauna po 10,000 rublių į 
mėnesį, gi darbininkai pa
liekami badauti. Darbi
ninkų algos yra mažos. 
Kada darbo fabrikuose nė
ra, darbininkai atleidžia
mi ir jie lieka be jokio at
lyginimo. Valstybė nesirū
pina jų likimu. Darbinin
kas sulaukęs 65 metų am
žiaus ir išdirbęs fabrike ar 
prie ūkio darbų 25 metus, 
gaunąs 37 rublių į mėnesį 
pensijos. Bet komisarų 
našlės gauna nuo 250 iki 
1000 rublių į mėnesį pensi
jos, gauna visam amžiui 
pragyvenimui namus. Ru-;toji policija nužudė. Darbo 
sijoje gerai gyvena komi-'žmonės Rusijoje neturi nei 
sarai, bet labai vargingai 
darbo žmonės.

Sir Walter Citrine, Lon
dono darbininkų partijos 
sekretorius, 1936 metais, 
važiavo į Rusiją pasi
džiaugti komunizmo roju
mi, bet sugrįžęs tarė: “Aš 
mačiau žmones gyvenant 
lūšnose, kokiose mes net 
gyvulių nelaikytumėm. 
Tie dalykai mane sudrebi
no”. (Sir Walter Citrine: 
I Search for Truth”).

Aleksi Liberov, iš Rusi
jos pabėgęs komunistas 
sako: “Neretas atsitikimas 
buvo matyti Ukrainoje iš
badėjusius žmones, kovo
jant už nudvėsusį šunį. 
Žmonės badu mirė. Komu
nistų valdžia apie žmonių mirtis. Ta policija už savo 
padėtį ir vargą nesirūpino, darbus niekam nėra atsa-

žmonėms 15 dolerių į sa
vaitę, pasakyk, kad jis tu
rės dirbti tik 40 ar 44 va
landas į savaitę, kad jis 
galės turėti savo kambarį, 
nusipirkti kiaušinių, svies
to, duonos ir pieno, pasa
kyk jam tai, o pamatysi, 
kad 150 milijonų bėgs va
žiuoti į Ameriką. Bet iš 
Rusijos išvažiavimo darbi- 

Jninkams nėra. Jei kam pa- 
Jsiseka iš Rusijos pabėgti, 
tas komunizmo ant visa
dos išsižada. Vargingiau- 
siej i žmonės pasauly yra 
Rusijos darbo 
(Aleksi Iiberov, 
Communist”).

“Aš mačiau

žmonės”. 
“I was a

eiles žmo- 
Čiajnių stovint ir laukiant nu- 

i neprinokusių o- 
kų, vyrai ir moterys kar- buolių ir supuvusių vynuo- 
tu. Jų valgis susideda iš gių, kokių mes čia Ameri- 
juodos duonos, kopūstų koje net ir gyvuliams ne- 
sriubos ir košės. Kuriems duodame ėsti. Rusijoje yra 
pasiseka pasirinkti sudžiū-'didelis trūkumas maisto, o 
vusių daržovių lapų, tie pa-{ kiek jo yra, jis prasčiau- 
sidaro arbatos. Cukraus ir.sias”. (Dr. Frediric Sie- 
pieno beveik visai nėra, denburg: “I Saw Soviet 
Pažadėk Rusijos darbo Russia”).

įmonių Žudymai
Vargo ir bado prispausti 

darbininkai Rusijoje nega
li kritikuoti vyriausybės, 
pareikšti savo reikalavi
mus. Jei kas išdrįsta pa
reikšti nepasiteikinimą, 
tas apšaukiamas “valsty
bės priešu” ir yra sušau
dytas, arba ištremtas į Si- 
biriją. Komunizmas Rusi
joje pasilaiko žiaurumo ir 
žudymo priemonėmis. Mi
lijonus žmonių, kurie ne
sutiko su komunizmo vy
riausybės įsakymais, slap- 
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gali gauti darbo. Komisa
rai ir darbų prižiūrėtojai 
gali įrašyti į darbininko 
knygutę taip, kad jis nie
kur daugiau darbo negalė
tų gauti. Visa tai atrodo la
bai žiauru ir nežmoniška. 
Bet nereikia užmiršti, kad 
žmonės, kurie išsižadėjo 
Dievo, išsižadėjo ir artimo 
meilės, padorumo ir žmo
niškumo. Komunizmo pla
tintojas Lunačarsky pasa
kė: “Šalin su artimo meile, 
mums reikia neapykantos. 
Mes turime išmokti kaip 
neapkęsti, nes tik taip mes 
užvaldysime pasaulį”.

Birželio mėnesį, 1940 m. 
Stalinas vėl įsakė, kad dar
bininkai 
valandas 
ginimo. 
Rusijoje,
turi dirbti, ką dirbti, 
padirbti, 
dirbti ir kokį atlyginimą 
gauti. Patys darbininkai 
neturi jokios laisvės; už 
menkiausį pasipriešinimą 
gręsia sušaudymas. Stali
nas labiau apsunkino dar
bininkų gyvenimą, nekaip 
buvo prie Lenino. Ir fak
tas yra, kad Rusija yra 
“ubagynas” ir darbo žmo
nių vergijos kraštas.

Kaikurie komunistai pa
sakys, kad seniau gal ir 
buvo sunku darbininkams 
Rusijoje, bet dabar jau ne- 
taip. Dabar Stalino konsti
tucija duoda laisvę ir už
tikrina pragyvenimą. Ta
čiau faktas yra tas, Stali
no konstitucija daug ką 
žmonėms žada, bet Stali
nas neduoda. Štai įrody
mas.

The Boston Herald, sau
sio 16 d. 1939 rašo: “Rusi
jos darbininkai fabrikuose 
uždirbo į savaitę $11 dole
rių. Bet tai buvo 1938 me
tais. šiais metais Stalinas 
įsakė sumažinti darbinin
kams algas, ir jie tegauna 
$9.90 į savaitę. Stalinas tai 
įvedęs, nes darbininkai 
mažai tepadirba darbų. 
Jiems buvo tikrinama, kad 
jei sunkiai ir už mažiau 
dirbs, tai greitu laiku tu
rės lengvą ir gerą pragyve
nimą. Bet darbininkai pa
matė, kad tai buvo tuščias 
prižadas”.

Vėliau, 1939 metais, Sta
linas pareikalavo, kad dar
bininkai padirbtų 25 nuo
šimčių daugiau darbo, ne
gu iki šiol. Kurie darbinin
kai nepadirbs kiek yra įsa
kyta kiekvieną dieną bus 
atleisti nuo darbų. Jei dar
bininkas pasivėlins 20 mi
nučių į darbą, jis bus pa
šalintas. Visiems darbinin
kams įvestos darbo kny
gutės, kuriose smulkme
niškai surašoma darbinin
ko gyvenimo istorija. Be 
tos knygutės jis niekur ne-

I

kinga. Komunistų laikraš
tis ‘Severnaja Kommuna’, 
rūgs. 16 d. 1918 m. prane
šė, kad Borisoglebsko mie
ste, už bandymą priešintis 
sovietų valdžiai sušaudyta 
devyni žmonės.

Knygoje: The Russian 
Democracy, pusi. 23, pasa
kyta, kad birželio mėnesį, 
1918 m. Sizranio mieste 
bolševikai sušaudė 23 dar
bininkus. Iš jų šeši buvo 
atrasti dar gyvi po jų žu
vusių
Kaime Semenicha komu
nistai sušaudė virš 100

draugų lavonais.

nei teisių daryti! jaunų kaimiečių, kurie iš- ttiia vinį laibmaJ J •_ 2*_______ _________ _

ginklų, nei teisių daryti! jaunų kaimiečių, kurie iš- 
susirinkimus, nei laikraš- drįso jiems priešintis, o 
čių, kuriuose galėtų pa-Į tėvus privertė kasti duo- 
skelbti pasauliui apie savo bes ir savo nužudytus su
vargus, nei žodžių laisvės,1 nūs palaidoti.
o mažuma, tai yra, komu-| “Izvestia”, rūgs. 19 d. 

kad Lenin-
o mažuma, tai yra, komu
nistų partija galingai apsi-' 1918 m. rašė, 
ginklavus išlaiko vergijoje grado apskričio komitetas 
milijonus gyventojų.

Iš pradžios, žmonės pa
ragavę komunizmo rojaus, 
norėjo jo nusikratyti; pra
sidėjo sukilimai darbinin
kų ir kaimiečių prieš ko
munistus. Bet tie sukili
mai buvo sulaikyti baisiu 
kraujo praliejimu.

Visur buvo sudaryta če
ką, arba slaptoji policija, 
kurios valiai buvo pavesta 
žmonių turtai, gyvybė ar

suareštavęs 6220 žmonių, 
o 800 sušaudė. “Izvestia”, 
lapkr. 5 d. 1918 m. rašė, 
kad Kirsanovo apskrityje 
įvyko sukilimas. Darbinin
kai šaukė: “Šalin sovietai”. 
Sovietų kariuomenė suki
limą nutildė. Liepos 23 d. 
1918 m. Leningrade susi
rinko darbininkų atstovai 
iš vienuolikos miestų nuo 
darbininkų organizacijų. 
Atstovai buvo nepalankūs 
komunistų valdžiai, tai ko
munistai paskelbė susirin-

turi dirbti ilgas 
be didesnio atly- 
Valstybė nustato 
kur darbininkas 

kiek
kiek valandų

Į

Pasirengė Jungtinių Val
stybių ginkluotoms jė
goms vadovauti. Viršuj — 
Brigados Generolas Char
les Scott ir žemiau — Bri
gados Generolas Bruce 
Magruder.

Klausimai Komunistams
Jei Rusijoje darbo žmo

nės turi laisvę, kodėl už 
nesutikimą dirbti komu
nistinei valstybei jie yra 
ištremiami, arba sušaudo
mi, kaip rašė Pravda, 
gruod. 2, 1932 m.?

Jei Rusijoje darbo žmo
nės turi laisvę, kodėl išlei
stas įstatymas, kad politi
niai nusikaltėliai bus, be 
apsiginimo teisės, pasmer
kti, kaip rašė Izvestia, vas. 
12 d. 1936 m.?

Jei Rusijoje darbo žmo
nės turi laisvę ir laimingą 
gyvenimą, kodėl lietuviš
kieji komunistai nevažiuo
ja ten gyventi bent metus 
ar kitus? T.

Kanada Ir Jung. Valstybės

Klausimas — Praneškite 
kaip Kanada lyginasi su 
Jung. Valstybėmis?

Atsakymas — Jung. Val
stybės, su teritorijoms ir 
pavaldinystėms, apima 
3,738,395 ketvirtaines my
lias. Pagal 1930 m. gyven
tojų suskaitymą, gyvento
jų buvo 137,008,438.

Kanada apima 3,694,863 
ketvirtaines mylias su 24, 
500 mylių pakraščio linija, 
ir 3,000 mylių rubežių su 
Jung. Valstybėmis. Kana
da 1931 m. gyventojų tu
rėjo 1,376,786. FLIS.
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NORWOOD, MASS.

kas girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

Sekmadienį, liepos 28 d. LDS 
Naujos Anglijos apskričio suva
žiavime, Montello, Mass., daly
vavo kleb. kun. S. Kneižis, pp. 
Vincas Kudirka, Jonas Aiduko- 
nis, Pranas Kudirka ir Antanas 
F. Kneižys.

Pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
atostogų pp. Daleliai. Jie aplan
kė Pennsylvanijos, New Yorko 
ir New Jersey kaikurias lietu
vių kolonijas. Turėjo progą pa
matyti kasyklas. Pasakojo, kad 
Pittstone kaikurie namai, kurie 
stovi virš kasyklų pakrypę dėl 
žemės slinkimo. Parsivežė gra
žių įspūdžių.

I

1

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 5 d., parapijos svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Visos 
narės kviečiamos dalyvautu Y- 
ra daug svarbių dalykų apkal
bėti. Valdyba.

Washington, Blvd. Čia veik vi
sados būna svečių iš tolimų val
stybių, taip ir dabar pasitaikė 
proga turėti žymių svečių, ir jie 
pagelbėjo sudaryti vietiniams 
gražią programą. Solo sudaina
vo ponia Janišauskienė iš Chi- 
cago, jai akompanavo p-nas 
Janišauskas. Dainelę duetu su
dainavo juodu abu ir net po du 
kartus buvo iššaukti scenon su
sirinkusių pakartoti. Pianu so
lo atskirai labai gabiai atliko 
p-nia Kybartienė ir p-lė Biels- 
kiūtė.

Taip pat solo padainavo jau
nuolis Mišenukas, kuriam a- 
kompanavo p. Kybartienė. Po j 
to prasidėjo kalbos. Pirmas kal
bėjo profesorius K. Pakštas, pa
liesdamas vakaro tikslą, Lietu
vos praeitį ir dabartį, stipriai 
pabrėždamas, kad Lietuva išsi- 
liuosuos iš pc šios žiaurios azi
jatų vergijos ir bus vėl laisva, 
nepriklausoma kaip buvo, o gal 
dar stipresnė, nes bus užsigrū
dinusi savo pergyvenimo ir pa
tyrimų. Diktatoriai bus pa
smerkti ir jų galybė sutriuškin
ta, o žmonija atgaus tikrąją 
žmogui prideramąją laisvę. Po 
to jau besiorganizuojąs vietos 
choras kartu su visais sudaina
vo porą liaudies dainelių.

Po to kalbėjo p-nas Rimavi- 
čius, Columbia Universiteto 
profesorius, atvykęs iš rytinių 
valstybių, jis taip pat palietė 
lietuvybės klausimus, bet kal
bėjo angliškai, neva, dėl čia au
gusių, kurių veik nebuvo, nes 
čia jaunimas į tokius susirinki
mus nesilanko, nes nemoka lie
tuvių kalbos. Vakaro vedėju 
bu\o p-nas Malinauskas, kuris 
po to perskaitė dvi rezoliucijas 
— angliškai ir lietuviškai, ku
rias vienbalsiai priėmė ir nuta- 

i rė pasiųsti šios šalies Vyriausy- 
; bei ir Lietuvos atstovybei ir 
• spaudai, prašant, kad Vyriausy

be neužgirtų ir nepripažintų tą 
dabartinį Lietuvos užgrobimą 
neteisėtu būdu ir prieš visų gy
ventojų valią. Tas rezoliucijas 
priimant, nors viešai niekas ne
pasirodė prieš, bet buvo matyt, 
kai kuriems tas nepatiko. Po to 
prelatas Julius Macijauskas, 
kurio dėka šis vakarėlis buvo 
surengtas, paaiškino tikslą to 
viso, nes jis čia atsilankęs nori

Paveikslas, kuris parodo, kaip vyksta jaunuolių - savanorių registra
cija, kurie įstoja į Jungtinių Valstybių kariuomenę. Šis vaizdas yra imtas 
laive Illinois, kurie stovėjo Hudson River, New York’e.

Detroite oras praeitą savaitę ’ parke, kurį surengė Seserys 
buvo labai šiltas, galima sakyti, I Pranciškietės, kurios darbuoja- 
karštas, ir taip laikėsi per visą ■ si Šv. Antano parapijoj. Sesutės 
savaitę. Pabaigoje savaitės taip1 sunkiai dirba, kad galėtų pri- 
užsigrūdę buvo visi keliai auto
mobiliais, kad vos buvo galima 
važuoti ir iš to įvyko nemažai 
susitrenk imu.

Darbai pusėtinai gerai eina ir 
kaikuriose dirbtuvėse trūksta 
amatininkų, ypatingai “toolma- 
ker’ių. Tie amatininkai uždirba 
labai gerą mokestį, bet kad jų 
daugumas darbo esą dėl kariuo
menės, tie darbininkai turi būti 
piliečiai; arba turi pristatyti 
savo metrukus ir dėl savęs reko
mendacijas nuo pažįstamų ypa
tų. Kuris prisipažįsta, kad ko
munistas*, to visiškai nepriima į 
darbą.

siųsti nors keletą dolerių į savo 
vienuolyną, kur statosi naujas 
patalpas mokyklai. Detroite 
visi gerai parėmė Sesutes. Jos 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie jų pikniko pa- 
.sekmingumo. Linkime seselėms 
didžiausio pasisekimo.

Šią savaitę atlankė Šv. Petro 
parapijos kleboną kun. Venikai- 
tis, vikaras, Šv. Petro ir Povilo 
parap. Gr. Rapids. Kun. Veni- 
kaitis yra pasižymėjęs savo 
darbštumu ir mandagu ir yra 
parapijiečių mylimas.

Federacijos skyriaus susirin
kimas įvyko penktadienį, liepos 
26 d., parapijos svetainėje. Prie 
Federacijos priklauso visos ka
talikiškos draugijos, viso 15 
draugijų. Federacijos atstovai 
plačiai svarstė Lietuvos padėtį. 
Priėmė protesto rezoliuciją 
prieš jos agentus lietuvius ko
munistus; nutarė pasiųsti pasi
tenkinimo laišką Jung. Valsty
bių vyriausybei už tai, kad ji 
įšaldė Lietuvos turtą šioje ša
lyje, nepripažino sovietų Rusi
jos grobio ir pripažino Lietuvos 
atstovus, kurie atstovavo Lie
tuvą prieš sovietų Rusijos už
grobimą. ; * - .

Nutarė ruošti masinį lietuvių 
mitingą prie pirmos progos, ka
da jau bus vėsesnis oras. Gal 
tada jau turėsime iš Lietuvos 
atbėgėlių, kurie mums gyvu žo
džiu išaiškins Lietuvos padėtį.

Dabar Federacija nutarė, kad 
visų draugijų atstovai savo 
draugijų susirinkimuose para
gintų draugijas priimti protes
to rezoliucijas prieš sovietų Ru
siją, pareikšdamos, kad jos 
stovi už laisvę ir nepriklauso
mą Lietuvą, ir pasižada remti 
kovą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

. Tuo ir užsibaigė susirinkimas, i pasidarbuoti dėl vietos lietuvių, 
CSN.. dėl jų doros ir sielos labo kas 

j čia jau seniai reikalinga. Yra 
j norima suorganizuoti lietuvių 
j parapija, kad turėtų kokį nors 
centrą, kurio iki šiolei čia nebu
vo ir patys lietuviai čia, neturė
dami jokio centro sueiti, buvo 
pakrikę ir vieni kitų nežino, ne
pažįsta, nors čia jau ir ilgus

LOS ANGELES, CAL
Čia liepos 21 dieną, vakare 7 

vai., įvyko lietuvių vakarėlis, 
su įvairiais pamarginimais: dai
nomis, muzika ir prakalbomis. 
Šv. Povilo par. salėj. 4112 W.

Į How They’re Ekctrically Timed

Sheldon Fairbanks. Wondcrland Raciną Executive. demonstrates to 
Ernest W. Soucy and Edward M. Gallaghcr, ncw officers of the Re vėre 
Racintr Association. how the Electnc Eye at the Beach track works. as 
,wo young greyhound reeruits look on. This modern device automatically 
cJocks the greyhouncb as thej break the beam of light direetly on the

metus gyvena.
Per tai čia visame kame jie 

atsilikę, pamiršę, kai kurie net 
savo tautą, savo tėvyne mažai 
besirūpina, o apie jų sielos ger- 
jūvį, tai jau ką ir bekalbėti, 
taip atšalę nuo tikrosios artimo 
meilės, kad reikia stebėtis. Kuo
met žmogus nustoja tikrosios 
Tiesos, tai yra Dievo meilės, 
tuomet savaime netenka nei 
savo artimo meilės, nes tie da
lykai vienas kitą riša ir žmogų 
gaivina. Jei žmogaus sielos 
jausmai yra surišti su Dievo 
meilės jausmais, 
gus yra toksai, 
žmogui reikia būti.

Gal išauš dienelė ir po truputį 
atsipeikės mūsų broliai ir pra
dės kada nors gyventi kaip tik
ri Lietuvos sūnūs, ir gaivins lie
tuvybę tarpe savųjų. Kas savo 
tautą, ir savo kalbą gerbia, tą 
visados ir kiti gerbia. Gerb. pre
latas, paaiškinęs tikslą prašė 
visų kas kuo gali prisidėti prie 
to darbo. Laikinai jis yra ga
vęs vietą svetimtaučių Šv. Po
vilo parapijos bažnytiniame 
skiepe, kuris yra gana gražiai 
įrengtas. Ten gali būti salė ir 
bažnyčia, kurioj ir laiko dabar 
pamaldas ir visas bažnytines a- 
peigas atlieka. Bet toliau gal 
kaip nors susidarys daugiau, 
atsiras gerų tėvynainių, ir turi
ma vilties, kad ateitis bus švie
sesnė.

Laimingos kloties visiems ir 
, gerų norų žmonėms, dėl savo 

geroves. J. K. Mikas.

Lietuvos gyventojų yra priešin
gi;

Todėl, mes žmoniškumo ir tei
sybės vardu griežtai protestuo- 
jam prieš rusų įsiveržimą Lietu
von ir prieš taip žiaurų ir ne
žmonišką jų elgesį su Lietuvos 
Respublikos gyventojais. Mes 
kreipiamės į savo Jungtinių 
Amerikos Valstybių Vyriausy- 

Ibę, prašydami, kad užtartų Lie- 
' tuvos nepriklausomybės reika
lus ir kad niekuomet Lietuvos 
užgrobimą nepripažintų.

Susirinkimas toliau nutarė ir
tuomet žmo- įgaliojo pirmininką ir raštinin- 
kokiu tikrai Į ką šios rezoliucijos nuorašą pa- 

| siųsti Amerikos Valstybių Vy
riausybei, Lietuvos Pasiuntiny
bei Washington, D. C. ir spau
dai.

Pranešama, kad prelatas J. 
Macijauskas permainė savo gy
venimo butą. Dabartinis jo ant
rašas yra: 1926 S. Bronson 
Avė., Los Angeles, Calif. Tele
fonas — Rochester 6039.

Prelatas dabar gyvena netoli Į 
Šv. Povilo parap. bažnyčios, ku-l 
rios skiepe (svetainėje) sekma
dieniais 9 v. 30 m. laiko lietu
viams pamaldas.

Šv. Povilo parap. bažnyčia y- 
ra: 4112 W. Wasnington Blvd.

Veliuonos parapijos, Kauno ap
skričio. Kun. K. Vasys suteikė 
jiems Moterystės Sakramentą 
1915 m. neseniai įsteigtoje Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje. Jų 
intencijai, sukaktuvių proga 
bus atnašaujamos šv. mišios 
rugp. 4, Suma. Jubiliejatas ne- 
sveikuoja ir yra New Haven li
goninėje. Linkime greitai pa
sveikti. Jie augina tris vaikus: 
Nataliją, Benediktą ir Elgį. Jie 
eina mokslus ir siekia geresnio 
darbo.

Sveikiname sukaktuvių pro
ga. Bobutė Marijona.

Vienybėje Galybė 
Lietuviams Katalikams

A. J. Malinauskas,
Pirmininkas, 

4644 Moscot St. 
■J. M. Strongis, 

Sekretorius, 
815 W. Knoll Dr.

WESTFIEU>, MASS.
Jubiliejiniai Metai

Sveikiname Antaną ir Veroni
ką Gecevičius, gyv. 7 Park gat
vėje, kurie liepos 27 d. minėjo 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Liepos 28 d. visa šei
myna, per pirmąsias mišias, ku
rios buvo jų intencija, priėmė 
Šv. Komuniją. Moterystės Sa
kramentą jiems suteikė kun. K. 
Vasys 1915 metasi, tik keli mė
nesiai įsteigtoje Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje. Antanas ki
lęs iš Lietuvos iš Nedzingės pa
rapijos, Vilniaus krašto. Veroni
ka iš Nemonaičių parapijos, 
taipgi Vilniaus krašto. Jiedu y- 
ra geri parapijiečiai ir turi savo 
namą. Taipgi priklauso prie ke
lių draugijų ir Piliečių klubo.

Jie augina gražią šeimynėlę, 
būtent; Antaną, Alfonsą, Vero
niką ir Anelę. Visi vaikai eina 
mokslus, o vyresnysis jau dir
ba. Ilgiausių metų visiems.

Sekančios rezoliucijos tapo 
vienbalsiai priimtos Mass-Mitin- 
gc liepos mėnesio 21 d., 1940 m.

Mes. lietuvių kilmės Jungti
nių Amerikos Valstybių pilie
čiai. susirinkę š. m. liepos mė
nesio 21 d. salėje 4112 W. Wa- 
shington Blvd. Los Angeles. 
California, svarstėm Lietuvos 
Respublikos likimą, ir nutarėm 
sekančiai:

Kadangi Lietuvon įsiveržusi 
Rusijos Sovietų kariuomenė už
simojo Lietuvos nepriklauso
mybę pavergti ir jau ardo Lie
tuvos kultūrines, tikybines ir c- 
konomines organizacijas, perse
kioja ramius gyventojus ir kėsi
nasi jų nuosavybę pagrobti;

Kadangi įsiveržę rusai savo 
pragaištingus užsimojimus vy
kina falsifikuotais rinkimais, 
tverdami Lietuvoje komunistų 
partiją, kuriai 95 nuošimčiai

Rugp. 18, atsibus Beechnut 
Grove didelis suvienytų draugi
jų Šv. Petro parapijos piknikas. 
Draugijos kviečia, netik šios 
kolonijos lietuvius, bet iš viso 
Detroito. Nepraleiskite 
progos, atsilankykite 
draugijų piknikam

Praeitą sekmadienį, 
milžiniškas piknikas

Kartas nuo karto mes skaito
me apie susirinkimus čia ir ten 
lietuvių kolonijose, kurias veda 
Stalino patriotai, komunistai 
lietuviai. Mes Westfielde džiau
giamės, kad tokio plauko as
mens čia neatsilanko. Jie be a- 
bėjonės labai geistų čia pribūti, 

■bet negalima. Mes mokame kaip 
tokius svečius priimti. Mūsų 
tikslas, kaip ištikimų Bažnyčios 
vaikų yra statyti, o ne griauti 
visa, kas gera ir šventa. Labai 
geidžiama, kad ir kitose koloni
jose lietuviai nesnaustų ir ne
leistų komunistams viską, kas 
brangu griauti po jų pačių a- 
kių. Parodykime, kad gerų žmo
nių vienybėje yra galybė prieš 
pragaro vartus ir šėtono šali
ninkus.

Į

Šio6
Petrinių

atsibuvo 
Liberty

. Šią savaitę šios parapijos So- 
dalicija turės savo išvyką prie 
ežero, kuri randasi p. Baranau
skų rezidencijoj, šios merginos 
išstisus metus uoliai darbuojasi 
parapijoj. Jų choras labai ge
ras ir jos nesigaili laiko prakti
koms ir bažnyčioje visuomet 
gražiai pagieda. Linkime pra- 

1 leisti linksmai kelių dienų atos
togas.

Worcester, Mass.
$v. Kazimiero Parapija
Pranešimas LDS nariams

LDS 7-tos kuopos susirinki
mas įvyks rugpiūčio 2 d., penk
tadienį, 8 vai. vakare, Šv. Kazi
miero parap. bažnyčios svetai
nėje, 41 Providence St. Susirin
kime bus svarstoma Lietuvos ir 
kuopos pikniko reikalai, kuris 
įvyks rugsėjo - September 1 d., 
sekmadienį prie Labor Day. Vi
si nariai malonėkite skaitlingai 
atsilankyti. Kviečiami ir sve
čiai. Taip pat kurie neužsimokė
jote už “Darbininką”, greitai 
malonėkite atsilyginti.

rai jautėsi ir smagiai pasilinks
mino. Draugijai liko ir pelno. 
Draugija nuoširdžiai dėkoja 
kleb. kun. A. Petraičiui už pa
garsinimą bažnyčioje ir visiems 
aukotojams bei darbininkams, 
kurie taip daug ir nuoširdžiai 
dėl draugijos pasidarbavo. Šv. 
Vardo Jėzaus Dr-ja nuoširdžiai 
dar kartą visiems dėkoja.

V. Borisas.

Šv. Vardo Jėzaus Draugija tu
rėjo savo išvažiavimą į Mairo
nio parką. Išvažiavime visi ge-

HAVERHILL, MASS.

Aleksandras Minkus iš Hart
fordo atostogauja pas savo tė
velius, 22 Mechanic gatvėje. Su 
savo motina išvažiuoja į New- 
ark, N. J. svečiuotis pas p. Sku
bus.

Patrikas Jutkus, 161 Meadow 
gatvės išvažiavo į Detroit, Mi- 
chigan. Sako gauti darbo ir 
mano apsigyventi. Tenai dirbs 
prie automobilių.

Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kuri tik tais 
įsisteigė. Abudu iš Lie- 
iš Veliuonos parapijos, 
apskr. Jeronimo tėvai

25 METŲ SUKAKTUVĖS
Jeronimas ir Antanina Urbai- 

čiai, gyv. 19 Parkside Avė rug
piūčio 3 d. minės vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktuves. 
Moterystės Sakramentą suteikė 
kun. K. Vasys, 
parap. 
metais 
tuvos 
Kauno
mirė, o Antaninos motina, Ona 
Atkočaitienč, dar geroje sveika
toje gyvena 92 White gatvėje. 
Jų intencija šv. mišios bus atna
šaujamos rugp. 5 d. Turi sūnų 
Karolį Pranciškų, kuris studi
juoja orlaivininkystės mokslus.

Ilgiausių metų jubiliejatams!

Liepos 27 d. lietuvių katalikų 
Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, 
kuri yra globoje Šv. Ritos pa-Į 
rapijos bažnyčios klebono kun. 
John W. Spencer įvyko 
riaus pašventinimas. Jį 
kun. Spencer šeštadienio

i '

Liepos 28 d. įvyko ta 
bankietas pagerbti kleboną ku
nigą Spencer ir jo asistentą ku
nigą Daunį. Bankiete dalyvavo 
patys parapijos bažnyčių šeimi
ninkai: kun. John W. Spencer 
ir kun. Fr. Daunis, kuris ir pats 
buvo bankieto vedėjas, daug ki
tų parapijų dvasiškių ir daug 
pasauliečių.

Bankiete buvo pasakyta daug

1

Šv. Kazimiero parapijos 
Metinis Piknikas

Šv. Kazimiero parapijos milži
niškas metinis piknikas įvyks 
sekantį sekmadienį, tai yra rug
piūčio 4 dieną, Maironio parke. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti skaitlingai. Minėtos die
nos programa bus įvairi. Be to 
mūsų parapijos darbščios šeimi
ninkės visus atsilankiusius vai
šins skaniais valgiais ir gėri
mais. Bus muzika ir įvairūs lai
mėjimai. Nepamirškite dienos 
rugpiūčio 4, Maironio parke.

Raporteris.

alto’ Remkite tuos profesio- 
atiiko naius ir biznierius, kurie 
ryte.
proga

Remkite tuos profesio-
« • 9 • • • 9 _

savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Pranas Kišūnas šiomis dieno
mis sveiksta nuo nuodingo (poi- 
son ivy). Mes norime pasiklaus-J 
ti, kokia golf buvo žaidžiama, gra£jų kalbų ir įteikta daug do- 
kad galėjo pagauti “poison ivy” 
South Hampton, Mass. Linkime 
greitos sveikatos.

vanų. Reikia ypatingai pažymė
ti, kad žmonės nesigailėjo aukų 
ir jas duosniai aukojo savo ge
radariams kunigams ir bažny
čios reikalams.

Meninei programai vadovavo 
St.' muzikas Sakas, Lawrence Šv.

P-lei Valerijai Masaitytei bu
vo surengta “surprise shower” 
lietuvių salėje, William 
Daug draugių ir giminių atsi- Pranciškaus parap. vargoninin- 
lankč ir suteikė labai daug gra- j kas, ją išpildė Lowellio ir Law- 
žių dovanų dėl jos. Jos šliūbas rence lietuviai dainininkai-ės ir 
bus šį šeštadienį, rugpiūčio 3 d., muzikantai.
9 vai., Šv. Kazimiero par. bažny- j 

jčioje.

P-lė Alena Mereškiūtė rengia
si priimti Moterystes Sakra
mentą trumpoje ateityje, 
jos irgi buvo surengta
prise shower”. Surengta buvo

Ji

Dėl 
“sur-Sidabrinis Jubiliejus

Antanas ir Kazimiera Masai- 
čiai. gyv. 7 Hamlin Place, rugp. pas tėvelius namuose. 
3 d. minės 25 metų vedybų su- tekėti už Geatono Teodori.
kaktį. Abudu kilę iš Lietuvos iš * “Bobutė Marijona"

žada

Bankieto vedėjas 
kun. P. Daunis pažymėjo, kad 
lietuviai yra ištikrųjų duosnūs 
savo bažnyčiai, nes jų dovanos 
ir rezultatas naujo altoriaus pa
šventinimo.

Gražiai bankiete kalbėjo ir 
pats parapijos šeimininkas kleb. 
kun. W. Spencer sveikindamas 
ir palinkėdamas lietuviams gra
žiai veikti ir toliau kurti sau a- 
teitį. Koresp.

MHkuą Gate
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Pose Ootical Ca
Albert R. Barket

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

3t7 MAIN ST. Tel. t-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Malti St, Webster, Mass.
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Penktadienis, Rugpiūčio 2, 1940

LDS SIUDUy RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

10. Kalba Lietuvos Atstovui 
Girdvainiui

Spalių 18 d. 1939 m
Pone ministre, Mums laiminga ši diena, kuri po 

pertraukos meto išvysta Lietuvos Respublikos nepa
prastą pasiuntinį ir įgaliotą ministrą čia įteikiant ski
riamuosius raštus. Mes neabejojame, kad jūsų šalies 
katalikai šį įvykį sveikina su nuoširdžiu džiaugsmu ir 
giliu širdžių pritarimu.

Politinės Europos tvarkoje ir tautų tarpusavio 
nusiteikimuose vykstant dramatiškiems pasikeiti
mams, Lietuvių tauta ateina į Krikščionybės ^centrą 
patvirtinti savo ryžtingo prisirišimo toms prieder
mėms ir tikslams, kuriuos jai uždeda jos tautinė valia 
gyventi ir jos religinė tradicija.

Ši katalikiška tauta, visada taip artima Mūsų tė
viškai meilei ir Mūsų ganytojiškam rūpestingumui, 
šiandien čia įvykstančiame akte mato laimingą atei
ties laidą: tai ženklas, kad Lietuvos vyriausybės san
tykiai su Šv. Sostu įeina į naują tarpsnį, kuriame dar 
užsilikę klausimai, liečią Bažnyčios ir valstybės santy
kius, galės greitai rasti išminties ir teisingumo dvasio
je darnų sprendimą, palankų religinio gyvenimo augi
mui toje tautoje.

Pone ministre, pavadinote katalikybės avanpostu 
šiaurėje kraštą, kurio sūnus jūs esate ir kuriam tokio
se aukštose pareigose tarnaujate. Tie žodžiai, ištryškę 
iš lūpų, lygiu būdu kyla iš pačios jūsų krašto širdies, 
to krašto, kuris savo tradicija yra atsidavęs šv. Sostui.

Lietuvai tie žodžiai yra garbės ženklas. Juose pra
skamba ryžtingos valios balsas visada dvasioje ir išo
riniu pasirodymu, savo darbais pasilikti vertiems to 
ženklo ir to vaidmens, kuriuos tie žodžiai išreiškia, net 
jei būtinas atpildas už tokio idealo laikymąsi ir vykdy
mą turėtų būti auka.

' DARfeINtN’KAS 5

Visų Žmonių Gerove
Atsimindami savo pareigas, kaip vyriausiojo ga

nytojo. Mes neleisime, nebent Mūsų būtų prašoma, 
kad Mūsų veikimas, visados nukreiptas grynai į sielų 
išganymą, susidurtų su grynai laikiniais ginčais ir te
ritorinėmis rungtynėmis tarp valstybių.

Tačiau tos pačios Mūsų pareigos neleidžia Mums 
užmerkti akių, kada Europos paviršiuje iškyla nauji 
neišmatuojami pavojai, visuose pagrindiniuose bruo
žuose; tamsus Dievo priešų minties ir darbų šešėlis 
kasdieną vis labiau gresia ir artėja. Labiau negu ku
riuo kitu savo istorijos laikotarpiu, panašiomis aplin
kybėmis Krikščioniškojo paveldėjimo ir kultūros sau
gojimas ir gynimas būsimam Europos likimui ir kiek
vienos, didelės ar mažos tautos gerovei gauna lemian
čios reikšmės.

Tautų Geroves Pagrindas
Valstybė, kuri su kilniu pažiūrų aukštumu pripa

žįsta deramą laisvę plėsti ir Kristaus mokslą prakti
kuoti, drauge rengia dvasinės jėgos atsargas, kurio
mis ji galės su visu tikrumu remtis, kai ateis neramios 
ir sunkios valandos. Visur, kur Evangelijos mokslui 
duota pilna laisvė, Krikščioniškas jausmas apims ne 
tik piliečių sielas, bet taip pat ir įvairias viešojo gyve
nimo sritis. Ir juo labiau Krikščioniškas teisingumas, 
krikščioniškoji brolybė, krikščioniškoji meilė gaivins 
ir vadovaus atskiriems asmenims ir bendruomenei, 
juo labiau pačiose tautose ir santykiuose tarp tų tautų 
bus dvasinė atmosfera, kuri darys galimą, net ir leng
vą, daugelio klausimų sprendimą, kurie šiandien atro
do ar ent ir tikrai yra neišsprendžiami.

Jei dabartiniuose įvykiuose Krikščioniškos tautos 
Mums ypatingai rūpi, tai Mūsų sūnūs ir dukterys Lie
tuvoje gali suprasti, kaip dažnai Mes esame su jais. 
Mes taip pat esame su jais sujungti Mūsų nepalaužia
mo tikrumo dėl jų ištikimybės ir pasitikėjimo Dievu, 
kurio Visagalė parama gali susitaikinusiai, teisingu
mo, brolybės ir Krikščioniškojo pašaukimo minčiai 
atsidavusiai Europai atverti naujus kelius į pažangą 
ir gerovę.

Šito lūkesčio žadinami, Mes siunčiame Lietuvių 
tautai, — valdančiajai ir valdomajai, — Mūsų nuošir
dų sveikinimą; visiems jos vaikams, o ypač Jūsų Eks
celencijai, Mes maldaujame iš savo širdies gilumos 
kuo gausiausių Dievo malonių.

• v

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia proga Pijus XII taip nuoširdžiai kalbėjo apie

Lietuvą?
2. Ar Bažnyčia kišasi į grynai laikinius valstybių gin

čus? Kodėl ne?
3. Ar religiją sutvirtina valstybę? Kas būtinai reika

linga klausimų išsprendimui?

Darbininku Suvažiavimas Pa

Ragina Patriotiniai Nusiteikusius 
Lietuvius Nieko Bendra Neturėti 

Su Komunistais
Montello, Mass. * — Pe

reitą sekmadienį, liepos 28 
d., Šv. Roko lietuvių para
pijos svetainėje įvyko LDS 
Naujos Anglijos apskričio 
suvažiavimas. Dalyvavo 
31 atstovas iš 6 kuopų ir 
trys Centro Valdybos na
riai.

Suvažiavimą malda pra
dėjo vietinis klebonas ir 
LDS Centro pirmininkas 
kun. Jonas Švagždys.

Apskričio valdyba vien
balsiai užgirta vesti suva
žiavimą. Kadangi pirmi
ninko pareigas ėjo vice
pirmininkas p. Antanas 
Zaveckas, tai jis išrinktas 
vedėju, o jo pagelbininku 
išrinktas p. Vincas Kudir
ka. Raštininku buvo aps
kričio raštininkas p. Ta
rnas Verseskas. Taipgi da
lyvavo ir apskričio iždinin
kas p. Kazys Nadzeika.

Rezoliucijų ir mandatų 
komisiją sudarė šie: pp. 
Vladas Paulauskas, Stasys 
Griganavičius ir A. F. 
Kneižys. Knygų peržiūrė
jimo komisija, pp. Antanas 
Peldžius, Benediktas Ja
kutis ir Petras Radaitis.

Pirm. A. Zaveckas nuo
širdžiai sveikino suvažia
vusius atstovus ir palinkė
jo, kad suvažiavimas pri
imtų naudingus organiza
cijai įnešimus.

Pakvietė pasakyti kalbas 
LDS Centro pirm. kun. J. 
Švagždį ir LDS Centro se
kretorių - redaktorių p. A. 
F. Kneižį. Kiek vėliau at
vyko LDS Centro propa
gandos komisijos pirmi
ninkas kun. S. P. Kneižis, 
kuris pirmininko pakvies
tas taip pat pasakė turi
ningą kalbą.

Iš valdybos raportų pa
aiškėjo, kad apskritis ge
rai gyvuoja, turi nemažai 
pinigų.

Daugiausia laiko pašvęs
ta kalboms apie Lietuvos 
užgrobimą, Lietuvos išga
mas, kurie pagelbėjo so
vietams užgrobti Lietuvą.

Priimta rezoliucijos, 
smerkiančios sovietų Rusi
ją už Lietuvos užgrobimą, 
ir griežtai pasmerkė Lietu
vos ir šios šalies lietuvius 
komunistus, kurie džiau
giasi, kad Lietuva pateko 
sovietų vergijon. Suvažia
vimas karštai ragina visus 
patriotingai nusiteikusius 
lietuvius, draugijas nieko 
bendra neturėti su komu
nistų ir komunistuojan
čioms organizacijoms, ku
rios džiaugiasi, kad gruzi
nas, sovietų Rusijos dikta
torius Stalinas pagrobė 
Lietuvą ir Estiją; ragino 
įspėti visus darbininkus, 
kad jie nesiprenumeruotų 
jų laikraščių, neitų į ko
munistų ar komunistuo
jančių organizacijų paren
gimus. Vienu žodžiu, ragi
no skelbti boikotą Lietu
vos išgamoms, kurių di
džiausias troškimas yra 
pralieti tikrų lietuvių, ko
vojusių dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės, 
kraują; ragino neremti tų 
laikraščių ir radio progra
mų, kurios skelbia ir B. I. (Federal Bureau of

|kun. J. Švagždys ragino 
l darbininkus studijuoti 
darbininkų klausimą, koo
peratyvų idėją. Pasižadė
jo žiemos metu skaityti 
paskaitas apie kooperaci
ją. Kun. S. Kneižis taip pat 
ragino darbininkus geriau 
susipažinti su Katalikų 
Bažnyčios mokslu darbi
nį nkų klausimais.’

Suvažiavimas savo vadų 
paraginimus nuoširdžiai 
priėmė ir nutarė rudenį 
ruošti eilę koncertų su pa
skaitomis arba prakalbo
mis visose lietuvių koloni
jose savo apskrityje. Išrin
ko centralinę komisiją pa
ruošti koncertų ir paskai
tų programą. Į komisiją į- 
ėjo šie: pp. Vladas Pau- 

ilauskas, A. F. Kneižys, 
Vincas Kudirka, Antanas 
Zaveckas ir Antanas Pel
džius. Taip pat išrinko iš nepraneš 
kiekvienos kuopos po du 
atstovu, kurie darbuosis 
surengti koncertus savo ir 
kaimyninėse kolonijose.

Apskritis išrinko valdy
bą: pirm. Antanas Zavec
kas; vice-pirm. — Vladas 
Paulauskas; rašt. — Ta
rnas Verseskas; ižd. — Ka
zys Nadzeika.

Suvažiavimas praėjo pa
kilusia nuotaika.

Darbininkas.

I

skelbs komunistų ir komu
nistuojančių organizacijų 
parengimus.

Vienas atstovas priminė, 
kad vienos radio progra
mos vedėjas skelbia ne tik 
komunistų organizacijų 
parengimus, bet ir sovietų 
Rusijos komisarų sudary
tos valdžios Lietuvai ži
nias skelbia be jokių ko
mentarų. Kitas atstovas 
pažymėjo, kad viena Bos
tono draugija, kuri nešioja 
Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio vardą, kuri skai
tosi lietuviška tautinė 
draugija, suruošė bendrai 
SU komunistiniu choru 
pikniką. Tos tautinės 
draugijos valdyba pažemi
no draugijos gerą vardą, 
susidėdama > su Lietuvos 
nepriklausomybės prie
šais.

LDS Centro pirmininkas
I

i

I

I

1940 m. Ateivių Registravimo 
Įstatymas

Registravimas visų atei
vių Jung. Valstybėse pra
sidės rugsėjo 1 d., sulig p. 
Francis Biddle, Jung. Val
stybių Generalinio Proku
roro pranešimu.

Ateiviams, kurie įleisti 
pastoviam apsigyvenimui, 
laikas pratęstas iki pabai
gos metų. Ateiviai su laiki
nais leidimais, kurie ran
dasi Jung. Valstybėse rug
sėjo 1 d. privalo užsiregis
truoti per rugsėjo mėnesį, 
jeigu ketina čion pasilikti 
ilgiau, kaip 30 dienų.

Įstatymas liečia kiekvie
ną ateivį, visų tautybių, 
turintį 14 m. ar daugiau. 
Kiekvieną ateivį, kuris 
jaunesnis 14 m., privalo 
registruoti jo tėvas ar le
galis globėjas, šitų ateivių 
pirštų - anspauda nebus 
imama, sulaukę 14 m. am
žiaus, turės patys nueiti 
paštan ir užsiregistruoti ir 
pasiduoti pirštų - antspau
dos ėmimui.

Registravimo darbą at
liks kiekvienas paštas 
Jung. Valstybėse, ir kitos 
paskirtos vietos. Smulkes
nės informacijos bus pra
neštos, kai Teisingumo 
Departamentas išdirbs 
taisykles.

Generalinis Prokuroras 
p. Biddle prašo visų atei
vių remti šitą darbą ir 
kuogreičiausiai užsiregis
truoti.

Radio kalboje, liepos 7 d., 
jis sakė, kad registravimas 
ir pirštų - antspaudos ėmi
mas apsaugos įstatymus, 
užlaikančius ateivius nuo 
persekiojimų, ir kad regis
travimas ir pirštų - ants
paudos ėmimas nėra kokia 
gėda ateiviams, kurie yra 
ištikimi šios šalies princi
pams.

“Mano, ir visų kitų, ku
rie tik prisidėjo prie armi
jos ir laivyno per paskuti
nį karą, pirštų - antspauda 
buvo imta; ir tūkstančiai 
gerų piliečių pasiduoda F.

mi ne daugiau kaip $1,000 
pinigais, ir neilgiau kaip 
šešis mėnesius kalėjime, 
arba abiejoms bausmėms;

(2) ateivis, arba ateivio 
tėvas, motina arba degalis

jos blankoje paduos netei- aleiv?* • xLa.
singus parodymus, arba i 
kuris bandys užsiregis
truoti apgavingu būdu, ar
ba tuo būdu bandys užre- — 
gistruoti ar užregistruos JaOi5 sk:“toI“e Ame'
kitą asmenį, bus baudžia- fUtos' Daugumoj atsitiki- 
mas nedaugiau kaip $1,000 “P1116/*1 ‘urT,gerą
ir ne ilgiau kaip šešis mė
nesius kalėjimo, arba abie
joms bausmėms. Taip nu-į 
baustas ateivis, jeigu šioj 
šaly nėra išgyvenęs penkis 
metus bus deportuojamas; i

(3) ateivis, arba ateivio 
tėvas ar legalis globėjas/ 
kuris bėgyje penkių dienų

“s komisionieriui 
savo arba savo globojamo 
ateivio naujos gyvenimo 
vietos adresą bus baudžia
mas nedaugiau kai $100 
pinigais, ir neilgiau kaip 
30 dienų kalėjime, arba a- 
biejoms bausmėms.

Generalinis Prokuroras 
turi galią sustabdyti de
portavimo procedūrą atsi
tikime ateivio, kuris gali 
darodyti gerą morališką 
charakterį per penkis me
tus, ir kuris gali įrodyti, 
kad jo deportavimas uždės 
“sunkią ekonomišką naš
tą” ant piliečio ar legaliai rinm 
apsigyvenusio ateivio —jo 
žmonai, tėvui ar mažame
čiui vaikui”.

Valdžia dabar svarsto 
klausimus, kuriuos atei
viai turės atsakyti, kai eis 
registruotis. Įstatymas į- 
sako, kad registravimo re
kordai bus laikomi slapty
bėje ir konfidenciališk^i, 
ir be žinios ir sutikimo ko- 
misionieriaus ir generali-

I
I

globėjas, kuris registraci-

nio prokuroro niekas ne
galės juos matyti.

Jo rtidio kalboje Genera
linis Prokuroras p. Biddle 
šiuos žodžius kalbėjo Jung. 
Valstybių ateiviams —

“Turime atsiminti, kad

kimi. Daug jų išgyveno 
čia per ilgą laiką, čion turi 
šeimas, ir jie prisidėjo prie 
šios šalies išaugimo ir mes

kitą asmenį, bus baudžia-
priežastį netapti piliečiais. 
Gal nemokėjo skaityti ar 
tinkamai nesuprato anglų 
kalbos; neapsipažinę su 
mūsų įstaigoms jie bijojo 
kvotimų, manė, kad juos 
neišlaikys; kiti nenorėjo to 
vargo ir bėdos tapti šios 
šalies piliečiu. Biedni žmo
nės gyvendami miesto ar 
miestelių dalyse, kur be
veik visi gyventojai buvo 
svetimšaliai bijojo vykti į 
teismą net ir pamainymui 
pilietystės. Ir, iki šių dienų 
netvarkos, kitiems sunku 
buvo apleisti šalį, kur gi
mė, kur augo“.

Už trumpo laiko Teisin
gumo Departamentas iš
leis tolesnes informacijas 
apie registravimą ir pirš- 

1 tų-antspaudos ėmimą. Bu- 
I vo pranešta, kad Earl G. 
Harrison, Philadelphijos 
advokatas, buvo paskirtas 
Registravimo Direkto- 

FLIS.

Investigation) pirštų-ant- 
spaudos ėmimui. Pirštų - 
antspaudos ėmimas yra 
žmonių identifikavimui, y- 
moderninis sumanymas 
ra vienintelis tikras būdas 
identifikuoti žmogų.

“Įstatymas nereiškia, 
kad Jung. Valstybių val
džia permainys jos nusi
statymą kas link ateivių... 
Jung. Valstybės elgsis su 
nepiliečiais, visų tautybių, 
kurie gyvena šalyje, kaip 
su šalies svečiais. Mes rei
kalaujame registravimo 
svetimšalių netik dėl jų 
identifikavimo, bet apsau
goti jų interesus laike šitų 
sunkių laikų...

“Gaila, kad kaikurie sve
timšaliai nėra ištikimi šiai 
šaliai, jie nenori priimti 
mūsų gyvenimo būdo, ir 
jie vartoja mūsų žodžio ir 
spaudos laisvę kurstyti ne
sutikimus ir sukilimus. 
Šiuos žmones mes suseksi
me, bet pačiu laiku užtik
rinsime, kad ištikimi Ame
rikos svetimšaliai už tai 
nenukentės.

Tolesni įstatymo parūpi- 
nimai reikalauja kiekvie
no svetomšalio,
Jung. Valstybėse gyvena, 
ir kiekvieno tėvo ar globė
jo ateivio jaunesnio 14 me- 
missioner of Naturaliza- 
tų amžiaus, pranešti Com- 
tion and Immigration raš
tu per penkias dienas, savo 
naują adresą, kai ateivis 
persikelia į naują gyveni
mo vietą.

Kiekvienas svetimšalis 
neįleistas pastoviam apsi
gyvenimui Jung. Valsty
bėse, privalo pasiųsti ko- 
misionieriui jo adresą kas 
trys mėnesiai.

Nepildantiems įstatymą, 
numatomos sekamos bau
smės —

(1) ateivis, ar tėvas ar 
legalis globėjas neturinčio 
14 metų amžiaus ateivio, 
kurie savo valia neužsire
gistruos, arba atsisakys 
registruotis, bus baudžia-

-4

kuris čia

i

į

Net Trys Nauji Kapai
Pereitą savaitę nelaukiama ir 

nepageidaujama mirtis net tris 
asmenis išplėšė iš mūsų tarpo, 
dvi moteri ir vieną vyrą, bū
tent: a. a. Elžbietą Bitienienę, 
Julijoną Mandravickienę ir Le
oną Jukubaitį. Bitienienė ir 
Mandravickienė buvo palaidotos 
šeštadienį, liepos 27 d., o Jokū
baitis pirmadienį, liepos 27 d. 
Mirusiųjų šeimoms ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą jų 
liūdesio ir skausmo valandoje, 
o už pačius mirusius tariame ra
minantį “Amžinąjį Atilsį”.

i

Šventoji Valanda 
Ketvirtadieniais

Per pastarąsias kelias vasaras; 
karšto oro dėliai, ketvirtadie
nio vakarais liepos ir rugpiūčio' 

mėnesiais, buvo apleidžiama šv.l 
valanda. Tačiau šįmet tas gra
žus būdas Jėzaus garbinimo' 
Švč. Sakramente vėl buvo su
grąžintas. Kaip kun. dr. Mende- 
lis aiškino, kad nuo vieno sek
madienio iki kitam yra per ilgas 
laikas be dvasinio kontakto-su 
Jėzumi. Be to. pasaulinis karas, j 
mūsų tėvynės Lietuvos nelai-į 
mingas pavergimas, ir Ameri-j 
kos pavojinga padėtis reikalau
ja, kad mes daugiau domės ■ 
kreiptume į maldą ir atgailą.; 
Šiuo atžvilgiu liepos mėnuo bu-į 
vo labai raminantis. Nežiūrint 
karščių, buvo kuo stebėtis ir

gėrėtis, matant tą gražų būrį 
Jėzaus garbintojų susirinkusių 
i Šv. Valandą. Žurnaluose pa
stebima, kad ir nekatalikai kaip 
dvasiškiai taip pasauliečiai jau
čia būtiną reikalingumą žmo
nėms grįžti prie Dievo ir mal
dos. Jie jaučia, kad tik dvasi
nis atgimimas pavienių asmenų 
gali išgelbėti žlungančią XX-to 
amžiaus civilizaciją. Dažnesnis 
šv. mišių klausymas, tankesnės 
šv. Komunijos, Švč. Sakramento 
atlankymai, ir šventos valandos 
padės mums dvasiniai atsigai
vinti ir sustiprėti.

Kun. Dubinskas Namie

Gauta, žinia, kad kun. Anta
nas Dubinskas grįžta iš atosto
gų ir bus namie šeštadienį, rug
piūčio 3 d. Sveikiname! Kaip 
papratę vis jį matyti namie, tai 
buvo ilgu jo visą liepos mėn. ne
turėti. Turime vilties, kad atsil
sėjo ir metų sunkiais darbais iš
semtas jėgas vėl atgavo.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dfil visokių reikalų.



proga. Jos pagarbai suposmavo 
sekančio turinio eilutes:

DARBININKAS

Marianapolio Kolegijos parke Itališkas sodas

Mūsų Išeivijos Sostine—Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct.

Rytinių Valstybių Žinios
-*

NEW BRITAIN, COHH Dievo sielų išganymo darbuose.

komunistai

I I.

PALMYRA, N. J.

Kviečia Rengimo Komisija.
- \

1915 IR 1940
M. Digimienė.

WATERBURY, CONN

Draugijų Valdybų Adresai
;

ŠIRDINGA PADĖKA

Sąjungietėms ir mano geroms

•>

X

susirinki- 
darbai yra

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I
1

Liepos 26 d., per Šv. Onos 
šventę, įvyko novenos užbaigi
mas. Noveną vedė Tėvas Matu
laitis. Nors vakaras buvo karš
tas žmonių lankosi daug. BRIDGEPORT, CONN.

Maloni Žinia
Šiomis dienomis New Britai- 

niečių tarpe, pasklido maloni

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

Išvažiavo aukštesnio mokslo 
tęsti

Šiomis dienomis. Reimanas

nesako?
Korespondentas.

yra didelės kaitros. Publikos 
piknike nebuvo perdaugiausia, 
visi traukė į pajūrį.

gražią paramą.
Ateinantį sekmadienį rugpjū

čio 4 d. daug rengiasi važiuoti į 
Conn. apskričio rengiamąjį 25 
metų sukakties minėjimą, Wa-

VISI KAIP VIENAS Į

LIETUVIU DIENA
Marianapoly, Thompson, Conn

Sekmadienį

Rugpiučio August 11 d., 1940
Lietuvių Diena prasidės 10 vai. ryte vasaros laiku su iškilmingomis

' I

pamaldomis. Iš Hardfordo atskris savo lėktuvu p. T. Matusevičius,

ir kurie Lietuvių Dienos svečiai norės paskraidyti padangėse-turės pro

gą tai padaryti. Bus mėgėjų valanda, žaidimai, sportas, šokiai. Gros

puikus orkestras. Lytų ar snigtų, Lietuvių Diena įvyks. Įžanga tik 25c

Visus Nunširdžiai Kviečia RENGĖJAI
v ’t’

Jaunimo Piknikas 
Pereitą sekmadienį, vietinio ’ 

Gintaro klubo jaunų vyrų buvo 
žinia? kad'kun^Edvardas Gra- suruoStas Piknikas. Mereden. 
denkis, Hartfordo diecezijos ’Conn' aPylinkė> Atsilankiusieji 
vyskupo M. F. McAuliffe yra linksmai praleido laiką, nes Sio- 
paskirtas klebonu Šv. Kazimiero mis d^°“is , ™ūs') 
parapijos New Haven, Conn.

Jis užėmė vietą kunigo-J. Jan
kausko, kuris dėl silpnos jo 
sveikatos pasitraukė. Kun. E. 
Gradeckis yra gimęs ir augęs! 
New Britain ir yra įšventintas į 
kunigus 2 d. birželio, 1928 m.

Tai buvo pirmas iš mūsų Šv. Matulevičius, aukštesnės moky- 
Andriejaus parapijos Kristaus klos lotynų T 
vynuogyno darbuotojas. Pir- išvažiavo į Columbia universite- 
muosius trejus metus savo ku- tą vasaros metu pastudijuoti 
nigystės darbavimo jisai pra- Į aukštesnį mokslą. Savo motinė- 
leido New Britain vikaru prie lei laišku praneša, kad ten jam 
a. a. kun. E. Grikio. Po to buvo gerai sekasi. Laimingo pasiseki- 
iškeltas į Hartfordą Šv. Trejy- • mo Reiman. T.M.
bės parapiją vikaru prie kun. į 

J. J. Amboto dabartinio prelato.' 
Ten pasidarbavus porą metų, 
buvo iškeltas į Waterbury Šv. 
Juozapo parapiją vikaru prie 
klebono kun. J 
kur jis ir iki šiam laikui uoliai 
darbavosi ypatingai jaunimo 
tarpe.

Svekiname kun. E. Gradeckį.
patekusį į aukštesnę darbuotę ir geriausiai atliko: 
atsakomybę. Linkime iš širdies laiškai protestuoją prieš sovie- 
Dievo palaimos, sveikatos, kan- i tų Lietuvos okupavimą į paskir- 
trybės ir pasisekimo visuose

ta iš draugijų $3,55 ir p. Pr. ša- 
pys aukojo $1.— Atstovų atsi
lankė skaitlingai. Ateityje pra
šome dar gausiau 
muose lankytis, nes 
dideli ir svarbūs.

Rugpiučio 4 d.
rengia dainų šventę. Garsinimų 
pridėta pilni langai, tačiau visi 
geri lietuviai turėtų griežtai v- 
sus komunstų parengimus boi
kotuoti.

I

Prašome visus paremti ALR 
; KSA Conn. apskričio 25 m. ju
biliejinį išvažiavimą, kuris į- 
vyks Roseland pavilione, Lake- 
wood park. Įžanga dykai.

Visur ir visuomet remkite sa
vus, katalikus lietuvius, bet ne 
išgamas, parsidavėlius komu
nistus. Turime daug gerų savų 

kalbos mokytojas specialistų, kurie gali mums ge- 
’ " riausiai patarnauti. Todėl visi

visuomet tik pas savuosius.

Liepos 23 d. įvyko 22 Federa
cijos sk. susirinkimas. Skyriaus 

J. Valantiejaus,1 pirmininkas komp. A. Aleksis 
paaiškino, kad pereito susirin
kimo komisijos darbas buvo ge
riausiai įvykdytas. Komisija 
dirbo ilgai ir sunkiai, bet visa 

Telegramos,

Mass., Me. ir N. H. Moterų 
Sąjungos Kuopoms

draugų. Maniau, kad niekas ma
nęs nei nežino, bet netikėtai su
laukiau tokių brangių profesio
nalų draugių, kurios mane ap
lankė gimimo dienoje su širdin
gais linkėjimais ir gražiomis do-! terbury, Conn. Šį minėjimą ren- 
vanomis. Dėkoju rengėjoms ir gia L. R. K. Susivienijimas A- 
visoms, kurios prisidėjot prie to merikoje. Viskas bus Roseland 
darbo: p. S. Sapranienei, p. A.! Pavilion, Lakewood, Park, Wa- 
Radvilienei, p. M. Zailskienei, p. terbury, Conn.
I. Bukauskienei, p. G. Levena-' 
vičienei, p. A. Vasiliauskienei,: 
p. I. Kriugelienei, p. M. Jankau- j 
skienei, p. U. Vasiulienei, p. FJ 
Balčiūnienei ir p. N. Kanapkie- 
nei dėkoju už pasakytas gražias 
kalbas laike puotos. Taip gi dė
koju už atskiras dovanėles ir, 
širdingus linkėjimus, kurių su-Į 
laukiau nuo Dr. M. J. Colny, 
Mrs, Colny, ,p. mokytojos J. 
Stulginskaitės, O. Bukauskai
tės, p. J. Levenavičiūtės, V. 
Denderiūtės ir ponų Abromai
čių. Taip pat dėkoju ir savo sū
neliui ir dukrelei už dovanas ir I

visą darbą.

Š. m. liepos 24 d. buvo įšven
tintas į kunigus kun. Steponas 
Buivydas. Jo primisijos įvyko 
liepos 28 d. Reverenton, N. J. 
Po mišių, kurios įvyko 10 vai. 
jaunasis kunigas suteikė vi
siems palaiminimą.

Linkime jaunajam Kristaus 
kariui gražiausios darbuotės ir 
Dievo palaimos.

J. A. Kondrotas.

kričio suvažiavimas įvyko. Pik- klyne, N. Y. jos 25-kių metų vi- 
nike bus įvairių pamarginimų,1 suomeninio veikimo sukakties 
dalyvaus miesto mayoras ir 
garsus lietuvis filmininkas Juo
zas Januškevičius iš Hartford, 
Conn. Komisija deda visas pa
stangas, kad viskas pavyktų 
kogeriausiai. Gros lietuviškas ■ 
orkestras, vedamas Edvardo1 
Digimo; vieta puiki, prie gra-' 
žaus ežero. Svetainė didelė ir 
graži, atsilankę nesigailėsite, 
bus šaltų gėrimų ir užkandžių. 
Visos Conn. ir apylinkių kuopos 
dalyvaukite, nepamirškite die
nos — rugp. - Aug. 4, Lake- 
wood Park, Waterbury, Conn. 
P. Drevinskas pasižadėjo vi
sus pamylėti gardžiais gėri
mais ir skaniu alučiu. Į parką į- 
žanga dykai. Piknikas įvyks, 
nežiūrint lis ar ne.

“Dėl Ponios Brundzienės, 

Dainų karalienės, 

Ir mano skamb' lyra. 

Bei dėl jos, drauguti!.. 

Už jos balso grožį 

Siunčiu, taip turi būti, 

Labai puikią rožę. 

Ir lauro lapužį. 

į jos, brol’!.. vainiką, 

Kad čiulb' kaip lakžtužė 

Ir tai dar už dyką. 

Ir kad liaupsių' Dievą 

Ji savąja giesmė, 

Kaip kad dukra tėvą, 

Arba motės esmę.

Ir ad astrai!! šauksmą 

Bei ad multos annos!!! 

Išgirs tartum griausmą, 

Kaip jai šauks litvanus...

Labdarybės kortavimo vaka
ras pavyko. Atsilankė daugiau
sia moterys. Būtų laikas jau ir 
vyrams surimtėti ir mesti saliū- 
nus. Geriama per naktis galiū
nuose, bet užmirštame, kad išti
sas naktis kenčia daug vargo 
našlaičiai, kurie visų apleisti ir 
atstumti. Ar sąžinė mums nie
ko

tas vietas išsiuntinėti. Telegra
mos ir laiškai rado atgarsio ir 
pritarimo anglų laikraščiuose.

Po to kalbėjo kleb. kun. J. Va-
lantiejus. kun. Lunskis, kun. T. draugėms už suruoštą party 
Matulaitis. kun. Gauronskis. mano gimimo proga nuoširdžiai 
Kalbos buvo Lietuvos reikalu, dėkoju. Ištikrųjų tai susilau- 
Nutarta valdžiai pasiųsti pade- kiau nepaprasto pagerbimo, ko 
ką už pareikštą protestą prieš niekuomet nesitikėjau. Šis į- 
Baltijo valstybių užgrobimą, spūdingas įvykis mane sužavė- 
Išrinkta tam reikalui komisija, jo ir sugraudino, nes visuomet 

  kurią sudaro: kun. Matulaitis, skaičiau save nelaimingu, nes 
T. B. Mažeikienė, kun. Gauronskis, p-lė Andrikai-' neturiu jokių savo giminių nei 

Apskr. pirm, tė ir J. Raugalis. Aukų surink-!nuo savo krašto pažįstamų 
į •__________________________ : t:. ' r

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

Karščiams užėjus, Bridgepor- . 
to maudyklės pilnos žmonių, ne- , 
tik vietinių, bet kiek iš kitų' 
valstybių.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas ir 
kun. J. Kripas jau sugrįžo po 
dviejų savaičių atostogų pilni 
naujos energijos, ir gerai nude
gę saulėje.

Kun. V. Ražaitis, parapijos 
asistentas, išvyko atostogoms. 
Laike klebono atostogų parapi
joje darbavos kun. V. Ražaitis 
ir kun. Abromaitis.

Liepos 14, parapijos choras,, 
vadovaujant A. Stanišauskui, 
dalyvavo trilypėj gegužinėj, 
New Haven, Conn., dainų prog
ramoje, kuri gerai pavyko.

Praeitą sekmadienį klebonas 
bažnyčioj pranešė, kad parapi
jos metiniam piknike buvo jei
gu, $1,325. Visiems dėkojo už

1915 LRKSA Conn. kuopos 
i sumanė sutverti Conn. apskritį. 
Kuopų veikėjai suvažiavo į pa
tį Conn. valstybės vidurį, Wa- 
terbury, Conn. 1915 m. balan
džio 25 d. šv. Juozapo svetainė
je atliko tą garbingą darbą, pa
dėjo kampinį akmenį dėl Conn. 
apskričio, kuris taip gražiai 
šiandien darbuojasi. Veikiančios 
apskr. kuopų valdybos su prita
rimu narių sumanė paminėti ir 
išreikšti savo dėkingumą senes
niems Conn. apskr. veikėjams 
už taip gražų darbą, atliktą per 
25 metus. Jaunoji karta gėrisi 
ir džiaugiasi organizacijos vei
kimu ir nenori pamiršti savo 
tėvų ir senelių.

Vos tik Conn apskritys sulau
kė 1940 m. tuojau sugalvojo 
rengti nepaprastai didelį išva
žiavimą pikniką rugp. - Aug. 4 

i d., 1940, Roseland Pavilion,
Lakewood Park, Waterbury, 

■ Conn. Rengiama tam pačiam 
mieste, kur pirmas Conn. aps-j

Atgarsiai p. Bronės Brun 
dzienės Pagerbtuvių 

Vakaro

“MOTINĖLES” 
SEIMAS

i
■< /*S

Philadelphia, Pa. — Pastaruo
ju laiku teko sužinoti, kad vie
nas vietinių darbuotojų plunks
na, sužinojęs apie Bronės (Ven- 
cevičiūtės) Brundzienės, žmo
nos muziko Jono Brundzos pa- 
gerbtuvių vakarą įvykusį Broo-

Rugpiučio 6 d., 2 vai. po 
pietų, Atlantic City yra 
kviečiamas Apšvietos Dr- 
jos “Motinėlė” seimas, ku
ris bus laikomas drauge 
su Kunigų Vienybės sei
mu. Centro Valdyba.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

Pirmininkė — Eva Markstenė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Tvaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 West 6th SL. So. Boston. Maas. 

Tvarkdarė — Ona MiZRirdlenė.
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien*.
111 H SL, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu ražtlninkg.

r
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Penktadienis, Rugpiučio 2, 1940 DARBININKAS t

[vietinės ŽINIOS
TRILYPES GEGUŽINĖS

REIKALU
SUSIRINKIMAS

M i

ŽINUTES

Trilypės Gegužinės, tai yra 
LDS 1-mos kuopos, So. Bostone, 
LDS 2-ros kuopos, Montello, ir 
LDS 8-tos kuopos, Cambridge, 
bendras susirinkimas, tikslu iš
rinkti veikiančiąją komisiją, ku
ri rūpinsis Trilypės Gegužinės 
reikalais. Į susirinkimą kviečia
mi visų trijų kuopų valdybos 
nariai ir tų kuopų veikėjai. Su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiučio - Aug. 2 d., š. m. 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je, 330 E St., (“Darbininko” 
name), So. Boston, Mass.

T,. TROwbrtdfl«

Mm Repus, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
27B HARVARD STREET,

Kampom Inman arti Centrai 8qM
CamBrNfe, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

DAKTARAI

- - - - - - - - - - - - - - - - 7
Rugp. 1 d., mirė Stanislovas 

Janušis, 55 metų, savo namuo
se, 79 Taunton A ve., Mattapan, 
Mass. Jis sirgo metus. Paėjo Ge
gužinės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 35 metus. Paliko 
žmoną Oną (Zujutę), sūnų ir 
dukterį. Laidojamas rugp. 3 d., 
9 vai. ryte iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose.

i

t

Lietuvis Dantistas
ILKapaSns

517 E. Broadway,
So. Boston, Maso.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nu 
1:30 Dd 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomia nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
Bubatomia nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-47-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. KirHand 7119

TmRm l»wtac Mt 
(Lietuvi gydytoja) 

. 400 Broadway, 
Cambridge, M^ss.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakanti
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare
Sere domis:—

Nuo * ryto iki 12 vai. diena.

mirė

i

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

J. K-pa

Mūsų veikėjai šiomis savaitė
mis praleidžia atostogas. Štai p. 
Vincas Valatka, jau leidžia ant
rą savaitę ir sakosi gerokai pa
ilsėjęs. Gi p. Juozas Dilis pradės 
savo atostogas sekančią savai
tę ir žada skristi karališkam po
ilsiui, bet kur? Dar mums 
pranešė...

IEVA SANDIENČ 
SVEIKSTA

ne-

LDS 1-mos kuopos nario ir 
nuoširdaus “Darbininko” rėmė
jo Augusto Sandos žmona buvo 
labai susirgusi. Išgulėjo ligoni
nėje 8 savaites. Šios savaitės 
pradžioje iš ligoninės grįžo na
mo ir jau pradeda sveikti. Pp. 
Sandai turi skaitlingą šeimą — 
6 sūnus ir 4 dukteris. Linkime 
ligonei greitai įsveikti.

V. BALUČIAI IŠVYKO 
ATOSTOGŲ

A A
JUOZAS MIŠKINIS

Greenfield, Mass. — Liepos 24 d.
Juozas Miškinis, 87 metų amžiaus, gyv. 30 
Mill St., Greenfield, Mass. Palaidotas liepos 26 
d. su trejomis Šv. mišiomis Kalvarijos kapuo
se. Velionis paliko dideliame nuliūdime žmoną 
Marcelę (Juškevičiūtę), keturias dukteris ir 
vieną sūnų.

A. A. Juozas Miškinis buvo LDS organiza
cijos narys ir nuoširdus laikraščio “Darbinin
ko” rėmėjas.

LDS Centro Valdyba ir “Darbininko” va
dovybė reiškia gilią užuojautą a. a. Juozo Miš
kinio žmonai ir visai šeimai.

1 
t

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

džių nesužinojau. Apart kunigų, 
! pastebėjau dr. Pr. Galinį; “Dar
bininko” red. A. F. Kneižį, An
taną Peldžių ir kitus įžymiuo
sius mūsų vadus.

Baseball žaidimą lošė Nor- 
wood ir VVorcester vyčiai. Lai-' 
mėjo Norwood‘iečiai rezultatui 
3—0 ir gavo gražią dr. P. Jaki
mavičiaus taurę.

Vyčių naujų narių vajaus kon- 
testą apskrity laimėjo 17 So. 
Bostono kuopa prirašydama

Rugsėjo 2 d. pp. Balučiai iš 
So. Bostono išvyko atostogų į 
Kanadą. Mano Kanadoje pra
leisti apie porą savaičių. Links
mos kelionės.

Vj&i Gegužinė Praėjo 
Sdiiviingdi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA

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

(26-2)

patyrusios 
(stitchers) 

drabužių.
135 Dor-

QueenAimLaundry,lnc.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

L. Vyčių Naujosios Anglijos; 
Apskrities gegužinė praėjo sek-' 
mingai. Iš priežasties karšto o-į 
ro ir daug kitų parengimų bei i 
vestuvių žmonių gegužinėje bu
vo nors nedaugiausia, bet buvo 
pats gražiausias vyčių jauni-. 
mas ir visi nuoširdūs vyčiui 
prieteliai, todėl nuotaika buvo 
kuo puikiausia.

Apie 2—3 vai. parkas jau bu
vo apypilnis lietuvių jaunimo, 
kuris klegėjo, dainavo ir salėj 
suko polkutes. Senesnieji, ku
rių taip pat buvo nemaža, besi- i 
šnekučiuodami išsitardavo: “Su 
tais jaunaisiais visuomet malo- į 
nu praleist laiką.

Gegužinėje matėsi garbingie
ji mūsų vadai kunigai: Jonas 
Vaitekūnas, buvęs vyčių Centro 
dvasios vadas, kun. Virmąus- 
kis, kun. Juškaitis, kun. Švagž- 
dys, kun. Norbutas, kun. Bal- 
trnšiūnas, kun. Aukštikalnis, 
kun. Kneižis ir kiti kurių pavar

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, j

i paveskite š) darbą mum*.

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 Broadvvay So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

A J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

101 Baxter 8t^ 8o. Boston, Masą.
TeL SOV 4673 

NAMŲ: 
35 Hunnevvell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659
i 
I

Prisiekęs Advokatas
B. Gaiš

Veda visokias provas.
Daro visokius legalius dokumentus

817 E SL (Kampa* Broadvvay) 
South Boston, Maso.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: T AI. bot 2474

/

t c

' Tel. 3826 Namų Tel. 5307 t

Lucy N. Yakim
;Į LIETUVE advokate
;! (JEKIMAUeUTf)

;| 14HopeSt«
Greenfield, Mass.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
8OU 1781 Roem 3

Reaidence:
52 G 8t. Tel. ŠOU 4877 
H TMmaa Pk, 8ou 1043

Sausio 24, 1922 — Nauji 
nariai: Juozas Lipkas, Ka- 
trina Babinskienė, Ado
mas Sampokas, Juozas 
Petrauskas, Jonas Aiduko- 
nis, Karolis Jankūnas, A- 
lena Kiburytė.

Kamb. kom. — V. Valat
ka, K. Povilaitis, J. Meš
kauskas.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Kovo 29,1921 — 

mas knygynas, komisijon ' 
išrinkta: St. Bugnaitis, P. ; 
Milius, A. Navikas.

Rengti Spaudos savaitei ; 
prie valdybos išrinkta: K. 
Gervilis, V. Valatka, A. 
Majauskaitė, K. Petraičiu-j 
tė, M. Šeikis, A. Navikas,1 
St. Bugnaitis, F. Strakau- 
skas, F. Zaleckas, A. F. 
Kneižys.

Balandžio 24, 1921—Per
sikėlė į 1-mą kp. Kaz. Ka
šėta. Raportai.

Gegužės 29, 1921 — Iš
rinktas, atsisakius senam, 
fin. rašt. D. Antanavičius.

Birželio 21, 1921 — Fin. 
rašt. išrinktas J. Glineckis. 
Rengiamas piknikas Mat
tapan; išvažiuojama kitur; 
į apskr. suv. išrinkta: K. 
Kiškis, K. Vencius, A. Za
leckas, A. F. Kneižys, V. 
Valatka, P. Milius, J. Gli
neckis.

Liepos 26, 1921— Rapor
tai. išvažiavimai.

Rugp. 23, 1921 — Nauji1 
nariai: Gentruda Žuraus- 
kienė, Juozas Bižokas, A- 
lena Kohanskaitė, Katrina 
Švagždytė, Skolia Motiejū
naitė, Pranas Jankauskas. I

Į LDS Seimą išrinkta at- i 
stove A. Kohanskaitė.

Rugsėjo 25, 1921 — Nau
jas narys: Vincas Kališius. 
Raportai. Spaudos plat. 
komisija — K. Gervilis, A. 
F. Kneižys, V. Medonis, S. 
Bugnaitis, A. Kohanskai
tė, J. Glineckis, D. Jankau
skas, K. Povilaitis, V. Va
latka, M. DuseviČiūtė, S. 
Noreika, V. Kališius, J. Ur
bonas, P. Milius, M. Žu
kauskaitė, J. Veinekis.

Nutarta bendrai su 17 
; Vyčių kp. rengti šią žiemą 

parengimus.
Spalių 23, 1921, — Nauji 

nariai: Pranas Galinis,
Margareta Grybaitė, J. Ja- 
nusevičius, A. Bartuška, 
A. Janušaitis, M. Dusevi
Čiūtė.

Lapkričio 22, 1921 — 
Kleb. kun. K. Urbonavi
čiaus kvietimas į fėrus; J. 
Glineckio kvietimas į ves
tuves. Užgirta.

Gruodžio 27, 1921 —Nau 
ji nariai: Juozas Petraus
kas. Valdybon 1922 me
tams išrinkta: pirm. — P.

; Milius, vice-pirm. — Alena 
; Kohanskaitė, prot. rašt. — 

K. Rusteika, fin. rašt. — J. 
Meškauskas, ižd. 
žinskaitė, iždo glob. — Jo
nas Glineckis, 
ta, maršalka - 
raitis.

Teatrališka kom. — A. 
Kohanskaitė, K. Dagienė, 
Kerbelis.

Įrengia-

t

Sovietų”.
j Komunistų Jaunutis nepadavė 
nė vieno profesionalo, nė vieno 

i biznieriaus pavardės, kuris bū
damas lietuvis ir katalikas už
girių Lietuvos Sovietus ir išga
mas komunistus, kurie pagelbė
jo sovietams užgrobti Lietuvą. 

Mes galime drąsiai tvirtinti, 
kad vergų laikraščio Jaunutis 
nesuras nė vieno profesionalo ar 
biznierio kataliko, kuris džiaug
tųsi savo tėvynės Lietuvos ne
laime, džiaugtųsi, kad Lietuvą 
užgrobė sovietų Rusija.

Lai tas Jaunutis paskelbia 
nors vieną profesionalą ar biz
nierių, kuris džiaugtųsi, kad 
Sovietai užgrobė Lietuvą.

, Jeigu jis nepaskelbs, tai mes 
žinosime, kad tas graborius, ku
ris džiaugiasi Lietuvos nepri
klausomybės palaidojimu, yra 
mūsų profesionalų ir biznierių 

i šmeižikas. Jaunuti, pasirodyk 
su savo profesionalais ir biznie- 

į riais ?
Brooklyno sovietų agentų lai-:

kraštis “L.” ‘ ‘
nučio (duobkasio) žinią, kad 
So. Bostono lietuviai profesio
nalai ir dar katalikai pritaria; 
Sovietų Rusijos grobiui ir Lie-: 
tuvos pardavimui.

Jis rašo tame laikraštyj rugp.
1 d. š. m. laidoje:

“Negalėjau atsistebėti, kad 
tie profesionalai ir biznieriai, 
kurie laikėsi aiškaus katalikiš
ko nusistatymo (Ar jau dabar 
nebesilaiko? Darb.) taip prie
lankiai atsineštų link Lietuvos

40 naujų narių ir jie gavo gra
žią taurę aukotą Lithuanian 
Furniture Co.

Įžangos dovaną — radio lai
mėjo ponia N. Kelman iš 
Stoughtono.

Baigiant, noriu tarti padėkos' 
žodį gerb. kun. klebonams, ku
rie vyčių prašymą priėmė ir ge
gužinę skelbė bažnyčiose. Šir
dingai ačiū laikraščiams “Dar-! 
bininkui” ir “Vyčiui” ir Darbi- ' 
ninku radio vedėjui p. A. F. Į 
Kneižiui. Visiems dirbusiems ir-1 
gi ačiū!

i

Pr. Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

ŠMEIŽTAS AR KAS?
Šių žodžių rašytojui teko su- 

įtalpino tūlo Jau-i eiti daug profesionalų ir biznie- 
! rių ir kalbėtis su jais. Džiau
giasi tik tokie “profesionalai” 
ir biznieriai, kurie neturi aiš
kaus nusistatymo ne tik Lietu
vos, bet ir kituose klausimuose, 
kurie yra vėjo pučiami, tik jau 
ne katalikai. Visi tautiniai nusi
teikę žmonės, kas jie nebūtų, 
griežtai smerkia Lietuvos išga
mas ir Sovietų Rusiją, kuri už
grobė Lietuvą ir panaikino jos 
nepriklausomybę.

Darbininkas.

Visi skelbkitės “Darbininke”.
Remkite tuos profesijonalus ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
r

Laikrodininkas
Puduodu Įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

S86 WE8T BROADWAY 
So. Boston, Mass.

€

reerr.nevacK 
(PLEV0KA8) 

Septyniais būdais stogų dengt jam.
SodevvaU, Stot Metai Wortc 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaita*viniai ir patarimai dykai

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

GRABORIAI

(vesk Vienodą Šilumą į Sara Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 8139.00 galite į 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

I I

IBaraseriSusIrSėms
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 9r 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3537.

I

I

į

JesephV.C
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadmay,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 80U Boston 3900.

Woodstock Typewriter 
Company

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

LIBerty 6907-08

Telephone
80. BOSTON 

1058

Užsisakykite Tonika Pas Mus |
_ _ * * . at O S

>

Bay View Motor Senrice
STUDEBAKER

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

m o vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St
8OUTH BOSTON, MAS8.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and

g

i aaaM1 «■>

■ Bonded
Local A Long

Cista nco
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., IsRngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W 

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R .
i96WSJSSt9SJ5SS9MS9SSWSSS£SSSSSS«£^^

.1

PARSIDUODA |
2 ŠEIMYNŲ NAMAS 5

26 Newport St., • (
prieš Harborview SL,.

DORCHESTER Z

2 šeimynų narnai — 11 kambarių, visi i | 
modemiški įrengimai. Naujai atremon- ; ! 
tuotas vidus ir laukas, arti krautuvių ir i 
mokyklos. Arti bažnyčia, transportacija « 
labai gera. Geros sąlygos. Kaina tik 5 
$3500. įmokėti tik 10%. į K,

Agentą galite matyti šeštadieniais ir 2 
Sekmadieniais nuo 2 iki 5 vai. p. p. 8

D. J. DALY |

139 Savin Hill Avė., COL. 0621 Dorchester, Mass. j

V. Var-

Petras Rū- 
A. Bendo-

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E.Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Žaletskas F. E. ZaletekM 
Gr abortai ir Balsamuotojal 

Patarnavimu dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2009

Peter J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUNERAL SERVICE
258 W. Broadvvay So, Boston,

Massachusetts
Tel. ŠOU 4486

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Prieinama kaina nuo $125.00 ir aukščiau.
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KIBIRKŠTYS
IŠGAMŲ 
PASIBUČIAVIMAS

listas yra

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis rašo, 
kad “kai Lietuvos Liau
dies Seimas (komunistinis 
seimas. Red.) nutarė pa
skelbti Lietuvą sovietine 
ir socialistine respublika 
(imperialistinės respubli
kos dalimi. Red.), kai pas
kui, įnešus justicijos mi- 
nisteriui (anti - justicijos 
ministrui. Red.) Pov. Pa- 
karkliui, tas pats seimas 
priėmė rezoliuciją, pra
šančią Aukščiausiojo So
vieto priimti Lietuvą į 
SSSR tautų šeimą (vergi- 
jon. Red.), tai, sako A. 
Strong:

“... seimo atstovai (Jū- 
dos. Red.) plūdo džiaugs
mu, apsikabino, bučiavosi 
ir dainavo”.

Lygiai taip pat darė ir 
Judas, pabučiavęs Kristų. 
Bet komunistai lai prisi
mena, kaip Judas užbaigė 
savo gyvenimą. Tokio pat 
likimo susilauks ir Lietu
vos Jūdos komunistai, ku
rie pagelbėjo imperialisti
nės SSSR valstybės komi
sarams užgrobti mažas 
valstybes, kurios niekad 
svetimo turto, svetimų že
mių nesikėsino grobti, ku
rios visas sutartis išlaikė 
nuo A iki Z, ir kurios nie
ko daugiau nenorėjo, kaip 
tik taikos su visomis vals
tybėmis.

’nJ v*
i 
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komunizmas, 
kurio vąldovu yra Stali
nas.

Stalino pasekėjų yra 
maždaug apie 3,000,000, o 
Sovietų Rusija dabar su 
užgrobtomis valstybėmis 
turi apie 200,000,000 gy
ventojų. Ir štai ta maža 
dalis raudonųjų nusavina 
žemes, industriją ir pra
monę ir valdo, kaip dikta-l 
torius Stalinas įsako val
dyti. Tai ar Stalinas nėra 
stambiausias pasaulyj ka
pitalistas? Lai atsako ko-| 
munistai.

Štai imkime Lietuvą. 
Kaip tik Sovietai užgrobė 
Pabaltijo valstybes, tai 
savo agentams tuojau įsa
kė nusavinti visą industri-j 
ją ir pramonę. Mes gerai 
žinome, kad Lietuvoje 
stambių įmonių nebuvo, 
daugumoje smulkūs pra
monininkai ir prekybinin
kai. Be to, Lietuvoje pla
čiai buvo įsišakojęs koope
ratyvas. Lietuva kaip tik 
ir siekė sukooperatyvinti 
visą pramonę ir prekybą.

Ar ir kooperatyvinę sis
temą komunistai vadina 
kapitalistine? Lai atsako 
komunistai.

Sovietų Rusijos kapita
listinė sistema yra daug 
žiauresnė už kitų valstybių 
kapitalistines sistemas.

Sovietų Sistema 
Paneigia Tautybę

Pasaulyj tautos sudaro 
gražiausį gėlyną. Sovietai 
užsimoja tautas panaikin
ti ir padaryti vieną tautą 
— rusų. Sovietai, užgrobę 
mažesnes tauteles, pir
miausia įveda visame val
stybiniame gyvenime rusų 
kalbą. Rusu kalba privalo
ma mokyklose ir visose 
valstybinėse įstaigose. 
Tiesa, Sovietai laikinai 
pakenčia ir kitas kalbas, 
bet tik laikinis dalykas. 
Pavergtųjų tautų papro
čiai ,menas griaunamas iš 
pamatų.

Sovietai pavergė Pabalti-! 
jo valstybes. Jos agentai 
tuojau paskelbė dainų 
konkursus, nes tautinės 
dainos palaiko tautybę.

Kauno susovietinta Elta 
, praneša: “Švietimo minis- 

kad stambiausias kapita- terija paskelbė lietuvių

STAMBIAUSIAS 
KAPITALISTAS

Komunistų spauda labai 
plačiai rašo apie kapitalis
tines ir imperialistines 
valstybes, išsk irdama 
Sovietų Rusiją. Bet visi 
žinome, kad pasaulyj nėra 
stambesnio kapitalizmo, 
nėra godesnio imperializ
mo kaip Sovietų Rusija.

Pastaraisiais laikais So
vietų Rusija užgrobė nė 
kiek nemažiau nepriklau
somų valf :ybių Europoje, 
kaip Hitleris. Užgrobtos 
valstybės ne tik neteko ne
priklausomybės, bet ir lai
svės.

Kalbant apie kapitaliz
mą, tai reikia pasakyti

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.

't

XlE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

DARBININKAS

z

T. W. A’s stratoliners, keturmotoriniai orlaiviai pritaikyti aukštam 
skridimui. Čia matome tris su jų vairuotojais, kurie pasirengę išėjus 
įsakymui skristi iš Kansas City, Mo. Jie bus tęsinys trans-Atlantinio ir 
trans-Pacifikinio kliperių skridimo.

t

Kas gali Ukėtis, kad-, ji-noriai diyjMęg ir įvairiais būdais 
vykdys to despoto įsakymus ir žajųją nuosavybę. Dau- 
be pasipriešinimo vilks jo kru- ‘ gįausia jie veikia slapta, iŠ 
viną jungą? į pasali), bet . kartais ir vie-

“Maskvos komisarai žino ge- j^į. Tai todėl, kad Sovieti
nė Lietuvos vyriausybė pa
skelbė, jog šalies turtas 
priklauso jos žmonėms”. 
Taip esą darą “žmonių val
džios priešai”.

I Tokios žinios aiškiai pa
rodo, kad gyventojai, kiek 
jie pajėgia, priešinasi So
vietų valdžiai ir jos san
tvarkai.

Komunistinė valdžia ap-

rai, kad jie begėdiškai melavo, 
skelbdami, jogei Lietuvos žmo
nės kuone vienbalsiai pasisakė 
už krašto sovietizaciją ir “sta- 
linišką konstituciją”. Sovietų 
agentūros pranešimas apie “sa-į 
botažą” ir “kenkėjų” veikimą 
Lietuvoje tą jų melą kuoaiš- 
kiausiai iškelia aikštėn.

“Galima numanyti, kad Lietu
voje netrukus ims siautėti pa
sibaisėtinas teroras, kokio Lie
tuva nėra mačiusi nė Muravjo- ginklavo visus komunis- 
vo koriko laikais”.

Hera Taip Ramu, Kaip 
Sovietai Skelbia

tus, kad jie sektų tuos 
“priešus” ir juos likviduo
tų, jeigu jie pasiskers be
koną arba karvutę savo 
reikalams.

Baisu ir pamąstyti kas 
dabar dedasi Lietuvoje ir 
visame Pabaltijy.

Sovietų valdžia Lietuvai,

dainų konkursą. Dainos 1 
turi atitikti šių laikų dva- i 
šią”. i

Dianraštis “Draugas” a- < 
pie tą dainų konkursą štai ; 
ką rašo:

“Atrodo, jog nuo dabar Lie
tuvoj žmonės ir dainuoti turės 
pagal užsakymą. Buvo laikai, 
kai Lietuvos žmonėms nereikėjo 
dainų konkurso. Tada jie daina
vo tai ką jautė.

“Lietuvos dainose glūdėjo ir 
amžina širdies gėla ir džiaugs

imas neišmatuojamas, nes lietu
vis viską pergyveno.

“Bet... tai buvo tais laikais, 
kai lietuvio dvasios nebandė su
pančioti Maskvai parsidavę 
Lietuvos vaikai. Tada nebuvo 
“žymiųjų” Venclovų, nė Palec
kio, nė kitų.

“Šiandien, kai lietuvio sielą 
slėgs svetimas slogutis, kai jo 
skruostais riedės buinios aša
ros, jis turės dainuoti “Išlaisvi
nimas”, kai raudonarmietis 
plėš iš ūkininko prakaitu per
mirkusią ir pirmųjų už Lietu
vos laisvę kovotojų krauju į- 
tręštą žemę, lietuvis turės dai
nuoti “Dėkui tau, raudonarmie
ti”, kai tas pats raudonarmietis 
ves laukan paskutinę karvutę, 
tada Lietuvos sermėgius tikrai 
nuoširdžiai galės pro ašaras už
dainuoti “Niekuomet nebesu
grįš”. (Tokiais vardais patiek- 

i ta parašyti dainos).”

Kokių Teisę Turi Sovietai 
Protestuoti?

Sovietų Rusijos ambasa
dorius Londone, Anglijai, 
Ivan M. Maiski, liepos 28 
d. š. m. įteikė Anglijos val
džiai protestą, kad ji “įšal
dė” Pabaltijo valstybių: 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos auksą ir visą turtą, ku
ris buvo sudėtas Anglijoje.

Komunistai sako, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
tebėra nepriklausomos 
valstybės. Bet yra faktas, 
kad tų valstybių komunis
tiniai seimai prašė Sovietų 
priimti savo globon. Vadi
nasi, komunistai gelbsti 
Sovietų Sąjungai užgrobti 
Pabaltijo valstybių žemes 
ir visą jų turtą. Tai yra a- 
piplėšimas, kuri atlikti pa
deda naminiai plėšikai.

Lietuvos gyvent o j a i 
griežtai priešinasi, bet jų 
pasipriešinimas tik tiek 

I reiškia, kaip plėšikų pas-

tatyto žmogaus prie šie- ] 
nos ir į kurį yra atremtas i 
revolveris. Raudonarmie- i 
čiai nuo birželio 15 d. š. m. 
atrėmė šautuvus į visus i 
Pabaltijo gyventojus. Gy
ventojai buvo priversti da- i 
ryti tai, ko plėšikai tik rei
kalavo. Plėšikai nubalsavo 
visą turtą nusavinti ir jie 
nusavina; plėšikai įsakė 
gyventojams balsuoti už 
jų pastatytus kandidatus 
ir jie turėjo balsuoti; plė
šikai nubalsavo Lietuvą 
prijungti prie Sovietų Ru
sijos, ir gyventojai negali 
pasipriešinti, nes į juos y- 
ra atsuktos raudonarmie
čių kanuolės.

Pabaltijo valstybių ko
munistinės valdžios sako, 
kad valdžių “sudarymas”, 
“seimų rinkimai”, nusavi
nimai yra daromi “konsti- 
tucijiniu būdu”. Visi žino
me, kad Pabaltijo valdžios 
buvo sudarytos su pagel- 
ba raudonarmiečių ir so
vietų komisarų, kad “sei
mų rinkimai” praėjo gra
sinimais ir prievarta, kac 
“seimus” sudaro komunis
tai ir komunistuojanti 
žmonės, kurie visą laiką 
dirbo Sovietų naudai. Tai
gi komunistai su pagalba i 
Sovietų komisarų ir rau- ' 
donarmiečių sutrempė Pa- ; 
balti jo valstybių konstitu- : 
ei jas ir prieš gyventojų va
lią nubalsavo prijungti tas 
valstybes prie Sovietų Są
jungos.

Bet jeigu Sovietų Sąjun
ga dar ir dabar norėtų pa
sauliui įrodinėti, kad Pa
baltijo valstybės pačios 
nusitarė prisijungti prie 
Sovietų ,tai jos ambasado
riai neturi jokios teisės 
protestuoti prieš Angliją, 
Jung. Valstybes ar kitas 
valstybes už tai, kad Lietu
vos atstovams ir laisviems 
lietuviams prašant jos, 
“įšaldė” Lietuvos turtą ir] 
nepripažįsta Sovietų gro
bio, nes Sovietų Sąjunga 
kol kas nepriėmė Pabaltijo 
valstybių vergų prašymo 
priimti Sovietų Sąjungon.

Sovietų Sąjungos agentų 
spauda griežtai protestuo
ja, kada mes sakome, kad 
ji okupavo Pabaltijo vals
tybes. Komunistai įrodinė
ja, kad Sovietų Sąjunga 
pasiuntė apie pusę milijo-

v •

no raudonarmiečių “ap
saugoti” tas valstybes nuo 
užpuolikų. Bet Sovietų Są
junga savo protestais įro
do pasauliui, kad ji užgro
bė Pabaltijo valstybės ir ji 
skaitosi jų savininkė.

Lietuvos Ekonominė 
Padėtis

Sovietų agentai pakarto
tinai skelbia, kad Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje gy
ventojai džiaugiasi, kad 
tos valstybės susovietin- Latvijai ir Estijai turėtų 
tos, kad pakeista santvar-! pranešti spaudai1 kiek da- 
ka ir tt.

Bet yla visuomet išlenda 
iš maišo. Taip ir dabar, 
patys Sovietų agentai ne
jučiomis paduoda žinias, 
kad Lietuvoje “varo ardy
mo ir naikinimo darbą; jie 
bereikalo skerdžia gyvu
lius, ardo dirbtuvių maši- Paleckio 
nas, gadina bei trukdo bams?

bar ūkininkų yra kalėji
muose už tai, kad jie nepa
siklausę sovietų komisarų 
pasiskerdė bekoną, karvu
tę; kiek yra kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose 
politinių 
priešinosi

kalinių, kurie 
judošiškiems 

valdžios dar-

Sovietų valdžios Lietuvai 
finansų ministerio parei
gas einąs vice-min. J. Vaiš
noras, kaip tos valdžios 
Elta iš Kauno paduoda, 
pareiškęs, kad “bendra 
Lietuvos ūkio eiga ir eko
nomine padėtimi nusis
kųsti netenka. Tiek valsty
bės iždo stovis, tiek ir už
sienio prekybos apyvarta 
pasirodo žymiai geriau, 
negu tuo pat laiku pernai 
metais”.

Vadinasi, Lietuvos prie
šai komunistai, kurie sakė, 
kad Smetonos ir kitų vy
riausybių režimo metu 
Lietuvos ekonominė padė
tis buvo bloga, nežinojo ką 
kalba arba tiksliai melavo 
savo skaitytojams. Vens- 
lova aiškiai pasako, kad 
“bendra Lietuvos ūkio ei
ga ir ekonomine padėtimi 
nusiskųsti netenka”. Kiek
vienas sveiko proto žmo
gus žino, kad Paleckio vy
riausybė per 25 dienas tos 
Dadėties negalėjo pagerin- 

i ti, bet pabloginti tai tikrai 
galėjo. O gal Venslova me
luoja.

Chicagos lietuvių socia
listų “N-jienos” apie “sa
botažą” Lietuvoje šiaip ra
šo:

“Dar tik kelios dienos, kai 
Maskvos komisarai “susovieti- 
no” Lietuvos pramonę, o jau 
toje pramonėje pasireiškė ar
dantis “sabotažninkų” veiki
mas. O kas bus toliaus — ypač 
kai naujieji Lietuvos valdovai 

| pradės vykinti naująjį įstaty
mą apie žemės ūkį, kuris paver
tė laisvus valstiečius valdžios 
nuomininkais ir kumečiais?

“Visi žino, kokiomis žiaurio-j 
mis priemonėmis Stalinas slo
pina savo priešus Rusijoje, ap
kaltindamas juos “sabotažo” 
darymu.

“Taigi dabar Lietuvos liaudis 
turi jaustis be galo karčiai nu
sivytai, kuomet staiga juos už
gulė sunki bolševizmo letena.

eko-

REFRIGERATORIAI!
TIKRAS SUTAUPYMA8 nuo 530 iki >50 

dėlto. kad 1940 m. Kaino* TIEK ŽEMESNĖS 
negu 1939 m.!

NIEKAD Elektrikiniai Šaldytuvai nebuvo taip
nomiiki kaip dabar. Štai, čia yra naujas 1940 m. Kelvi- 
natoriai, padaryti labai elegantUkai, tobulai ir pilnai pri
rengti J ūma tarnauti per ilgus metus.

Tai yra nekėliais doleriais pigiau, bet nuo $30 iki 
$60 kaip pirmiau, kad buvo mokama... tas viskas dedasi 
Kelvinatorių rinkoje pas Edison Shops. Neleisk laiko do
vanai—pasuk į modemini Elektrikinj Šaldytuvą Šiandien!

Patvelk j Dydį! Pažvelk j Vardą!! Pažvelk j Kainą!!!

MODELIS CSX-$ 
$114.75

KELVINATORIUS 
a t ne* jum* YPATINGĄ 
PASITENKINIMĄ 1940

• Naujas nuo viriaus iki
apačios.

• POLARSPHERE. kuris
naudoja jėgos tik 20%

• PENKIEMS METAMS
apdraustas.

• Kelvinator Control re
guliuoti Saldymą.

šviesus Permalu* iŠ 
lauko.

Porcelinis - plieno vidus 
Automatiška lemputė.

Virš 11 ketv. p. lentynų
ŠIE VISI (RENGIMAI 
UZ MAŽIAU NEGU 

$1.00 | SAVAITĘ
Mėnesiniai išsimokėjimai 
Nereikia nieko įmokėti


