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LDS. Jubiliejinis Seimas

Kitą savaitę, rugsėjo 19 
— 20 dd. š. m., Šv. Petro 
lietuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass. įvyksta Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) Jubiliejinis Seimas.

LDS 1 kuopos valdyba, 
komisija ir nariai, kuriems 
vadovauja vietinis klebo
nas kun. P. Virmauskis, la
bai energingai rengia sei
mą ir šeiminius vakarus. 
Seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioje. 
Seimo pirmos dienos vaka
re, parapijos svetainėje į- 
vyks šaunus bankietas 
kur bus pagerbti LDS or
ganizacijos įkūrėjai, Gar
bės nariai ir seimo atsto
vai. Antrą seimo vakarą, 
Municipal Building svetai
nėje įvyks svarbios prakal
bos. Kalbėtojai jau pa
kviesti, tarp kurių bus ir 
ką tik iš Lietuvos atvykę 
asmenys, kurie patyrė so
vietų komisarų valdymą 
nuo birželio 15 iki rugpiū
čio 8 dienos.

LDS Centro valdyba, 
Seimo rengimo komisija 
kviečia ne tik apskričių ir 
kuopų atstovus, bet ir ka
talikus vadus, LDS ir ‘Dar
bininko’ bendradarbius at
vykti į seimą.

Gerb. Skaitytoją Dėmesiui
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
KAINA 5 CENTAI

Naciai Smarkiai Bombarduoja

Šimtai Žmonių Žuvo
mos sunaikina viską 500 
metrų spindulyj.
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Liepsnose paskendęs geležinkelio gasolinu varomas vagonas, kuriame ekspliozijai įvykus ir užsidegus 
mirė 43 pasažieriai. Nelaimė įvyko Pennsylvanijos geležinkelio tinkle, Cuyahoga Falls, Ohio.

Šiomis dienomis gavome 
labai daug žinių iš Paverg
tos Lietuvos, kuriose nu
šviečia sovietų komisarų 
režimą: areštus, nusavini
mus, permainas, komunis
tų džiaugsmus, darbininkų 
ašaras.

Be to, gavome žinių iš 
Romos, kaip sovietų komi
sarai užgrobė Lietuvos pa
siuntinybės rūmus, ir kaip 
jie gaudė pasiuntinybės 
šunį, vienintelį likusį in
ventorių.

Visos žinios svarbios ir į- 
domios. Dalį prisiųstų ži
nių talpiname šiame nu
meryje antrašte: Žinios iš 
Pavergtos Lietuvos. Per
skaitykite tas ir kitas ži
nias, telpančias “Darbinin
ke” ir duokite kitiems, ku
rie dar neturi “Darbinin
ko” savo namuose, skaity
ti. Paraginkite kitus užsi
prenumeruoti “Darbinin
ką”, kuris talpina ir tal
pins daugiausia žinių iš pa
vergtos tėvynės Lietuvos 
ir iš viso pasaulio. Lai 
“Darbininkas” pasiekia vi
sų lietuvių išeivių namus!

RUMUNIJOS KARALIUS 
ATSISTATYDINO Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Sūnūs Užėmė Sostų

-'X Lietuvą Jau Vbase Srityse 
Tvarko Raudonoj Ranka

savo juriskonsultu paėmė 
adv. Kacą...

— Kauno vyriausioji gat
vė — Laisvės alėja pava
dinta Stalino prospektu.

Švedija • Rusija Pasirašė 
Prekybos Sutarti

Ryšium su Lietuvos mo- 
kytojų suvažiavimu, “Dar
bo Lietuva” nedviprasmiš
kai pasako, kad tie moky
tojai, kurie nesugebės ‘per- 

i organizuoti savo psicholo
gijos’, t. y. neis komuniz
mo keliu, “turės atkristi”, 

i Taip pat aukštosios moky
klos — universitetai— bū
sią žymiai reformuoti. Net 
ir tose mokslo šakose, ku
rios tiesiogiai neliečia so
cializmo mokslo, negalėsią 

ibiciuu r | būtį profesorių nepersiė- 
. _ os or5a' į musių marksizmo “moks- mzacijos pareigūnai issi- (b„ Kad į Liet e H 

trauktų tuojau is masonų šiol nebuv0 toki mįkgJ 
ikaip “marksizmas - leni
nizmas” profesorių, tai 
“Darbo Lietuva” siūlo par- 
sikvietsi jų iš Maskvos.

Meldėsi Už Karalių
Bucharest, Rumunija,

Bucharest, Rumunija, — dene, Vokietijoje.
Rūgs. 9 — Pereitos savai-' Kai kas sako, kad buvęs 
tės pabaigoje atsistatydino karalius Karolis norįs 
karalius Karolius II ir pa- vykti Amerikon, 
bėgo į užsienį. Geležinė 
sargyba bandė karalių su
laikyti, bet nepavyko.

Karaliaus II sostą užėmė |
jo sūnus Mikas, 19 metų rūgs. 9 — Vakar visoje ša- 
amžiaus. Bet jis bus tik lyje meldėsi už jaunuolį 
klausytojas ką jam dik-' karalių Miką. Pats kara
tuos naujosios valdžios.liūs Mikas dalyvavo pa-; 
diktatorius, premieras: maldose.
Ion Antonescu. | Geležinės Sargybos kul

Premieras Antonescu tūros ministras išleido į 
tuojau pakvietęs buvusią sakymą, kad visi 
karalienę Alena, karaliaus 
Miko motiną, kad ji pir
muoju traukiniu atvyktų 
iš Vokietijos ir užimtų vie
tą šalia savo sūnaus.

Sakoma, kad karalienė 
šiuo laiku gyvenusi Dres-

• v

organizacijų ir uždraudė 
žydams pardavinėti religi
nius daiktus. Be to, žy
dams uždrausta dirbti ki
ne.

Priverstinas Tarnybos
Kariuomenėje Įstatymas

Stockholm, Švedija, rug
sėjo 9 — Praneša, kad Šve
dija ir Sovietų Rusija pasi
rašė naują prekybos su
tartį. Švedija sutiko duoti 
Sovietams kredito 100,000, 
000 kronų (apie $24,000, 
000). Kreditas duodamas 
penkiems metams su 4 ir 
pusė nuoš. Švedija gaus iš 
Rusijos aliejaus ir javų;, o 
Rusijai parduos medžiagą 
dėl geležinkelių. Joi>i

Washington, D. C., rūgs.
9 — Kongreso atstovų rū
mai priėmė Burke - Wads- 
worth bilių su kaikuriomis 
pataisomis. Pataisos yra 
šiokios: prezidentas gali 
bile kada pašaukti užsire
gistruoti visus vyrus tarp 
21 ir 45 metų amžiaus, bet 
tik po 60 dienų nuo įstaty
mo įsigaliojimo. Per 60 
dienų prezidentas gali pa
raginti visus vyrus sava
noriai įsirašyti karinėn 
tarnybon, o jei per tą laiką 
neįsirašys 400 tūkstančių 
savanorių, tai po 60 dienų, 
bus imami priverstinai. !£ Veiklioje ir stiprioje jau-

Kaip žinoma, Senatas nvstėje yra įrašyta ilga ir 
priėmė Burke - Wadsworth I laiminga senatve.

bilių savaitė atgal, pagal 
kurį įvedama priverstinas 
kareiviavimas tuojau. Pri
verstinai šaukia vyrus nuo 
21 iki 31 metų amžiaus, vi
so iki 900,000 vyrų per me
tus.

Taigi priverstino karei-

Londonas, rūgs. 9 — Pe
reitą naktį Vokietijos na
ciai lakūnai iš lėktuvų 
smarkiai bombardavo Lon
dono miestą, jo uostus ir 
dirbtuves. Sakoma, kad a- 
pie 2000 lėktuvų burzgė 
virš Londono ir iš jų mėtė 
dideles bombas, kurios su
ardė daug namų ir padegė.

Londono gyventojai labai 
pasipiktinę nacių žiauru
mu. Sakoma, kad apie 100 
vokiečių lėktuvų nušauta. 
Bombarduojamose vietose 
užmušta apie 400 žmonių 
ir sužeista tris kartus dau
giau.

Londone visas judėjimas 
sulaikytas. Visi gyventojai 
suėjo į požemius, kad pa
saugoti savo gyvybes.

Daugiausia nukentėjo 
Londono rytinė dalis. Dėl 
gaisrų tūkstančiai žmonių 
liko be namų. Rytinėje 
Londono dalyje gyvena 
daugumoje žydai.

Iš Vokietijos pranešama, 
kad Londonas buvo bom
barduojamas didžiulėmis 
bombomis, kurios trūkda-

i

— Užsienių reikalų mi
nistras prof. Krėvė-Micke
vičius rugpiūčio 10 d. atos
togas baigė ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

Įdomu žinoti, kokias “pa
reigas” profesorius žada 
eiti, nes juk Maskva įsakė 
visas Lietuvos atstovybes 
ir konsulatus likviduoti, 
taigi ir pati užsienių reika
lų ministerija bus netru
kus likviduota.i

— Vidaus reikalų minis
tras uždarė lenkų kalba lei
sta dienraštį “Dzien Pols- 
ki”.

Rusijos Komisarai Refor
muoja Lietuvos Okį

— Iki rugpiūčio 14 d. į 
žemės fondą buvo paimta 
599,616 ha žemės iš 30,852 
ūkių arba jų dalių, o žemei 

■ gauti prašymų paduota 
185,819. Jau dabar skelbia
ma, kad visų prašymų ne
būsią galima patenkinti.

— Darbo ministro įsaky
mu, prie darbo ministeri
jos sudaryta komisija dar
bo įstatymams ruošti. Į 
komisiją įeina: darbo ap
saugos departamento di- 

viavimo bilius priimtas rektorius Micelmacheris, 
skirtingai. Dabar Senatas juriskonsultas adv. Kacas, 
ir Atstovų Rūmai tuos vyr. darbo inspektorius A- 
skirtumus turi išlyginti. į kelaitis, 
Spėjama, kad Kongresas Į 
tuos skirtumus dar šią sa-! 
vaitę išlygins, jeigu neiš
kils naujų komplikacijų.
y j -------------------------------

t

referentas Stri
maitis ir inž. Tiškus, profe
sinių sąjungų atstovai — 
Balcevičius ir Kavaliaus
kas.

Savaime suprantama,
ikad komisijos pirmininku 
paskirtas ne kas kitas, 
kaip Micelmacheris, kuris

— Žemės ūkio ministras 
Mickis pasakoja, kad Mas
kvoje jis susitikęs su SSSR 
žemės ūkio komisaru Be- 
nediktovu. Šis parodęs di
deli Lietuvos žemės ūkio 
reikalu supratimą ir paža
dėjęs Lietuvą paremti. Pir
miausia Kaunan būsią at
siųsta instrukcijų, kurie 
žemės ūkio ministerijai 
padėsią persiorganizuoti į 
komisariatą.

Reikia pripažinti, kad 
pažadėtoji “parama” tėra 
labai silpna, jeigu siunčia
mi tik instruktoriai minis
terija į komisariatą pa
versti. Kol Lietuva turėjo 
žemės ūkio ministeriją, tol 
Lietuvos žemės ūkis pajė
gė didelius maisto produk
tų kiekius net į Sovietų 
Rusi ją. Kai ateis komisa
riatai. Lietuvos liaudis gy
vens tam pačiam skurde, 
kaip ir visi kiti Stalino pa
vergtieji. i

v •

Roma, Italija, rūgs. 9 — 
Pranešama, kad Italijos o- 
ro laivynas smarkiai puola 
Britanijos salas, kur ban
do iš lėktuvų nuleisti savo 
kareivius.

Italai sako, kad bombar
davimas Londono yra tai 
atlyginimas anglams už 
bombardavimą Berlyno. 
Berlyno - Italijos ašis iš 
visų pusių puola Angliją. 
Viduržemio jūroje italai 
nori įvesti blokadą Bri
tams.

Goering Vadovauja Oro
I -«--------*LdlYynUI

Berlynas, rūgs. 9 — Vo
kieti jo« oro laivyno vadas, 
maršalas Hermann Goe- 
ring pats asmeniai vado
vauja nacių lakūnams, ku
rie iš lėktuvų bombarduo
ja Londoną.

Stokholm, Švedija—Pra- pareikalavo, kad Skučas ir 
nešama, kad sovietų komi- Povilaitis grįžtų į Lietuvą, 
sarų sudarytas “liaudies” o jei ne, tai už juos bus su- 
tribunolas, kurio pirminin- šaudyti kiti. Skučas ir Po- 
ku yra žydelis, nuteisė mir- vilaitis sugrįžo. Abu tuo- 
ties bausme gen. Skučą, jau buvo areštuoti ir patal- 
buv. Lietuvos vidaus rei- pinti į kalėjimą. Kada jie- 
kalų ministrą, ir policijos du sėdėjo kalėjime, tai nie- 
viršininką A. Povilaitį.' ko neleido nei jų pamatyti. 
Mirties dekretas įvykdin- Nakties metu jiedu buvo 
tas — Skučas ir Povilaitis nugabenti į sovietų tribu- 
sušaudyti.

Skučui ir Povilaičiui ne
leista turėti nei 
kų, nei gynėjų.

Dar Smetonos 
būnant, Maskvos 
rai pareikalavo, 
Skučas ir A. Povilaitis bū
tų areštuoti neva už tai, 
kad jie žinoję, jog sovietų 
raudonarmiečiai buvę va
giami. Tačiau valdžia so
vietų komisarams įrodė, 
kad jokio raudonarmiečių 
vogimo Lietuvoje nebuvo. 
Buvo sudaryta komisija iš
tirti sovietų komisarų kal
tinimus, bet sovietai ne-' 
laukė tos komisijos tyrinė
jimų. Pasiuntė šimtus tūk
stančius raudonarmiečių 
ir užgrobė Lietuvą.

Gen. Skučas ir Povilaitis 
dar pirm užgrobimo Lietu
vos atsistatydino. Sovietų 
raudonarmiečiams briau- 
nantis į Lietuvą, jiedu pa-j kuriuos dabar turi užėmus 
bėgę į Vokietiją. Sovietai Vokietija.

liūdinin-

* nolą, kur paskelbtas mir
ties sprendimas, ir jie tuo
jau buvo sušaudyti.

valdžiai 
komisa- 

kad gen.

v •

v •
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Anglijos Oro Laivynas 
Bombarduoja Vokiečių 

Bazes

Londonas, Anglija, rūgs. 
9 — Karališkos oro jėgos 
smarkiai bombardavo Vo- 
kieti/os sandėlius ir siunti
mo stotis kitoje pusėje ka
nalo, Prancūzijos žemėje. 
Taipgi bombardavo amu
nicijos įstaigas juodame 

i miške, Kruppo dirbtuves 
Essene, fabrikus Emdene 
ir kėlės vokiečių oro bazes.

Anglai smarkiai bombar
davo Calais, Dunkerąue ir 
Boulogne. Pastarąjį pade
gė. Sekmadienio naktį at
naujino bombardavimą 
Prancūzijos pakraščiuose, H

H
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Išdalinama

Žinios Iš'PaVergtos Lietuvos
Lietuvos Jaminras Verčia- ’ lietam Kariuomenė 
ms Garbinti Raudonuosius • • Išdalinama

DARBININKAS
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Po Trilypės Gegužinės

— Grįžęs iš Maskvos- —Rugpiūčio 14 d. Kaune —— ----------
- prasidėjo suvažiavimas,! krašto apsaugos ministras 

kuriame dalyvavo apie 10, gen. Vitkauskas pareiškė, 
000 mokytojų. Švietimo kad ligšiol Lietuvos ka- 
ministras A. Venclova, iš- ’riuomenės likimas buvęs 
dergęs nepriklausomos labai neaiškus, tačiau jau 
Lietuvos mokyklas, kurio- dabar esą tikra, kad tam

• se ir jis pats ragavo moks- *'1 ~ ‘1’1’
lo, nušvietė mokytojo už-, 
davinius Sovietų vergijoje. Į 
Pažodžiui jis pasakė:

“Taurus patriotizmas So
vietų Sąjungoje ne tik nė
ra smerkiamas, bet, prie-' 
šingai, jis visomis priemo- nepasakė, kiek žmonių lik- 
nėmis ugdomas. Mūsų jau- SU Lietuvos liaudies ka- 
nuomenė iš pat mažų dienų riuomenėje. Deja, “tik” li
tini būti mokoma mylėti: kusioji Lietuvos kariuo- 
savo tėvynę — didžiąją So- menė, kuri, pasak genero- 
vietų Sąjungą ir garbingą- 14, būsianti sulieta su rau- 
ją Raudonąją armiją išva-, doną ją armija, bus tikro- 
duotoją, kuri saugo dir- ' 
bančiųjų tėvynės sienų ne
liečiamybę. Mūsų jaunuo- i 
menė turi išmokti draugiš- i 
kūmo ir pagarbos ne tik 
savo, bet ir kitų tautų 
žmonėms, ji turi įsisąmo
ninti, kad darbas visų ge
rovei yra garbė, kad ne 
mažesnė garbė yra būti 
Raudonosios armijos, di
džiosios dirbančiųjų tėvy
nės gynėjos, kariu”.

“Draugas” Venclova, su-
• grįžęs iš Maskvos, jau at
virai pasisako, kokį užda
vinį jam pavedė Maskvos 
budeliai. Būtent, jaunimą 
ruošti Raudonosios armi
jos kariais! Tenka pastebė
ti, kad ir kiti pavergtosios 
Lietuvos pareigūnai stro
piai vykdo jiems Maskvos 
pavestą darbą — skiepyti 
mintį, kad Lietuvių tauta: 
turės ginti Maskvos inter
nacionalistų valstybės sie
nas. Apie tai kalba J. Pa
leckis, kuris sako: “Būda
mi tokioje atsakomingoje 
vietoje, mes visuomet turi
me būti pasiryžę ginti ir 
mūsų didžiosios tėvynės 
sienas”. O “Liaudies sei
mo” atstovas Šunauskas 
atvirai pasako, kad “nega
li būti nė vieno doro darbi
ninko, doro valstiečio, doro 
inteligento mūsų tarpe, 
kuris nesirūpintų didžio
sios Sovietų Sąjungos sie
nų saugumu”. Girdi, Lietu
va turinti būti paversta 
tvirtove, į kurią atkąstų 
dantis bet koks priešas.

Taigi, aiškiau jau nebe
galima pasisakyti. Kaunas 
buvo paverstas cariškosios 
Rusijos tvirtove, dabar tą 
tvirtovę nori atnaujinti 
Stalinas.

tikras žmonių skaičius lik
siąs, kaip ir buvęs, Lietu
vos liaudies kariuomene, o 
tik likusioji Lietuvos ka
riuomenė būsianti sulieta 

: su raudonąja armija.
i Tačiau generolas taip ir

Geibstančios rankos nugalėtoms kojoms. Sulig pranešimų šis vaizdas paro
do, kad vokiečiai su “rubber raft” laiveliais išgelbsti prancūzų karius.

vėje visas Lietuvos jauni
mas, kuris dabar turės 
ginti rusų imperializmo 
siekimus. Juk žinoma, kad 
karo reikalai įeina į SSSR, 
o ne į “autonominių” res-; 
publikų kompetenciją. 
Tad, kaip caro laikais lie
tuviai turėjo guldyti galvą 
Mandžiūrijoje, taip dabar 
“laisvosios” Lietuvos vai
kai turės žūti už raudonąjį 
carą.

i 
Apie Lietuvos kariuome-. 

nes griovimą rodo ir ka
riuomenės štabo praneši
mas, kad brig. generolui 
Juodišiui esą pavesta rū
pintis tais paleistais į at
sargą puskarininkiais. 
Krašto Apsaugos Ministe
rijos civiliniais tarnauto
jais ir karininkais, kurie 
neturi tarnybų bei kitų 
pragyvenimo šaltinių. Iš 
‘liaudies kariuomenės’ pa
leistųjų skaičius yra toks 
didelis, kad reikėjo paskir
ti specialų karininką, kuris 
rūpintųsi jiems surasti 
darbo arba tarnybas. Be 
to, paskelbta, kad pakarto
tinai prailginamos atosto
gos “iki atskiro įsakymo” 
Karo Mokyklos II kurso 
kariūnams šarvuotinin- 
kams ir I kurso kariūnams 
kandidatams.

I 
l
I

Drobės" Fabriko Vadovy
bė Suimta

Lietuvoje SavfvaMyMg
Cl__ Į— U i-tL1BĮr
□Kvnį rnmCJfnKlS

SutMOMS

— Raudonoji ministrų ta
ryba, finansų ministrui pa
siūlius, priėmė nutarimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ko niiKibį Demonstracijos Vengrai Užima Rumunijos 

Nepavyko M

Sekmadienį, rugsėjo 1-mą d. 
i š. m., Romuvos parke, įvyko 
šaunus 3-jų LDS kuopų pikni
kas. Pikniką surengė Cambrid- 
ge’iaus, South Bostono ir Mon
tello LDS kuopos.

Kadangi trys kuopos susidė- 
jusios rengė tą pikniką iš vieno, 
tai ir buvo pavadintas “trily
pis”. Publikos buvo labai daug, 
kad net aukštos pušelės ant kal
nelio, ošdamos tarp savęs kalbė
jo, sakydamos; tur būt čia jau 
visos Naujosios Anglijos lietu
viai susirinko? Nuo kalnelio 1 
žiūrint į pievą, matėsi šimtai 
automobilių, sustatyti eilėsna. 
Gražioj salėj, prie puikios muzi
kos, per visą popietį iki vėlu
mos, trepsėjo jauni ir seni. Šei
mininkės ir jų pagelbininkės 
per visą dieną triūęė sušilusios , 
be poilsio. Prie užkandžių sto-i 
vėjo eilės, ir apie 6-tą valandą, 
jau viskas buvo ištuštinta. 
Cambridžius labai gražiai pasi
rodė, nepasidavė sukonkuruoti

nei darbe nei skaičiuje. Iš Cam- 
bridžiaus atvyko autobusas ir 
daug su automobiliais. Nemie-

1 gojo ir monteliškiai su bostoniš- 
ikiais. Iš Bostono irgi atvyko 
busas perpildytas dalyviais ir 
daug automobilių. Cambridge 
šeimininkės, patiekė publikai la
bai gardžių užkandžių, šeimi
ninkavo ponia Marcelė Zavec- 
kienė ir ponia Brazdžionienė; 
prie kasos p. Bačinskienė. Kitus 
darbus dirbo: A. Tamulynienė, 
K. Zdanavičienė, R. Mankienė, 
S. Mankiūtė, O. Radaitienč, J. 
Žekevičiūtė. Labai daug padėjo 
graborius F. Vaitkus. Jis savo 
automobilių nuvežė šeimininkes 
ir pats nuoširdžiai dirbo prie 
barčekių visą dieną. Taipgi nu
vežė kelias šeimininkes ir gra
borius A. Overka. A. Zaveckas 
ir Petras Radaitis darbavosi 
kaip ir visada. Mes Cambridge- 
čiai turime tarti pagarbos žodį: 
A. Zaveckui ir P. Radaičiui už jų 
nenuilstamą darbą katalikiškoj 
veikloj. Bostoniečių smarkiai 
dirbo energinga panelė Marijo
na Kilmonytė, Stasys Grįgana- 

, viėius, Vincas Savickas, Kazi-
• mieras Niauronis ir Vincas Va
latka. Brocktoniečių darbavosi 
Marijona Jeskelevičienė, Kazi
mieras Grigas, p. Balevičius, S. 
Mačinskis, J. Kašėta, Petras Ju
roms. Matėsi svečių ir iš toli
mesnių kolonijų, ypatingai daug 
atsilankė kunigų, ne tik vieti
niai, bet svečių, kurių neteko ir

■ pažinti. Girdėjau vieną asmenį
• kalbant kitiems, kad jis gavęs
• laišką iš Lietuvos, kuriame ra-

Washington, D. C. —Ko- Budapest, Vengrija, rug- 
į vadovaujamos sėjo 9 — Vengrijos armi- 

d. visos savivaldybės savo ! k°n?resas Pa_

mą' kredito įste^n^'s^-S sius Namus Pareikštl‘‘Pr°- vanią. Vengrijos armija 
tabdo. Pagal savivaldybiųi prieš priv erstiną^ ka- paskleidė labai daug spau-
skolas Išduoti kredito į-;~ ’’
staigoms vekseliai nepro
testuojami. Visos kredito 
įstaigos įpareigojamos li
gi rugpiūčio 17 d. pranešti 
Lietuvos Bankui Kaune a- 
>ie išduotų savivaldybėms 
paskolų dydį, toms pasko
loms apdrausti išduotų 
vekselių sumą ir tų skolų 
mokėjimo terminus. Savi
valdybių vekselinėms sko
loms kredito įstaigoms pa
dengti atidaroma Lietuvos 
Banke “Savivaldybių sko
loms likviduoti” suvaržy
toji sąskaita. Savivaldybės 
moka savo vekselines sko
las ir procentus į minėtą 
sąskaitą, kuri yra finansų 
ministro dispozicijoje.

OAvAAALAOp ^/A A^žAAA^ž AA AA VCAA AAAA<£*} 

kuriame nuo rugpiūčio 17! munistų
I

jos ketvirta dalis sekmin- 
vekselinių skolų’mokėji- Įsiuntė delegaciją į Baltuo- gai įėjo į šiaurinę Transyl-

1 reiviavimą ir karą”. Dele
gacija ruošė demonstraci
ją. Bet policija demons
trantus išvaikė.

Beje, demonstrantai ruo
šė ir pamaldas, vadovau
jant tūlam protestantų mi- 
nisteriui, bet ir jomis ne- ta leisti vadinami 
pavyko suklaidinti polici- niai laikraščiai”, 
jos. Į *

Pastaraisiais laikais ko- kareivinių ir bendrojo gy- 
munistai įvairiais skam- venimo. II pėstininkų pul- 
biais šūkiais ir veiksmais kas leidžia “Liaudies kario 
bando suklaidinti minias, žodį”. Įdomu pasižiūrėti, 
bet vistiek nevyksta, nes kas yra šio laikraščio re- 
valdžios ranka juos nu- daktoriai. Jį redaguoja net 
maskuoja. 4 žmonės: Sabukonis, Ka-

Jeigu komunistinis “tai- £anas> Mitrofanovas ir 
kos kongresas ”būtu tikrai Chaitas. Kokios tautybes

i

Vienam Žmogui 9 kv. 
Metrai

Raudonieji Be
Kamšti kgodavijojV

Budapeštas, Vengrija, — 
Rūgs. 9 — Iš Belgrado pra
nešama, kad du komunis
tai demonstratoriai už
mušti ir vienas policinin
kas ir keturi žandarai su
žeisti riaušėse, kurios įvy
ko Jugoslavijos sostinės 
priemiesčiuose. Susikirti-___ _________,___ ____
mas įvyko, kada policija Į šyta, “gyvename labai gerai, ir 
bandė išsklaidyti komunis- turime visko užtenkamai”, laiš- 
tų demonstraciją. Daug ■ ko pabaigoj parašyta, “taupyk 
komunistų areštavo. Va-!pašto ženklą”. Jis atsargiai nu- 
kar panašiose demonstra- ■ piešęs pašto ženklą, randa po 
ei jose Zagreb miestelyj, juo parašyta, “baigiame išmirti 
kilus riaušėms, 10 žmonių • badu!” Publika daugiausiai ir 
sužeista daugiau 100 areš-! kalbėjo apie Lietuvą. Daug buvo 
tuota. Taipgi įvyko de- kalbėta visokių įdomybių, bet 
monstracijos Split mieste-: tokioj daugybėje žmonių, viską 
lyj. Komunistai reikalauja, ■ negali ir sugaudyti. Piknikas 
kad Jugoslavija sudarytų praėjo su pakelta nuotaika, nes 
militarę sąjungą su Sovie- visi turėjo progos, linksmintis 
tų Rusija, ir smerkia Jugo-.jig širdies noro. Manau liks ne- 
slavijos valdžią, kad ji lai- i blogas uždarbis. Valio Cambrid- 
kosi Berlyno - Romos a- džiečiai! Pasirodėme gražiai, v •

neatsilikdami nuo kitų. AD. 
Turiningą kalbą pasakė, 

p-nas Ščensnulevičius ir klebo
nas kun. Jonas Švagždys. P-nas 
Ščensnulevičius atvažiavo iš 
Lietuvos tik kelios dienos atgal. 
Nevienam nuriedėjo ašara, klau
sant jo žodžių. Jis apsakė rusų 

je. Galimas dalykas, kad darbus ir apverktiną mūsų tė- 
sargybiečių organizacija Ivynės likimą! Korespondentas 
bus uždaryta.

Vokiečiai yra palankes
ni gen. Antonescu, negu 
Geležinei Sargybai, nes jie 
tikisi, kad jam pavyks at
statyti tvarką šalyje. Ta-! 
čiau, vokiečiai norėtų, kad 
Rumunijoje susikurtų or
ganizacija, kuri biįtų pa
naši į nacių organizaciją 
Vokietijoje.

Gen. Antonescu įsakė nu
savinti buvusio karaliaus 
Karolio turtą. Be to, įsakė 
visiems, kurie turi pirkę 
Karoliaus įstaigų šėrus, 
kad juos laike 5 dienų su
neštų į Bucharesto Teisin
gumo teismą. Gen. Anto- 

į nescu išleido dekretą, kad 
j perimtas valdžios 

Gen. Antonescu nori su- kontrolėn buvusiu laike 10

sdintos propagandos, už
tikrindama visiems tvarką Į 
ir saugumą.

— Lietuvos kariuomenę 
pavertus “liaudies kariuo
mene”, kareivinėse pradė- 

sieni— 
........., t. y. ant 

sienų lipinami lapeliai iš

kos kongresas ”būtų tikrai Chaitas.
siekiąs taikos, tai jis būtų yra paskutinieji trys re- 
priėmęs protestą ir prieš 
Sovietų Rusijos komisarų 
imperialistinius žygius.

Jung. Valstybių gyven
tojai nenori karo, bet jie 

i dar labiau nenori sovietų 
kruvinųjų komisarų dik- į 
tatūros. Dauguma šios ša
lies gyventojų reikalauja, 
kad šioje šalyje komunis
tų partija būtų panaikinta, 
taip pat ir nacių partija.

daktoriai, lietuvių kariuo
menės “švietėjai”, aiškinti 
nereikia... sies.

RUMUNIJOS DIKTATORIUS 
NUSAVINA KAROLIAUS 

TURTĄ

— Finansų ministras nu-; 
statė, kad pirmaeiliuose ir 
antraeiliuose miestuose 
vienam žmogui nustatoma 
gyvenamųjų patalpų ploto 
naudojimo norma 9 kv. 
metrai. Daugiau ploto gali 
turėti tik tam tikrų profe
sijų žmonės.

Likusias butuose patal
pas apgyvendins kiti žmo
nės.

— Centralinis Statistikos 
Biuras paskelbė žinių apie 
turgus Lietuvoje rugpiū
čio 5—9 dienomis. Nors 
sovietiškasis “rojus” Lie
tuvoje įvestas tik prieš 2 
mėnesius, bet jau matome 
pasekmes. Turgai liko pus
tušti. Komunistų kontro
liuojamas Statistikos Biu
ras pradeda savo praneši
mą pastaba, kad “dides
niuose miestuose turgai 
buvo vidutinio didumo”, 
bet iš tolimesnių paaiški
nimų matyti, kaip tikrovė- 

, je atrodo dabartinės Lietu- 
| vos turgai. Grūdų pristaty- 
, mas buvęs vidutiniškas, 
j Kai kur mažas. Linų sėme- 
; nų tik viename turguje te
buvo atvežta. Linų pluošto 
tik pripuolamai vienur ki-

Teismas Browderiui Už
draudė Išvykti Iš New Torto

— Tardytojo nutarimu,, 
suimti šie akc. bendrovės' 
“Drobės” valdybos ir revi-j 
zijos komisijos nariai: Juo
zas Šimaitis, Jurgis Garš
va, Jurgis Žiugžda, Julius! 
Žostautas, Pijus Norkus,; 
Antanas Slavickas, Povilas tur po nedidelį kiekį tebu 
Vaitekūnas ir Pranas Stri- vo pristatyta. Dobilų paša 
mas. Minėti asmenys su
imti už tai, kad pasiėmę iri 
davę kitiems akcininkams 
dividendus ir tantjemų pi
nigus, o taip pat išdavę ne- 
termininių “Drobės” įmo
nės vekselių. Tuo, esą, jie 
pakenkę įmonės reikalams 
ir nusidėję finansų minis
tro įsakymui, kurio.iš ban
kų galima atsiimti! > tik po 
250 litų per savaitę.’

v •

— Švietimo ministras A. 
Venclova pareiškė, kad iš 
Maskvos atvyksią instruk
toriai, kurie padėsią Lietu- 

: vos švietimo ministeriją ( 
perorganizuoti į švietimo 

j komisariatą. Taip pat at
vyksianti ištisą komisija, 
kuri padėsianti pertvarky
ti Lietuvos universitetus ir 
aukštąsias mokyklas pa
gal sovietų pavyzdžius.

i Taip pat uolus Stalino gar
bintojas rašytojas Petras 
Cvirka pareiškė, kad į 
Kauną atvyksianti SSSR

. Bucharestas, Rumunija, 
rūgs. 9 — Gen. lon Anto
nescu kol kas nesudarė 
naujos valdžios, bet tęsia 
darbą su buvusiais minis
trais, kurie prisiekė klau
syti diktatoriaus. Gen*. An
tonescu dabar veda dery
bas su Geležine Sargyba, 
kurios vadu yra M. Simą. 
Geležinės Sargybos vadas 
nenori kol kas pasiduoti 
diktatoriui, kol nebus su
daryta valdžia iš tos orga- 

. Geležinės 
Sargybos nariai nori dik
tuoti gen. Antonescu, bet 

t nenori 
prisiimti. Jis nenori, kad 
sargybiečiai kištųsi į vi
daus reikalus. Kitų partijų 
vadai tik teoretiškai remia I 
gen. Antonescu diktatūrą. ! būtų 

flon Antnnocnii nnri Qii. ■ i___

New York, N. Y. — Fede- 
ralis teisėjas uždraudė ko
munistų partijos kandida
tui į prezidentus, E. Brow- 

, deriui išvykti iš šio apskri
čio. Kaip žinoma, Browde- 
ris yra nuteistas kalėjimu, . - 
už klastingą pasų išgavi- nizacijos narių, 
mą ir jų vartojimą.

Reikia tik stebėtis, kad
komunistai kriminališkaii^® j1* diktatūros

i

ro turguose nedaug tepri-istatyta. Mėnesiniu raguo-i™s>to^.br!Sada._kun pa- 
ėiu pasiūlos turguose buvo|des,antl musl» rašytojams 
vidutinės, vietomis mažos; ?erai susiorganisuot!. Ta.- 
....... ei. laisvoioi Lietuvoilašininių kiaulių pristatyta 
vidutiniškai. Veršiukų ir 
avių pasiūlos buvo men
kos. Kai kuriuose turguose 
dar buvo pristatyta po vie
ną’kitą žąsį, ūkiško sviesto 
įr kiaušinių buvę gana 
daug.

gi, “laisvojoj” Lietuvoj 
viską tvarko Maskvos ins
truktoriai, komisijos ir 
brigados!

-‘>J I

i

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

susitepę brukasi į visuo
menę. Ar gi gali visuomenė 
pasitikėti, kad tokie gaiva
lai. patekę į valdžią sąži
ningai eis pareigas. Be to, 
komunistų partija siekia 
susovietinti Ameriką. Ji 
veikia pagal Maskvos įsa
kymų. Ar gi gali demokra
tinės šalies pilietis priimti 
sovietų imperialistinę dik
tatūrą! Jung. Valstybių pi
liečiai nenori sovietų kru
vinos diktatūros ir jie ne
gali leisti svetimos valsty
bės agentams veikti tos 
diktatūros naudai.

į rasti kelią, kad jis be gele- ■ metų premierų, ministrų i 
i žinės sargybos narių ir be įr kitų valdininkų turtas; j 
kitų politikierių pagelbos taipgi įsako paimti vai
galėtų valdyti šalį.

Pažymėtina, kad armija 
yra priešinga Geležinės 
Sargybos organizacijai. 
Armija nenori, kad būtų 
kita militarė arba pusiau 

1 militarė organizacija šaiy-

džios kontrolėn anglis pri
statomas armijai.

Be to, gen. Antonescu į- 
sakė atnaujinti ir peržiūrė
ti visas politines bylas, 
kurios buvo iškeltos rr per
žiūrėtos laike pastarųjų 
astuonių metų.

NEATSIŽVELGIA J KAINA

Nėra Geresnės 
Degti 

Bile Kuriam 
Batelyje

11^
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Dievo Bausmė
Vis daugiau girdisi balsų, kad bolševikų užplūdi

mas yra aiški Dievo bausmė. Tą mintį ypačiai pabrė
žia katalikiškos darbininkijos nariai, t. y. gerokai pra
silavinę laikraščių skaitytojai ir bendradarbiai. Ypač 
vienas (p. J. K. M.) uolus katalikas ir stropus lietuvių 
gyvenimo stebėtojas nuo pat nepriklausomybės kūri
mosi laikų, negali pakęsti tautos branduolio sugedimo 
ir viršūnėse ir pačioj liaudy j. Jis labai susijaudinęs dėl 
pasireiškiančio visuose tautos sluoksniuose dorovinio 
susmukimo ir teigia, kad skaudi Dievo bausmė perpil- 
nai užtarnauta. Nusiskundžia, kad mūsų spauda, tarsi 
“kokios tai piktosios valios užkerėta”, į tą blogį kaip ir 
nereaguoja.

“Paskui šaukia, kad Dievas baudžia. Aš gi sakau, 
kad didelė Dievo mielaširdystė, kad Jis tiek tebaudžia, 
nes turėtume laukti tokios pat bausmės, kaip anais 
laikais Sodomos ir Gomoros likimas, kad buvo. Tik 
pažiūrėkime į šių dienų žmonių gyvenimą, elgesį ir jų 
darbus. Jau nežiūrint tų, kurie piktajam pasidavę, bet 
ir ne ką geresnio galima matyti ir pas tuos, kurie dar 
vadinasi neva katalikais. Ir ne tik pas praščiokus, bet 
ir pas mūsų vadus-lyderius, tik paviršutinis jų aktyvu
mas bei šūkavimas, o širdy tikros katalikybės ir arti
mo meilės tai nėra nė kibirkštėlės. O kuomet to nėra, 
tai nė Dievo meilės nėra — viskas tik imitacija bei pa
mėgdžiojimas.

“Kol toksai supratimas Dievo ir artimo meilės 
bus, tol mes negalime tikėtis geresnės ateities, bet tik 
laukt Dievo bausmės, nes tam dirva prirengta ir dar 
rengiama. Dabartinė Lietuvos nelaimė kai kuriuos gal 
pamokys, ką tai reiškia melstis ir pildyti Dievo įsaky
mus, nes to viso nebuvo ten paisoma.

“Ar gali būti didesnis katalikams pažeminimas, 
kaip šitas aprašytas laikraščiuose atsitikimas. Viena 
šventadienį, sumos metu, atėjo pas bažnyčią keli bol
ševikų kariai ir pamatė šventoriuje būrį vyrų, besi
šnekučiuojančių ir berūkančių pypkes. — Ko jūs čia 
mitinguojat? — klausia raudonarmiečiai. — Mes atė
jom pasimelsti. — atsako rūkoriai. — Ar gi rūkant ga
lima melstis? Kodėl neinat į bažnyčią? — Kad ten jau 
nėra vietos. Raudonarmiečiai patikrina, kad vietos y- 
ra daug ir suvaro rūkorius į bažnyčią”.

Kas gali abejoti, ar toks įvykis būtų buvęs. Gal tik 
tyčiomis išpučiama tariamas raudonarmiečių tvarkin
gumas. Bet iš tiesų tai galėjo atsitikti. Rūkorių ir pa
sakorių šventoriuose netrūksta. Bolševikai įtarė, kad 
jie kalbasi apie politiką (veikiausiai taip ir buvo). Rau
donarmiečių manymu, melstis bloga, bet mitinguoti 
dar blogiau. Tad ir suvarė rūkorius į bažnyčia. Kaip 
ten bebūtų buvę, bet panašus incidentas lietuviams 
garbės nedaro. K.

ALRK Federacijos Ta-’ srityje mūsų finansinė pa- 
rybos suvažiavime rugiu- rama. 
čio 9 d.,] 
priimta nutarimų, 
laukia vykdymo.

Vienas iš svarbiausiųjų 
nutarimų yra — eiti Sovie
tų Rusijos užgrobtai ir pa
vergtai Lietuvai į pagalbą.

Darbas didelis, sunkus, 
reikalaująs organizuotu
mo, ryžtingumo, 
mo ir gerų direktyvų.

Neabejojame, kad vy- jau badauja. ALRK Fede- 
riausioji vadovybė kovai, racija yra gavusi prašymų 
už Lietuvos išlaisvinimą y- ir kablegramomis 
ra susidariusi Europoje, kais, kad atsiųstų pabėgė- 
Mums čia, Amerikoj, teks liams pašalpą, nes jų padė- 
sekti jos nurodymų ir teik-1 tis yra apverktina. Daug 
ti jai savo moralinę ir ma- yra 
terialinę pagalbą.

Kol kas iš mūsų dar ne- ’ tybes. Jie prašo pagelbėti 
prašoma medžiaginės pa- gauti vizas ir padengti ke- 
ramos politinei tautos vei- lionės lėšas, 
klai. Ją veda įvairiose sos
tinėse esančios Lietuvos gali tų prašymų išpildyti, 
pasiuntinybės. Mums tikinės fondu šiam tikslui ne
reikia pasiruošti ir kelti turi. Dėl to šiuomi ji atsi- 
fondus netolimai ateičiai, šaukia i lietuviu visuome
nes bus reikalinga ir šioje nę prašydama šių dalykų:

Pittsburgh, Pa., j Tačiau jau turime savo 
kurie rankose didelę ŠELPIMO 

į PROBLEMĄ. Tūkstančiai 
lietuvių, ar vienu ar kitu 

, būdu, yra išbėgę iš Lietu
vos nuo bolševikiškojo te- 

1 roro. Jie išbėgo palikę Lie- 
| tuvoje visą turtą. Daug jų 
j pateko į Vokietijos kon- 

duosnu- centracijos stovyklas, 
daug šiaip kenčia skurdą ir

• 1 • vir lais-

norinčių atvykti į 
Jungtines Amerikos Vals-

Federacija tuo tarpu ne

1. Tuoj skirti auką pabė
gusiems iš Lietuvos šelpti 
ir siųsti į Federaciją: 2334 
So. Oakley avė., Chicago, 
III., kuri jūsų aukas per
siųs vargstantiems ir ba
daujantiems mūsų bro
liams per Draugiją Lietu
vos Pabėgėliams Šelpti 
Berlyne. Apie šią draugiją 
yra pranešęs narsusis K. 
Škirpa, Lietuvos Pasiunti
nys Vokietijai.

2. Kas gali, paskolinkite | 
pinigų kelionės lėšoms į A- 
meriką tiems pabėgėliams, 
kurie turi vizas į Ameriką, 
arba jas gali gauti. Kurie 
galit šį gerą padaryti, tuoj 
praneškit Federacijos se- 
kretorijatui.

Norinčiųjų atvykti į lais
vą Dėdės Šamo kraštą tar
pe, yra daug brangių mū-’ 
su tautos veikėjų, daug 
Lietuvai nusipelniusių vy
rų. Neabejojama, kad jie 
čia atvykę su laiku tokią 
paskolą su nuoširdžia pa
dėka sugrąžintų.
Organizuokimės 
Pastoviam Darbui

Kiekvienas doras lietu
vis trokšta ir tikisi, kad jo 
brangioji tėvynė Lietuva 
bus greit išlaisvinta.

Bet gerų norų neužten
ka. Reikia nuolatinio, in
tensyvaus darbo, pasiau
kojimo ir savęs išsižadėji
mo. Tik daug ir vieningai 
dirbant greičiau realizuo
sime savo troškimus.

Yra būtinai reikalinga 
prie ALRK Federacijos 
skyrių suroganizuoti Lie
tuvai Gelbėti Fondo sky
riai. Kur nėra Federacijos 
skyriaus, galima (ir rei
kia) organizuoti Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyrius ats
kirai. Netrukus bus išsiun
tinėta į kolonijas L. G. F. 
statutas. Tuo tarpu galima 
veikti laikantis Tautos 
Fondo Statuto dėsnių, nes 
daug kas jame nepasikeis.

Svarbu, kad L. G. F. sky
riai sutrauktų kuo dau
giausia tokių, kurie mokės 
nuolatinius mokesčius ir 
bus Lietuvai Gelbėti Fon
do nariais. Svarbu panau
doti ir kitas geras priemo
nes, kad sukalti daugiau 
kapitalo didžiajam Lietu
vos išlaisvinimo darbui.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyriai tol veiks, kol bus 
atsiektas tikslas. Kai Lie
tuva bus nepriklausoma, 
tuos skyrius galėsime lik
viduoti.
Prakalbu Maršrutas

Šiomis dienomis Federa
cijos centras planuoja pra
kalbų maršrutą. Šiame rei
kale Federacijos apskri
čiai ir skyriai yra kviečia
mi į talką. Kalbėtojais yra 
kviečiami rugiūčio 28 d. 
grįžę iš Lietuvos laivu 
“American Legion” žino
mi mūsų veikėjai: kun. M. 
Urbonavičius, dr. Al. Rač- 
kus, Kotrina Račkienė ir 
kiti. Neabejojam, kad jie 
daug ką turi pasakyti iš 
bolševikų pavergtosios 
Lietuvos šiandieninio gy
venimo.

Kokie kalbėtojai važinės 
su prakalbomis, kur ir ka
da — netrukus bus praneš
ta spaudoj ir kolonijų vei
kėjams.
Šauni Darbo Pradžia

Neseniai buvo paskelbta, 
kad New Yorko Federaci
jos apskrities prakalbose 
Lietuvos gelbėjimui buvo 
surinkta ir į centrą prisių
sta $103.00. šiuo skelbia-

Skubiai ruošiamasi šalies oro apsigynimui. Vaiz
de matomas bombinio orlaivio skeletas, kurių skaičius 
auga kaip grybai po lietaus. Didžiosiose orlaivių dirb
tuvėse Santa Monika, Cal., dirba visu greitumu 18,000 
vyrų darbininkų.

Kaikurios Ateivių Registravimo 
Problemos

Direktorius Earl G. Har- 
rison, iš Teisingumo De
partamento, po kelių dienų 
tyrinėjimo Ateivių Regis
travimo per visą šalį, sa
ko, kad keturios problemos 
suka galvas daugelio nepa
liečių.

“Natūralizacijos prašy
tojai vis skaitomi svetim
šaliais, ir kaipo toki, turi 
registruotis”, jis pareiškė, 
perskaitęs raportus iš įvai
rių šalies dalių. Tie rapor

tai rodo, kad daug žmonių 
su “pirmoms popieroms” 
tiki, kad jiems nereikia re
gistruotis.

“Kas paprastai vadinama 
“pirmos popieros”? Ištikro 
yra tik intencijos pareiški
mas, arba pareiškimas no
ro tapti piliečiu”, p. Harri- 
son toliau paaiškina. “Tik 
kada ateivis formaliai pri- 
siegdintas kaipo pilietis 
Federaliame Teisme įsta
tymas nereikalauja, kad
jis užsiregistruotų kaipo 
ateivis”.

“Kaslink pilietybės, no
rėčiau paaiškinti ir kitą 
problemą”, sako p. Harri- 
son. “Jeigu nepilietis turi 
jo “pirmas popieras”, ir ti
ki, kad jį prieš gruodžio 26 
d. šauks į teismą paskuti
niam išklausymui, tai ge- 

ypa- rai būtų tokiam laukti iki 
lapkričio 1 d. ar gruodžio 1 

I d. prieš registruosiant. Jau 
tada matys ar jis galės 
tapti pilnu Jung. Valstybių 
piliečiu prieš gruodžio 26

ma kita džiuginanti žinia: 
Worcester, Mass., lietuviai 
katalikai per gerb. kun. A. 
Petraitį ir gerb. kun. K. 
Vasį prisiuntė į centrą di-i 
dėlę pinigų sumą, būtent/ 
$1,112,84. Tai Šv. Kazimie
ro ir Aušros Vartų parapi
jų pastangomis surinktos 
Lietuvos reikalams, 
tingai pabėgėliams šelpti 
aukos.

Ši graži pinigų suma su
rinkta tokiu būdu: kun. K. 
Vasiui ir kun. A. Petrai
čiui vadovaujant įvyko a- d.”, 
biejų Worcesteryje vei-| “Reikia aiškiai suprasti”, 
kiančių Federacijos (33 ir pataria p. Harrison, “kad 
13) skyrių susirinkimas,! Teisingumo Departamen- 
kuriame nutarta rengti tas neima jokios atsako- 
mieste “Tag Day”. Suda-Jmybės, jeigu ateivis susi- 
rytas komitetas: Konstan- vėlina registruotis. Jis taip 
tas Akstinas, pirmininkas; bus baudžiamas kaip atei- 
Matilda Pauliukonienė, se- vis, kuris neturi jokių po- 
kretorė; kun. K. A. Vasys, pierų. Aš patarčiau to- 
iždininkas. Suorganizuo- kiems asmenims per ilgai 
tas aukų rinkimas gatvėse nelaukti. Registravimas 
ir per lietuvių namus. To jokiu būdu neliečia piliety- 
viso pasekmėje, apmokė- bės stovį”, 
jus visas išlaidas, Lietu
vos reikalams į Federaci- problema liečia vaikus”, 
jos centrą prisiųsta $1,112. sako p. Harrison. “Žmonės 
84.

Taigi, kaip anais kovų 14 metų amžiaus turi įre- 
laikais dėl Lietuvos nepri- gistruoti jų tėvai ar globė- 
klausomybės išgavimo, jai, ir juos nereik asmeniš- 
taip ir dabar Worcesterio kai nusivesti į paštą. Vai- 
lietuviai katalikai stoja į kų nuspaudos nebus daro- 
pirmas kovotojų ir auko- (mos. Bet kai jie pasieks 14 
tojų eiles ir visiems visų m. gimtadienį, jie turės 
kolonijų lietuviams rodo patys nueiti į paštą užsire- 
tikrai šaunų pavyzdį. Į gistruoti, tada jų rankų-

Ir kitų miestų lietuviai pirštų nuspauda bus pada- 
“Tag Day” turėtų įtraukti ryta”.
į savo veikimo programą,) “Jeigu vaikas pasieks 14 
nes tai viena iš geresniųjų metus prieš gruodžio 26 
priemonių surinkti didės- d.” p. Harrison pataria, 
nes pinigų sumas pabėgę- “tegul palaukia jo 14 m. 
lių iš Lietuvos šelpimui. ’ gimtadienio ir tada nuvyk-

Į darbą, lietuviai! sta į paštą įsiregistruoti”.
Leonardas šimutis,1 Ateivių Registravimo Di- 

ALRKF Sekretorius, rektorius pažymi, kad ke-

• v “Trečia nesuprantama

nesupranta, kad vaikus iki

KIBIRKŠTYS
Vairas - Račkauskas Virto 

Komunizmo Agentu
Amerikiečiams lietu

viams, ypač tautininkams 
labai gerai žinomas anais 
laikais bendrovių organi
zatorius, tautininku redak
torius, aferistas Karolius 
Vairas - Račkauskas tapo 
komunizmo šalininku.

Smetonos režimo laikais 
Račkauskas buvo prisišlie
jęs prie tautininku, ir jis 
buvo paskirtas Vilniaus 
Kraštui Remti komiteto 
nropagandistu. Kaip tik 
Sovietų Rusija užgrobė 
Lietuvą, tai tas pats Rač
kauskas tuojau iškilo kai
po komunistas.

tūrių mėnesių laikas nuo 
rugp. 27 d. iki gruodžio 26 
d., yra gana laiko visiems 
užbaigti registravimą, kad 
paskutinėms dienoms ne
apsunkinti registravimo 
darbą.

“Iš kaikurių šalies da
lių”, p. Harrison sako, 
“pranešta, jog daug asme
nų bijosi pasiduoti pirštų 
nuospaudavimui ir jie grei
tuoju prašo pilietybės pil
nai tikėdami, kad taip da
rydami jiems nereikės pa
siduoti pirštų - nuospauda
vimui.

“Jie klysta jeigu tiki, kad 
jiems nereikės duoti pirš
tus nuospaudavimui”, sa
ko p. Harrison. “Registra
vimo parūpinimai reika
lauja pirštų - nuospauda- 
vimą visų ateivių 14 m. 
amžiaus ir daugiaus. Re
gistravimas neužbaigtas 
be pirštų - nuospaudų”.

“Šiandien pirštų-nuos- 
paudavimas nereiškia sar
matos ar gėdos. Šiandien 
kareiviai, jūreiviai, Fede- 
ralės Civilės Tarnystės 
darbininkai, ir daug kitų 
savu noru pasiduoda pirš
tų nuospaudavimui. Yra 
paprastas dalykas”.

“Kad nors apie adreso 
pakeitimą netiek daug 
klausimų paklausta”, sa
ko p. Harrison, “bet čia 
norėčiau pranešti visiems 
ateiviams kaip svarbu bus 
jiems pranešti anie gyve
nimo vietos pakeitimą”.

“Du reikalavimai liečia 
pakeitimą gyvenimo vie
tos”, jis sako. “Pirmas lie
čia ateivį, kuris yra šios 
šalies pastovus gyvento
jas. Jis turi pranešti Immi- 
gration and Naturalization 
Service, Department of 
Justice, Washington, D. C. 
pakeitimą jo gyvenimo vie
tos bėgyje penkių dienų po 
persikraustijimu. Galima 
gauti “change-of-address” 
korteles kiekviename paš
te”.

“Antras reikalavimas 
liečia ateivį, kuris įleistas 
laikinai, šitoj grupėj yra 
turistai, studentai, svečiai 
ir pan. Jis turi pranešti jo 
adresą kas tris mėnesius, 
ar jis pakeičia gyvenimo 
vietą ar ne”.

Nereikia pranešti biznio 
adreso pakeitimą.

Direktorius Harrison vėl 
pataria visiems, kurie pri
valo registruotis gauti iš 
pašto “specimen form”, tai 
blanka su klausimais. Ge
rai perskaityti tą blanką 
namie ar kitur, ir išpildyti. 
Nusinešti šitą išpildytą 
blanką į paštą einant re
gistruotis — tas paleng
vins registravimą. A R D.

Savaitraštis “Amerika” 
apie tą “didelį” žmogų 
šiaip rašo:

“Komunistų “Laisvė” ir “Vil
nis” prieš kelias savaites triukš
mavo, kad Amerikon yra atvy
kęs Karolis Vairas - Račkaus
kas, kurį jos paskelbė smetoni- 
ninku ir tt. Girdi, tokiems afe
ristams dabar bus renkamos au
kos ir pan.

“Komunistų dėmesiui galime 
pranešti, kad K. Vairas-Račkau- 
skas nebėgo iš Lietuvos, kad jis 
labai veiklus komunistų tarpe, 
kad “liaudies seimo” rinkimų 
proga, Lietuvos laikraščiuose 
yra atspausdintas atsišaukimas, 
kurį yra pasirašęs tas pats lais- 
viečių išniekintas Vairas-Rač- 
kauskas. Jis drauge su kitais 
politiniais biznieriais-aferistais 
kvietė liaudį balsuoti už komu
nistų sąrašus.

“Kas yra Vairas-Račkauskas, 
visi gerai žinome. Organizavo 
bendroves, kurios visos nuėjo 
vėjais. Gavo tarnybą Lietuvos 
pasiuntinybėje Londone. Ten 
pridarė visokių bėdų, bet išsi
suko ir net gavo naują pasky
rimą Afrikoje, kur išeikvojo 
Lietuvos piliečių pinigus ir už 
tai buvo nuteistas kalėjimu. Da
bar jis labai tinka prie kitų bu
vusių nusikaltėlių, šiandien už
imančių svarbias vietas.

“Taigi, laisviečiai labai apsiri
ko, puldami Vairą-Račkauską. 
Šiandie jis “liaudies draugas”, 
“darbo žmonių reikalų gynėjas” 
ir jam jie turėtų nusiųsti bent 
raudoniausių spalvų vainiką”.

Lietum Su Raudonarmie
čiais Pasikalbėjimai 

Lietuvoje
Susitiko lietuvis darbininkas 

ir rusų kareivis ir pradėjo šne
kučiuotis.

“Kiek tu gauni algos?” — pa
klausė rusas.

“Du šimtu penkiasdešimts li
tų į mėnesį”, atsakė lietuvis.

“O kiek mokėjai už savo ba
tus?”, toliau klausia rusas.

“Už šiuos batus mokėjau tris
dešimts litų, bet visai puikius 
batus galima pirkti už penkias- 

Į dešimts litų’, —atsakė darbinin- 
kas.

“Už mėnesinę algą tu gali 
pirkti penkias poras batų?”, 
nustebęs klausia rusas.

‘Taip. Kas čia tokio naujo?,— 
atsakė lietuvis.

“Netikiu”, tarė rusas. Čia tai 
jūsų propaganda”.

Susirinko lietuvių ir rusų ka
rininkų mišri komisija perduoti 
kareivines rusams vename pro
vincijos miestelyje. Po darbo vi
si išalkę pradėjo galvoti apie 
valgį. Visi nutarė nueiti į trak
tierių užkasti ir išsigerti.

Žinote, kad provincijos mies
telyje gausi kiek tik nori svies
to, lašinių, kiaušinių, sūrio, 
duonos.

Visa komisija ne tiek valgė, 
kiek gėrė.

Pavalgę ir atsigėrę, pradėjo 
ginčytis kas mokės sąskaitą. Ir 
lietuviai ir rusai spyrėsi, kad 
jie turi mokėti. Pagaliau susi
tarė, kad kiekvienas mokės ly
gią dalį. Taip ir padaryta. Išė
jo kiekvienam mokėti po tris li- 

i tus ir penkiolika centų.
I Atsiskaitė visa komisija ir iš- 
I ėjo į miestelį pasivaikščioti. Ru

sas pulkininkas klausia lietuvio 
pulkininko: — “Na pasakyk 
man draugiškai, kiek jums lie
tuviams ta puota kainavo?”

"Pats žinai, kad kiekvienas iš 
mūsų mokėjome lygiai po tris 
litus ir penkiolika centų”, atsa
kė lietuvis.

“Gudri jūsų propaganda”, ta
rė rusas.
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jančių senuolių kyla jauni darbo

“A-tis”

J. R o gos z.
tęsė toliau klebonas — turi taip

GYVENIMO PASAKA

(Bus Daugiau)

Chemical Society ir prie Deut- 
cher Verein.

Bedarbė visko išmokina. Ši ponia Euniče Giacopa- 
zzi, 19 m. amž. patyrus, kad be darbo sunku verstis, 
kuomet jos vyras neteko darbo, pasiėmus savo kūdikį 
14 mėnesių, ant dviračio išvažiavo pati ieškoti darbo. 
Tas vaizdas pagautas Sonoma, Cal.

Charakteringas vaizdas kojų, kurios yra stiprios, 
tai yra Jung. Valst. kareivio. Jos stipriai stovi Pana
mos kanalo sargyboje.

Šiuo metu Jonas atostogauja 
pas savo tėvelius Bostone ir po 
savaitės laiko vėl grįš tęsti savo 
studijų Loyola universitetan. 
Linkime, Jonai, tau laimingai 
pasiekti mokslo viršūnių ir e- 
nergingai tarnauti tiems Tėvy
nės ir Bažnyčios idealams, ku
riuos tu karštai pamilai. P.K.

goję. Be to Jonas priklauso prie' Dau9 »kau»mo atnešė tau metų eilės.
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PRADEDANT NAUJUS
MOKSLO METUS

pirmus metus aukštesnės 
mokyklos. Čia nauja vieta, 
nauja pamokų tvarka, 
nauja mokymo sistema... 
ir kiti nauji dalykai. Jie, 
t. y. mokiniai, seka su di
džiausiu stropumu viską, 
ką jiems mokytojai nusa
ko ir viską įrašo į savo pa
žymėjimų knygą.

Kolegijų mokslas daug 
kicokis. Čia jau susirenka

Rodos, tik vakar išbėgo 
vaikučiai iš mokyklos į a- 
tostogas ir štai vėl mokyk
los diena, kalendoriuje pa
žymėta, priartėjo.

Šiuos mokslo metus pra
dės jau ir tie, kurie dar 
mokyklos suole sėdynės 
netrynė. Ir tie naujieji mo- 
kiniukai eis, kad išmokti ir 
pairti pasaulio gudrybių. 
Mokytojui labai įdomu su 
jais pradėti darbą. Juk tai 
ateina į mokyklą be jokių 
pagrindinių žinių, lyg tuš
čias lapas popierio, ant ku
rio reikia prirašyti vaiz
džių pavyzdžiu, kurie būtų 
pamokinanti ir supranta
mi tam jaunučiui naujam 
mokiniui. Ir juos visu rū
pestingumu motinos iš
rengia, palydi ir seka aki
mi ne tai pilno džiaugsmo, 
ne tai pilnos gailesčio, ne 
tai užuojautos... ir tik pir
mam mokyklos skambu
čiui pasigirdus, mokiniams 
nuo mokyklos kiemo pra
nykus, jos grįžta, lyg ko 
netekusios, lyg nesavos... 
Vienok širdyj vyrauja kaž
koks motiniškas džiaugs
mas ir lūkestis... Jie par
bėgs, jos apklausinės, kaip 
jiems atrodo pirmą kartą 
mokykloje...

Antramečiai ir trečiame- 
čiai jau eina tarpe pirma
mečių kaklus ištiesę ir 
krūtines papūtę. Jie juk 
jau žino, kurian kampan 
popieriams dėžė, kur mo
kytojos suolas, kur van
dens kranas ir kiti reika- tys: kas paliks jūsų vietoje, 
lingiausi dalykėliai. Jų mo- amžinybėn keliaują senuoliai? 
tinos irgi SU lengvesne Šir- Bet štai tas šaltas mintis pra- 
dimi palydi ir pasako, kad sklaido džiaugsmo spinduliai, 
eidami skersai gatvę apsi- kai matai, kad vietoje iškeliau- 
žiūrėtų.

Pradeda naujus mokslo daigai, senuolių vaikai, jauni ir 
metus SU didžiu įsitempi-' energingi, kupini tėvynės meilės 
mu ir tie, kurie pradeda jausmų ir lietuvybės žiedų.

studentai, kūne tun pre
tenzijas prie daug dalykų. 
Jie jau inteligentai, jie jau 
ir flirtuot moka, jie netik 
į pamokas žiūri, bet ir kla
sėje apsižvalgo į skais
čiuosius veidelius... Jie tu
ri ir savo gyvenimišką pa
krypimą prie menamojo 
pašaukimo.

Štai turėdami prieš akis 
tą didelį pradžios mokslo 
metų sujudimą mes ir lin
kime visiems mokslo sie
kiantiems kantrybės, svei
katos ir geriausių sekinių.

J. K-pa.
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JAUNIMUI IR 
SENIMUI

JONAS P. ZAIKIS

Amerikos lietuvių gyvenimas 
smarkiai kitėja. Senieji aplei
džia šį kraštą, kuriame ilgai kū
rė sau laimę ir dirbo dėl savo ir 
savo šeimos gerovės. Gaila tų 
brolių, kurie taip visose lietuvių 
kolonijose kasdien ir kasdien, 
tartum rudens lapai, krinta šal- 
ton žemėn. Dažnai dėlto apsiau
čia mus jaunuolius pilkos min-

Štai trumpai susipažinkime su 
vienu tokių lietuvių jaunuolių, 
Jonu P. Zaikiu.

Jonas gimė Lietuvoje žiežma- 
irių parapijoj, Kaišiadorių aps
krityje. Dviejų metų amžiaus 
su tėveliais atvyko Amerikon 

į ir apsigyveno So. Boston, Mass., 
j 7 Winfield St. Čia baigęs pra
džios mokyklą įstojo į South 
Boston High School, kurią bai
gęs įstojo į Ohio universitetą ir 
jį baigė, gaudamas B. S. laipsnį 
baktereologijos ir chemijos sri
tyse. Baigęs Ohio universitetą 
Jonas dar tuo nepasitenkino. Jis 
vykdė tai, kas dar buvo galima 
vykdyti ir kas galima pasiekti. 
Ir štai jis įstoja į Loyola uni
versitetą, Medical School, Chi- 
cagoje ir ten jau studijuoja an
trus metus.

Jono studijas finansuoja tėve
liai, kurie gyvena So. Bostone.

Bet Jonas, būdamas veik
lus ir apsukrus studentas, pats 
užsidirba dalį studijoms pa
dengti. Jis praktikavosi ir dirbo 
kaip medicinos techniku šiose 
ligoninėse: Mt. Carmel Hospi
tal, Bellevue Hospital, Illinois 
Centrai Hospital ir Mercy Hos
pital.

Jonas Zaikis myli ir gerbia 
tai, kas lietuviška, nes lietuvy
bės dvasia ir lietuvio širdis vi-

suomet yra patraukli, užjau
čianti, artima ir gailestinga.

Štai Jonas pats sako, kad: — 
“Jau tokia lietuvio prigimtis — 
ieško sau artimesnių, meilesnių 
širdžių. Kaž koks yra vidujinis 
jausmas, kuris traukia prie lie
tuvių, verčia jų ieškoti ir susi
pažinti. Mylėdamas ir brangin
damas lietuvišką darbą Jonas ir 
pasirinko keletą lietuviškų or
ganizacijų, būtent: ALRK Stu
dentų ir Profesionalų Sąjungą, 
Lietuvių Studentų Klubą Chica-

Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu

(Tęsinys)
Vargonininkas išėjo, bet dar duryse susi

laikęs tarė:
— Laukia čia, atsiprašau kunigo klebono, 

Handzė, žydaitė iš mūsų smuklės, ir klausia, 
ar galima matytis su kunigu kle"bonu.

— Jinai?... O ta ko čia nori?
— Nežinau.
— Pasakyk jai, kad gali įeiti.

Po valandėlės Handžė įslinko pirštų galais.
— Kas Tamstą pas manę atvedė, mano vai

keli? — maloniai Užklausė kunigas.
Į tai Handzė puolė jam į kojas, ir abiem 

rankom jas apkabinusi, pradėjo garsiai verk
ti. Klebonas nusilenkė prie jos:

— Kelkis, mano vaikeli, kelkis ir pasakyk, 
kas tau yra, — tarė nuo žemės ją pakelda
mas.

Dabar Handzė, kūkčiojančiu balsu, tarp 
graudaus verksmo pradėjo pasakoti, kas ją 
į tą vietą atvedė.

Nuo dviejų trejų metų, o gal net ir ankš
čiau, nes to gerai neatsimena, kažkokia vidu
jinė jėga nepergalimai ją traukia į katalikų 
tikėjimą. Veltui iš karto tam visomis jėgomis 
priešinosi, paslaptingasai balsas buvo už jos 
jėgas stipresnis. Kai pagaliau suprato, kad 
vidujiniam troškimui atsispirti negalės, ėmė

slapta skaityti katalikų tikybą aiškinančias 
knygas; to dėka, jos galvoje visai paaiškėjo, 
o širdis jautėsi sustiprėjusi. Ko dar trūko tai 
papildydavo ėjimas į bažnyčią. Tada suprato 
savo padėtį. Dievas ją įkvėpė, kad taptų ka
talikė. Su tuo neperlaužiamu pasiryžimu atė
jo čia, pas kleboną, ir dabar atsiklaupdama 
jo maldauja, kad kogreičiausia teiktųsi ją 
priimti j katalikų Bažnyčios prieglobstį.

Kunigas Silvestras atydžiai klausė, o mer
gaitei kalbėt nustojus paklausė:
— Ar tu kartais, mano vaikeli, ne įsimylė

jusi į kokį krikščionį, kurs prižadėjo jei išsi
žadėsi savo tikybos tavę apsivesti? Žydaitės 
tavo amžiuje dažnai taip daro.

Jos svyravimas truko trumpą valandėlę, 
akimirką...
— Ne, — take.
— Prisipažink man tai nuoširdžiai, mano 

vaikeli, nes jei taip būtų, turėčiau tave pers
pėti prieš daugel pavojų, kurie tau iš to ga
lėtų gręsti. Nes turi žinoti, kad nors mūsų ti
kyba yra šventa ir heklaidinga, bet ne kiek
vienas joje gimęs ir išaugęs užsitarnauja tei
singo ir doro žmogaus varto. Kaip tarp gra
žiausių kviečių atsiranda ir raugių, taip ir 
tarp krikščionių atsiranda vienutės savo vien- 
tikiairis nešančios negarbę, bet gėdą. Tai jei 
ant neištikimo pataikytumei, susilauktum

Visiems Southbostonie- 
čiams du gerai pažįstami 
jaunuoliai, Jonas Bernato
nis ir Alfonsas Janušonis, 
pasirinko sau kilnų-tikslą 
—dvasinį luomą, kurio nu
tarė siekti nuo š. mokslo 
metų pradžios. Sveikinda
mi šiuos jaunuolius ir lin
kėdami jiems geriausios 
laimės pasiekti savo pasi
rinktą tikslą, So. Bostono 
Studentų kuopa ir Vyčiai 
ruošia jiems kuklias išleis
tuves, kurios įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 14 d., šešta
dienį, 8 vai. vakare, 7-tos 
gatvės svetainėje.

Išleistuvių programa: — 
sveikinimai ir linkėjimai, 
užkandžiai ir šokiai. Įžan
ga mažutė tik 35č.

Kadangi abu jaunuoliai 
yra veiklūs lietuviškų, ka
talikiškų organizacijų dar
bininkai ir rengiasi labai 

I kilniam luomui, todėl kvie
čiami visi southbostonie- 
čiai į šias išleistuves atsi
sveikinti ir palinkėti šiems 
jaunuoliams 
laimės.

• v

Bažnyčioje yra origina
lus vienos dailininkės — 
australės pieštas šv. Kalė
dų paveikslas. Jis nupieš
tas taip, kad būtų supran
tamas parapijiečiams, ku
rie niekuomet neapleidžia 
sniego apdengtų tolimos 
šiaurės tyrų. Šiame pa
veiksle Dievo Motina ir 
Kūdikis aprengti kailiais, 
o Trijų Karalių dovanos— 
juodsidabrinių lapių ir ki
tų brangių šiaurės žvėriu
kų kailiai. Vietoje avių nu
piešti 2 šiaurės elniai, o vi
są sceną seka eskimas, lai
kąs už virvutės du šunis.

“I. D.

L Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio Dėmesiui

geriausios 
Studentas.

Aš vis prisimenu, tave mamyte, 

Ir ašaras nuo veido nubraukiu 

ne kartą. 

Tarp miesto mūrų ir dulkėtų gatvių 

čia dienos liūdesiu apkarto. 

Žinau—tenai palangėj svyra liepos, 

Tenai pavasaris ant žiedo supas. 

O tu kasdieną už mane paklydėlę 

meldiesi 

Ir ilgus vakarus prie kryžiaus klūpai. 

Daug rūpesčių ir vargo daug patyrei,

Kanados arkivyskupas 
neseniai pašventino šiau
riausią visos Britų Imperi
jos bažnyčią. Bažnyčia yra 
už poliarinės linijos, Me- 
kenzi upės žiotyse, prie Le
dinuotojo vandenyno. Baž
nyčią statė, anglui — daili
dei prižiūrint, eskimai ir 
indėnai, naujosios parapi
jos parapijiečiai.

Mūsų Apskrities pusmetinis 
suvažiavimas įvyks šio mėnesio 
29 d., sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, vaišingoje lietuvių kolonijoje 
Westfield, Mass., kur klebonau
ja mūsų apskr. dvasios vadas 
kun. V. Puidokas. Westfieldo 
vyčių kuopa irgi gražiai gyvuo
ja apskrity, todėl galime tikėtis, 
kad mus puikiai priims.

Suvažiavimo išvakarėse, tai y- 
ra šeštadienį, rugsėjo 28 d., į- 
vyks susipažinimo vakaras — 
bankietas ir šokiai. Kurie va
žiuosite šeštadienį ir, norėsite 
Westfielde nakvoti, malonėkite 
iš anksto pranešti p-lei E. Min- 
keliūtei, 26 Williams St., West- 
field, Mass.

Sesijos ir bankietas įvyks Šv. 
Kazimiero draugijos salėje, 22 
William St. Visi ruoškimės da
lyvauti !

Pranas Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Tu vis tokia gera esi, mamyte, 

Ir niekas nepakeis mums tavo meilės. 

Norėčiau būti pas tave mažyčiam 

kaime, 

Kur svyra liepos ir balti berželiai — 

Aš išbučiuočiau tavo žilą galvą 

Ir pasakyčiau, ko taip širdį gelia. 

Suskinčiau tau visas gėles ir žiedus, 

Nupinč vainiką didelį ir gražų. 

Už nemigo naktis, už tavo meilę — 

Jo dėl tavęs, mamyte, maža...

gailaus užsivylimo... pagaliau nemanyk, kad 
perėjus į katalikus, pasaulis toje pat valan
doje priims tave išskėstomis rankomis 
džiaugsmingai. Priešingai, jis bus tau dar 
šaltesnis, negu kad pirmiau buvo, tavo žo
džių klausys su nepasitenkinimu ir nepasiti
kėjimu, o kiekvieną tavo darbą, nors ir kil
niausią, skubės įtarti, nes dažnai atsitihka, 
kad tavo bendratikiai dėl svarbaus reikalo 
duodasi krikštyt ir dėl akių yra krikščioni
mis, o tuo tarpu savo sieloje nenustoja būti 
užkietėjusiais žydais. Kaip kunigas to švento 
tikėjimo, kuris Visus artimus, neatsižvelgiant 
į jų tikybą, liepia lygiai mylėti, perspėju tave 
prieš tai, kas tavęs laukia, nes bus šimtą kar
tų geriau, jei dabar sustosi, negu kad savo 
padarytam žingsniui kuomet nors turėtumei 
piktžodžiauti.
— O! kunige klebone, aš žinau, ką darau, ir 

nors tai ateityje turėčiau rungtis su didžiau
siomis priešginybėmis, niekuomet nenusto
siu šlovinusi tą valandą, kurioje tas šventas 
troškimas gimė mano širdyje. Sužadėtinio 
krikščionies neturiu, aistrų reikalai mano 
žingsnių nevadovauja, aš tiktai noriu gyven
ti ir mirti tame tikėjime, kuris turi būti tei
singas, jei visi geri žmonės jį išpažįsta, kurs 
yra taip gražus, taip kilnus, kad pati mintis 
apie jį mano sielą pripildo neapsakomu ma
lonumu. Neatsakyk man tos malonės, kunige 
klebone, neatstumk nelaimingos.

— Mano vaikeli, aš tavęs visai neatstumiu. 
Priešingai, padarysiu viską, kas bus mano ga
lioje, bet tave privalau perspėti, nes to mano

pareiga ir sąžinė reikalauja.
— Be to

pat žinoti, kad katalike negalima pasidaryti 
vieną valandą. Pirmiau turi Bažnyčia tave iš
mokyti švehtų tikėjimo tiesų. O kad čia po 
akių tavo šeimynos, aš to negaliu padaryti, 
nes kasdien galėtume turėti triukšmo ir 
skahdalo, todėl tuo tarpu patariu tau pasi
slėpti į kokį vienuolyną. Geriausia bus, jei 
nuvyksi į Pažaislį, pas seseles Kazimierietes, 
kurios nuo čia už keletos mylių turi vienuoly
ną. Ar horėtumei ten tuojau nuvažiuoti?

— Tuojau?... Ai, ne... pirmiau turiu dar ke
letą svarbių dalykų atlikti.
— Jei taip, tai tuo tarpu perspėsiu vienuo

les, kad tave gerai priimtų, kai į jas kreip
sies. O tu tėvų namus apleisdama tai daryk 
kiek galima atsargiai, tyliai, nes kiekvienas 
klaidingas žingsnis galėtų sukelti tavo ben- 
dratikių fanatizmą. O kad jie tuomet yra 
žiaurūs baisūs, apie tai turbūt jau ne kartą 
esi girdėjusi.

Kunigas Silvestras dar valandėlę su Han- 
dze kalbėjosi, nes būtinai norėjo patirti, ar 
neturėjo įtakos į jos pasiryžimą kokio paša
liečio prikalbinėjimas. Bet mergaitė atsaki
nėjo taip ramiai, rimtai, sklandžiai ir aiškiai, 
ir pagaliau turėjo patikėti, kad tik jos noras 
ir įsitikinimas, jos kelius ir žingsnius nukrei
pė į teisybės ir išganymo šaltinį.

Tada suramindamas ją padrąsino, palaimi
no ir atsisveikino.
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Kurion Mokyklon? jau vietinis vyskupas nu-lsime, kad tai visa tikrovė

A. P. SANDYS
Bažnyčia, ir vien tiktai 

Bažnyčia gali suteikti do
rovingam gyvenimui tei
singą pagrindą. Bažnyčia 
viena tiktai gali pilnai į- 
vertinti kas gražu, gera, 
teisinga, mokslinga. Nes 
kas yra Dievo buvo Jai 
duota: tiesa, gėris, vieny
bė, žodžiu, visa kas Dievo, 
yra ir Jo Bažnyčios.

Kokiu būdu šis dorovin
gas gyvenimui pagrindas 
pastatomas? Tikybiniu ke
liu. Šis tikybinio auklėjimo 
darbas visupirmiausia vy
ksta šeimoje tėvų asmeny
je. Šie savo vaikelius auk
lėja ir ugdo katalikiškoje 
dvasioje, ir paskui perduo
da šį auklėjimo darbą ka
talikiškoms mokykloms.

Kartkartėmis mes išgirs
tame panašaus pobūdžio 
neprotingų (bet anot tų, 
kurie juos padaro labai 
plačios pažiūros) pareiški
mų apie katalikišką išsi
mokslinimą: “Kodėl mums 
reikalinga siųsti savo vai
kus į katalikišką mokyklą, 
užsikrauti ant savęs tiek 
išlaidų, turėti tiek nesusi
pratimų su klebonu ir mo
kytojomis,kurios dažnai y- 
ra siauros pažiūros, gi kuo
met galime pasiųsti juos 
viešojon? Mokslas gi tas 
pats. Katekizmą galės sek
madieniais išmokti. Svar
biausia, kad prieitų prie 
Sakramentų”. Kai kurie 
žmonės (jie save skaitosi 
pažangiečiais) dar pridu
ria: “Mes nenorime, kad 
mūsų vaikus pagautų tiky
binė srovė. Žiūrėk ir vai
kas jau stoja į dvasišką 
luomą! Geriau palaukti kol 
vaikas pabaigs pradinę 
mokyklą; tada pats galės 
apsispręst ko norįs tapti.” 
Pačių katalikų tarpe ran
dame dar ir panašių žmo
nių, kurie kalba: “Katali
kų išsimokslinimas yra at- 
žagareiviškas, nekultūriš- 
kas, senomis idėjomis dvo
kiąs (old fashion), neturįs 
praktiškutiio”. Į visus 
šiuos prikaišiojimus istori-

Juozds Kisinskts
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmotinai d«l visokių reikalų.

Henry A. Wallace, J. V. 
žemės ūkio ministras, iš
rinkta kandidatu į vice
prezidentus demokratų 
seime Chicagoj.

ja, katekizmas, apologeti
ka jau seniai atsakė. Kiek
vienas praktiškas katali
kas lengvai gali kiekvieną 
iš šių prikaišiojimų at
mest. Tad ir nėr reikalo į 
juos leistis.

Svarbu mums žinoti, ko
dėl kiekvienas katalikas 
privalo apturėti katalikiš
ką išsiauklėjimą ir išsi
mokslinimą.’ Visu pirmiau
sia dėlto, kad pareiga to 
reikalauja. Kuo didesnė 
pareiga, tuo didesnis atsa- 
komingumas su ja rišasi. j 
Gi kiekvieno asmens parei- į 
ga yra išganyti savo sielą. I 
Ir kas yra svarbiau už iš-: 
ganymą? Dievo įsakymas 
aiškus: Mylėsi savo Dievą 
visa savo širdimi, visa savo 
siela, visa savo jėga, gi ar
timą, kaip pats save. Šią 
pareigą Dievas uždėjo ant 
kiekvieno žmogaus. Tėvai, 
kurie yra Dievo atstovai 
šioje žemėje, privalo ypač 
šią pareigą pildyti ir dar 
prie jos prižiūrėti, kad jų 
vaikai su šia pareiga apsi- 
pažintų ir ją pildytų. Tėvai 
pirmi įskiepija savo vaikų 
širdyse Dievo pažinimą, 
Jo meilę. Tas jų atsako- 
mingas darbas tęsiasi iki 
kol jų vaikai tampa suau
gusiais vyrais ir moteri
mis.

Antra priežastis kodėl 
kiekvienas katalikas pri
valo apturėti katalikišką 
išsiauklėjimą ir išsimoks
linimą yra dėlto, kad Baž
nyčia, kuri yra Kristaus 
atstovė šioje žemėje, to 
reikalauja iš kiekvieno ka-i 
taliko. Ji aiškiai savo Ka
nonuose nurodo: “Tėvams 
skirta didelė pareiga, pa
gal jų geriausią išgalę, sa
vo vaikams duoti tikybiš- 
ką ir dorovinį išauklėjimą, 
stiprinti jų kūniškas pajė
gas, tobulinti pilietišką 
dvasią ir rūpintis jų laiki
ne gerove”. (Kan. 1113). 
Kitoje vietoje Ji pažymi: 
“Katalikai vaikai nepriva
lo lankyti nekatalikiškų 
mokyklų... Vien vietinis 
vyskupas gali spręsti, tai
kantis Apaštališko Sosto 
nurodymais kokiose apys- 
tovose ir kokiais sumeti
mais katalikų vaikai lei
džiami lankyti tokias mo
kyklas, kur būtų laisvi ir 
apsaugoti nuo suklaidini- 
mo pavojų”. (Kan. 1374).

Sveikas protavimas pri
pažins, kad Katalikų Baž
nyčia turi teisę reikalauti 
panašaus nusistatymo iš 
savo pavaldinių. Ir kadan
gi Bažnyčia to reikalauja, 
katalikai, kurie yra Baž
nyčios nariai, privalo tą 
reikalavimą išpildyti. Mes 
nesileisime į klausimą, “Iš 
kur Bažnyčia gavo tą tei
sę?”, nes kiekvienas prak
tiškas katalikas žino, kad 
ši teisė plaukia iš paties 
Kristaus, gi Jis ją perdavė 
savo Bažnyčiai. Jei yra pa
reiga, yra ir atsakomingu- 
mas susirišęs su ja. Ko di
desnė pareiga tuo atsako- 
mingesnis jos išpildymas.
KAM IR KUR?

Tavo sūnus ir dukra pri
valo apturėti gerą tikybinį 
išauklėjimą ir išsimoksli
nimą. Asmeniškai patys 
tai neįstengsite padaryti. 
Bet jūsų neįstengimas jūs 
nepaliuosuoja nuo šios pa
reigos. Jūsų vaikai turi tei- 

Įsę pažinti tiesą, dorybėje 
I pažengti, gėrį įvertinti, iš
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LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
pyks Rugsėjo 19 ir 20 dd., 1940 

Šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

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

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius. I

ganymo darbą sekti. Jūsų 
pareiga reikalauja, kad jūs 
visą tai jiems suteiktumė
te. Patys neišgalėdami tai 
nuveikti privalote tą iš
auklėjimo ir išmokslinimo 
darbą perduoti kitiems. 
Kam ir kur ? Katalikams 
tėra tik vienas atsakymas: 
katalikams ir katalikų mo
kyklose. Katalikams neiš
eis į gerą lankydami sveti
mas, viešas mokyklas. Bū
tų galima išvest ištisą at
sitikimų virtynę, kur kata
likai vaikai lanką nekatali
kiškas mokyklas ir įstai
gas nuėjo šunop. (Patariu 
angliškai skaitantiems 
perskaityti D. Gilberto 
knygą, — CRUCIFYING 
CHRIST IN OUR COLLE- 
GES; ši knyga tiktai viena 
iš tūkstančių, kuri nurodo 
kaip nekalta jaunuomenė 
pateko į klaidos purvus, 
lankydama valstybines į- 
staigas).

Jei nori (iš tikrųjų priva
lai norėti), kad tavo sūnus 
ir dukra gerai išsiauklėtų 
ir išsimokslintų, privalai 
siųsti jį ten, kur jis arba ji 
galės tuos dalykus apturė
ti. Trokšti, kad tavo sūnus 
ir dukra pažintų tiesą, su
stiprėtų doroje, įvertintų 
kas gražu, kultūringa, 
moksliška, tautiška, pilie
tiška, privalai suteikti jam 
progų tuos dalykus pasiek
ti. Pats ir nesurasi laiko 
pamokinti, įrodyti. Tam ir 
katalikiškos mokyklos. 
Nelauk kol sūnus arba du
kra paaugusi. Gal tuomet 
bus pervėlu. Ar šimtame
tis ąžuolas lengvai palen
kiamas. Manau, kad ne. 
Jaunučių protai jų forma
vimosi metuose pagauna 
mažiausias siiiulkmenas. 
Tada laikas įskiepyti jų 
širdyse Dievo pažinimą ir 
meilę, nuodėmės biaurumą 
ir pražūtingumą. Nelaikąs 
perspėti jaunuolį iš tos 
arba kitos ydos, kada jis 
jau suaugęs, nes dažnai šis 
jaunuolis nė nesupranta a- 
pie ką kalbama, neišgali 
pramatyti tas blogas pa
sekmes vieno ar kito blogo 
veiksmo, nes jain apie tai 
niekados nebuvo išaiškin
ta. Lenk medį, kol dar jau
nas.

Vienas katalikiškas laik
raštis (New World) gra
žiai nusako katalikiško iš
auklėjimo pasekmes. Jis 
rašo: “Katalikiško išauklė
jimo gražumas glūdi tame, 
kad Kristaus mokslas, pa
ties Kristaus Asmens ne
kaltumas, meilingumas, 
gerumas, nuolatai ir nuo- 
latai yra įskiepijamas, ka
lamas į jaunučių nekaltas 
širdis. Jei jaunutė gėlė bus 
iš pradžių akiliai prižiūri
ma, ji išaugs, išsibujos į 
gražią kvapsnių gėlę. Ka
talikiškas išauklėjimas tai 
padaro su jaunučių sielo
mis. Juos palaipsniui stip
rina, ugdo, tagina, taip kad 
laikui bėgant visos šios pa
stangos jų sielose įsistip- 
rėja, išauga ir sutvirtėja,

taip kad vėlesnės gyveni
mo avantiūros jų neišgali 
pakreipti į savo srovę”.
KAS KALTAS?

Atsiras vienas kitas as
muo, kuris prikiš: “Žiūrėk, 
toks ir toks lankė katali
kiškas mokyklas. Kas iš 
jo? Valkata ir vagis!” Tie
sa, atsitinka, kad vienas 
kitas iškrypsta iš tiesos ir 
doros kelio, bet ar čia auk
lėjimas kaltas? Reikia, at
siminti, kad iš dvylikos A- 
paštalų buvo ir vienas Ju
das Iškąri jotas. Ar galėjo 
kas geriau pamokyti už 
mūsų patį Išganytoją? Bet 
bendrai kalbant, reikia pri
pažinti, jei Bažnyčios dva
sia kartą pasiekė žmogaus 
sielą, ji nelengvai užmirš
tama. Dažnių dažniausiai 
šie išsiauklėjimo atsimini
mai kaip tiktai ir išgelbsti 
nusidėjėlį nuo amžinos 
pražūties.

Bus tokių, kurie pastatys 
išlaidų primetimą. Neabe
joju, kad yra šeimų, kurios 
visiškai neišgali. Bet ben
drai kalbant, didžiuma iš 
mūsų lietuviškų šeimų iš
gali siųsti savo vaikus į pa
rapijinę mokyklą. Ir tai 
kalbu iš patyriiho. Randa
si lėšų visokiems patogu
mams, bet gyvenimo rei
kalingiems dalykams visa
dos gimsta stoka. Jei nori
ma tai ir galima. Pats ži
nau, paeinu iš sunkiai dir
busio Pennsylvanijos tėvo 
šeimos. Mainierių būklė 
kiekvienam žinoma; kada 
dirba, tai atsakančiai dir
ba, bet kada nedirba (anot 
mainierių šlekuoja), tai 
žmogus tikrai žinai, kad 
nedirba. Kiekvienas iš mū
sų vaikų, ačiū Dievui, ap
turėjome katalikišką auk
lėjimą, baigėme parapijinę 
mokyklą. Tiesa, daugelį 
bedarbės metuose daug 
kame stokavome, bet tie 
centeliai, kurie užmokėjo 
už knygas ir mėnesinę 
duoklę visados kaip nors 
atsirasdavo. Ir tai geros 
Motutės pastangomis. O 
jei jų nebuvo, mamutė ži
nodavo, kur kreiptis. Pasi
kalbėdavo su klebonu ir 
reikalas baigtas. Supran
tama, nevisuomet viskas 
medum ir pienu plaukia; 
už tai yra ir parapijos kle
bonas, į kurį reikia kreip
tis. Klebonas juk ne žvė
ris; jis tam pastatytas, kad 
savo parapijonams pagel
bėtų. Kai kurie gėdijasi 
pasikalbėti su klebonu. 
“Kur čia eisi ir pasakosi 
klebonui, sarmata”. Kiek
vienas klebonas nori, kad 
jo tikintieji pas jį ateitų ir 
patarimų ieškotų. Jis 
džiaugiasi, kad turi progos 
savo parapijonams pagel
bėti. išganymo darbe netu
ri būti joks gėdos jaus
mas. Tad gėda tikinčiojo 
iš pareigos nepaliuosuoja.

Kiti pasakys: “Pas mus 
nėra parapijinės mokyk
los, tai ką mes privalome 
daryti?” Tuose atvejuose

rodo kas darytina, ir kiek
vienas parapijos klebonas 
savo parapijiečiams nuro
do koks kelias sektinas.

OPIAUSIA GYVENIMO 
PROBLEMA

Dabar kuomet rusiškos 
meškos letenos spaudžia 
švelnų Lietuvos ką tiktai 
iš vargų išėjusi kūną, šis 
katalikiškas - lietuviškas 
išsiauklėjimas ir išsimoks
linimas čia Amerikoje vir
sta opiausia gyvenimo 
problema. Ir tai gyva. 
Šiandien Lietuvos katali
kiškoji visuomenė prislėg
ta; jos šeimyniniam gyve
nimui gręsia pavojus —ci
vilinės sutuoktuvės tiktai 
pripažįstamos; savasties 
dėsnis panaikintas; turtai 
likviduoti; valstietis pa
verstas Valstybės vergu; 
tautos ir visuomenės vei
kėjai - idealistai ištremti; 
laisvė virto istorišku fak
tu, jos daugiau nebėr. Tad, 
kuo greičiau mes įsitikin-

tuo bus mums sveikiau. 
Nepatikėkime visokio bol
ševikiško plauko pletkinin- 
kams. Jie melais gyvena ir 
melus skelbia. Nieko gero 
neatnešė jų pažadai Rusi
jai, Meksikai, Ispanijai, 
Suomijai, Prancūzijai. 
Nieko gero neatneš nė Lie
tuvai ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms. •

Lietuviai katalikai, šiuo 
metu netiktai pareiga rei
kalauja iš jūsų siųsti vai
kus į katalikiškas - lietu
viškas mokyklas, bet taip
gi jūsų lietuviškas krau
jas, lietuviškas padavimas, 
jūsų graži praeitis, jūsų 
kalba, kūryba, žodžiu, vi
sas jūsų lietuviškas sudė
jimas. Nereikalinga jums 
priminti kas atsitiks su 
katalikiška Lietuvos vi
suomene. Ji kentės, vargs, 
skurs, bet ji nepasiduos 
(kaip Ispanija nepasida
vė), nes kiekvienas jos sū
nus už ją meldžiasi. Bet to 
dar negana. Reikalinga

moralinė pagelba iš jos iš
eivijos $ūnų. Kaip ir pir
miau mes pagelbėjom išva
duoti Lietuvą iš vergovės 
jungo, taip ir dabar turi
me. Bet tai tiktai padarysi
me išauklėdami gerus, do
rus visuomenės vadus. Ne 
greitu laiku teks Lietuvai 
atsivaduoti. Gi tuo tarpu 
privalome savo vaikus ge
rai supažindinti su teisin
ga katalikiška ideologija. 
Tą ideoligją jie įgys lanky
dami katalikiškas - lietu
viškas mokyklas. Tušti pa
rapijinių mokyklų suolai 
šaukia kiekvieną lietuvį 
vaiką. Negi jūs ilgų metų 
pastangos nueis vėjais, 
negi jūs sunkiai uždirbti 
centeliai neatneš vaisių, 
negi jūs nepaisot to svar
baus uždavinio, kuris da
bar ant jūsų pečių uždė
tas?! Bažnyčia, jums įsa
ko, tauta, prabočių istori
ja ir tradicija jus maldau
ja: Siųskite savo vaikus į 
katalikiškas, į lietuviškas 
mokyklas!

•
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Union Electrical Supply Co

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

Big Trade-in Allowance
EASY TERMS

ONir PHILCO HAS TRIM!
• NEW KINO OF OVERSEAS WAVE-«ANO.

Makes overseas stations 5 times easier to 
tune . . . brings them in 5 times stronger 
and clearer. Only Philco has it!

• MANO NEW RAMO ORCUIT. Dreamed of
būt never before achieved by radio sci- 
ence. Reduces noise by 5 to 1, reduces 
"cross talk" by 20 to 1 and inereases 
seleetivity by more than 2 to 1. Only 
Philco has it!

• BUR.T-IN AMERICAN ANO OVERSEAS AIRIAI
SYSTEM. Gives you far greater sensitivity

. on short-wave and standard reception. No 
' aerial, no ground needed ... just plug 

in anyvhere and play ’. Only Philco has it!

• MORE TURĖS FOR THE MONEY including the
sensational Philco XX L Noise-Reducing 
Tubes. Only Philco has it!

• EIECTRIC FUSH-tUTTON TUMINO with On-
Off Button. Only Philco has it!

• RUIIT TO RECEIVE TELEVISION SOUND
ANO FM the Wireless Way. Only Philco 
has it!

• MANY OTHER FEATURES including new big
speaker, easy-to-read dial, beautiful Wal- , 
nut cabinet.užjūrio - užsienio programai

DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 
tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagumą, 
klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik pri- 
jung bile kur ir viską girdėsi.

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

LAIRENCE, MASS.

Centralinė Taryba gauna«i- 
nių. kad bus galima sukurti‘ jos 
skyrius ir kitose kolonijose. Vi
sos žinios, rodo, kad Kanadoje 
vystosi platus ir galingas nau
jas sąjūdis po viena gerai cen
tralizuota vadovybe, kuri duos 
iniciatyvą, nurodimus visiems 
skyriams. Kur nėra organizaci
jų (komnacių ir komfašistų ne
priimtinos), galima sudaryti 
grupes iš 3 ar 5 lietuvių ir už- 

ir nutarė likti. mėgsti ryšius su centru.
dalimi naujai susikūrusio Kana-

Apart Lietuvos išlaisvinimo dos Lietuvių Komiteto Atsteigi- 
klausimo, ši Taryba rems visais 
galimais būdais Aliantų karo 
žygius prieš diktatorių ašį, nes 
Aliantų pergalėje glūdi ne tik 
pavergtų mažų tautų laisvė, bet 
ir laisvė visos žmonijos — lais
vė spaudos, organizacijos žodžio Tarybos centro posėdis priėmė 
ir susirinkimų. ,

I

Mes atsišaukiame į visas lais
vas Kanados Lietuvių organiza
cijas ir pavienius veikėjus sto
ti į bendrą galingą frontą po vė
liava šios Tarybos. Lai visos ti
krai lietuviškos organiazcijos 
nutaria palikti šios Tarybos da- bų vaidmenį ne tik akcijoj už 
limi, o pavieniai veikėjai, Lie- išlaisvinimą Lietuvos, bet ir iš- 
tuvos ir Kanados mylėtojai, .5™_LxSUViU
steigia jos skyrius, kur nėra 
organizacijų. Tarybos veiklos 
programą ir žinias kaip sudary-i 
ti skyrių suteiksime dykai iri 
skubiai. Kreipkitės raštiškai: Į 
Kanados Lietuvių Taryba, Box 
40, 324 Queen St. West, Toron
to, Ontario, Canada, arba asme
niškai pas bet kurį iš žemiau 
pasirašusiųjų.

Lai Gyvuoja Laisva Nepri
klausoma Lietuva!

Lai Gyvuoja Aliantų Pergalė!
P. Kundrotas, J. Jokubynas,
J. Samulevičius, V. Dagilis,

A. Augutis, A. Frenzelis,
P. Lekšys, J. Novogrodskas,

S. Balčiūnas, K. Bure.

Montrealas Už Nepriklau
som? Lietuvą

vos bendrą organizaciją ir rug
piūčio 15 d„ 1940 m., sušaukta
me nuo penkių įvairių srovių 
organizacijų atstovų posėdyje 
sudaryta bendrai veiklai kūnas 
vardu: Kanados Lietuvių Tary
ba. Šią Tarybą kol kas sudaro Į nuo A SAKAL0, labai džiugi- 
dešimtis atstovų, po du nuo nanįją visiems Kanados tik- 
kiekvienos organizacijos: CCF j- 
Lietuvių Skyrius, Tėvynės My- neša kad suminėto 
lėto jų Draugija, Susivienijimas c;aĮyVa montrealiečiai sudarė 
Lietuvių Amerikoje, Šv. Jono komįtetą Lietuvos Nepriklauso- 
Krikštytojo Pašalpinė Draugija mybei atsteigti j - .......
ir Aušros Choras.

ATSIŠAUKIMAS 
Į KANADOS 

LIETUVIUSĮ

Į

ryžęs duoti tikrai rinktinį kon
certą.

CYO Jaunimo organizacija, 
Šv. Pranciškaus parapijos, Pa
langoje turėjo pikniką rugsėjo 
2 d. Žmonių privažiavo labai 
daug. Turėjo visokių lenktynių1 cija Gauta ž*inių 
ir žaidimų. Kun. Petrauskas iš, Worcesterietės, 
Brockton, buvo atvykęs su savo 
“baseball” rateliu. Be to, Aušros 
Vartų parapijos iš Worcester, 
Mass. merginų “baseball team” 
žaidė su mūsiškėmis. Vaikinai 
neatsilaikė prieš Brocktoną, o 
merginos prieš Worcesterį. Kaip 
seni, taip ir jauni išvažiavime 
turėjo “good time”. Draugija 
užsidirbo sau pinigų apmokėji
mui už drabužius, boles ir kitus 
žaidimų reikmenis. Visam išva
žiavimui vadovavo kun. J. Ska- 
landis.

Sodalietės bruzda, nes artina
si spalių 13 d., kurioje įvyko 
Lawrence Naujosios Anglijos 
Sodaliečių Apskričio konferen- 

, kad ruošiasi 
Brocktonietės, 

Norwoodietės, Cambridgietės, 
Lowellietės ir kt.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., 2:00 
vai. po pietų, įvyko “Sunday- 
school” — vaikučių registraci

ja. Susirinko labai mažai vaikų 
ir pulkelis mokytojų. “Sunday- 
school” direktoriumi - tvarkyto
ju yra kun. J. Skilandis.

Laike vasaros, choras neturė
jo giedojimo praktikų. Po “La
bor Day” stoja į darbą. Už mė
nesio, t. y .spalių 6 d., rengia 
bažnytinį koncertą — iškilmės 
šventinimo naujų vargonų. Tai-! 
gi dabar susirenka į praktikas) 
antradieniais ir ketvirtadienio I 
vakarais ir šeštadieniais po pie-'
tų. Muzikas p. P. Sakas, pasi- nės džiaugiasi turėsią darbą.

Dr. J. Pash-Puišis

LDS 70 kp. susilaukė naujo 
Dr. J. Puišio,
Cregg Bldg., 
Dr. J. Puišis 

nevien medici-

i

gražiąŽmonės suėję į naują 
bažnyčią į pamaldas pasigenda 
vargonų. Nekantraudami laukia 
ir deda pinigus naujiems vargo
nams.

Jurgis Pavilonis, kuris ilgus 
metus tarnavo prie altoriaus, 
rugsėjo 1 d., išvažiavo į vienuo
lyną mokytis.

nario, asmenyj 
kuris turi ofisą, 
Lawrence, Mass. 
yra išstudijavęs
nos mokslus, bet formacetiką. 
Jis turi didelį pasisekimą nevien 
lietuvių tarpe, bet ir svetimtau
čių. Sveikiname naują LDS narį.

Lietuvos nepriklausomybės 
praradimas ir Kanados karo 
rimties padėtis pastato prieš 
mus, Kanados Lietuvius, milži
niškus uždavinius. Šis momen
tas reikalauja iš mūsų visų sro
vių, visų organizacijų ir paskirų 
veikėjų didžiausio vieningumo, 
sklandžiausios nuotaikos ir su
sitarimo išvystymui galingo są
jūdžio kovai už išlaisvinimą ne
priklausomos Lietuvos, parėmi- 
mimą demokratijoms nugalėti 
raudonos - rudos - juodos dik
tatūrų ašį, kuri pasimojo ugni
mi ir geležimi sunaikinti pasau
lio civilizaciją. Mums teks savo 
pasišventimu ir kilniais darbais 
nuplauti juodą dėmę nuo Kana
dos Lietuvių gero vardo, kuri 

I suteršė savo veikla surusėję lie
tuviški Maskvos agentai—penk
takolumnistai.

Šiandien Lietuvoje visu pasiu
timu šėlsta raudonas teroras. 
Tikriausi Lietuvos sūnūs ir duk
ros yra Maskvos teroristų žval- 

i ir žudomi,

Lawrence textilės dirbtuvės 
gavo didelius užsakymus. Žmo-

NORWICH, CONN.

(Centro Raštinės Pranešimas)
Kanados Lietuvių Tarybos 

'centro raštinė, Toronte, gavo

riems lietuviams žinią. Jis pra- 
» klubo ini-

l

mui Lietuvos Nepriklausomy- ■ 
bes, su centru Toronte, (dabar 
Kanados Lietuvių Taryba). Ko- 
mitetan įėjo, kol kas, trys drau
gijos.

Šią žinią Kanados Lietuvius'

; su didžiausiu entuizazmu. Mon
trealas yra didžiausia Kanados 
Lietuvių kolonija ir ten bus ga
lima išvystyti galingą sąjūdį už 
išlaisvinimą Lietuvos. Vytauto 
klubui, kaipo vienam iš seniau
sių ir tvirčiausių organizacijų 

1 Kanadoje, teks suvaidinti svar-
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THEDAYVILLE GRAIN&FEED CO
Hay, Grain & Feeds

Danielson, Conn.

Rugsėjo 25 d. prasidės meti
nės rekolekcijos, kurioms vado
vaus Domininkonas Tėvas Jon- 
kus. Novena baigsis šv. Pran- gybos kidnapinami 
ciškaus parapijos globėjo spa- tūkstančiai mūsų brolių ir sese- 
ių 4 d. Aušrelė, rų kemšami kalėjimuose, žiau-

------------------- riai kankinami ir vežami ištrė
mimui į Rusijos gilumą. Ne prie 
vienos svetimos valstybės reži- 

.. . .

iš penktakolumnistų pančių.

Rugp. 26 d. iš š. m., laikyta
me Kanados Lietuvių Komiteto 
Atsteigimui Lietuvos Nepri- ' 
klausomybės susirinkime, nu-

■ tarta pakeisti Komiteto vardą į 
Kanados Lietuvių Tarybą. Toks

i pakeitimas padaryta praktiš-
• kais sumetimais: trumpesnis; 
geriau angliškai skamba; Tary
ba nesimaišys su įvairiais ki
tais komitetininkais užvardini- 
mais ir bus vienintelė tuo vardu 
organizacija Kanadoje; ir nors

' mūsų vyriausias obalsis ir dar-
• bas bus už atsteigimą Lietuvos 
į Nepriklausomybės, mes turėsi-
■ me ir kitų svarbių Kanados lie

tuviams reikalų, kurių vedimui 
Tarybos vardas geriau tinka 
negu komiteto.

Kan. Liet. Taryba.

MONTELLO, MASS
Draugijų Valdybų Adresai

Rugsėjo 22 d., š. m. Romuvos mo nebuvo tokio rimto mŪsų
tautai pavojaus, kaip dabar; nei 
caristinės Rusijos, nei kaizeri
nės Vokietijos režimai Lietuvo-

HENDEL FURNITURE COMPANY INC.
Gražių Butų Puošėjai

219 Bank Street

Tel. 2120 Norwich Town

R. H. SN0W
Makera of Good Monumentą Bean Hill Green

New London, Conn.

Bank

Chelsea Sav

SACHEM CHEVROLET CO., INC.
"A Good Place to Do Business“

Main & Cliff, Norwich

parke, Montello, Mass., Šv. Ro
ko par. rengia rudeninį savo 
pikniką. Visos draugijos, kurios 
priklauso prie Federacijos sky-j* Uip nenaikino mūsų tautos 
riaus nutarė prisidėti darbu, au-’ savistovumo, kaip dabartinis ii- 
komis ir viskuo, kas tik yra rei- daviko Just0 Paleckio rėžimas- 
kalinga pikniko pasisekimui. visos tos laisv&- guriomis da- 

linai naudojosi įvairios politinės
Sudarytos pikniko rengimo ■ grupės, profesinės sąjungos ir 

komisijos ir visi pasiskirstę dar- tikybos prie pusiau - diktatūri- 
bais pradėjo rengtis didžiuliam nįo A Smetonos rėžimo, liko 
piknikui. Bus ir surprizų. Mon- urmu sutremptos po batu kru- 
telliečiai kviečia netik savo ko- vįnojo Stalino agento Justo Pa- 
lonijos lietuvius, bet ir iš kai
myninių atvykti su jais pasivai
šinti ir pasidalinti bėgančiomis 
žiniomis, kurios labai visus in
teresuoja.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

56-' E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

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

4115 Wa«hington St.. Roslindaie, 
Tel. Parkway 7273-W. 

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St, So. Boston. Mass. 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St., So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nata nmtnlrnlu mStlninlrs

8V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Masa. 

Prot. RaSt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma— 

Fin. Ražt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston. Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią nedėldienį kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 499 
F 7th St„ So Roatnn Msjm
~jZ-Z-T. T- **r’

SCHWARTZ BROS. INC.
Įvairūs Baldai — Baldai visam gyvenimui

76—82 MAIN ST. NORWICH, CONN.

Nonrich Savings Sodely
Broadvvay & Main

Jewett City Savi
Main St., Jewett City

Dime Savings Bank of Norvrich
Broadway, Norwich,

61 Shetucket St. Tel. 985

PROVIDENCE BAKERY
Bread — Cake — Pastry

82—84 Franklin St., Norwich, Conn.

GEDULDIG’S GREENHOUSES
“On The Hill Būt On the Level" Florists and Nurserymen

|: Tel. 868 Norwich, Conn.

THE CALLAHAN OIL CO.
White Flash Gazoline High Film Strength Motor Oils 

I
Atlantic Range and Fuel Oils

NORWICH, CONN.

leckio. Lietuviui yra įsakyta pa
dvigubinti darbo našumą ir dir
bti ilgesnes valandas; uždrausta 
reikalauti didesnio už darbą at
lyginimo ir skelbti streikus; vi
sos nerusiškos (nekomunisti
nės) partijos panaikintos, tiky-

I
ba persekiojama, uždaryta visa

Sunkiai susižeidus automobi
lio nelaimėje p. Mazgalienė ran
dasi jau nuo kurio laiko ligoni- • laisva spauda ir laisvos profesi-
nėję.
jos nelaimėje ir linkime greito 
pasveikimo. Svečias.

Mes reiškiame užuojautą nės sąjungos, ant įeinančių ir iš
einančių į užsienį laiškų uždėta 
biauriausia cenzūra, kad pasau
lio Lietuviai neišgirstų tiesos 
žodžio ir vaitojančio persekioja
mų ir kankinamų mūsų brolių 
Lietuvoje balso. Lietuvos vals
tietis ir darbininkas pakliuvo 
verguvėj, negirdėtoj mūsų tau
tos istorijoj. Šią sovietinę bau
džiavą ir raudoną terorą karštai

DETROIT, MICH.
ATOSTOGAUJA

i
Į

Vin-Kun. M. Daumantas, Šv. 
cento parapijos klebonas, Girar- 
dville, Pa. atostogauja Detroite 
pas savo tėvą M. Daumantą, se- remia tik saujalė parsidavusių
sutes Petkus ir Redeckus pas išdavikų susispietusių apie ma- 
brolį ir brolienę J. Daumantus į žytę Lietuvos komunistų parti- 
ir gimines bei pažįstamus. Ke- ją, kuri 
lėtai dienų buvo išvykęs ir į kaip Maskvos žvalgybos agen- 
Raubų vasarnamį. Brighton, tūra. Su šių Lietuvos išdavikų 
Michigan, kur buvo atsilankęs! klika eina ir Kanados surusėję 
ir kun. J. B. Čižauskas.

Rugpiūčio 25 d. i 
Jurgio bažnyčioj laikė sumą. Tą j 
dieną pietus svečiui iškėlė J. J. 
Mediniai. Pietuose dalyvavo 
kun. J. Čižauskas A. E. Raubai 
ir J. Mažeika. Svečiai buvo nu
vykę ir pas Raubus, kur šeimi
ninkai taip pat šauniai pavaiši- 

I no.
i

yra niekas daugiau,

lietuviški penktakolumnistai su-

svečias Šv. j sjspietę apie “Liaudies Balsą”.

Su kun. M. Daumantu buvo at
vykęs ir stud. J. Mažeika.

Laimingai sugrįžti namo.
J. H. M.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

Pavergta ir svetimos valsty
bės durklu regimentuojama Lie
tuvos liaudis nenurims. Jau gau
name žinių, kad ten vystosi stip
rus pagrindinis liaudies judėji
mas prieš Maskvos imperialisti
nius okupantus. Maskvos tero
ras ir pasaulio lietuvių ryžtin
gumas kovoti už atsteigimą de
mokratinės Nepriklausomos 
Lietuvos pažadino prie vienin
go darbo ir Kanados Lietuvius. 
Kanados Lietuviai urmu sustojo 
rėmę Lietuvos ir Kanados išda
vikus. atsisakė duoti piniginę 
paramą komunacių organui 
“Liaudies Balsui”, kuris iš du
kart - savaitinio dabar paliko 
tik savaitiniu.

Vaduodamiesi šiuo nauju pa
saulio ir Kanados Lietuvių at
budimu Toronto veikėjai suma
nė kurti už išlaisvinimą Lietu-

♦

i

- ■■r*'
V*' jf*. ’• •

Taupūs Massachusetts Žmonės ge
rai pažįsta vertę, ir jie pažįsta Ale.
Todėl PICKWICK buteliuose užima

pirmą vietą pardavime.
Iš KRANO 

Parodyk į Pickwick Kraną
BUTELIUOSE

12 Oncų ir Pilnomis Kvortomis

PICKWICK ALE
Brewedby HAFFENREFFER k CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
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LDS. ir “Darbininko” Šeiminiai PARENGIMAI: 
Rugsėjo-Sept. 19, BANKIETAS, Parapijos Saleje

Rugsėjo. 20, PRAKALBOS, Municipal Bldg. Saleje
[vietinės ŽINIOSĮ

dvasios vadas ir kun. A. Abra- 
činskas.

Tą dieną įvyko susirinkimas 
LRK Saldž. Širdies V. J. draugi
jos.

ŽINUTES

Rūgs. 2 d., Southbostonietis 
Juozas Ripinskas apsivedė su 
Aleksandra Keown, Švč.
Sakramento bažnyčioje, Cam
bridge, Mass.

toniečių. Grįžo namo su gražiais 
įspūdžiais apie Aurisville, N. Y. 
Tėvas K. Jenkus turi tos vietos 
ir visos kelionės daug nusifil
mavęs paveikslų. Prie progos 
pamatysime krutamuose pa
veiksluose tos kelionės vaizdų.

I

Rugp. 31 d., kitas Southbosto- 
nietis Petras Celkonis apsivedė 
su Anele Poirier, Šv. Marijos! 
bažnyčioje, Salmon Falls, N. H.

Rūgs. 8 d. buvo pakrikštyta 
duktė Jono ir Lucijos (Jan- 

j kauskaitės) Merrill vardais:— 
Elzbieta - Alena.

Rugs. 7 d., kun. Tėvas Geral- 
das, C. P., lankė savo motinėlę, 
Dorchestery, ir Šv. Petro par. 
kleboniją, So. Bostone. Jis grįžo 
į Springfield, namon.

Po to Andrius Tamošiūnas ap
sivedė su Liudvika Bukauskai
te, gyv. 8 Trimount Place, So. 
Bostone. Liudijo Vytautas Ta
mošiūnas ir Gertrūda Daval- 
gaitė.

Rūgs. 10 d., 7:30 vai. vakare, 
yra susirinkimas Lietuvos Duk
terų po Dievo Motinos Globa 
draugijos.

Rūgs. 13 d., 8 vai. vakare, bus 
svarbus Federacijos skyriaus 
susirinkimas.

Rūgs. 15 d., 3:30 vai. po pietų, 
492 E. 7th St., įvyks generalinis 
susirinkimas Federacijos aps
kričio rengiamo Lietuvos pabė
gėliams koncerto reikalu. Kon
certas įvyks Jordans salėje, 
Bostono mieste, lapkr. 17 d., 
3:30 vai. p. p.

sūnų, tris dukteris, du broliu ir 
dvi seseris. Jis bus laidojamas, 
rūgs. 11 d., 9 vai. ryte, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Pašarvo
tas pas graborių Kasparą, 502 
E. Broadway, So. Bostone.

Susirgę Kun. J. Plevokas
Šiomis dienomis kun. J. Plevo

kas, nuvykęs atlikti metines re
kolekcijas Seminarijoje, susirgo 
ir tapo nuvežtas į Šv. Elzbietos 
ligoninę, Brighton, Mass. Eina 
geryn. Pasimelskime, kad kun. 
Jonas Plevokas pasveiktų.

LDS ir "Darbininko" Seimo 
Bankieto Bilietų Pardavėjų 

ir Laikytojų Dėmesiui

PADĖKA

Rūgs. 7 d., pakrikštyta duktė 
Felikso ir Amelijos (Juknevi
čiūtės) Venickų vardais Aletta- 
Ona. Kūmai buvo Jonas Grigai
tis ir Marijona Ulanavičienė.

Tą pačią dieną pakrikštytas 
Edvardas Juozapo - Alenos 
(Bematavičrūtės) Basčių. Kū
mais buvo Frederikas Stravins
kas ir Bronė Bernatavičiūtė.

Tuom pat laiku pakrikštyta
*

duktė Adomo - Onos (Natkiū- 
tės) Bumeikų vardu Karolina. 
Kūmai buvo Henrikas Krapfas

Tą dieną Tėvų Jėzuitų veda
moje maldininkų kelionėje da
lyvavo 140 lietuvių, Southbos-

Tą dieną Šv. Petro par. bažny
čioje įvyko specialės pamaldos 
dėl taikos. Apart penkerių Šv. 
mišių, iš ryto, ir trijų pamokslų, 
apie Mariją Taikos Karalienę, 

I vakare, įvyko Šv. Valanda. Ją 
į vedė kun. Andrius Naudžiūnas,
■ MIC. Asistoje buvo kun. A. A- 
j bračinskas ir deakonas J. Žu- 
romskas.

Rūgs. 14 d., yra didelė Šv. 
Kryžiaus Paaukštinimo šventė. 
Ji yra dar didesnė šventė Bos
tono diecezijai iš priežasties 
Katedros vardo. Šv. Petro par. 
bažnyčioje, tą dieną, 8 vai. ryte, 
bus laikomos Šv. Mišios už pa
rapiją. Visi parapijiečiai, kurie 
gali,— ypač vaikai kviečiami iš
klausyti tų Šv. Mišių taikos in
tencijai.

Rūgs. 9 d., Šv. Petro parapi
jos vaikai mišių tarnautojai iš
važiavo į Lawrence Palangą bu- 
su į metinę ekskursiją su viso
mis vaišėmis, kurias vietiniai 
kunigai jiems fundino. Su alto- 
ristais buvo kun. K. Jenkus jų

Vila Juozapo Marijos 
Didelis Piknikas

9 vai. ryte, tą dieną, 492 E. 
7th St., prasidės parapijos vai
kams - mergaitėms šeštadienė 
mokykla, kurioje Seserys Jė
zaus Nukryžiuoto vienuolyno, 
kunigų vadovybėje, dėstys kate
kizmą ir lietuvių kalbą.

Sekmadieni? ’~Sv. Petro par. 
bažnyčioje, 1:30 vai. p. p. pra
sidės vaikams - mergaitėms ka- 
tekizacijos kursai.

Vaikai prašomi eiti į minimus 
mokslus. Tėvai prašome juos 
siųsti.

I
I■

LDS ir “Darbininko” 25 
metų sukakties, Sidabrinio: 
Jubiliejaus proga, yra ren
giamas Jubiliejinis seimas 
ir to Seimo vakarais pra
mogos. Rugsėjo 19 d., 7:00 
vai. vakare, yra rengiamas 
šaunus bankietas, kuris į- 
vyks Šv. Petro par. svetai
nėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.

Minėtam bankietui yra 
išsiuntinėta ir išdalinta bi
lietų vietiniams platinto
jams ir LDS nariams. Ka
dangi yra būtinas reikalas 
žinoti skaičių, kurie teiksis 
dalyvauti rūgs. 19, vakare, 
bankiete, (kad šeiminin
kės galėtų orientuotis dėl! 
kokio skaičiaus gaminti 
vakarienę), todėl prašomi 
visi LDS nariai ir platinto
jai pardavėjai bilietų, atsi
skaityti su tais, iš kur ga
vo tuos bilietus nevėliau, 
kaip sekmadienį, rugsėjo 
15 dieną. Būtų labai pagei
daujama, kad per visą šią 
savaitę visi pasirūpintų bi
lietus išparduoti ir praneš
ti rengėjams apie skaičių 
vietų rezervacijai.

Taigi dar kartą primena
me, kad visi, kurie tikisi 
ir norėtų dalyvauti lai ne- 
sivėlina padaryti rezerva
cijas. Rengėjai.

Šiuomi reiškiame nuoširdžią 
padėką tiems, kurie surengė 
mūsų dukrelei Liudvikai išleis
tuvių bankietą, išvykstančiai į 
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. vie
nuolyną, Thompson, Conn. Ypa
tingai dėkojame kun. Pr. Vir- 

j mauskui, kun. Albertui Abra- 
činskui ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo su aukomis ir dar
bu. Y’patingai daug prisidėjo — 
Oną Staniuliūtė, Marytė Kilmo- 

' niūtė, p. Savilionienė, M. Kar
čiauskienė. p. Navickienė, p. 
Ančiukaitienė, p. Peteškienė, p. 
Jakimavičienei, p. Majauskaitei, 
p. Gudaitei, ir kitoms. Taipgi p. 

i Glineckiui. Ačiū visiems ir vi
soms.

Leonas, Liudvika ir Albertas 
Kniuipiai.

ii

banditas 
Miltono 
Teismas 
bausmę.

Taip nuoširdus ačiū bankieto 
darbščioms šeimininkėsms ir jų 
pageibininkėsms: Švedienei, Jo
cienei, Jakimavičienei, Virbic- 
kienei, Petronėlei Komenčienei 
ir ponui Komenčiui, A. Slat- 
kevičienei, p. Komičienei, p. Ka- 
zirskienei, Čaplikienei, Žuroms- 
kui, Švedui, Volungevičiui V. 
Jociui, A. Grabijolui, A. Marks, 
J. Volungevičiui, o ypač nuošir
dumas tėviškas priklauso duk
relei Veronikai ir sūneliui Al
bertui.

Prakalbos Lietuvos 
Reikalais

Įvyks

SEKMADIENĮ
Rugsėjo-September 15 d., 1940 

Newtown, Bucks Co. Pennu.
Šiame piknike bus laimėjimas $100! Bus žaidimų, 

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

m.

Rūgs. 9 d., mirė, miesto ligo
ninėje, septynias savaites pasir
gęs Juozapas Pralgauskas, 60 
rfietų, gyv. 50 Burt St., Dor- 
chestery. Jis paėjo Ilakių para
pijos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko moterį Domicėlę,

DAKTARAI

v •

Nuoširdžiai kviečia Jus RENGĖJAI.

Penktadienį, rugsėjo 20, 
š. m., 7:30 vai. vakare, Mu
nicipal Building svetainė
je, So. Bostone, įvyks Lie
tuvos reikalais milžiniškos 
prakalbos. Kalbės žymūs 
kalbėtojai ir iš Lietuvos 
neseniai grįžę lietuviai. Į 
prakalbas kviečiami visi 
atvykti pasiklausyti. Įžan
gos nebus. Šias prakalbas 

i rengia LDS ir ‘Darbininko’ 
Jubiliejinio seimo rengimo 
komisija. —

Bus patiekta naujausių 
žinių, kurias asmeniškai 
patvirtins tik ką grįžę iš 
Lietuvos lietuviai. Nepra
leiskite šios progos ir visi 
dalyvaukime prakalbose.

Rap.

Į

Policija Šūviu Sužeidė 
Kazlauskį

XXXXXXXXXXXX

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

j PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Įvesk Vienodą ŠHomą | Save Namus 
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite i boilerį įdėti Oil bu r ne r J su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik 
dulkių nei 
mokėt Iki 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUM8ERIS IR GAS FITERI8

CHARLES J. RAY (Ritinsiąs)
322 Dorchester SL, So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

pasuksi guziką ir turSsi tokią iilumą, kokią norisi. Nėra 
darbo. Galite gauti 3 metams iisimokSti ir nereikės pradėti 
Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas

žeidė ir areštavo. Kazlauskas 
nuvežtas į miesto ligoninę, kur 
jis sveikstąs, bet jo gyvybė te
bėra pavojuje.

Jaunuoliams, kurie negali su
sivaldyti, turėtų būti pavyzdys, 
kad kriminališki darbai priveda 
prie mirties durų ir baigia liūd
nai gyvenimą.

Štai šiomis dienomis buvo nu
teistas kitas jaunuolis 
Brooks, kuris nušovė 
(Mass.) policininką, 
jam paskyrė mirties
kurias jis turės atlikti elektros 
kėdėje. Kartu su juo buvo įvel
tas ir lietuviukas Žukauskas iš 
So. Bostono, kuris nuo mirties 
išsisuko, bet bus teisiamas vė
liau už kitus nusikaltimus, ku- 
rie jam primetami.

Lietuviai tėvai turėtų dau
giau dėmesio kreipti į savo vai
kus, kad juos išauklėti gerais ir 
dorais jaunuoliais. Daugiau dė
mesio į katalikišką auklėjimą. 
Jeigu šiais laikais atsiranda 
tiek daug lietuvių jaunuolių, ku
rie iškrypsta iš gyvenimo, tai ar 
tik nebus svarbiausia priežastis 
tėvų nukrypime į girtuokliavi
mą. Prisižiūrėkime kas dedasi 
saliūnuose ir pamatysime, kad 
lietuviai skęsta svaiginamuose 
gėrimuose. Labai mažai beliko 
blaivių lietuvių. Saliūnuose daž
nai matome motinas, kurios at- 
sivedusios mažus vaikus sėdi ir 
gurkšnoja alutį ar kitokius 
svaiginamus gėrimus. Ar gali 
tokios motinos išauklėti dorai ir 
gražiai vaikus?!'Aišku, kad ne. 
Be to, daug jaunimo suklysta 

[ prisižiūrėję šlykščių paveikslų 
: ir skaitydami pornografišką 
spaudą. Taigi tėvai turi kreipti 

■ daugiau dėmesio ir į tai ką jų 
vaikai skaito.

šeštadienio vakarą, rugsėjo 7 
d. tūlas Juozas Kazlauskas, 22 

! m. amžiaus, gyv. W. Fifth St., 
i So. Bostone, važiavo vogtu au
tomobiliu. Kada jis pamatęs, 
kad policija jį vejasi, tai jis iš
šokęs iš vogto automobilio bė
gęs, bet policija šūviais jį su-

Midway Offers Acres of Fun

I

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
80. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo. 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

nu

i

i

There will be acres of fun. amusement and cntertainment at Brock
ton Fair from Sept. 8 to 14 inclusive, on the largest mldway to be 
found at any agricultural fair in New England. New ridės for the 
children, new attractions, brilliant lighffhg and dozens of speciaį 

features njįke (he 19J0 Broęjjtgn Fair uiidnay outsjįpdjng. 4 j

Woodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

JuZius ir Karolina Čiurlioniai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Laikrodininkas,
Parduodu įvairiausios rOAles auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.
I WEST BROADWAY
So. Boston, Mase.

U

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjaa. 
fiodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis m 
3—6—9—12 mėnesių iSsirnokSjlmu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

ApakalUiavlmal ir patarimai dykai

PADĖKA GRABORIAI

Tel. TROwbrldge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camocidge, Mato.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 8 — 8.

IVAffiOS SKELBIMAI

WOODSTOCK
T Y P E W R ITERS

Mes, Julius ir Karolina Čiur
lioniai, gyv. Columbia Rd., So. 
Bostone, patyrę didelio priete- 
lingumo jausmus, mūsų Sidabri
nio Vedybinio Jubiliejaus pro
ga, kurie pasireiškė per įvykusį 
bankietą, rugp. 31, š. m., norime 
tarti savo nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie pareiškimo 
mums nuoširdumo. Ypatingai 
norime padėkoti p.p. — iš So. 
Bostono — Vincui ir Agotai Jo
ciams; Antanui ir Agotai Šve
dams; Marijonai Volungevičie- 
nei (svočiai); Juliui ir Amiliai 
Čaplikams, Anelei Meškauskie
nei, Andriui ir Geltrudai ir jų 
sūneliui Jonui Žuromskams, 
Stasiui ir Jadvygai Virbickams; 
iš Brocktono — seserei Kristi-’ 

nai Savilionienei ir jos dukte
rims ir žentams: p. Uršulei Svir
skienei; p. Ciprijonui ir Marijo
nai Sinkevičiams iš Caffton; p. i 
Antanui ir poniai Giedrimams: 
iš Somerville; Jonui ir Antani-Į 
nai Vasiliavičiams iš Stough-j 
ton; Petronėlei Mikalauskienei, 
ir Barborai Žurauskienei iš Har- Į 

rison, N. J.; Adomui ir Amiliai, 
Miškiniams iš Bridgcwater.

i 
I

i 
i

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAM UOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tsl. 80 U Boston 2590

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

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS !r 
BALSAMUOTOJA3 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Roaldence: 198 M St, So. Boaton. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boaton 3960.

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletakaa F. E. Zaletakae 
Grabo f ai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

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

VALGOMOJ# DAIRI# KKAOMK
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilų kurią krautuvų pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke".

PovUk Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumb’a 6702 

„29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASŠ.

rerrms Ranei
P. Baltruiiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

' 'kO. BOSTON, MASS.
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PHILADELPHIA, PA. Kodėl to nėra ?
I Lietuvos pardavikų

Washington— Earl G.. miestų paštų turės verte- 
Harrison, Teisingumo De- j jus. Ateiviai, kurie nori at- 
partamento Ateivių Regis-, sivesti savo vertėjus, gali 
travimo Direktorius, pata- ■ taip daryti, bet jiems pata
ria ateiviams saugotis nuo• riama atsivesti šeimos na- 
“registravimo raketierių”! rį ar draugą”, 
(kitais žodžiais— sukčių), 
kurie sako, jog jie gali vis
ką “sufiksyti” taip, kad 
nepiliečiai neturės i 
truotis. Harrison’as sako, 
kad nepilietis, kuris seka 
tokį patarimą, dviejais bū
dais nukentės. Pirma, jis 
mokės sukčiui už patarna
vimą kokio jokiu būdu jis 
negali teikti, ir antra, jis 
bus baudžiamas pinigiška 
bausme ir kalėjimu, ar a- 
budu, jeigu stengsis išsi
sukti nuo registravimosi. 
Visi ateiviai privalo regis
truotis.

“Kiekvienas ateivis turi

Direktorius Harrison’as 
'raportuoja, kad jam jau 
pranešta, jog atsirado ap- 
gavikų, kurie už pinigus 
apsiima viską atlikti. Ir p. 

(Harrison’as sako “negaliu 
per stipriai raginti kiek
vieną Amerikos pilieti, 
kaip ir tūkstančius atei
vių, kuriuos negalima su
klaidinti, prisidėti prie su
laikymo tokių apgavysčių. 
Mūsų tyrinėtojai jau apsi
dirba su mumis praneštais 
atsitikimais”.

Registravimo Direkto
rius praneša, “jog kaikurie 

J žmones lanko nepiliečių registruotis, ir pasiduoti namus kaikuriuose mies. 
jurstų antspaudavimui, tuose rinkdami informaci- 
jį nieks kitas negali tą at- j ................ - -
likti , p. Harnson sako. Į- į jung Valstybėse. Teisin- 
statymas reikalauja, kad • 
kiekvienas ateivis turi as-Į^ ___ 
meniškai nuvyktu paštą1 *b“‘ gaf būt ~jis ^yra
tarpe rugpiūčio 27 d. ir įoks nors žingsnis išnau— 
gruodžio 26 d.,., ten. pašto dotį ateivius»

jas apie jų pilietybės stovį

gumo Departamentas ne- 
įturi nieko bendro su tokiu

darbininkas jį registruos 
ir paims pirštų nuospaudą. 
Lai ateiviai saugojasi nuo 
tų asmenų, kurie siūlo už;

K

RjM
m

Kuomet prancūzai pajuto, kad nacia i juos gerokai apdaužė ir gali paimti į ne
laisvę, tai tie, kurie buvo arčiau Šveicari jos rubežiaus, sumanė geriau vykti į 
Šveicariją ir duotis internuotais, negu kad pasiduoti vokiečių nelaisvėje. Šis 
vaizdas parodo važiuojančius prancūzų kareivius, kurių skaičius siekė apie 
50,000, per Šveicarijos ramų kaimelį.

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN

Visų 
kalbose 

Priėmė Moterystė, Sakramentą.primenuili ir išgar- 
pp. Martino ir Marijonos Bu- bina”a SSS“- Tai aikkiai s“’ 

rokų jauniausioji dukra. Mag- PraMama> kad nebėra Lietuvos, 
dalena ištekėjo už Joseph A-i1*1 Toliau, jeigu Lietu-
ranžen, rugpiūčio 17 d. 1M0. j« tebėra kaiP buvua- kaiP kt>- 
Sv. Kazimiero parapijos bažny-'muniatai “i10’ koda DabSra 
čioje priėmė Moterystės Sakia- lietuviškumo -Trimite”? Kodėl 
mentų laike šv. mišių Vargom-! kacaP« Pa-
ninkas J. Mickūnas specialiai. 
sugrojo muzikos kūrinį, p.p. Bu
rokai gyvena 319 Searm St. 
Phila. Vestuvių bankietas įvyko 
parapijinėje salėje, 331 Earp 
St. Dalyvavo daug svečių.

Ponai Burokai išauklėjo gra
žią šeimą ir išmokslino. Vyrės- lietuviai nebemoka šokių ? Tai 
nioji duktė Alena - Sabina, ro
dos, 11 metai yra Šv. Kazimiero 
Vienuolyne vienuolė; i “ 
Juozapas yra klieriku Seminari
joj. Jaunoji Magdalena dirba 
vaistų gamykloje; sūnus Petras 
dirba anglų spaustuvėje “Inąui- 
ror” prie padidinimo paveikslų; 
jauniausis sūnus Mykolas eina 
aukštąją mokyklą, pasiryžęs bū
ti lėktuvų vairuotoju, p. p. Bu
rokai paeina iš Kariškelčio kai
mo, Žiežmarių parapijos. Nuo 
pat atvykimo iš Lietuvos pri
klauso prie Šv. Kazimiero para
pijos ir daugelio bažnytinių 
draugijų.Yra praktikuojanti ka
talikai, ir duoda gražų pavyzdį 
netik savo šeimai, bet ir ki
tiems. Rašė jas šių žodžių linki! 
jaunavedžiams linksmo ir lai
mingo gyvenimo ir sekti savo 
tėvelių pavyzdį šeimyniniame 
gyvenime. Lai būna Dievo palai
ma visados. K. Dryža

%

veikslai, ir visas Maskvos pa
veikslų perpildytas “Trimitas”? 
Kauno teatruose ir sporto aikš
tėse ne lietuviai šoka, dainuoja, 
bet kacapai - komunistai; rau
donarmiečiai šoka dainuoja, o * 
lietuvių nebėra. Kur buvo lietu
vių sūnūs bei dukros, ar-gi jau 

i---------------------------------- - __i
- ąiškiai parodo, kad Lietuvos nė
ra, išgainiota lietuviai, ir pati 

sūnūs Lietuvos nepriklausomybė oku- 
i puota. K. D.

Laidotuvių Direktorius

priežiūra “Seimo” rinkimus ir 
tas okupantų skirtas Seimas 
priskyrė visą Lietuvą prie So
vietų Rusijos, panaikindamas 
Lietuvos nepriklausomybę, ir

KADANGI Rusijos pastango
mis įvedama Lietuvoje Sovietų 
valdžios sistema, kuri nesutinka 
su lietuvių tautos troškimais ir 
demokratijos principais, ir

KADANGI Lietuvos okupantų 
žvalgyba suiminėja geriausius ir 
inteligentiškesnius žmones ir iš
veža į gilumą Rusijos nežino
mam likimui, tad į visą tai atsi
žvelgus tebūna nutarta:

1. Kad šis Binghamtono ir a- 
pylinkės lietuvių visuotinas su
sirinkimas griežtai pasmerkia 
Rusijos karinę okupaciją visos 
Lietuvos, lygiai griežtai pa
smerkia po okupantų priespau
da, padarytus Seimo rinkimus ir 

. to Seimo nutarimą priskirti Lie-
susirinki- tuvą prie Sovietų Rusijos panai-

vanos. Vėliau bus duota užkan
džiai ir kavutė. Esu tikra, kad 

' jūs atsilankysite ir paremsite 
mūsų vakaro rengimo komisiją.Nepaprastas vakaras, kurį 

rengia Šv. Onos draugija įvyks 
rugsėjo 13 d., Šv. Juozapo para-' 
pijos auditorijoje. Bus kortų 
žaidimas ir parodys krutamus 

I paveikslus iš įdomių vietų, nes 1940, sveikatos ar kitais 
P. Dubauskas šiais metais daug reikalais kreipkitės pas —

i II
i

Ateivių Registravimo 
programą pildys Jung. 

^ Valstybių Teisingumo De- 
z partamentas ir Pašto De- 

Dabar gali-1 
ma gauti iš kiekvieno paš-!

pinigus, ateivį registruoti partamentas.
ar padaryti jų pirštų nus-
paudą Neteik mokėti pini- t0 k y klausimų lente- 
gų uz joki patarnavimą, lgs (specimen forma), tuos 
nei uz kokias ten popieras klausimus ateiviai turės 
sąrysy su registravimu. atsak ti kai jie nueis 
Jeigu ateiviai reikalauja gjstruotis
kokios nors pagelbos ar 
patarimų, paštas ar atsa
koma socialės gerovės or
ganizacija maloniai 
teiks tą pagelbą.

“Teikti ateiviams 
niausią pagelbą Pašto 
partamentas prie didesnių

SU-

pil- 
De-

PRANEŠIMAS

Nuo Rugsejo-Sept. 
ar

16,

Patariama 
kiekvienam ateiviui gauti 
kopiją tų klausimų, namie

I važinėjo ir turi nufilmavęs 
daug gražių vietų, kurias galėsi
te pamatyti; jose galėsite maty
ti ir savo draugus bei gimines, 
kitur gyvenančius. Todėl prašo
me visus atsilankyti ir parody-Į

DR. M. J.COLNEY 
(Aukštakalnį) 

nauju adresu — 
148 Grand St., 

Waterbury, Conn.
y Ai # •tų nmuoinių, imnnu savQ palankumą ir padėkoti: 

ar kitur uzsirasyti atsaky- Mvo atsilankymu p. Dubauskul
mus, su pagalba draugų ar 
šeimos narių, ir su savim 
neštis tą blanką kuomet ei
na į paštą registruotis.

D. J.

I I
i už jo tokią gerą širdį, kad jis 
j nepamirš mūsų visų ir visiems 
duos progą pamatyti tas vietas, 
kurias jis matė ir aplankė. Prie 
kortų lošimo bus duodamos do-

BINGHAMTON, N. Y.

—1
ASMENIŠKOS PASKOLOS NUO $100 IKI $1000 ;

Kiekvienam Naudingam Dalykui
Klauskite prie langelio "Personai Loan Department” 

Ant antrų lubų — Priešais Elevatorių 5
Atdaras Kasdien ligi 5 p.p. šeštadienį ligi 12 vai. dieną /

Įkurtas 1836  -------------------------- Granite 1000 S

GRANITE TRUST COMPANY |
Wollaston Ouincy North Ouincy

Narys Federal Deposit Insurance Corporation /

Virš šimto metų Bankinio Patarnavimo Sveikata

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Ar jūsų miegas yra nau-1 
dingas, kaip privalo būti? 
Ne klausimas, kiek miegi, 
bet svarbiausia, kaip mie
gi. Šioje šaly žmonės ma
žai kreipia domės į miegą. 
Reguliarus miegas yra 
svarbus, kaip ir valgymas, 

j Jeigu negauni gana miego, 
kūnas yra alkanas kaip ir 
be valgio. Miegant gyslos 
atsigaivina ir atsigauna e- 
nergija, kurią išeikvoji 
dienos laiku. Dėl stokos 
miego užmoka visas kū
nas. Reikia kas naktis 
miegoti nemažiau aštuo- 

j nių valandų.
Kad išrodžius jaunu ir 

turėti gražų veidą, skais
čias akis ir būti pilnai gy
vu, bandyk sekančius pa
tarimus: gerk maslionkas, 
nes tai yra puikus valyto
jas sistemos. Nevalgyk 
daug jeigu esi nuvargęs. 
Žiūrėk, kad gerai miego
tum ir pasilsėtum ir kad 
gautum užtektinai miego. 
Valgyk mažiausia po šauk- 

; štuką sėlenų kasdien. Val- 
i gyk daug daržovių, virtų 
i ir nevirtų, ir vaisių. Negy

vi venk susivaržius, bet ga- 
Inėtinai mankštinkis. Ne- 

i reiks gydytojo patarimų 
apie sveikatą, jeigu prisi
laikysi tų patarimų. Jie y- 
ra paprasti ir lengva išpil
dyti.

F FLIS. — Common Council.
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Rezoliucija Lietuvos Klausimu
Binghamptono ar apylinkės 

lietuvių visuotinas 
mas, kuris buvo sušauktas lai- kinant jos nepriklausomybę, ir
kino Lietuvos.. Gelbėjimo Komi- taipgi griežtai pasmerkia nusa- 
teto, įvyko Lietuvių Svetainėje, vinimą Lietuvos piliečių visą 
rugpiūčio 23 dieną, 1940 m., privatišką turtą, įvedimą visam 
Binghamton. N. Y. į krašte sovietizaciją ir žudymą,

Mes Binghamtono ir apylinkės ištrėmimą ir persekiojimą Lie- 
lietuviai, išklausę pranešimų a- tuvos piliečių visą privatišką 
pie dabartinę Lietuvos padėtį turtą įvedimą visam krašte so- 
Lietuvoje, pareiškiame seka- vietizaciją ir žudymą, ištrėmimą 
mai: j ir persekiojimą Lietuvos pilie-

KADANGI Sovietų Rusija, o- čių.
kupuodama Lietuvą, sulaužė 2. Taipgi šis susirinkimas atsi- 
pirmiaus padarytas nepuolimo šaukia į visą lietuvių tautą ra- 
ir tarpusavinės apsaugos sutar- gindamas stoti.į neatlaidžią ko- 
tis tarp tų dviejų valstybių, ir i vą už Lietuvos nepriklausomy-

KADANGI Sovietų Rusija o-. bes atsteigimą. 
kupavo visą Lietuvos teritoriją, 
įvykdė verstinus po okupantų

I I

Leo J. Sincavage 
(Sinkevičius)

Sugar Notch yra nedidelis
Tat Ne Mano Išmislas, Bet Iš

trauka Iš Atėjusio Komunistinio 
Žurnalo “Trimitas” Iš Lietuvos, miestukas, bet jame randasi vie- 

“Trimitas” Pirmiau Buvo,
Šaulių S. Žurnalas.

Jau po pavergimo Lietuvos jj» mandagus laidotuvių direkto- 
atėjo sekantieji numeriai: bir- j-įus Leo J. Sincavage 
želio mėri. 27 d., antras numeris vičius, 
liepos mėn. 4 d. ir trečias nu- įrengtą laidotuvių įstaigą, 753 
meris: liepos mėn. 11 d. 1940. Main St., Sugar Notch, Pa. Tel.

Pirmiaus “Trimitas”, Šaulių 
Sąjungos Žurnalas, davė įsaky
mus šauliams budėti laisvės ir 
nepriklausomybės sargyboje.! 
Tačiau, deja, šiandien jis visai organizacijų. Už jo nuoširdumą 
kitoks.
tarp visų tautiškų ir katalikiškų 
laikraščių uždarytas ir “Trimi
tas”. Red.).

Komunistai sako, “kad Lietu
va tebėra kaip buvus”. Jeigu 
Lietuva būtų kaip buvus, tai 
būtų daugiau minima Lietuvos

i

i nas, kitas ir profesijonalas, ku- 
įrių tarpe yra jaunas, malonus

Sinke- 
kuris turi moderniškai

Wilkes-Barre 2-9639.
P-nas Leo J. Sinkevičius yra 

nuoširdus nevien parapijos rė- 
' mėjas, bet ir kitų labdaringų

(Šiuo metu Lietuvoje'

Pirm. A. Lėpa,
Rast. K. L. Aimanas.

reikėtų jį paremti.

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

H. N. WORTHINGTON COMPANY
Patamaujam sunkiems darbams ir iinuomojam “Cranes” ir tt.

POMPEO MOTOR CAR COMPANY, INC.
Parduodam ir mandagiai patarnaujam

JOHN V. POMPEO. CADILLAC — LA SALLE OLDSMOBILE
656 Southern Artery Tel. PREsident 7300 Ouincy, Massachusetts

GRANITE CHEVROLET COMPANY
3 HAROLD J. MOYE. Pres.

CHEVROLET — Tinka ekonominei transportacijai
j 290 Washington St. Ouincy, Massachusetts Telefon PREsident 2310 *

93 Bigelow St. Ouincy, Maus. Telefon PREsident 0514

Ouincy, Massachusetts

THE BARGAIN CENTER, INC.
KRAUTUVAI TAUPIEMS ŽMONĖMS

2—4 Washington St. Telefon GRAnite 1415

»SXXX»
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NORTH OUINCY CARAGE CO.

DUGGAN BROS.
CHEVROLET — dėl ekonominės transportacijos

131 Hancock St. No. Ouincy, Massachusetts Tel. PREsident 1100-1101

KAY’S JEVVELRY COMPANY
Parduodame Garsius šalyje Laikrodžius. Radijus, Įvairius reikmenis., j

1509 Hancock St. GRAnite 5094 Ouincy, Man.

J. J. DUANE
5 Išardome Trobesius—Parduodame naują ir naudotą statybos medžiagą 
s: *

600 Southern Artery Ouincy Tel. PREsident 6030

xxsoaaHfsxsBBBaGatsaat^^

CHEVROLET
CHEVROLET — Ekonominei Transportacijai

426 Adams St. Milton, Mat*. Tel. BLUe Hill 9200

SOUTH SHORE BUICK COMPANY 
BUICK S ;

Saukite GRAnite 4520Pardavimas ir Patarnavimas ______ ____________

1125 Hancock


