
-

y BOSTON PUBLIC LIBRARY
CKIEF OF BOOK SELECTION DT
REFERENCE D IV ĮSION
COPLEY SQ BOSTON MASS

~~v~

DABARTIES 
BILDESIUOS

1915 KBILIEJINIAI METAI
“v---------- -------------

1940

Mūšy Viltis

Nei Anglijos nei Vokieti
jos vyriausybės nepaduo
da tikrų žinių apie karo 
baisenybes. Jau antri me
tai, kai Europoje vedamas 
kruvinas karas. Tas karas 
išžudė tūkstančius nekal
tų žmonių, tūkstančius 
paliko be pastobės, kitus 
tūkstančius paėmė į ne
laisvę; dar šiuo metu grę- 
sia badas, ligos ir nelai
mės. Ir to karo galo nesi
mato. Tautų vadai sudaro 
įvairias sutartis, bet karas 
tuo tik plečiamas. Yra pa
vojus, kad ir ši laisvės ša
lis, Amerika, gali būti į- 
traukta į kruvina, žmog
žudišką karą. Milijonai A- 
merikos jaunų vyrų bus 
pašaukti į kariuomenę, vi
sas šalies turtas skiriamas 
apsigynimo karui. Ir jei 
Dievas iš savo gailestingu
mo nepakreips tautų vadų 
širdis į taiką, visame pa
sauly gali užliepsnoti ka
ras, kokio dar nėra buvę.

Vienintelė mūsų viltis y- 
ra Gailestingas Dievas. 
Spalių mėnuo yra Bažny
čios paskirtas Dievo Moti
nos, Marijos, Taikos Kara
lienės garbei. Tai yra Ro
žančiaus mėnuo. Lai kiek
vienas geros valios katali
kas, per Rožančiaus mėne
sį, kreipiasi į Mariją, kad 
Ji sugrąžintų taiką mūsų Šie 
dienose. Lai kiekvienas au
koja kasdien šventojo Ro
žančiaus maldas už pasau
lio taiką.
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Berlyno-Romos Ašies
Sutartis Aiškiai Nukreipta Prieš 

Jungtines Valstybes

I

Atrodo kaip karas. — Bet nėra taip, kaip atrodo, 
kariškiai laike manievrų Camp McCoy, Wisc. susi- 

žeidę gydosi.

Boston, Mass., rūgs. 30— Submarinai Nuskandino Du
Jo Eminencija Kardinolas 
O’Connell, kalbėdamas Jė
zuitų draugijos 400 metų 
sukaktuvių iškilmėse, pa
sakė, kad nesutikimas, 
kerštas ir karas pasauly 
yra vaisiai bedievybės 
mokslo. Jis sakė: “Žmonės 
nepildo Dievo valios, bet 
savo valią ir siekdami pil
dyti savo valia, jie veda 
žmoniją į pražūtį. Jei žmo
nės nori tvarkos ir taikos 
gyvenime, jie turi sugrįžti 
prie Dievo įstatymų pildy-___ mo .

Amerika Uždraudė Išvežti
Japonijos Kariuomenė 

Indo-Kinijoje

Gyventojai Kraustomi Iš
LonNos

Berlynas, rugsėjo 27 d.,< 
Adolfo Hitlerio naujoj Į 
kanceliarijoj iškilmingaii 
pasirašyta nauja dešim-, 
čiai metų militarė sutartis 
tarp Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos.

Sutarty, aiškiai, be kit
ko pažymėta, jei kuri nors 
valstybė, dabar nekariau
janti, stotų karan prieš 
kurią nors iš šių trijų, su
tartį pasirašiusių valsty
bių, tai visos trys kaip vie
na išeitų prieš tą valstybę. 
Kadangi dabar tik dvi di
delės valstybės, — Jungt. 
Valstybės ir Sovietų Rusi- 

buvo areštuoti! Ja nedalyvauja atvirai ka-

Į St. Johns, Nevvfoundland, 
Rugsėjo 30 — Čia sužino
ta, kad submarinai torpe-1 
domis nuskandino du laivu i 
Atlanto vandenyne, kuo-Į 
met čia atvežta 87 tų laivų 
išsigelbėję jūreiviai ir kiti 
tų laivų įgulos nariai žuvo.

Uraguay Areštuoja Nacių 
Pritarėjus

Montevideo, Uruguay, —
Rūgs. 30 — Vyriausybės į- 
sakymu 1___  _______
astuoni nacių vadai, ir visi re, bet Rusija turi drau-

Haipong, Indo-Kinija, — 
Rūgs. 30 — Į Prancūzijos; 
valdomą Indo - Kiniją įžy
giavo du tūkstančiai gin
kluotų Japonijos kareivių 
ir iš čia jie yra pasirengę 
pulti pietų - vakarų Kini-’ 
jos kraštą.

nai- 
flo-

Amerikos Naikintuvai 
Pasiekė Angliju

Pirmoji Amerikos 
kintuvų (destroyers)
tila, (kurie buvo atiduoti 
Anglijai už karines bazes) 
laimingai pasiekė Angliją. 
Kelionėje, sakoma, jie tu
rėję atremti vokiečių 
marinų užpuolimą, 
tuojau prirengiami 
veiklai.

sub-
Jie 

karo

Amerika Duoda Paskolų 
Kinijai

Washington, rūgs. 30 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė paskoli
na Kinijai dvidešimts pen
kis milijonus dolerių.

Washington, rūgs. 30 — 
Amerikos vyriausybė už- 

' draudė nuo spalių 16 d. iš- 
I vežti geležį ir plieną į ki
tas valstybes, išskyrus 

’ Angliją ir Pietų Ameriką. 
Šis Amerikos įstatymas 
labiausia paliečia Japoni
ją, kuri 1939 metais, karo 
ginklams išpirko Ameri
koje 91 nuošimtį geležies 
ir plieno. Japonija nors pa
sisakė turinti užtektinai 
geležies karo ginklams, Į 
bet taip pat pareiškė, kad 
Amerika yra griežtai prie
šinga Japonijos valstybės 
išsiplėtimui Tolimuose ry
tuose, ir jei Amerika eitų 
į karą prieš Vokietiją, tai 
Japonija pultų Ameriką 
per Pacifiko vandenyną. 
Japonija turi galingą karo 
laivyną. Jos laivynas buvo 
skaitomas trečias galin
giausias pasauly, bet šiuo 
metu, kada Prancūzija ne
teko savo laivyno, o Angli
jos daug laivų vokiečiai 
sudaužė ir nuskandino Ja
ponija turi didžiausią lai
vyną.

Amerikos Posekretorius 
Įspėja Japoniją

Cleveland, Ohio, rūgs. 30 
— Amerikos valstybių po
sekretorius Sumner Wel- 
les, kalbėdamas pareiškė, 
kad ši šalis yra prisirengus 
sutikti visus “įvykius”. Jis 
sakė: “Galima ramiai susi
taikyti, jei sutiktų įeiti į 
taikos derybas’”. Jis taip 
pat pareiškė, kad “Ameri
kos nusistatymas yra teik
ti Anglijai pagalbą”, tai y- 
ra siųsti jai karo ginklus. 
Ar ginklų pardavimas An
glijai įtrauks Ameriką į 
karą, negalima žinoti, pri
klausys, kaip Vokiečiai, I- 
talai ir Japonai į tai žiū
rės.

Londonas, rūgs. 30 — A- 
pie 500,000 gyventojų tu
rės išsikraustyti iš Londo
no, nes vokiečių lakūnai 
sugriovė jų namus. Angli
jos vyriausybė numato, 
kad vokiečiai gali visai 
Londoną sunaikinti, už tai 
rūpinasi, kad kiek galima 
daugiau žmonių iškrausty
tų į mažesnius miestelius.

Bulgarija Palinkus Prie 
Ašies

Roma, Italija, rūgs. 30— 
Italijos diplomatai sako, 
kad Bulgarija, kuri iki šiol 
buvo pakrypusi į sovietų 
Rusijos pusę, dabar yra 
palinkus prisidėti prie Vo
kietijos, Italijos - Japoni
jos sudarytos ašies.

JAPONIJA NORI SUTARTIES 
SU RUSIJA

-------------
Shanghai, rūgs. 30 — Ja

ponija, sudarius sutartį su 
Vokietija ir Italija, nori 
sudaryti panašią sutartį 
su sovietų Rusija. Tiesio-

Lakūnų Anglijai

piliečiai raginami pagel- &in£umo sutartis su minė- 
bėti vyriausybei sekti na- u.
cių pritarėjus, kurie kurs_ | valstybėmis,
bėti vyriausybei sekti na-

tytų kraštą į sukėlimą.

Washington, rūgs. 30 —

Rusija Stato Didelius 
Reikalavimus

, Vokietijai Saburo, Karu- 
i su.
j Vokietijos valdžios ats- 
itovas korespondentams 
Dareiškė, kad ši sutartis 
tai esą atsakymas į Jung-

1 tinių Valstybių ir Anglijos 
Ikaro laivų (naikintuvų) ir 
■ karo bazių mainus.
i

Padidėjus, Japonijos pri
sidėjimu, “ašis” sudaro 

, nepaprastai didelę milita- 
• r§ jėgą- Autoritetingu ap
skaičiavimu, šios trys dik- 

! tatūrinės šalys turi 20,000, 
000 išlavintos kariuome
nės, apie 35.000 orlaivių ir 
apie 2,000,000 tonų kariš
kų laivų.

Numatoma, kad prie šios 
“ašies” greitu laiku bus 
pritraukta ar bus privers
ta prisidėti ir Ispanija.

Manoma, kad ši sutartis 
padaryta tikslu, kad sulai
kyti Jungt. Valstybes nuo 
teikimo stambesnės para
mos Anglijai, ir kad ši ša
lis nebegalėtų drausti Ja
ponijos jos kariškuose žy- 
giuse Pacifike.

tomis militaristinėmis 
, tai sutartis 

į aiškiai ir gana atvirai nu
kreipta prieš Jungtines 
Valstybes.

Sutartį pasirašė: Vokie
tijos ir Italijos Užsienio 
reikalų ministeriai, Joa- 
chim von Ribbentrop, 
Count Galeazzo Ciano ir 
Japonijos ambasadorius

t

Shanghai, rūgs. 30 —So
vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas reikalauja, kad 
Japonija atiduotų Rusijai 
pusę Mandžiūrijos, panai
kintų tvirtoves prie Sibiri- 
jos, aitduotų Harbiną ir 
Port Arthur.

Italijos Vyriausybė įspėja 
Ameriką

Roma, Italija, rūgs. 30— 
Mussolinio laikraštis Po- 
polo D’Italia griežtai į- 
spėjo Amerikos vyriausy
bę, kad ji nesikištų į Euro
pos valstybių tvarkos ar 
rubežių nustatymą.

Amerika Verčiama Paskelbti

Nušovė 130 Vokiečių 
Orlaivių Į Vienų Dienų

Londonas, Rugsėjo 30,— 
Per vieną diena anglai nu
šovė 130 vokiečių orlaivių 
puolusių bombarduoti An
gliją, ypatingai Londoną. 
Orlaiviai nušauta priešlėk
tuvinėmis kanuolėmis ir 
orlaiviais - naikintuvais.

giniai per savo atstovus ir ^i sekančio liepos mėn. 1 
per Vokietijos atstovus Ja- d. Kanada pasiųs Anglijon 
ponjia tyrinėja, kokiomis 2200 išlavintų karo lakū- 
sąlygomis sovietų Rusija Ligšiol Kanada jau y- 
sutiktų sudaryti nepuoli
mo ir militarinę sutartį. 
Šiuo metu, sakoma, nėra 
aišku, ką Rusija galvoja 
daryti. Kaikurie diploma
tai sako, kad sovietų Rusi
ja yra pasirengus laikytis 
nuošaliai, leisti kitoms 

griežta priespauda. Uždą- jos Anglijos firmoms^už- valstybėms kariauti, kad 
paskui galėtų jas nuvar-j 

ganizacijos, uždėta griežta dėl visokių reikmenų rei- gintas užgrobti. Kiti sako, : 
cenzūra ir pradėta suimi- kalingų Armijos ir Laivy- sovietų Rusija pilnai 
nėti tuos, kurie ir privačiai i n° apsiginklavimo progra- pritarė Vokietijos, Italijos 
išsireiškia prieš nacius. ' mai. ir Japonijos sutarčiai.

Pradėjo Nazifikuoti Norvegiją
________ --------- --- ---------------------

KTStockholm’ "■ssėją 30-1 Maujos Anglijos firmos 6avo

kiečiai laikė Norvegiją sa-'į 
vo okupacijoj, bet gyven
tojų perdaug nevaržė, bet Valst. Armija ir Laivynas 
dabar visoj šaly įvesta vėl išdalino įvairioms Nau-

Pastaromis dienomis J.

ryta visos darbininkų or- sakymų vertės $271,774, 
ganizaci jos, uždėta griežta dėl visokių reikmenų rei-

ra pasiuntus Anglijon apie 
1000 lakūnų, kurie dabar 
kariauja prieš Vokietiją.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO 7,5%

National Industrial Con- 
ference Board pranešė, 
kad praeitą mėnesį šioj 
šaly bedarbių skaičius su
mažėjo 7,5%. Dabar be
darbių priskaitoma 7,657, 
000. WPA ir CCC turi da
bartiniu laiku 2,007,0001 Japonija bus iššaukta į 
žmonių. karą”.

Japonija Kaltina Ameriką

Tokio, Japonija, rūgs. 30 
— Japonijos vyriausybė

Londonas, rūgs. 30 —An
glijos vyriausybė pareiškė, 
kad sudarytoji Vokietijos 
Italijos, Japonijos sutar
tis privertė Ameriką suda
ryti su Anglija didžios 
svarbos sutartį. Ji pasakė, 
kad Amerika yra verčiama 
dabar eiti atvirai Anglijai 
į pagalbą. Tačiau Ameri
kos vyriausybė pareiškė, 
kad tuo reikalu nieko dar 
nėra pareiškusi. Iš Kinijos 
pranešta, kad “Amerika 
turės ankščiau ar vėliau 
stoti į karą prieš Japoni
ją’’. Išrodo, kad tas baisus

sako, kad Jungtinių Ame- antrų metų karas užims 
rikos valstybių vyriausybė 
“taip dalykus sudarė, jog

visą pasaulį...

100 Prancūzijos Lakūnų 
Už Angliju

Paryžius, rūgs. 30 — Pa
bėgusieji iš Prancūzijos 
karo lakūnai prašosi An
glijos vyriausybės juos 
priimti į kariuomenę, kad 
galėtų kovoti prieš Vokie
tiją.

• v

ŽADA ISPANIJAI GIBRALTARĄ

Anglai Bombardavo Jibuti
Roma, rugsėjo 30, —An

glai pirmu kartu bombar
davo iš orlaivių Prancūzų 
Afrikos prieplauką Jibuti. 
Iš čia prasideda vienintelis 

Tas joms labai svarbu, nes geležinkelis į buvusią E- 
galėtu naudoti Ispanijos thiopijos sostinę Addis A- 
prieplaukas kaipo subma- baba, kuriuo italai naudo- 
rinų bazes. Bet Ispanija jasi. Laike bombardavimo 
nuvarginta nesenai pasi- 10 žmonių užmušta. Be Ji- 
baigusio naminio karo (būti anglai dar bombarda- 
bando išvengti to įsiveli-.vo: Bardia, Derna, Solum,

domus Libijos pakraščius.

Ita- Ispaniją į karą su Anglija, 
re-

Roma, rugsėjo 30, — 
Ii jos valdžios organo 
daktorius Virginio Gayda 
pareiškė, kad Gibraltaras, 
kurį Anglija valdo 236 me
tai, turi grįžti Ispanijai, 
nes tai esanti Ispanijos te
ritorija.

Italija ir Vokietija, ma- mo, nes nori savo viduje'J arabu b ir kitus italų val- 
tyt, nusistačiusios įvelti sutvirtėti - atsistatyti. domus Libijos pakraščius.



Antradienis, Spalių 1 d., 1940

įvairios žinios 1000 Vokietijos Lėktuvu 
Virš Londono

Atvyksta Pietinės Amerikos
Militarės Misijos

Nors Pietinės Amerikos 
valstybių militariai atsto
vai senai daro studijas ir 
pasitarimus šioj šaly dėl 
bendro apsigynimo, bet 
šiomis dienomis atvyksta 
dar šių šalių militarinės 
misijos: Argentinos, Pa- 
raguajaus, Peru, Bolivi
jos, Columbijos, Uragua- 
jaus ir Guatemala. Minė
tos misijos pirmiausiai pa
simatys su prez. Roosevel- 
tu, o vėliau aplankys šios 
šalies karo reikmenų imo-

nes, tvirtoves ir turės pa
sitarimus su Armijos ir 
Laivyno atstovais.

• X •Kanados Komu 
Kalėjime

Montreal, Kanada, rūgs. 
30 — Valdžios įsakymu di
dis skaičius komunistų bu
vo areštuota ir įkalinta, 
kaip savo krašto apsaugos 
reikalas. Kanadoje komu
nistų partija yra panaikin
ta.

Londonas, rūgs. 30 —Vo
kietijos karo lakūnai bom
bardavo Londoną ir apy
linkės miestus. Anglijos 
gyventojai sako, kad ne
mažiau kaip 1000 lėktuvų 
skrido virš Londono ir pa
leido sprogstančias bom
bas. Anglijos vyriausybė 
nepaskelbia, kiek nuosto
lių buvo padaryta.

Anglijos lakūnai, atsily
ginimui vokiečiams, bom
bardavo Berlyną ir Pran
cūzijos pakraščius.

Anglijos Vaikai Haujon 
Zelandijon

DARBININKAS 2
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įtemptas taikos metas ir Jung. Valstybių karius privertė daryti skaitlingus manievrus, 
kuriuose dalyvavo arti 100,000 karių, su visų rūšių daliniais. Vaizde matome maršuojančius 

per “karo linijas” 106 pulko karius, Ogdensburg, N. Y., apylinkėse.
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Washington, D. C.

Londonas, rugsėjo 30 — 
Pirmoji grupė, susidedanti: 
iš 89 Anglijos gyventojų 
vaikų pasiekė Wellington, 
New Zealand. Vaikai at
vežti kaipo karo pabėgė
liai, kad išvengtų nuolat 
gręsiančio pavojaus nuo 
vokiečių bombų. Ligšiol 
grupės vaikų guvo vežama 
į Kanadą ir Jungt. Valsty
bes. Dabar matyt pradėta 
vežti net į Naująją Zealan- 
diją. Anglija nori kuodau- 
giausiai savo vaikų išga
benti į saugias vietas.

Jėzuitų Ordinas Mini
400 Melų Sukaktį

Nauja Sutartis Sudaro 
Rusijai Pavojų

Panaikino Nacių Partijų

LIETUVOS PABĖGĖLIŲ ŠELPIMAS VOKIETIJOJE

Rugsėjo 12 d. rašytame laiške p. St. Kuzminskas, 
pirmininkas komiteto nuo raudonojo teroro pabėgė
liams šelpti, rašo iš Berlyno, kad pabėgėlių skaitlius 
didėja kas naktį, kas dieną. Atbėgėliai, žinoma, nieko 
su savim neatsineša, tik gyvybę; esama ir tokių pabė
gėlių, kurie atbėgti nebegali. Vargšams trūksta ypač 
drabužių, nes su valgiu dar pusė bėdos. Bebėgant nuo 
raudonų užpuolikų, drabužiai suplyšo. O čia ateina 
šaltos rudens naktys, o kiek vėliau ir žiema. Bet pa- i 
siųsti šiltų drabužių neįmanoma dėl karo apystovų. 
Tik piniginė pagelba būtų efektyvė. Šiomis dienomis 
Pasiuntinybės ir Konsulatų tarnautojai ir vienas ki
tas iš visuomenės sumetę vieną šimtą dol. ($100.00) 
pasiuntė kabeliu tiems bolševikų okupacijos tremti-Į 
niams. Bet tai yra labai mažai, tačiau tai yra tik pra
džia. Pabėgėlių tarpe esama vaikų ir moterų. Ameri
kos lietuvių moterų organizacijos kviečiamos į savo 
veikimo šio sezono planą įtraukti ir pabėgėlių šelpimą 
Prūsuose ir net Prancūzijoje. Čia Prancūzijoje esama 
žymus skaitlius studentų likusių be pašalpų ir šiaip 
darbininkų. Lietuvos garbės konsulas ponas Mallet y- 
ra sudaręs šelpimo komitetą, bet be pašalpų iš svetur 
nedaug ko begalima tikėtis iš karo perblokštų vietos 
geradarių.

Gerb. Kuzminskas rašo šitaip:
“Mūsų kreiptasi į pašalpų organizacijas ir į kelių 

kraštų Raud. Kryžius. Visur rasta palankaus mums 
nusistatymo ir net gauta konkrečių pažadų. Tačiau 
ligšiol realios paramos nei pinigais, nei rūbais iš nie-Į 
kur negauta. O savo ruoštu pabėgėlių šelpimo reikalas 
su kiekviena diena darosi vis opesnis — prasideda ru
duo, turimi drabužiai baigia susidėvėti. Apskritai rei
kalas didelis, nes net ir tie, kur gauna darbą, tegali 
kaip svetimšaliai uždirbti tik butui ir maistui, o ap
rangai ir šeimai nieko nelieka. Taigi pabėgėlių ŠELPI
MO REIKALAS NET IR TUO ATVEJU, KAI JŲ DAU
GUMAS TURĖTŲ DARBĄ, VISTIEK BUS BŪTINAS. 
Dėl to kiekvienu atveju turi būti panaudotos visos 
pastangos, išmėginti visi galimumai gauti tam taip 
reikalingų lėšų.

“Berlyno lietuvių savaitiniai subuvimai vyksta 
kas penktadienis. Į juos susirenka kone visa lietuvių 
kolonija. Ten pasiinformuojama, susigyvenama.

“Dvasiniams reikalams yra gautos lietuviškos pa
maldos ir jau 8 rugsėjo Liudgeros bažnyčioje skambė-| 
jo lietuvių giesmės.

“Atvykstantiems į Berlyną pabėgėliams padeda
ma susirasti prieinama pastogė ir teikiamos kitos in
formacijos kaip, kur ir kas darytina gauti darbo leidi
mui ir kitus apsigyvenimo formalumus atliekant. 
Stengiamasi visi pabėgėliai suregistruoti, nustatant 
jų profesiją, ir kitas reikalingas žinias. Ligšiol 486 jau 
atsiliepė, bet antra tiek dar neatsakė.

“Visi pabėgėliai yra išbėgę be jokios mantos ir 
be išteklių. Jiems reikia žieminių apsiaustų, kostiumų, 
megstinių, pirštinių, kojinių, batų, skalbinių. Bet Są
junga neturėdama pati nei pinigų, nei kitų dalykų,! i AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
negali teikti pabėgėliams tiek ir tokios paramos, kiek __ nij/mikiAn *
ir kokios jie privalo. Daroma viskas, kas esamomis ap-l —pC VIKnUMU.

/BERLYNAS IŠKRAUSTO 
I VAIKUS

Berlin, rugsėjo 30 — Vo
kietijos valdžia davė įsa
kymą evakuoti vaikus iš 
Berlyno dėl Britų orlaivių 
bombardavimo.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

_____________ ♦-

Tėvų Jėzuitų Ordinas vi-' 
sose šalyse iškilmingai mi
ni savo 400 metų sukaktį. 
Jėzuitų ordiną įsteigė Šv. 
Ignacas Loyola rugsėjo 27, 
1540 m. Šiandien Jėzuitų 
ordinas yra garsus ne tik 
šv. misijomis, bet ir savo 
aukšto mokslo įstaigomis 
— universitetais ir šiaip 
mokykloms.

Rusija Kaltina Ameriką Ir
Angliją

ATVYKO 118 VAIKŲ

New York, rugsėjo 29 — 
Čia atvyko 118 vaikų iš 
Anglijos. Jie bus išskirsty
ti į privačias šeimas augi
nimui iki karas pasibaigs. 
Jų traukinys ir laivas An
glijos prieplaukoje buvo 

i 16 kartų bombarduojami 
iš orlaivių, bet vistiek visi 

i laimingai išliko ir sveiki 
atvyko šion šalin.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutes formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Maskva, rūgs. 30 — Ko
munistų laikraštis “Prav- j 
da” rašo, kad “militarinis 
bendravimas tarp Anglijos 
ir Amerikos paskatino Vo
kietiją, Italiją ir Japoniją 
sudaryti naują sutartį”. 
“Pravda” rašo: “ir tai reiš
kia, kad karas dar labiau 
padidės.” Nuolatinis teiki
mas militarinės pagelbos 
Anglijai, ir Anglijos suti
kimas duoti Amerikai ba
zes parodo, kad Amerika 
bendrauja su Vokietija, I- 
talijos ir Japonijos priešu 
— Anglija. Sovietų Rusi
jos vyriausybė pareiškė, 
kad ji ankščiau žinojusi 
pie planuojamą sutartį.

— Kaune prisigrūdus 
raudonarmiečiams iš Ru
sijos, dabar net ugniage- 

; siu komandose prie tele
fonų pastatyti budintieji 
ugniagesiai, kurie moka 
rusiškai.

— Kaune laukiama 
siunčiant 1,000 tonų 
rainiškų arbūzų.

I

Rusija Džiaugiasi Karo 
Darbais

Juozas Kasiąsias •
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoeinal dėl visokių reikalų.

WOODSTOCK
T Y P E W R I T F R S

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Havana, Cuba, rūgs. 30, 
Šios valstybės išleistu įsta
tymu panaikinama nacių 
partija.

Londonas, rūgs. 30 —Di
plomatiniai sluoksniai pa
reiškia, kad sudaryta nau
ja sutartis tarp Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos pa
stato sovietų Rusiją į ne
pavydėtiną stovį. Vokieti
ja ir Japonija yra amžini 
Rusijos priešai. Dabar iš 
vakarų ir rytų pusės so
vietų Rusijai stovi dvi ga
lingos kariuomenės, bū
tent: Vokietijos ir Japoni
jos. Hitleris sudarė sutartį 
su sovietų Rusija, nes jam 
buvo reikalinga, kad Sta
linas neįeitų į karą, vienok 
Hitleris ir Stalinas nepasi
tiki vienas 1..... ...............
laukia progos vienas kitą 
pasmaugti. Jei sovietų Ru
sija dabar sutiktų prisi
dėti prie Vokietijos, Itali
jos, Japonijos ašies, tai 
tik savo naudai. Jei ji ne
būtų pirmiau susidėjus su 
Vokietija, nebūtų tiek 
kraštų užgrobus.

i

at- 
uk-

LIETUVOS ARMIJA

a-

Maskva, rūgs. 30 — So
vietų Rusija garsiai pami
nėjo vienų metų sukaktį 
nuo užgrobimo ir sunaiki
nimo Lenkijos dalies. 
Pravda rašo: “kapitalisti
nis pasaulis buvo privers
tas trauktis tolyn nuo mū
sų sienų”.

ANGLAI MELDŽIASI 
APGRIAUTOSE 
BAŽNYČIOSE

Statement of The Ownership, 
Management, Circnlation, etc. 

Reųuired by The Act ">f 
Congress of August 24, 

1912,
of Darbininfcae published Semi-weekly 
at Boston, Mass. for October 1, 1940 
Statė of Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in and 
for the Statė aml county aforesaid, 
personally appeared Anthony Pel- 
džius, who, having been dūly šuoru 
according to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of his kngwledge 
and belief, a true statement of the 
ovnership, management etc., of the 
aforesaid publication for the dale

, . ... i shown in the above caption, require*j
XlLa,m IK LIK Lt- fkp AH- Aucnicf- 1Q1Q pmhn.

KOVOSIANTI UŽ RUSIJĄ
________________ •©-------------------------------------------------------------------

Kaunas, rūgs. 19 (Elta) j — Iš Imbrado vaisė, ir 
— Generolas Vitkauskas gretimų apylinkių (Zarasų 
pasakė: “Kaip Lietuvos, apskr.) pranešama, kad 
Liaudies Kariuomenės at-! šiemet labai daug raguo- 
stovas, aš drąsiai ir tvirtaičių krinta dėl išpūtimo. Y- 
pareiškiu, kad nuo šiol pač paskutinėmis dieno- 
mūsų liaudies kariuomenė, mis, kada pasitaikė dau- 
būdama Raudonosios Ar- į giau lietingų dienų ir pasi- 
mijos sudėtyje, narsiai ir, 
didvyriškai gins mums 
brangias bendras idėjas”, 
Tiek reikia pasakyti, kad 
Lenino ir Stalino idėjos 
nevertos ginti, nes jos 
žmonėms suteikė didžiausį 
vargą ir vergiją. Kodėl 
Lietuvos tėvynės sūnūs, 
kurie 22 metai atgal kovo
jo prieš Rusijos bolševi
kus ir juos išvijo, dabar 
bus verčiami kovoti už bol
ševikus? Gal komunistai 
mums paaiškins?

taisė ganiavos.
— Spauda praneša, kad į 

naujai organizuojamą 
“Liaudies Kovų Muziejų”, 
žmonės pradėję siųsti eks
ponatus.

Londonas, rūgs. 30, — 
Nors daugelis bažnyčių čia 
sugriauta ir apgriauta, be
veik visos jos be langų, bet 
'sekmadieniais, kad ir ap
griautose bažnyčiose, ang
lai daug gausingiau susi
renka į pamaldas. Pamaldų

TRŪKSTA DARBININKŲ

MHIbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

by the Act of August 2-i, 1912, embo 
died in section 537, Postai Laws and 
Regulations, printed on the reverse of 
this forin, to wit:

1. That the narnės and addresses ot 
the publisher, editor, and business 
managers are; Publisher 
Lith. R. C. Ass'n of Labor, 366 Broad- 
way. So. Boston, Mass.; Edi tu r A. 
F. Kneižys, 50 Cottasre St. Norvood, 
Mass.; Business Manager, 
Peldžitis. 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

2. That the osvners are: Saint Jos- 
eph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor, 
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Rev. J. švagždys, President, 20 
ĮVebster St., Montello, Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot- 
tage St., Norwood, Mass.

Anna Šiauria, Treasurer, 443 E. 
7th St., So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security bol- 
ders owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages or ther securities are: Tautos 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Chica- 
go. TU.

4. That the two paragraphs above, 
giving the 
stockholders, 
any, contain 
stockholders 
they appear 
company būt also, in cases svhere the 
srockholder or security holder appcsrs 
upon the books of the company as 
tnistee or in any other fidaeiary 
relation, the name of the person or 
corporation for whom such trnstee is 
acting. is given; also that said two 
paragraphs contain statments embra-

' čir g affiant’s full knowledge and 
be’ief as to the circumstances and 
conditions nnder which stockholders 
au<l security holders who do not 
apjiear upon the hooks of the com- 
piny as trustees, hold stock and se
curities in a capicity other than that 
of a bona fide owner; and tbis 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor
poration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

Anthony Peldžiiis, Business Manager, 
swom to and subscribed before me 
this 3Oth day of September, 1940 

Anthony O. Shallna. Justice of the 
Peace.

(My commission expires Oct. 29, 
1943).

St. Jos.

Editor A.

Anthony

narnės of tbe ovners. 
and security holders, if 
not only the list of 
and securty holders ns 
upon the books of the
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linkybėmis galima daryti, pasitikint, kad gera valia ir uk^^Te^V^^rnos. ■laikas Pakeistas, kad iš-
tauriomis pastangomis tiek Sąjungos žmonių, tiek špuntą viduriai dvokia kvapas, ait- vengus bombų, nes vokie- 
tų lietuvių, kurie šiame dideliame darbe ateina Są- m^Xu?1ikoiii^EikS^>miTkrama- čiai metodiškai, beveik 
jungai talkon, pasiseks apsaugoti netekusius tėvynės^uriUsVimkit žSant^itURy^ Punktualiai, bombarduoja 
mūsų tautiečius nuo materialinio ir moralinio skurdo, te jausite tikrą palengvinimą ir at- Londoną.mūsų tautiečius nuo materialinio ir moralinio skurdo, te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
nuo to emigrantiško sunykimo, kuris šiuo metu kaip
tiktai gręsia daugumai mūsų pabėgėlių”. MINT Jis tinka »r jūsv N«-

Čia visuomenes tarpe yra susitverę fondai: Lietu-' 
vai Gelbėti Fondo” skyriai, taipgi “Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo" skyriai. Tiems fondams besi
tvarkant, aukos taipgi gali būti siunčiamos Lietuvos 
Konsulatams ar Pasiuntinybei.

Kent, Ohio, rūgs. 30 — 
Daugiau kaip 25,000 žmo
nių dalyvavo taikos pamal
dose katalikų bažnyčioje.

25,000 Taikos Pamaldose

Nežiūrint, kad milijonai 
šioj šaly yra be darbo, bet 
taipgi yra didelis trūku
mas specialistų darbinin
kų. Tokių darbininkų trū
kumas siekia net 1,260,000 
sulig apskaičiavimu Ame- 
rican Society of Tool En- 
gineers. Daugiausia trūks
ta toolmakers, draftsmen, 
mashinists pattern ma- 
kers.

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. B L. PA4ALPINM 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS XV C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — F. Zaletsklenė,
564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. —■ Marijona MarkoniutA, 
4115 VVashington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 7273-W.
iždininkė — Ona StaniultOtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mižgirdienė.

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

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

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

i Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

i

— Paskelbtas nutarimas, 
kuriuo pranešama, kad 
valstybinėse vidurinėse 
mokyklose mokslas būsiąs 
nemokamas.

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevienu
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią r.edėldienj kiekvieno mėnesiu
2 vai. po pietų. Pampi  jos salėj. 499 
E. 7th SL, 3o. Boston. Maaa
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I

Net karo sūkury naciai nesiliauja persekioję ka
talikus. Hitlerio cenzūra, dvigubai karo metu sustip
rinta, nepraleidžia jokių žinių iš Vokietijos vidaus 
gyvenimo. O gyvenimas ten sunkus, ypač katalikams. 
Kontrabandos keliu kartais praslysta pro cenzūrą ži
nių, kad katalikų religinis gyvenimas pažingsniui vis 
daugiau slopinamas, ypač spaudos atžvilgiu. Prieita 
prie to, kad galima sakyti, jog Vokietijoj katalikų! 
spaudos kaip ir nėra. Kuomet 1882 metais buvo likvi
duota Kulturkampfas (“kultūrinė” prieš Bažnyčią 
kova), katalikai pradėjo stiprėti ir palaipsniui įsigijo 
plačios įtakos, ypač pietų ir vakarų Vokietijoj, kur ka
talikiškas elementas sudaro didžiumą. Tą katalikų 
pajėgumą sudarė, žinoma, spauda. Ji išaugo, išbujojo 
ir įsigijo daug įtakos ir pagarbos net rimtųjų protes
tantų tarpe. Tačiau atėjo jai sunkūs laikai, kada na- 
cional - socialistai (naciai) išėjo priekin ir pasiėmė 
valdžią. Įsivyravo brutališkos jėgos režimas, nesiskai- 
tąs nei su tautos tradicijomis, nei su papraščiausiu 
žmoniškumu.

Naciai tai mišinys įvairių rūšių socialistų ir ko
munistų. Tų kairiųjų radikalų yra buvę labai daug 
Vokietijoj. Jie buvo bandę sukelti raudonąjį terorą, 
ant bolševikiško kurpalio, tačiau tai jiems nepavyko. 
Sukilimas buvo kruvinai numalšytas, ir dešinesnieji 
elementai pradėjo biaurėtis barbariška rusų revoliu
cija ir komunistinės “tvarkos” nesąmone. Tada Hit
leris juos subūrė į vieningą organizaciją ir pakišo la
bai priimtiną vokiečiams patriotinę kryptį. Galėjo juos 
tiesiog pavadinti nacionalistais, bet nenorėjo įžeisti 
jų socialistinio pojūčio ir gramozdiškai sugretino na
cionalizmo ir socializmo vardus. Tačiau vardas čia 
nieko nereiškia. Visa svarba esmėje, o nacių esmė 
vienoda: brutalūs supagonėję teutonai. Teutoniškai jie 
ir elgiasi. Negalėdami pakęsti bet kokios religijos, o 
ypač katalikiškos, jie tramdo ir persekioja katalikų 
veiklą, daugiausia dėmesio kreipdami į spaudą. “Vo
kiečiai turi būt vokiečiais, o ne kokiais ten prozelitais 
(svetimšaliais) bei svetimos valstybės (Vatikano) pi
liečiais” — taip naciai mėgina pateisinti savo žiaurius 
žygius prieš katalikus. To nesąžiningo vajaus pasek
mės buvo tokios, kad katalikų spaudos suvaržymas ir 
pagaliau uždarymas praskambėjo kaipo vokiško pa
triotizmo žygdarbis. Naciai čia pasirodė tikrais bol
ševikų pasekėjais, nuo kurių, bedieviškumo atžvilgiu, 
jie kaip ir nesiskiria. K.

Staigus vandens išsiliejimas Savannah, Georgia, 
pagavo automobilistus gatvėse. Vaizde matome sto
vinčius automobilius, kurie turės palikti vietose ligi 
vanduo nuseks.
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LDS JUBILIEJINIO SEIMO 
REZOLIUCIJOS

Rugsėjo 19 - 20, 1940 
So. Boston, Mass.

• ■ • f* II “i* r J H •! I • skirsto A. L. R. K.letiivai Gelbėti Fondo Reikalai
adresas: 2334 So. 

Lietuvai Gelbėti Fondas [rinktus pinigus Lietuvai Avė., Chicago, III. 
jau veikia. Prie visų A. L. cirvrin vai.
R. K. Federacijos skyrių 
steigiasi sekcijos, organi
zuojasi ir atskiri fondo 
skyriai. Kaip tie skyriai 
organizuojasi ir veikia,' 
aišku iš statuto, kuris čia 
skelbiamas:
A. Tikslas.

1. Prie Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos vei
kia Lietuvai Gelbėti Fon
das, kuris įsteigtas 1940 
metais rugpiūčio 9 d. Fe
deracijos Tarybos suvažia
vime, Pittsburgh, Pa.

a. Lietuvai Gelbėti Fon
das rems lietuvių tautos

į žygius atgauti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę.

b. Šelps iš Lietuvos iš
tremtuosius lietuvius ir, 
susidarius galimumams,: 
pašalpos reikalinguosius 
Lietuvoje.

c. Rems lietuvių mokslo, 
švietimo, meno ir labdary
bės įstaigas, kaip Ameri
koj taip ir Lietuvoj, jei tos 
įstaigos veiks katalikybės 
ir lietuvybės dvasioje.

d. Augins kapitalą Lietu
vai atvaduoti ir šelps pa
saulio lietuvių tautinį są- ‘ 
judį.
B. Priemonės.

2. Šiems tikslams siekti 
Lietuvai Gelbėti Fondas:

a. Suorganizuos savo 
sekcijas prie visų A. L. R. j
K. Federacijos skyrių, o nologijos fakultete įsteig- jįe visur iškabino milžiniš- 
kur jų nebūtų, steigs ats- ta nauja katedra — mark- kas raudonas vėliavas; lijo 

---- ’ sušlapo, 
Ši katedra aptarnauja vi- gatvėse tekėjo vanduo, pa
są Kauno universitetą. raudęs kaip nuo kraujo. 

-------------- i Ar tai buvo simbolis?
— Lietuvos aero klubo Nežiūrint savo bukumo, 

tvarkytojas, sugrįžęs iš sovietų kareiviai gerai su- 
Maskvos, pareiškė, kad prato tą visuotinį sustingi- 
Lietuvos civilinė aviacija mą, kurį iššaukė jų atvyki

mas .Jie nedrįso mums ži ū - 
rėti į akis, jie mus stebėjo, 
nepakeldami žvilgsnio, net 
su tam tikra simpatija.

Vieną liepos mėn. vaka
rą, kai žygiavo kariuome
nė, aš išgirdau balsus, en
tuziazmo balsus, “valio” 
šauksmus. Labai nustebu
si, aš išėjau į gatvę. Aukš
to ūgio ir taikingai nusitei
kę vyrai, medžių kirtėjų ir 
žemdirbių judesiais, ėjo 
pro šalį: tai buvo lietuvių 

Užklaustos

Fede.

Fondo
Oakley

Gelbėti Fondui skyrių vai- Kadangi sulyg šio statu- 
dybos neatidėliojant siun- to a. l R. K. Federacijos
čia į centrą.
E. Lietuvai Gelbėti 
Fondo valdyba

centro valdyba yra Lietu
vai Gelbėti Fondo valdyba, 
dėl to visais fondo reika-

9. A. L. R. K. Federacijos iaįs reįkįa į ją ir kreiptis, 
centro valdyba yra ir Lie- būtent: kun. Norbertas 
tuvai Gelbėti valdyba arba Pakalnis, dvasios vadas; 
centras. _ i Kazys Krušinskas, pirmi-
F. Lietuvai Gelbėti ninkas; Matas Zujus, vice-
Fondo pinigai ‘pirmininkas; L. Šimutis,

10. Lietuvai Gelbėti Fon- sekretorius; kun. Pranciš- 
do pinigus globoja A. L. R. kus Juras, iždininkas; Juo- 
K. Federacijos valdyba. zas B. Laučka, Antanas F.

11. Surinkti Federacijos, Kneižys, Kazys Vilniškis 
Lietuvai Gelbėti Fondo ir Aleksandras Aleksis — 
skyrių arba šiaip kieno pa- valdybos nariai.
siųsti į centrą pinigai pa-J Siunčiant į fondą čekius 
siunčiami tam tikslui, kam reikia rašyti gerb. iždinin- 
nurodoma. • ko kun. Pr. Juro vardu, o

12. Nepaskirtus pinigus siųsti sekretoriui aukščiau 
, kuriam nors tikslui, juos nurodytu fondo adresu.

grobti Lietuvą ir pavergti jos darbininkiją, kurie 
džiaugiasi tuo pavergimu, griežtai smerkiame, ir ragi
name visą mūsų išeivijos darbininkiją, visus tautie
čius su komunistais ir jų simpatizatoriais nieko ben
dra neturėti.

Komunistų elgesys ir jų išdavikiškas prasižengi
mas teuždega mus visus kovon prieš raudonąjį žmoni
jos slibiną, prieš tikybos, demokratijos ir laisvės prie
šus.

Tuo pačiu Seimas reiškia nuoširdžią padėką Jung. 
Valstybių Prezidentui Rooseveltui ir Teisingumo De
partamentui už nepripažinimą Sovietų Rusijos netei
sėto žygio, kuriuo buvo užgrobta Lietuvos valstybė.

I

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

LDS Jubiliejinis Seimas, konstatuodamas nelai
mingą mūsų Tėvynės būklę ir tuos apgailėtinus fak
tus, kad nemaža Amerikos lietuvių, buvusių aiškiais 
tėvynainiais, šiandien jau pasisako už komunistus, ir 
jeigu tokių darbininkų atsirastų ir mūsų Sąjungoje, 
nutaria be jokio gailestingumo tokius komunizmo 
simpatikus braukti lauk iš Sąjungos. Tas pareigas at
lieka kuopų valdybos, susitarusios su Centru.

Jubiliejinis Seimas, išklausęs kun. S. P. Kneižio, 
LDS Garbės Nario, turiningo referato “Katalikų Baž
nyčia ir Darbininkija”, nuoširdžiai jam dėkoja ir pra
šo tą referatą pavesti “Darbininkui”, kad tomis gra
žiomis ir reikšmingomis mintimis galėtų pasinaudoti 
mūsų plačioji visuomenė. Seimas pageidauja, kad tas 
referatas būtų išleistas ir brošiūroje.

v •

— Vytauto Didžiojo uni- nusigrįžę. Tačiau ryt die- 
versitetas pavadintas ną vis dėlto laikraščiuose 
Kauno universitetu. Be to, buvo rašoma: “Mūsų armi- 
universiteto statutas pa- ja sutinką entuziastingą 
keistas ta prasme, kad u- minią”. Be abejojimo, ku- 
niversiteto rektorių, pro- rie būtų pasakę priešingai, 
rektorių ir sekretorių ski- būtų buvę tuojau pašalin- 
ria švietimo ministras, ti. “Mes nesiskaitom su at- 
Tenka pastebėti, kad visa- skiru žmogum”, man pa- 
me pasaulyje universite- reiškė raudonieji.
tams pripažįstama teisė Vargšas Kaunas! Bolše- 
patiems rinktis rektorių ir vikai savo atėjimo proga 
kitą personalą. Be to, tech- norėjo dekoruoti miestą.

LDS REIKALAIS

Kadangi katalikai darbininkai šioje šalyje turi į- 
sirašyti į neutralias unijas.

Kadangi Popiežius Pijus X enciklikoje “Singulari 
Quodam” įsakė darbininkams šalia unijų dar sudary
ti katalikų darbininkų organizacijas, ir kadangi Popie
žius Pijus XI enciklikoje Quadragesimo Anno taip pat 
įsako darbininkams sudaryti Katalikų darbininkų or
ganizaciją, tai katalikai darbininkai yra įpareigoti 
būti Lietuvių Katalikų Darbininkų Sąjungos nariais.

LDS 25 Seimas prašo gerbiamųjų dvasininkų ir 
pasaulionių dėti visas pastangas, kad visose kolonijo
se būti LDS kuopos, kad jos sudarytų studijų ratelius' 
ir taip būtų išpildytas Popiežių įsakymas.

Seimas reiškia nuoširdžią padėką Literatinės Ko
misijos pirmininkui ir “Darbininko” vyriausiam re
daktoriui, kun. dr. Kazimierui Urbonavičiui už turi
ningus straipsnius, kurie telpa kiekviename “Darbi
ninko” numeryj ir už vadovybę, ir prašo Dievulio, 
Jums, Garbingas Tėve sveikatos, kad dar ilgus metus 
galinga plunksna galėtum vadovauti darbininkijai.

Tuo pačiu Seimas reiškia padėką visiems “Darbi
ninko” bendradarbiams, o ypač kun. S. P. Kneižiui, 
kuris kas savaitė užpildo “Darbininko” skiltis darbi
ninkiškais straipsniais.

Seimas išklausęs Centro Valdybos raportų, ypač 
finansinių, nuoširdžiai prašo ir ragina LDS apskri- 
čius, kuopas, narius ir bendrai visą lietuvišką katali
kišką visuomenę pagelbėti Centrui apmokėti už Inter- 
type mašiną.

Lai LDS apskričiai ir kuopos pasiskiria sau kvo
tas, kad “Darbininkas” galėtų išpirkti Intertypą.

LDS Seimas nuoširdžiai prašo Apskričių, Kuopų 
ir bendrai visų narių ir katalikiškos spaudos rėmėjų 
uoliau platinti laikraštį “Darbininką”. Lai “Darbinin
kas” lanko visų lietuvių namus!

LIETUVOS . REIKALU

LDS Sidabrinio Jubiliejaus Seimo dalyviai, iš
klausę kalbų apie Sovietų Rusijos klastingą Lietuvos 
užpuolimą ir jos pavergimą, reiškia griežtą protestą 
prieš tokį žiaurų ir neteisėtą Rusijos žygį.

Lietuvos pavergtiems darbininkams ir bendrai 
visiems jos gyventojams, o ypač katalikams Seimas 
reiškia gilią užuojautą; nuoširdžiai ragina lietuvius 
darbininkus, gyvenančius Jung. Valstybėse dirbti ir 
aukoti kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
ir Lietuvos darbininkijos išlaisvinimo iš Sovietų ver
gijos.

Gi mūsų tautos išgamas komunistus, kurie išda
vikiškais darbais pagelbėjo Sovietų komisarams už-

LDS Jubiliejinis Seimas už didelius nuopelnus or
ganizacijai pakelia Garbės Nariais šiuos garbingus as
menis:

Prel. Joną Ambotą, Hartfordo lietuvių parapijos 
kleboną, LDS 6 kuopos Dvasios Vadą; kun. dr. Joną 
Navicką, MIC., Tėvų Marijonų Provincijolą ir Maria- 
napolio Kolegijos rektorių; p. Andrių Pateckį iš Hart- 
ford, Conn. LDS 6 kuopos ilgametį raštininką; kun. 
Pranciškų Strakauską, Lowell’io lietuvių parapijos 
kleboną, vieną iš LDS organizacijos įkūrėją; p. Mate- 
ušą Norbutą iš Cambridge, Mass., stambiausi LDS ir 
“Darbininko” rėmėją; p. Vladą Paulauską iš Lowell, 
Mass., daug pasidarbavusį LDS organizacijoje, Nau
jos Anglijos LDS apskričio vice-nirmininką; p. Vladą 
Rimšą iš Worcester, Mass., LDS 7 kuopos ilgametį pir
mininką.

LDS Jubiliejinio Seimo dalyviai nuoširdžiai dėko
ja klebonui kun. Pranciškui Virmauskiui ir kitiems 
Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Boston, Mass., kuni
gams, LDS 1 kuopos valdybai ir Seimo Rengimo komi
sijai už Seimo surengimą ir malonų priėmimą.

kirai skyrius ir veiks kon- sizmo - leninizmo katedra, lietus, vėliavos 
takte su A. L. R. K. Fede- ’
racijos centru.

b. Skyriai visomis progo
mis darys rinkliavas, 
rengs vakarus, prakalbas, 
rinks aukas einant po na
mus, darys viešas rinklia
vas miestų gatvėse.

c. Minint Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbi
mo Dieną, vasario 16 d., ir 
Šv. Kazimiero, Lietuvos dar vienas dalykas bus su- 
Globėjo Dieną (kovo 4-tą) griautas... 
rinks aukas tautos reika
lams.

d. Ragins tautiečius kas
met į Lietuvai Gelbėti 
Fondą paaukoti dienos už
darbį.

e. Ragins lietuvius užsi
dėti nuolatiniais, mėnesi
niais ar metiniais, mokes
čiais tautos reikalams.
C. Nariai.

3. Lietuvai Gelbėti Fon
do nariu gali būti kiekvie
nas lietuvis katalikas, su
laukęs 16 metų amžiaus.

a. Atskiri nariai moka į 
Lietuvai Gelbėti Fondą 
mažiausia vieną dolerį į 
metus.

b. Draugijos moka dolerį 
ar daugiau į metus.

4. Vyriausias Lietuvai 
Gelbėti Fondo tvarkytojas 
yra Federacijos kongresai 
ir Federacijos Tarybos su
važiavimai.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo' ėjo sovietų kariuomenė: 
administravimo lėšos pa- * miestelėnai, smulkūs pirk- 
dengiamos iš narių mokės- liai, darbininkai, visi atro- 
čių.
D. Veikimas kolonijose.

6. Lietuvai Gelbėti Fon-' rus tai ten,
das veikia prie Federacijos 15—16 metų, žydelių balsą, 
skyrių. Jei tokių skyrių kurie šaukė “urra”. Kovo- 
nėra, steigiami atskiri darni prieš slegiančią tylą, 
Lietuvai Gelbėti skyriai, bolševikai paleido po gat- 
jei vietoje atsiranda bent ves sunkvežimius su rau- 
penki nariai. Skyriaus vai-' donomis vėliavomis ir gar- 
dybą sudaro mažiausia siakalbiais, kurie trans- 
trys asmenys. Į liuodavo ar tai “Interna-

7. Skyriai šaukia susirin- cionalą”, ar tai “Tristano” 
; kimus taip dažnai, kaip preliudiją, o... iš sunkveži-

yra reikalas, bet norėčiau, mių buvo šūkaujama: “Te- 
kaip du kartus į metus.

8. Visus skyriuose su-Įja!

būsianti perorganizuota iš 
pagrindų, nes būsią dirba
ma sovietų “Ossoviachi- 
mo” pavyzdžiu. Reiškia,

KAUNĄ
UŽPLŪDUS 

VANDALAMS

— Žymus Ženevos laik
raštis “Journal de Gene- 
ve” įsidėjo tokį savo ko- kariuomenė, 
respondentės, buvusios moterys man atsakė: 
bolševikų antplūdžio metu 
Kaune, straipsnį:

“Šią tragingą valandą, 
kai trys laisvos ir laimin
gos šalys: Lietuva, Latvija 
ir Estija įjungtos prieš jų 
norą į Sovietų Sąjungą, 
pasirėmusią jėgos pagrin
du, bolševikų kareiviai at
rodo yra nustebę matyti 
sočiai valgančius ir nor
malinėse sąlygose gyve
nančius žmones. Ką gi 
jiems pasakojo?

Kaunas atrodo niūrūs. 
Aš sekiau gyventojus, kai 

i ----
»__z__ _______ z _____ i_
| iiiiCDLUicnai, oiiiuinuo purk-

dė baisiausiai nusiminę. 
Jokio aplodismento, išsky- 

(* „k, vv.. tai šen jaunų,

“Mūsų kareiviai aplei
džia aKuną; jiems nebeliko 
vietos, rusai užėmė visas 
kareivines...”

Kai aš tylėjau, prislėgta, 
viena jų pridėjo: “Būk 
tamsta tikra, mūsų karei
viai sugrįš...”

— “Darbo Lietuva” nusi
skundžia, kad pas atskirus 
stambesnius ūkininkus pa
sitaiką, jog bernai ir mer
gos pasitraukia iš darbo 
tuo metu, kai laukuose 
svarbiausi darbai.

— Bažnytinės katalikų ir 
liuteronų žemės Garliavos 
valsčiuje buvo per 32 ha. 
Šioms bažnyčioms palikta 
žemės po 3 ha.

gyvuoja raudonoji armi- 
!” Lietuviai praeidavo,

— Likviduotojo Vytauto 
Didžiojo universiteto teo
logijos filosofijos fakulte
to knyginis turtas švieti
mo ministro sutikimu per
duodamas universiteto bi
bliotekai; ūkio inventorius 
— techniškiesiems fakul
tetams, o mokslo priemo
nės — Vilniaus universite
to humanitarinių mokslų 
fakultetui.
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PEIKTINI PAPROČIAI
%

r T •

Dabartiniais laikais tar
pe jaunimo įsigyvena vie
nas neigiamas paprotys, 
būtent, per savo stambes
niuosius susibėgimus bū
tinai “pasivaišinti”. Jeigu 
tos vaišės būtų ribotos, jos 
gal nebūtų taip peiktinos, 
bet lašas po lašo ir žiūrėk 
jaunuolio ar jaunuolės a- 
kys ‘susidvilinkuoja’ ir jau 
sudiev brangus proteli. 
Rytojaus dieną, priminus 
kas vakar buvo, nenorima 
prisiminti, kas parodo, kad 
buvo peržengti rubežiai 
kuklaus pasilinksminimo.

Kartais ir nuoširdus vai
šingumas peržengia ribas 
ir duoda liūdnas pasek
mes. Pavyzdžiui, v būryje 
jaunuolių atsiranda ir 
“naujokų”, kurie dar nėra 
matę svaiginamųjų gėri- 

ir kuomet įsirašė 
suaugusiųjų, ku-

gę esame — išgerkime. 
Pietūs — išgerkime, bus 
geresnis apetitas. Visi ge
ria ir mes išgerkime. Tuo
se ir panašiuose posakiuo
se arba suvis nėra tiesos, 
arba labai nedaug. Visi 
degtinės gerumai yra tik 
tariami ir paremti apgavi
mu. Degtinė ne gaivintoja, 
bet žudytoja, ne gyvybės, 
bet mirties vanduo. Reikia 
tik atverti akis ir prisižiū
rėti į jos padarinius mūsų 
šeimynose, reikia tik pasi
skaityti gydytojų tyrimų, 
o abejojimams neliks nė 
kiek vietos. Gerdami — 
nuovargio nepašalinsime, 
jėgų nepadidinsime, lai
mės nesukursime.

J. K-pa.

*

VAKARAS SU KAIMYNU

keleivis 
draugą, 
tik pro- 

vėjelis

1

mų, 
prie 
riems jau neparodyk ma
žiukui pažiūrėti į stiklelio 
dugną, tuomet draugiško
je kompanijoje anas “nau
jokas” esti verste verčia
mas, irgi būtinai laikytis 
eilės. Ir po sunkios jo są- 
žinės kovos, žiūrėk pasi- 
gundė ir po valandėlės pa
linko. Tas gali būti jo pir- 
mas žingsnis į girtuoklys
tę. Reikėtų vengti kam 
nors spirti gerti, jeigu tas 
asmuo kratosi.

Degtinė nėra nei mais
tas, nei vaistas, nei ji pri
duoda jėgų, nei sveiko 
džiaugsmo bei laimės, to- 
dėl be jo galima būtų leng
vai apsieiti. Ji pradžioje 
negardi, nuo jos galvą 
skauda ir kišenė tuštėja. 
Vadinasi, prie jos būtų 
sunku ir priprasti, 'jei ne’ 
tie kvaili papročiai, posa
kiai ir pavyzdžiai, kuriais 
kits kitą verčiame gerti.

Gėrimą žmonės dar tei
sina visokiais posakiais. 
Šalta, drėgna — išgerki
me. Darbas sunkus, nuvar-

Tėvynę Apleidžiant
(Sekimas)

Sudieu mano krašte! Jau tavo krantai 

Migloj vakarinėj pranyko; 

Putodamos bangos sušniokštė piktai, 

Ir grakščios žuvėdros sukliko. 

Pasislėpė saulė už bangų—kalnų, 

Užges greit šviesa paskutinė... 

Labantkt, skaisčioji, saldžių tau 

Labanakt ir tau, o gimtine.

sap-

[nų,

Netrukus vėl saulė sušvis iš rytų. 

Bangose mirgės spindulėliai, 

Tik man neišvysti gimtines krantų, 

Atgal nesugrįžti jau vėliai.

1 tuščią bakūžę tik vėjas bebels. 

Kur dainos skambėjo tiek kartų;

Ir sodas ir kiemas apkurs, užužels, 

Vien šuo kauks nuliūdęs už vartų...

“Ašarėlės”

Buvo gražus rugpiūčio 
vakaras. Saulutė jau leido
si. Jos skaistūs spinduliai 
bučiavo žemę, lyg 
atsisveikindamas 
Oras buvo šiltas, 
tarpiais švelnutis
pajudindavo medžių kve
piančius lapelius. Mažu
čiai keliauninkai debesė
liai lengvai slinko ties mė
lyno dangaus skliautu. 
Nors visur buvo tylu, ir 
ramu, bet mano širdyje 
siautė begalinė audra. 
Sunkaus gyvenimo užgau
tos mano jausmų stygos 
traukė man ašaras iš akių, 
o gyvenimas pradėjo vai
dentis dvigubai sunkesnis 
ir tarytum, uolos kalnai 
griuvo ant manęs. Už lan
go ant gatvės girdėjosi 
smagus klegesys žaidžian
čių vaikelių. Mūsų gražią
ja Sherbrook gatve slinko 
porelės po viena kitos, 
džiaugsmą ir laimę reikš-

jus šitas visas grožybes 
būtų gražus vaizdas. Gerai 
rašyti tam, katram ryto
jus nesuka galvą, kuriam 
knygų pilnos spintos. O ką 
man rašyti? Nei spintų, 
nei jose knygų, o galvą 
laužo visękios mintys ir 
dvejojimas, ar nebūtų ge
riau užgesinti savo sun
kaus gyvenimo silpnai ži
bančią žvakelę! Taip besi
kalbėdami, nei nepajutom, 
kai atsiradom parke ten e- 
sančiam koncerte. Susisė- 
dome ant suolelio ir lau
kiam kas pirmiausiai pasi
rodys. Neilgai laukus, pra
dėjo eiti j estradą jaunos 
merginos su mėlynomis 
suknelėmis, baltom bliuze- 
lėm ir su mažutėms bal
toms kepuraitėms, o vyrai 
tamsiai gelsvoms kelnėms, 
mėlynais marškiniais ir 
gelsvoms kepuraitėms.

Mano Tėviškė
Albinas Andrulionis

Šiaudais dengta trobelė, 

Langeliais mažutėliais 

Ir girgždančiom durelėm — 

Tai mano tėviškėlė.

Gale trobos darželis 

Prisėtas pinavijŲ.

Už jo tvoros berželis. 

Žilvyčiai susiviję.

Prie vartų stovi kryžius.

Pasenęs, susikaupęs;

Prie jo, iš darbo grįžęs,

Tėvelis atsiklaupia.

Už kelio grikių laukas, 

Jame bitutės ūžia.

Toliau rugiai išplaukę 

Banguoja, lyg jūružė.

Už jų juoduoja miškas,

• Ten ošia pušys senos,»

Upelis saulėj tviska,

Per akmenis čiurlena.

Nors daug yra pasauly

Gražių, žavingų rūmų — 

Geriau tėvų kampely, 

■Pajuodusiam nuo dūmų..............

Iš “Vaikai ir Eilėraščiai”.

visus, sunkumus,siuntė? Ar ir juos tokią
pat dalis spaudė, kai ma- katrie vaidenosi jokiais 
ne? Ar gi jiems nemiela 
klausyti tėvynėj savų dai
nelių?

mano

i

vaistais nepagydomi.,
Palangos Birutė.

damos. Jie visi smagūs, jų 
jaunystės degančios akys 
nematuota laime žibėjo. 
Aš -atsisėdau tamsiam 
kampely, o mano mintys 
kartojo man — nebeišauš 
tavo gyvenimo rytas, nusi
leido saulutė ir tau nebe- 
užtekės niekados. Tik 
skardžiai suskambėjo du
rių skambutis, įėjo mūsų 
nors nesenai pažįstamas, 
bet iabai man mėgiamas 
kaimynas. Jis visas pilnas 
visokių juokelių ir energi
jos. Permetęs keliais žvilg
sniais mane, tuoj suprato 
mano širdį audrų draskan
čią, ir pradėjo kviesti eiti į 
Lafontain parką, nes ten 
įvyksiąs koncertas. Pasi
dalinę keliais žodžiais, ir 
ištraukėme į minėtąjį kon
certą. Eidamas mano kai
mynas pradėjo džiaugtis 
gamtos gražiais reginiais 
MontreaJ$, matomais A- 
merikos kalnais, kurie at
rodo neapsakomai gražūs, 
lyg gražiausiame priešiny. 
Rašyk mieloji, rašyk vėl 
jis kartoja. Pažiūrėk, ko
kie žavėtinai gražūs rytų 
horizontai, o tie kalnai, tos;puškąs. Grįžo atsiminimai 
aukso šalies Amerikos. 
Juk mes važiavome į auk
so šalį laimės ieškoti, o su
tikę kietą 'gyvenimą su
pratom, kad jis beširdiškai 
apgaulingas, ir tos aukso 
šalies tesimato tik kalnai, 
ir tie neauksu žiba, bet ža- 
liasi medeliais apaugę ža
liuoja. Rašyk, ar tai čia
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Gražios dainos ir prita
riančios muzikos garsas 
liejosi estradoje, gausia 
elektros šviesa apgaubtos. 
Iš kitos pusės matėsi van
dens fontanas, kurio gro
žybę sunku man silpnai 
plunksnos valdytojai apra
šyti. To vakaro graži pro
grama, gražūs reginiai ir 
draugo juokingi, anekdo
tai išblaškė iš mano šir
dies siautusias audras, ir 
vėl pasidarė širdy ramu, 
tyku, kai to vakaro oras. 
Grįžome su kaimynu na
mo abu juokaudamiesi ir 
geroj nuotaikoj. Geras 
žmogus, bei draugas tiek 
pat reiškia, kiek ligoniui 
vaistai. Atsiskirdama dė
kojau kaimynui už atsi
lankymą, už jo užuojautos 
žodžius, kurie išblaškė

• v

v •

Kiekvienas paukštis turi 
balsą, kiekviena gėlė turi 
žiedą, kiekviena tauta turi 
kalbą.

savo
savo
savo

Skaudu motinai, kai jos išsi
žada tikrieji jos vaikai. Dar 
skaudžiau kenčia tėvynė, maty
dama savo vaikus svetimiems 
parsidavusius.

Kaip džiūsta nukirsta medžio 
šaka, kaip vysta nuo kelmo at
skirtas daigas, taip nyksta ir 
žūva žmogus, pasišalinęs nuo 
savo tautos...

i

Skubiai bėgąs laikas viską 
sunaikina ir žymės nepalikda
mas. Nesunaikina tik vardo ir 
atminimo tų žmonių, kurie gy
veno ir dirbo savo tautos gero
vei.

Kas savo peikia ir niekina, tą 
visi išjuokia. Iš V. K.”

John D. McWilliams and Co.
KONTRAKTORIAI ir STATYTOJAI

16 Water St. Telefonas 2828—2829 Norwich, Conn.

JXXXXXXXJ
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Po trumpos jų rikiuotės 
prasidėjo liaudiškos dai
nelės, kurios skambėjo, 
lyg sužeistos lakštutės ai
das. Jaunos prancūzaitės 
pradėjo šokti su vaikinais 
lietuvišką suktinį, prime- i 
nantį šokį. O aš tuoj prisi-1 
miniau kaimiškas vaka-

i

• v

brangioj tėvynėj praleistų 
saldžių valandėlių ir pa
skendau visokių minčių 
jūroj. O tu svetima šalie, 
kokia tu žiauri! Kaip tu 
mane žiauriai kankini, lyg 
močiaka vaiką. Nors jų 
dainelės skambėjo gražiai 
ant estrados, bet nežinau, 
kodėl klausytojai taip ma- 

nėra medžiagos, juk sūdė- žai aplodismentų jiems

v •

Norwich Plumbing Supply House
INCORPORATED

Reikmenys apšildymui. Asbesto dalykai. Įrankiai vandentiekiui ir tt.

12-20 Erin St. Telefonas 3800—3801 Norwich, Conn.

H. F. and A. J. Dawley, Ine.
Išdirbėjai ir Pardavėjai — Sankrovininkai ir Retaileriai 5

MEDŽIAGOS STATYBINES IR DAŽAI 5
Centrai Wharf — Tel. 400— New Dock Ofisas Tel. 62—63 Norvvich, Ct. 2
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**^

SXXXXXXXXXXXXXXX'2 
Checkerboard Feed Store |

John E. Haag, Vedėjas ?

Viščiukai — Trąšos ir Ūkiški Įrankiai. - Taipgi pašaras galvijams ir k. 5 
65 North Main St. Telef. 622 Norvvich, Conn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$

►XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>r

Valley Paint & Chemical Co.
Išdirbėjai ir Pardavėjai — Dažų. Chemikalų ir t. t. J
133 Water St. Telefonas 2453 Norwich, Conn.
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J. Rogosz.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Nuo Stasio su Angele vestuvių dienos jau 

prabėgo keturi metai. Gyveno jie laimingai, 
mažiausis debesėlis netemdė jų džiaugsmo 
saulės, tenkinosi mažu ir drąsia akimi žiūrė
jo į ateitį. Sveikata jų neapleidžia, vaikai au
ga, kasdieninės duonos ir prie duonos lig šiol 
nieko netrūksta, — ko jiems daugiau berei
kia? Sode nuo šalčio raudonomis blauzdelė
mis bėgiojo trejų metų Angelutė ir vienų me
tų Stasys, išdykėlis kokių mažai, jau diedelį 
pešioja už ūsų.

Apie Handzią dažnai kalba, nors žinios a- 
pie ją seniai nutrūko. Iš pradžių, kai kurį lai
ką jinai buvo vienuolyne, paskui pono aps
krities viršininko žmona, jos krikšto motina, 
pasiėmė ją pas save, iš ten pateko pas kaž
kokią didelę ponią: grovienę ar kunigaikštie
nę, bet kur dabar buvo — niekas negalėjo to 
pasakyti.

Stasiui pasakojo pašte, kad prieš dvejus 
metus Irša, savo dukters adresu, kuri tuo
met gyveno Kaune, kartą išsiuntė laišką su 
2,000 litų. Bet po keletos dienų tuos pinigus 
gavo atgal. Ant voko buvo moteriškas raš
tas... Po to ponas Smalinis paklausė Iršą, ar 
teisybė, kad dukterei pinigus siuntęs, žydas 
ramiai atsakė:
— Atidaviau jos kraitį, juk tai jos dalis, ne 

mano pinigai. — Ir Handzė nepriėmė?
— Atrašė, kad turinti tiek, kiek jai reikia, 

tai nenorinti savo giminių skriausti. Tegul 
bus ir taip.

Praslinko vasara, medžių lapai pagelto ir 
ėmė birėti, kristi. Ankstybosios šalnos rodė 
artinantis žiemą. Angelutė ąjjt raudonų .ko

Sulietuvino F. V.

jų turėjo apsiauti kojines ir batelius.
Vieną vakarą, vaikams jau sumigus, ponia 

Angelė baltinius siūdama klausė pasakas, 
kurią jos vyras skaitė. Įėjo tarnaitė praneš
dama, kad virtuvėje laukia kažkokia pake
leivė, neblogai apsirengusi ir būtinai norinti 
matytis su ponais.
— Pakeleivė? Įdomu, kasgi galėtų būti, — 

tarė šeimininkas, akis nuo skaitomos knygos 
pakeldamas. — Katriuk, įvesk.

Po valandėlės į kambarį įėjo vidutinio ū- 
gio moteris su tamsiu apsiaustu, ryšulėliu 
rankoje, skepeta galvą apsisiautusi.

Sunku buvo spėti, kokio buvo amžiaus. 
Veidą turėjo sublogusį, labai -liesą, gelsvai 
mėlyną; virš akių duobių jos kaulai buvo la
bai atsikišę, bet po jų skliautais matėsi, la
bai aiškios, minties ir jausmų kupinas dvi a- 
kis.

Ponia Angelė ją stebėjo su tam tikru su
sidomėjimu, nežinodama, kas gi galėtų būti 
ta moteriškė; bet Stasys, vos akį metęs, su
šuko:
— Handzė!
— Didis Dieve, ponas mane pažino, koks ji

sai geras! — tarė mergina sujaudintu balsu 
ir prie skobnio prišokusi, pro ašaras ėmė 
jiems rankas bučiuot. — Paskutiniu laiku aš 
taip pasikeičiau, niekas manęs jau nepažino, 
o vienas ponas Handzės neužmiršo... koksai 
ponas geras!

Ir vėl dėkojo, vėl jos ašaros gausiai plaukė. 
Ilga valanda praėjo, kol Handzė,. apsiaus

tą ir ryšulį nuo savęs numetusi, atsisėdo pri^ 
savo bičiulių skobnio, jiems papasakot, kur 
ligi šiol buvo ir ką veikė.

Geri žmonės beperstojo ją globoję, kadan
gi moteanti gtW siūti ir dailiai neretai pas 

dideles ponias tarnavusi siuvėja, bado nie
kuomet nepatyrusi, pinigų visuomet turėju
si pakankamai; bendrai šiuo pasauliu skųstis 
negalinti.
— O konkurentai koki ar piršosi? — juo

kaudamas užklausė Stasys.
Jos išdžiūvusį veidą perbėgo raudonumas.

— Apie juos negalvojau... Antrą vertus, iš
tekėti netroškau.
— O ką dabar manai pradėti? klausė ponia 

Angelė.
— Handzė pažiūrėjo aplinkui valandėlę, ma

tyt, svyravo, pagaliau sumišusi taip prabilo:
— Sunku man buvo tarp svetimų, užsima

niau grįžti į savo kaimą, į mūsų bažnyčią, pas 
jus, ponai...
— Mano sveikata pagedo, siūt daktarai už

gynė, reikia pagalvoti ir apie kitokį užsiėmi
mą.
— Priimkite mane, ponai, tarnaite. Aš jums 

vaikus auklėsiu, poniai visur prigelbėsiu. Aš 
jum būsiu ištikima kaip šuo, ir už tai nieko 
daugiau nenoriu, kaip tik šaukštą sriubos, 
duonos kąsnelį... Užmokesčio nepriimsiu, 
sutaupytų pinigų turiu tiek, kad man jų ap
darams ilgam pakaks, gal net ligi mano am
žiaus galo. Priimkite mane, ponai, Dievas 
jums atlygins...

Šeimininkai nustebę vienas į kitą žiūrėjo, 
ir Stasys tarė:
— Handzė turėjai užmiršt, kad Užbaliuosc 

gyvena Tamstos tėvai...
— Dėl to, Tamstos galite būti visai ramūs, 

o ir aš iš tos pusės jau nieko nesibijau. Jie su 
likimu susitaikė ir apie mane užmiršo... Ne
atstumkite našlaitės!

Jos balse buvo tiek gailesio, jos žvilgsny
je tiek tylaus skundo, kad mūsų draugai jos 
atstumti negalėjo ir, po trumpo pasitarimo, 
nusprendė ją priimti pas save. O kad jiems 
vienos tarnaitės užteko, ir dviejų išlaikyti 
negalėjo, tai ją priėmė tik laikinai, kol ben- 

.drai su ponu Smaliniu sugalvos geresnę išeitį.

Buvo įsitikinę, kad po kelių savaičių Han
dzė persikels į tinkamesnę vietą, tuo tarpu 
įvyko visai priešingai. Vaikai taip prie jos 
prisirišo, kad apie jos nuo jų atėmimą, nega
lima buvo ir pamanyt, ji ir šeimininkei tapo 
būtinai reikalinga. Pavaduodama ją kiekvie
name darbe, mielai dirbdavo visus darbus, 
norėjo net už Katriutę vandenį nešiotį, bet 
su tuo nesutiko ponia Angelė.

Eidama savo pareigas buvo nusižeminusi, 
tyli, kukli, visą dieną niekas jos balso negir
dėjo, ir jei ne sausas kosulys, kurs ją kanki
no, pats šeimininkas nekartą būtų nežinojęs, 
kad namuose ji buvo.

Jai didžiausį malonumą sudarydavo, kaip 
ji pati sakydavo vakarai. Tuomet paėmusi 
Stasiuką ant kelių, kurs greitai užmigdavo, 
klausė, kaip mokytojas žmonai skaitydavo 
įdomius dalykus ir visą įsiklausiusi nuo jo a- 
kių nenuleisdavo.

Kada ne kada iš jos krūtinės išsiverždavo 
tylus atodūsis, kada ne kada akyse sužibė
davo ašara, bet kad kas nepastebėtų, jas sku
biai netraukdavo.

Tėvai, kad ir žinojo kur jinai gyvena bet 
nuduodavo nežiną.

Taip praslinko pora mėnesių. Štai vieną 
dieną į mokyklą, kurioje jos vyras mokyto
javo, įpuola persigandusi ponia Angelė, pra
nešdama, kad Handzei ėmė kraujas plūsti, ir, 
rodos, kad mirštanti. Stasys skubiai nubėgo 
į savo namus.

Handzė tą dieną iš ryto jautėsi visai gerai; 
net mažiau kaip kad paprastai kosėjo. Prieš 
ketvirtį valandos išėjo į kiemą, ir su malkų 
glėbeliu begrįždama į virtuvę, suklupo ant 
slenkščio ir parpuolė ant žemės. Iš krūtinės 
pro burną prasiveržė kraujas.

Paguldė ją ant lovos, ponas Smalinis pa
siuntė arklius kunigo ir daktaro parvežti. Vi
si skubinosi kiek galėdami su pagalba. Ligo
nė buvo pilnoje sąmonėje, tik kalbėt negalė
jo. Vos lūpas sujudindavo, tuoj pasirodydavo 
kraujas. (Bus daugiau)
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PHILADELPHIA, PA.

Ar Nebūtų Teisingu Įspėjimu, Į 
Reikale Talpinamų Paveikslų?

Kiek tenka pastebėti, kaiku
rie laikraščiai pradėjo iš Lietu
vos talpinti komisarų paveiks
lus. Neužginčiju, bet statau 
klausimą, ar nebūtų geriau to
kius komisariškus paveikslus 
padėti į archyvą, o netalpyti į 
laikraščius, kad visi lietuviai 
komunistai džiūgautų ir ki
tiems rodytų? Mes geriausiai 
žinom, kad tas “skaitlingas” 
publikos dalyvių Kauno gatvė
se su Rusijos Sovietų Sąjungos 
diktatūros paveikslų iškaboms 
pasirodymas viešai niekados 
nebūtų toks gausus, jeigu ne
būtų priverstinas dalyvavimas. 
Ten neviena širdis dreba iš ne
apykantos ir nemalonumo po 
komunistų jungu. Nors nevie
nas braukia ašarą ir dūsauja 
netekus laisvės, kurią turėjo 
per 22 metu, priverstas stovėti, 
priimti, ar nori ar nenori nešti 
komisarų diktatūros paveikslą. 
Jei neisi į mitingus, būsi sun
kiai nubaustas. Šalin visi ko
munistiški laikraščiai su savo 
paveikslais! Tėmytojas.

bų nėra- Kurie gauna laivų sta
tymo dąrbą, tie uždirba gerai, 
bet visi kiti gana blogai- Žiemą 
darbai vėl susimažina, dirbama 
tik po tris dienas, todėl ir sa
kau, kad nevisi gerai uždirbą, 
tik apsigina nuo bado. K. Dryža

pasirūpinkit, greitai užsiregis
truoti. Ateikite, atvažiuokite į 
Šv. Kazimiero parapijos po baž
nyčią kambarį, tai ten viską
pilnai su noru paaiškins ir pa-: 
tarnaus jums išpildyti registra
cijos blankas, nes du sykiu į 
savaitę, ketvirtadienį ir antra
dieniais 7:30 vai. vakare, iš 
miesto atvažiuoja mokytoja. 
Tuo pasinaudokit, kuriems rei
kia registruotis, nereikalauna- 
ma jokio atlyginimo,
valdžios reikalas. Vietos 
nas noriai visus kviečia 
truotis, nes nesmagumai 
darytų, kad parapijiečiai 
areštuoti.

nes tai 
klebo- 
regis- 
pasi-1 
būtų

K. Dryža.

APSIVEDĖ

Rugsėjo - Sept. 15 d. Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje per 
sumą priėmė Moterystės Sakra
mentą Petras Žilinskas su pa
nele Alena Paulauskaite. Pažy
mėtina, kad visi priėmė laike 
Šv. Mišių Komuniją. Vestuvių 
pokylis įvyko parapijos salėje, 
svečių linksminos apie trys 
šimtai, kurių tarpe ir šliūbo tei
kėjas, kun. Dr. Vito Martusevi- 
čius. Tegul būna Dievo palaima 
jums visuomet.

©rytą

g¥V- 343 Piękinsou St, Phila. 
ištikrųjų yra geras patriotas, 
nes kas lietuviška, jam yra 
brangu ir miela. Lietuvą už
grobus okupantams. Albertui 
buvo tikrą liūdesio valanda. Ka
da Lenkiją 1938 m. kovo mėne
sį Lietuvai paskelbė griežtą ul
timatumą, Albertas dėl liūdesio 
tris valandas neištarė žodžio. 
Kada Vokietija okupavo Klai
pėdą, Ąlbertas susikaupė visai 

dienai ir neklausė radio per vi
są dieną. Kada sužino iš laik
raščių, kad bus koks lietuviš
kas per rądio programas, tai 
Albertas netik ant popierio, bet 
ir ant sienos pasižymi radio 
stotį, dieną ir valandą. Nors tu
ri ir didelį užsiėmimą, jį atme
ta ir klausos lietuviškos progra
mos. Nežiūrint, kokia bus sve
timtaučiu programa, pakeičia 
lietuviška.

dąnųolįs nors šioj šaly gimęs 
ir nepažįsta savo tėvų krašto, 
bet nuolatos domisi Lietuva ir

Continnuos

pergyvena jos skausmus ir gar
bę. Turi didelį patyrimą prie 
radio, ir liuosu laiku mokosi, 
imdamas kursą
Wave (code). Tat džiugu, kad 
lietuviai siekia aukštesnio išsi
lavinimo ir brangina tai, kas 
lietuviška. K. D.

Raudonieji Saukia Registruotis 
Lietuvius

Rugsėjo-Sept. 24 dieną,. Phi
ladelphijos anglų laikraščiai: 
“Inąuirer”, “Bullėtin”, ir “Re- 
cord”, viešai skelbė raudonųjų 
komisarų reikalavimą, kad Pa- 
baltės valstybių, žmonės eitų 
registruotis į Rusijos konsulatą 
New York City. Neseniai Lietu
vos pardavikai visa burna šau
kė, kad Lietuva tebėra kaip bu
vus, pati valdos, turi preziden
tą Justą Paleckį, ir ministe- 
rius, viskas kaip buvo ir tebė
ra. tik prezidento Smetonos ne
bėra, o dabar raudonųjų konsu
latas šaukia šių “laisvų” vals
tybių piliečius registruotis. Tai

kur, komunistai, ta Lietuvos 
valdžią? Kur Lietuvos (išrink
tasis komisarų) prezidentas 
Justas Paleckis, ir Lietuvos mi- 
nisteriai? Jeigu Lietuvos yra 
prezidentas, ministeriai, tai ko
dėl nešaukė Lietuvos valdžia 
Lietuvos piliečių registruotis. 
Kodėl juos šaukia raudonosios 
valdžios konsulatas? Priskaity- 
ta net 26,000 žmonių, kurie, 
būk, turi registruotis. Lietuvių: 
Philadelpbijoje, 18.000, latvių 
— 6,000, estų — 2,000.

Kuris supranta, ką reiškia ir 
ko vertas bolševizmas, tas nie-

kados nesiregistruos, bet kuris 
dar nežino, neragavęs bolševi
kiškos diktatūros, siaurų min
čių žmogelis, kaip kaikurie lie
tuviški bolševikėliai, tie gal 
parsduos ? T ėmytojas.

Pietų Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

STAMFORD, CONNECTICUT

Visi Pasirūpinkit Užsiregis
truoti, Tai Valdžios Įsakymas
Jungtinių Valstybių Amerikos 

Vyriausybė pareikalavo, kad 
visi nepiliečiai užsiregistruotų. 
Laikas greitai bėga, ir pasijus- 
me, kad jau baigias dienos. Už 
neregistravimą bus sunkiai bau
džiami, pinigiškai ir kalėjimu. 
Todėl, Philadelphijos lietuviai I

Nevisi Gerai Šiais Laikais 
Uždirba

Skaitant laikraščius tenka pa- 
tėmyti, kad sakoma laikai page
rėjo. Philadelphijoj dauguma a- 
teivių dirba cukraus fabrikuo
se, kurių yra net trys, nuo pat 
atvykimo iš Europos. Šiuose 
cukraus fabrikuose dirba dide
lis skaičius lietuvių. Užėjus be
darbei, visi nori dirbti, bet dar-

MIDDLETOVVN, CONN

Kazys Pryža šiuo metu mini 
savo 25 metų darbuotės sukąk- 

! tį. Girdėjau, kad greitai jis mi
nės ir antrą sukaktį, kai jis bu
vo Rusijos kariuomenėje apdo
vanotas medalium ir pinigine 
dovana už pasižymėjimą tarny
boje.

Šių sukakčių proga sveikina
me Kazį Dryžą ir linkime jam 
ateityje gražiai darbuotis. K.

“Rašyk, Kazy, mums netingėk,

1 raštus vien tik tiesą dėk, 

Kaip, kad darei tą iki šiol — 

Už tą gausi vainiką, brol, 

Supinta jau iš rožių tau 

Ir iš lauro lapų, sakau, 

Kuris žaliuos — niekad nevys.

J Kol laikraščiams Dryža rašys— 

Kol plunksna jis kausis savo 

, Už mus, kaip ir už Lietuvą 

j Ir už Šventą Bažnyčią mūs,

Kurioji čia niekad nežus.

Todėl jos tu, brol’ klausyk 

Kaip iki šiol... ir vis rašyk!

Tad taip, kaip Ji niekad nežus — 

Ui tą atlygins tau dangus...

Kaip sekas — seksis čia gyvent, 

Bei su laiku, nors reiks pasent, 

Po to, reikės dangun keliaut, 

Kur lengva bus tau dasigaut”.

V.

K. V.

WILCOX CRITTEHDEN & CO., INC

Nuliedinami žalvariniai ir pilk-geležiniai 
Išdirbiniai

MIDDLETOWN, CONN.

§TAMFORD, CONNECTICUT

THE STAMFORD INDUSTRIAL BANK

54 PARK R0W

STAMFORD, CONNECTICUT

Perskaitęs jubiliejiniame 
į “Darbininko” numeryje, LDS 
, 13-tos kuopos istoriją apie pa- 
‘ nelę Emiliją Katilaitę, noriu 
pasakyti, kad minima panelė 

j Katilaitė jau dabar yra ponia 
Emilija Žemaitienė. Ponas Že
maitis yra geras patriotas lie
tuvis ir kartu su juo turi Mote
rų, plaukų puošimo saloną. K.V.

MIDDLETOWN NATIONAL BANK
Įkurtas 1801

Narys Federal Insurance Corporation

MIDDLETOVVN, CONN.

Taupomasis Bankas

Inkorporuotas 1858

Tik Reikia Pasigerėti Mokinių 
Programa

MIDDLETOVVN, CONN.

FARMERS & MECHANICS SAVINGS BANK

.X.X.XX.X.X.X_X_X.X XXX XXX X X X X x_x X XXXXXXXXXXX

THE STAMFORD SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1851

Taupomasis Bankas

166 Atlantic St.

Stamford, Connecticut

Telefonas 3-3166

ČIUŽENS SAVINGS BANK
Taupomasis Bankas

Esame dideliame pasitikėjime piliečiams ir duo
dame paskolas šiame banke, kądą tik esate 

reikalingi pinigų.
65 Bank St. (Kampas Atlantic St.) Telef. 3-3151 

Stamford, Connecticut

________________

THE FIRST • STAMFORD NATIONAL 
BANK AND TRUST CO.

Įkurtas 1834
Trečias iš seniausiųjų National Bank J. Valstybėse 

Narys Federal Reserve System 
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

1 Atlantic St. Telefonas 3-1101 Stamford, Ct.

NORWICH, CONN.

i

The Anjierspn Supply Co.
Sankrovininkai Pristatytojai — Plumierininkai. Apšildytojai 

ir užlaikomi Įrankiai malūnams

11-17 Chestnut St. Norwich, Conn.

Nežinau, ar jau visi žinom, 
kad Philadelphijoje sekmadie
niais 12:30 vai. per radio iš sto
ties WTEL, vadovaujant Pran- 

; ciškai Ausevičiūtei. būna moky
klos mokinių programa. Tikrai 

į reikia pasigerėti, kad tie ma
žyčiai jauniausia lietuvių kar

kta, taip gražiai pasirodo per 
■ radio, iš stoties WTEL. Vaiku- 
! čiai ir mergaitės gražiai moko
mi muzikos ant keletos instru
mentų panelės P. Ausevičiūtės. 
Tėvai, kurių vaikučiai myli mu
ziką ir turi gabumus, leiskite 
mokytis pas p-lę P. Ausevičiū- 

jtę, 2064 E. Stella St., Phila. 
| Girdėdami kas sekmadienis tų 
jaunų mokinių muzikos progra
mą, galime suprasti, kad jau 
kaikurie ir gerai muzikos ins- 

I trumentą valdo. Linksma ir 
smagu pasigerėti, kad lietuviai 
siekia ko nors aukštesnio. Lie-

I ka palinkėti p-lei Pranciškai 
Ausevičiūtei ir josios moki
niams laimingo pasisekimo atei
tyje.

.xx\vxx\%\xx\WAxx%VkXxxxxxwx^xxx\\xx\xxxxwM.vv'

■Jaunuolis Albertas Kernagis, 
Geras Patriotas

Jaunuolis. Albertas Kernagis.

TELEF. 4-112530QMAIN ST.

I

Norwich Grain Co.
Frederick B. Clover. vedėjas 
WIRTHMORE PAŠARAS

37 Water St. Telefonas 72 Norwich. Conn.

■■i. ■ ■> a ‘

Lehigh Petroleum Co.
Pristatytojai ESSO Produktų. Gazolinas. Aliejus motorinis 

Aliejus pečių šildymui ir “Essotane" gezas dėl gaminimo

Telefonas 1140 Thamesville Norwich, Conn.

X-A

GENERALIS OFISAS:

Troy Laundry Building
Bendri Mašininiai darbai ir taisymai visokios rūšies Mašinų

MACHINE SHOP

TELEFONAS 19 NORWICH. CONN.

The Stamford Trust Company
• *

Veikia kaipo Globėjas, Administratorius ir 
Įgaliotinis

Narys Federal Reserve System 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

STAMFORD, CONNECTICUT
T— ■ • - * < • >

Company
129 ATLANTIC ST. STAMFORD, CONN.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Norwięh Dairy
Pasteuryzuotas PIENAS — GRIETINĖ — Taipgi užlaiko $altą-košę 

švarų rūgusį Pieną

New London County 
Mutual Tire Insurance Co.

NORVVICH, CONNECTICUT

šimtmetinės Sukaktuvės



KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOtfELL, MASS. [mūsų parapijos kleboną į gar- 
! bės narius.

(

<
/

MIRĖ

Po sunkios operacijos Bosto
no ligoninėje mirė p-lė Ona Ju
revičiūtė. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis rūgs. 16 dieną.

MIR£

I Trečiadienį, rugsėjo 25 dieną 
' mirė sena šios kolonijos lietuvė 
Marcelė Barisienė. Paliko vyrą 
ir tris dukteris.

Moterų Sąjungos Vakarėlis

Moterų Sąjungos narės turėjo 
savo metinį “Sočiai” pas narę

SUSIŽIEDAVO

Adolfas Dirsa ir Anelė Žilio-
Teofilią Valentienę. Pasilinks- “ūtė rengiasi stoti į moterys- 

minusios, pasišnekučiavusios vi- 
sos linksmai išsiskirstė į na
mus.

Sugrįžo iš Rekolekcijų
Pereitą savaitę mūsų parapi

jos klebonas buvo vienai savai
tei išvykęs į vyskupijos semi-j 
nariją atlikti savo metines re
kolekcijas.

tę. Abu priklauso prie įvairių 
jaunimo organizacijų. Reikia 

' Adolfui tarti pagyrimo žodį, nes 
savo kukliame skony rado lietu- 

i vaitę už gyvenimo draugę.

Surado Varinį Katilėlį

Pereitą savaitę miesto teisme 
viena lietuvė moterėlė 
kėjo $100.00 pabaudos už viri
mą ir pardavinėjimą
shinės”. Kaip mums lietuviams 
gėda dėl panašių įvykių. Gėri
mo inspektoriai sakė, kad jie

šią tragediją Lovvel’io lietuvių 
kolonijose. Dvi pavyzdingos šei
mos pardavė savo sūnus len
kams. Abu jaunuoliu iš šimtų 
gražių ir pavyzdingų lietuvai
čių negalėjo surasti savo gyve
nimo draugės, bet turėjo vesti 
lenkes. Skaudžiausia, dalyvavau 
abiejų vestuvėse ir liūdniausiai 
reikėjo pergyventi, kuomet ma
tėsi. kaip visi lietuviai pradingo 
lenkų bangose. Visi lietuviai 
lenkškai kalbėjosi, dainavo len
kiškas dainas, ir keldami laimės 
linkėjimo taurę draug su len
kais, džiaugėsi, kad vis daugėje 
naujos lenkiškos šeimynos. Ka
da mes Lowellio lietuviai atsi
kratysime lenkų baudžiavos? 
Lietuviai tėvai pagimdė savo 
vaikelius lietuvių laimei, bet lie
tuviai šiose abiejose vestuvėse 
padėjo palaidoti du gražiu lie
tuviu lenkų patriotizmo kapinė
se. Skaudi ironija Lowellio lie
tuvių istorijoje.

užsimo-

“moon-
Įstojo į Šv. Kryžiaus Kolegiją ’ 
Mūsų kolonijos gabus sporti

ninkas Jonas Stanevičius gavo 
mokslo stipendiją į Holy Cross ilgiausius mėnesius saugojo šią
Kolegiją Worcesteryje. Linki- vietą, kol sugavo pardavinė- 
me Jonui aukštai laikyti lietu- jant svaigalus. Gaila, kad neuž- 
vių jaunuolių sportininkų var-1 dėjo $1000.00 bausmės, 
dą ir draug su Grigu ir Ašmens- 
ku pasižymėti sporto aikštėje.

Nauja Porelė

SUNKIAI SERGA

Jau kelinta savaitė po sunkios 
vidurių operacijos Šv. Juozapo 

Lowellio kolonijos jaunuolė ligoninėje serga Ignatius Bau-
Antanina Vilkišiūtė apsivedė su milą. Giminės ir dukrelė rimtai 
Petru Tutkum iš Dorchester, 
Mass. Kiek teko girdėti jaunoji 
porelė apsigyvens Dorchestery- 
je-

susirūpinę jo sveikatos likimu.

i

RENGIASI IŠVYKTI
Daugelis lietuvių vaikinų ir 

vedusių vyrų, kurie priklauso 
prie National Guards rengiasi 
išvykti į tarnybą.

Garbė Mūsų Kolonijai
Linksma išgirsti, kad Lietu

vių Darbininkų Seimas pakėlė 
mūsų kolonijos atsižymėjusį Į Baisi Tragedija ir Palaidojimas 
veikėją Vladą Paulauską ir Rašytojas šių žinių matė bai-

Kita Lietuvė Moteris Teisme
Neperseniausiai viena Lowel- 

lio lietuvė moteris atsidūrė teis
me už apgavimą savo giminai
čio. Vyro brolis buvo paskolinęs 
pinigų, nenorėdama skolą atly
ginti buvo patraukta į teismą. 
Vis tai mūsų “moonshinerkų” 
šposai, kurie juokina visą kolo
niją.

___________________ /

Nepaprastas Jubiliejus
Seniausi pionieriai šios kolo

nijos Ignatius ir Ona Kasteckai 
sulaukė savo auksinio jubilie
jaus moterystėje. Nekėlė jokio 
girtuokliavimo baliaus, bet su 
savo vaikais ir anūkais linksmai 
ir tykiai praleido savo jubilie
jaus dieną. Gavo nemaža bran- 
bių dovanų ir sveikinimų nuo 
visų savo giminių ir prietelių. 
Ona Kasteckienė yra nuolatinė 
bažnytinių draugijų rėmėja ir 
parapijos širdinga narė.

Žaslietis.

EDWARD F. SULLIVAN, Prez.

Hartford, Conn.130 Bellevue St.

New England Laundry
“Pilnas Skalbimas ir Valymas Sausai Hartforde” 

Įkurta 1891 m.

HARTFORD, CONN.

CLAPPJ TREAT, IHC

Hartford, Connecticut

DOVER BREWING COMPANY

441 445 Homestead St. Telef. 2-3153 Hartford, Conn.

Mechaninės Reikmenys. įrankiai Staklėms 

Sportiniai reikmenys

4 AMERICAN R0W TELEFONAS 2-4171

Hartford, Conn.

Pirmutinė šios rūsies krautuvė Hartforde

WASHINGTON, D.C.

Baudžia Ir Už Ką?
6

šių apylinkėje komunis
tas Vengalis Leonas, su
laukęs 37 metų amžiaus. 
Keistu sutapimu tą pačią 

j dieną ir tą pačią valandą 
Telšiuose miręs raudono
sios armijos karininkas.

— Vidaus reikalų minis
tras išleido įsakymą, kuris 
rodo, kaip sovietiškoje Lie
tuvoje varžoma asmens 
laisvė. Pagal šį įsakymą, 
pirmaeilių ir antraeilių 
miestų gyventojų kilnoji- 
muisi reguliuoti, tų miestų _
burmistrams pavesta nūs- nTipnna" 

i tatyti asmenų kategorijas wa»» įr du žydiški laikraš- 
ir asmenis, kuriems nėra;^aį Vilniuje dabar išeina 

I būtino reikalo gyventi ■ tokie laikraščiai: “Vilniaus 
miestuose. Tokie asmenys Balsas» “Prawda Wilens- 
turi arba visiškai išsikel- ; ka>; «Novaja žizn” (rusų 
dinri iš miestų arba bent kalbak “Vilner Emes” žy- 
is jų užimamų butų. Nusi- d kalba ir «Prawda Kom- 
zengusieji šiam įsakymui somolska„ lenkų kaIba ko. 
bus baudžiami areštu ligi munistiniam jaunimui.

— Vilniuje uždaryti šie 
laikraščiai: “Gazeta Co- 

, “Gazeta Ludo-

trijų mėnesių ar bauda li
gi 2.500 litų arba abiem 
šiom bausmėm kartu.

Jaučiasi kaip namie. — P-nia K. F. Boston, žmona 
Oxford Universiteto faculteto nario, su vaikučiais at
vyko Jungš Valst. ir apsistojo Yale facultete, kur link
smai pilsto arbatėlę savo vaikučiams.

— Iš Kauno gaunama ži
nių, kad sovietų okupan- 

, tai vėl stengiasi atnau jin- 
Kaune buvo kilęs gaisras.'ti buvusias cariškąsias 
Buvo užsidegę kai kurie Kauno tvirtoves. Kaunui 
vidaus įrengimai. Bravoro vėl virtus tvirtovės mies- 
darbininkai, panaudodami tu, daug lietuvių inteligen- 
bravore esančius specia- j tų “kariškais sumetimais” 
liūs gesintuvus ir kitas, išsiunčiami iš Kauno ir ga- 
gaisrui gesinti priemones, į benami Sovietų Rusijos 
gaisrą likvidavo dar prieš gilumon. Taip pat ypač lie- 
ugniagesių atvykimą.

I -----------------

“Ragučio” bravore

our President of the United Russia as having been under 
Statės of America to “freeze” duress and therefore illegal and 
the assets of the Republics of against the will of the inhabi- 
Estonia, Latvia and Lithuania tants of Estonia, Latvia, and 
and its agents in the United Lithuania who are by over- 
States of America until such helming majorities against 

Communism and its negation 
of those things which 
people hold sacred.

7. We wish to petition 
government to permit the
nister and Consuls of the Bal-

I

i

time as the independent Baltic 
Republics shall make disposi- 
tion of šame.

3. We extend our collective 
thanks to the President of the 
United Statės and the Secreta
ry of Statė for their unfailing tie Republic to perform their 
efforts in support of Democra- 
cy, not only with in the bound- 
aries of these United Statės, 
būt also of other republice of 
the world.

4. We endorse the action being

the

our 
Mi-

tuviai kraustosi iš geres
nių butų, kuriuose apgy- 

— Telšių žydų ligoninėje j vendinami raudonosios ar- 
miręs plačiai žinomas Tel- mijos karininkai.

• v

HARTFORD, CONN

BRYANT I CHAPMAN CO.
Pieniniai Produktai

Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė

255 Homestead Avė.

Sekmadienį, rūgs. 22 d. Bal
tijos - Amerikiečių draugija tu
rėjo savo pirmą susirinkimą p. 
Otto Beyed’s ūkyje.

Pirmiausia buvo tartasi eina
maisiais reikalais. Draugijos 
metinis . susirinkimas įvyks 
spalių mėnesį. Lietuvių sekcijos 
šių metų valdyba ši: John Rus- 
sell, M. D., profesiorius Katali
kų Universiteto, pirmininkas, 
p-nia Adelė Dirvelis Rossell, vi- 
ce - pirmininkas, L. J. Esunas. 
sekretorius - iždininkas. Sekcija 
priėmė rezoliuciją, kaipo pro
testą prieš Rusijos barbarišką 
žygį, kuriuo buvo okupuota 
Lietuvos valstybės.

Ponai Otto Beyeriai yra la
bai artimi Pabaltės valstybių 
draugai ir gerai asmeniškai 
šiuos kraštus pažįsta. Laike 
pietų daug padainuota Baltijos 
valstybių liaudies dainelių ir 
pagrota. Programą išpildė šie 
asmens: Liudwig Juht, Kari 
Lanys, Olly Kukepuu, Amanda 
Juth, Alexander Wesley, Vasi
liauskas ir Reino Luomą.

L. J. Esunas.

REZOLIUCIJA

appointed duties as heretofore 
and to have our dūly accredited 
American diplomatic represen- 
tatives in the Baltic region and 
Soviet Russia safeguard Ameri
can nationals and American

taken by representatives of our interests in the Baltic region. 
government against subversive1 8. We further petition the 

elements which tend to under- Government of the United 
būt also of other republic of Statės of America to ūse its 
our form of government in 
collusion with agents of foreign
>owers.

5. We protest vehemently 
against the illegal occupation 
of the Baltic Republic of Esto
nia, Latvia and Lithuania by 
Soviet Russia and trust that the 
government of the United 
Statės of America will refuse to 
recognize this illegal villation 
of the principles of internatio
nal law and humanitarian con- 
duet.

6. We consider the so called 
eleetions of July 14th lašt, con- 
dueted in the Baltic Republic 
under the supervision of the 
occupational army of Soviet

good office to restore the inde- 
pendence to this Republics of 
Estonia, Latvia and Lithuania 
and to aid its constituents as 
much as the international law 
and humanitarian principles 
will allow.

The president and secretary 
of The Baltic Society of Wa- 
shington, D. C. are hereby 
authorized to send this peti- 
tion - resolution to the Govern
ment of the United Statės, to 
the Baltic Legation in the Uni
ted Statės and to the press.

EUis Haucorth, President
Ladislaus J. Esunas, Secretary 

1661 Wisconsin Avė., N. W.
Washington, D. C.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

We. the members of The Bal- 
tic American Society of Wa- 
shington, D. C. and loyal Ame
rican citizens of Baltic and 
other origins. at a regular meet- 
ing held on Sunday, September 
22, 1940 hereby approve the 
following resolution and peti- 
tion to the United Statės Go- 
vemment:

1. We unanimously express 
our gratitude and appreciation 
for the protest lodged by this 
government against the acts 
of aggression by Soviet Russia 
against Finland, Estonia, Lat- 
via and Lithuania.

2. We endorse the action of

— Kaune esančių raudo
nosios armijos vadovybės 
šeimų vaikams įsteigta vi
durinė mokykla, kurios di
rektorium paskirtas Niko- 
laj Gridiuška, o Šančiuose 
pradeda veikti nepilna vi
durinė mokykla, kurios di
rektorium paskirta Marija 
Nikolajevna Solovjovą.

— Finansų ministras iš
leido įsakymą, kad Kauno 
nebaigtų statyti gyvena
mų namų savininkai 
valdytojai
statybos darbus tęsti ir 
užbaigti. Neturintiems lė
šų, būsianti duodama pas
kola iš valdžios iždo per

ar
įpareigojami

MM

nuožiūra gali būti išdėsty
tas ligi 10 metų.

Telefonas 2-0264

Hartford, Conn.

Olds & Whipple, Ine.

Išdirbėjai geros rūšies trąšų — Sėklos — Dažai — ūkiniai įrankiai

Telefonas 2380

Norwich, Conn.

164-166-168 Statė St. Hartford, Conn.

SEARS - ROEBUCK COMPANY
Skelbia atidarymą naujos krautuvės skyriaus dėl 
užsakymų ir patogumo mūsų pirkėjams Norwich

35 Franklin St.

John Hansen & Co.

BALDAI — DIVONAI — PEČIAI

Telefonas 2-8723 Hartford, Conn.

LEE AND OSGOOD CO.

Sankrovininkai ir Retaileriai — Vaistininkai 
Vaistai, Chemikalijos, Aliejai, Dažai ir tt.

131 Main St. Telefonas 3291 Norwich, Conn.

Retail Telefonas 3292
— Rašybos reformos ko

misijos pirmininkas švie
timo viceministras Žiugž
da atskleidė kelias paslap
tis apie rengiamą rašybos 
reformą, žodžių viduryje 
numatoma nežymėti bal
sių ilgumo, pav., žodis “ne
žymėti” turėsiąs būti ra
šomas “nežimeti”. žodžiai, 
kaip “rugiapiūtė”, būsią 
rašomi su “j”, žodžiai “kur 
kas”, “kai kas”, “kažin 
kas” būsią rašomi sky- 

i rium. Neigiamasis prieš- 
' dėlis “ne” taip pat numa-

i
i

miesto burmistrą. Už pas- toma rašyti drauge, pav 
kolą reikės mokėti 5%, o 
grąžinimas burmistro

•>

“negerai”, “netaip”, “ne
linksmas” ir tt.

M

U. S. Finishing Company
Dažymas — Spausdinimas — Užbaigimas

Audžiamosios medžiagos

GREENVILLE NORVVICH, CONN.
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ZINUTĖS

Rūgs. 28 d., apsivedė Juozą-

Šarnelis. Išsigėrę pradėjo sirgti 
ir važiuoti miesto ligoninėn. 
Ten Jonas Šarnelis pirmas mirė.

pas Kleinotas su Aldona Mar- nigs. 26 d., 4 vai. ryte. Tuoj poi 
makaite, gyv. 85 Baxter St. Liu- J° mirė 

dijo Liudvikas Ramoška ir Ge
novaitė Turnavičiūtė.

I ir Juozas Maciulevi
čius. Apie 9 valandą mirė Ur
šulė, 32 metų. Rūgs. 27 d. 2 v.

i ryte mirė ir pats gaspadorius 
Rūgs. 29 d., Vincentas Juške- Stanislovas Maciulevičius 43 m. 

vičius apsivedė su Bronislava Stanislovas pragyveno 28 
Daugirdaite, gyv. 23 Dorchester metus Amerikoje, Uršulė, 18 
St. Liudytojais buvo Pranas Lu- metų. Abu yra iš Ząslių parapi- 
košius ir Petronėlė Normuntai- jos. Paliko tris mergaites, 
tė.

I

NUO GĖRIMO MIRĖ
4 LIETUVIAI

Rūgs. 25 d. Stanislovo Maciu
levičiaus namuose, 305 Bolton 
St., gėrė jis, jo žmona Uršulė 
(Mickaitė), jo dėdė Juozapas 
Maciulevičius ir draugas Jonas

DAKTARAI
-

Šarnelis paėjo iš Žemaitijos. 
Ten paliko brolį.

Visi 4 ligoniai ligoninėje priė
mė paskutinius Katalikų Baž
nyčios sakramentus.

Stanislovas ir Uršulė Mačiu- 
levičiai ir Jonas Šarnelis tapo 
palaidoti iš Šv. Petro par. baž
nyčios, rūgs. 30 d., Naujos Kal
varijos kapuose.

Melskimės už gyvus ir miru- 
■ sius

Long Island geležinkelio stoty Manhattan policija rado ryšulį su 
rankena, kuris buvo įtartinas. Jie panaudojo fleuroscope ir surado, kad 
jame yra laikrodis ir skarmalai. Šiame vaizde ir matosi to ryšulio vaizda- 
das. Atsargumas gėdos nedaro. Kartais panašiuose ryšuliuose randamos 
pragaro mašinos — bombos.

vadų peštynėmis, 
narni sąryšiečiai.

Komitetas čia pat iškėlė ko- ’ reiškimą, 
munistų klausimą ir juos pas
merkė, nusitardami veikti viso
kiais būdais prieš juos, skelbda
mi boikotą nevien komunistams, 
bet ir jų simpatizatoriams. Tuo 
reikalu komitetas turės susirin
kimus ir nusitars veikimo kryp- Į 
t j. Ypatingai buvo spausta, kad 
ant Broadsvay yra komunis-1 
tuojančių biznierių, kuriuos 
reikia aplenkti ir jiems biznio 
neduoti. Rap.

IŠVYKO ATOSTOGŲ

pas panelę Evą Macaitę, Telefo
nas Šou 4073, taipgi pas Oną 
Sinkevičiūtę, Šou. 0769. Jos ma
loniai patarnaus ir nurodys bi
lietų reikalu visas reikalingas 
žinias.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius 

517 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

Spalių 3 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, 4 vai. p. p., ir 7:30 v. v. 
bus klausomos išpažintys prieš 
pirmą mėnesio penktadienį.

Rūgs. 28 d., Marianapolio Ko
legijos studentai žaidė fotbolą 
su Bostono Kolegijos jaunuoju 
fotbolo rateliu tos kolegijos 
darže. Mūsiškiai nieko nelaimė
jo. Eaglets gavo tik 6. Reiškia, 
kad žaidimas buvo gyvas. Svei-Į 
kintini Marianapoliečiai su jų tinkamai darbuotei.

nesidėti į bendrą komitetą, ir 
nesiųsti atstovų. Čia pat p. A. 
F. Kneižys pareikalavęs pirmi
ninko, kad jis tą savo pareiški
mą atšauktų, nes tuo įžeidė ne
vien kleboną, bet ir katalikus. 
Bet p. Matejoška po sunkios są
žinės kovos leidosi su katalikais 
nesiskaityti. Čia pat paprašęs 

. balso, šalimais sėdintis komite- 
] to raštininkas p. Ivaška meta 
kartų priekaištą p. Matejoškai, 
kad nonsensas primesti kun. 
Virmauskiui kokį nors konfis- 

! kavimą, nes štai mes siuntėme 
! laiškus ir Susivienijimo kuo- 
! poms ir kitoms draugijoms, ku-

Tsl. TROwbrldge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

(VAIRŪS skelbimai

GREYHOUND

UJ0IIDERLRI1D

matyt, nepatenkinti savo centro Augustinas Godelis, Jonas 
ir taip vadi- Unikas ir Vytautas Kon

dratavičius atsiuntė pa- 
kad Viekšnių 

valsčiaus žemės ūkio komi
sija juos sujungė į vieną 
kolchozą. “Ūkininko Pata
rėjas” naiviai klausia ko
misijos, ar ji nežinanti, 
kad bet koks prievartavi
mas esąs draudžiamas?

Ona Sedauskaitė, kilusi 
iš Setenių kaimo, Krekena
vos valse., valdė kartu su 
seseria 3 ha žemės. Nega
lėdama iš tos žemės pra
gyventi, išėjusi į miestą 
tarnauti. Dabar tikėjosi 
gauti žemės. Vietoj to ir 
tas pats sklypelis esąs pa
imtas į žemės fondą.

Gilvyčio dv., Padubysio 
vaisė., vėluojasi su javų 
valymu. Pav., motiejukai 
liko nenupiauti laiku, ru
gių kirtimas buvo suvėluo
tas ir dabar vėluojama su 
kitų javų kirtimu ir vėluo
ja su žemės 
žiemkenčiams. Neišvežtas 
mėšlas ir dar 
pūdymas. Laikraštis tuo 
kažkodėl kaltina buvusį 
dvaro savininką Girdvainį. 
Bet kuo gi jis kaltas, jeigu 
iš jo žemė atimta?

Adv. Jonas Grigalius su savo 
žmona išvyko atostogų į tolimus 
pietus, į New Orleans. Jis rašo, 
kad šiuo metu ten dar labai 
karšta, net apie 90 laipsnių šili
mos. Linkime jam ir jo žmonai 
linksmų atostogų.

racija ir tuomi remdamiesi nu
taria susiorganizuoti, nes jie e- 
są neorganizuoti ir nesilaiko 
savo centrų.

Vyksta komiteto vardo klau
simas. p. Michelsonas pasiūlo— 
“Bostono komitetas kovai už 
Lietuvos nepriklausomybę“, p. 
Matejoškai, matyt, norėjosi pa
sirodyt, su savo sumanymais ir 
pademonstruot ką galįs. Jis siū
lo. bent tris komitetui užvar- 
dymus, bet p. Michelsonas įsiki
šo debatuoti ir jį vis sukerta, 
kad nevykusios. Tuomet p. Ma
te joška palenkia galvą ir sako: 
“Mat korespondentas redakto
riaus negali pralenkti”.

Į komitetą išrinkta dvylika 
asmenų: p. Michelsonas, p. Ma- 
tejoška, p. Ivaška, p. Krukonis, 

’ p. dr. Kapočius ir k.
Atrodė, kad komitetą sudarė 

socialistai, tautininkai, kurie,

IŠVYKO NEW YORKAN

šeštadienį, rugsėjo 28, š. m„ 
vidunaktiniu traukiniu išvyko 
p. Antanas F. Kneižys, 
ninko” redaktorius,
Yorką. kur turi svarbų susirin
kimą. Grįšiąs antradienį, spalių 
1 d.

“Darbi- 
į New

•>

paruošimu

nesuartas
--------------------------- f

Į Spalių 6 d., 2 vai. p. p., Muni- 
! cipal Salėje, įvyks. Federacijos 
skyriaus vadovybėje, lietuvių

■ masinis susirinkimas. Kalbėto
jai nušvies Lietuvoje blogą pa- 

il" Į dėtį ir nuties veiklos pamatus, rios prie Federacijos skyriaus
. Jų tarpe į nepriklauso, o vienok ir jų nėra 

nei atstovų, nei pranešimų...
Vyksta komiteto organizavi

mo klausimas. Atstovai viens i 
po kito iš pašelpinių draugijų; 
atėję pareiškia, kad jie norėtų 
žinoti, kokiais pagrindais komi
tetas norima organizuoti, nes 
jie turi instrukcijas iš draugijų, 
kad nei vieno cento iš iždų ne
gali duoti. Taigi jeigu būtų koks 
nors piniginis reikalas, duoklės 
ar tam panašiai koki mokesčiai, 
tai mes negalime nieko prižadė
ti. Taipgi, 
kad jie atvykę tik pasiklausyti 
ir sugrįžęs pranešti draugijai in
formacijas. Tuo klausimu ir pa
sisakoma. kad jokių mokesčių, 
jokių pinigų iš draugijų nebus 
reikalaujama.

Vyksta įvairūs pranešimai bei 
pasiūlymai būsimam komitetui, 
čia p. Michelsonas siūlo kelis siskundžia, kad jis kaipo 
punktus jo paruoštą kaip ir vei- batsiuvis komisijos prašęs, 
kimo konstituciją. Jį remia p. i jo nuomojamą 60 arų ploto 
TZ ■__ • _• - ____ • ■ ___„1-1________ i:i-4.;__ U-l

nauju vad“ Vytaut“ Anoniu. | bus Kvas Mykolas Urbonavi- 
” ’ teafcej0, ] čius. MIC., kun. dr. Kazimieras

Jonas Vai-

Ateity jų žaidimai, l 
sutrauks visos apylinkės lietu-! 
vius. Gaila, kad to nepadarė iš 
karto. —

Lietuvą Gelbėti

Urbonavičius, kun. 
itekūnas, Providence darbuoto
jas, klebonas. Šv. Petro parapi
jos choristai patieks dainelių.

Rūgs. 29 d.,
Koncerto įžangos bilietų pasiė-; M0TERy SĄ-GOS KUO-

LDS 1-MOS KUOPOS 
FOTOGRAFIJOS

LDS 1-ma kuopa nusifotogra
favus prie Šv. Petro par. baž
nyčios, pagamino keletą foto- 
grafiškų kopijų. Kaikurie na
riai dar neįsigijo, tai prašome 
ateiti į “Darbininko” ofisą ir į- 
sigyti. Liko tik kelios. Narys.

ĮVAIRŪS skelbimai
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 Broadway So. Boston, Mase.Žemės Reforma Pavergtoje 
Lietuvoje

mė darbuotojai šių kolonijų: — 
So. Bostono, Cambridge. Lowel- 
lio, Norwoodo ir Providence. įvykg antradienį> spalių 
Brocktoniečiai ir Westfieldie- g m , bažnytinėje salėje, 
čiai yra pirmiau pasiėmę. Kon-;w> 5th gt gQ Bostone, 
certo reikalu prasideda kolom-1 Kviečiamos visos narės da- 
jose didelis bruzdėjimas. nes'lyvauti Valdyba,
tėvynės šelpimo reikalas būti
nas.

Koncerto bilietų galima gauti 
pirmadieniais vakare pas p. Pet- i 
rą Vervecką, 908 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. Telefonas — 
2578 ir sekmadieniais po 11 vai. į 
šv. mišių, bažnytinėje, Šv. Pet-

.. , — . Hią 3.LS113.DKC
ro parapijos saleje, oth St. pas' .

„ „ . « /Nuo anksčiau
p. Petrą Veracką. Galima gauti L . .. .
, , , T . tui susidarius
bilietų reikalu informacijas ir ____  užėmus vietas 

sirinkimas.
joška įžanginiu žodžiu paskel- 
bia, kad laikąs susirinkimą ati
darytu. Vyksta tikrinimas drau
gijų atstovų bei mandatų iš ku
rių draugijų ir 
Paaiškėjo, kad 
46 draugijų bei 
kiman atsiuntė 
pie tuzinas. 
Matejoška, 
ant sąžinės, pradeda spaviedo- 

( tis ir griekus siųsti vietinio Fe
deracijos skyriaus adresu. Anot 
jo buvę taip: kuomet buvo pa
gaminti laiškai draugijoms, tai 
buvo ir visoms Federacijos sky
riaus 
vams 
riaus 
vyko 
befpo diskusijų 
kunigas Virmauskis 
vęs ir per tai visos katalikiškos 
draugijos savo atstovų nesiuntė 
į šį susirinkimą. Čia Antanas F. 
Kneižys, paprašęs balso, pa
klausė iš kur žino pirmininkas, 
kad kunigas Virmauskis laiškus 
konfiskavęs, juk pats pirminin- 

' kas pasakei, kad skyriaus raš- 
' tininkas įteikė draugijų atsto
vams laiškus ir buvę tuo klau
simu diskusijos? Čia pirminin-

• kas Matejoška susikonfuzino ir 
turėjo rasti išeitį, nežiūrint, 

j kad ir išduotų savo artimo jam 
’ pasitarnavimą.
į taip sakęs skyriaus raštininkas, vauja tokių draugijų, kurios tu- 
' kad Federacijos skyrius nutarė’ retų kokius nors ryšius su Fede-

VALGOMOJI! DAIKTO KRAUTUVES
•keikiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
7S8 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R |

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

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

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES 1 KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass.

Telef. ŠOU 0346

POS SUSIRINKIMAS

'• x XXX

Bostono Komitetas

Juozas M. Dilis
— Apie šiuo metu sovie-

Ketvirtadienį, rūgs. 26, š. 
Lietuvių Piliečių klubo salėje. 
So. Bostone įvyko draugijų ats
tovų susirinkimas. Į susirinki- 

apie 30 asmenų, 
laikinam komite- 
jo prezidiumui 

atidaromas ir su-
Pirmininkas Mate-

komisijos pirmininku Juo
zu Lukausku ir komisijos 
nariais: Stasiu Seilėnu,
Motiejų Kvilavičium ir Mi
ku Pakštu, kad jie girtuok
liauja ir neteisingai skirs
to žemę, pirmoje eilėje 
stengdamiesi aprūpinti sa
vo gimines. Pav., Teof. Bo
čius turi du sklypelius prie 
miestelio ir jam dar pridė
jo 2 ha. Komisijos pirmi
ninko Lukausko svainiui 

Krukonis, gi jo pasiūlymui prie- žemės sklypą palikti arba1 Bogeriui pridėjo 5 ha su 
šinasi p. Gegužis. Tautininkų 
grupių atstovai laikosi pasyviai, 
p. Antanas F. Kneižys, paprašęs 
balso, daro katalikų nusistaty
mo pareiškimą. Jis praneša, kad 
Amerikos Lietuvių R. K. Fede
racijos Taryba Pittsburge įkū
rė Lietuvai Gelbėti Fondą, ku
rio svarbiausias tikslas remti 
tautos žygius atgauti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Kadangi katalikų Centras pasi- 
sakė veikti ta kryptimi, taigi ir 
mes kolonijose Federacijos sky
riai su tomis draugijomis, ku
rios priklauso arba pritaria Fe
deracijai irgi veiks Lietuvos 
Gelbėjimo reikalui savo sky
riuose. Taip esą pasisakę ir tau
tininkų organizacijos veikti at
skirai. tik dėl labai aukštos po
litikos, kuri yra reikalinga, 
kaip pavyzdžiui memorandumo, 
ar tam panašiai pasisakymo dėl 

I Lietuvos Nepriklausomybės at-
■ statymo sudaryta po tris atsto-
■ vus iš šalių bendra taryba. Ta
I
. taryba jokių bendrų komitetų 
neorganizuoja kolonijose, bet 
jeigu kur susiorganizuotų jų ne
smerkia. Taigi ir šiandien jeigu nekreipsiąs dėmesio į pa- 
katalikų Federacijos draugijų 
atstovų šiame - susirinkime nė- 

' ra, tai reiškia, kad jie laikosi 
savo Federacijos Centro patvar
kymo.

J Čia paaiški. kad susirinkusie- 

Sako, kad jam ji atstovai, nei vienas neatsto-

m.,

kas atstovauja, 
iš kviestų apie 
kuopų susirin- 
atstovus tik a-

Čia pirmininkas 
turėdamas kaž-ką

draugijoms bei jų atsto- 
įteikti laiškai per sky- 
raštininką, kuomet į- 
skyriaus susirinkimas, 

tuos laiškus 
konfiska-

kaikurie pareiškia, tiškoje Lietuvoje vykdomą 
žemės reformą “Ūkininko 
Patarėjas” 35-tame nume
ryje pateikia tokių žinių:

Gyventojai nusiskundžia 
Kėdainių apskr. Josvainių 
vale, žemės ūkio komisijos 
neteisingu žemės paskirs
tymu: Elijošius Zyvas nu-

duoti kitą, bet jo prašymą trobesiais. Bogeris yra bat- 
komisija atmetė. Tuo tar- siuvis ir jis turėjo 2 ha že- 
pu komisijos narys Benja- mes. Gauta žinių, kad ko- 
minas Voksas aprūpino že-misijos pirmininkas Lu- 
me savo brolį, Dovydą kauskas ir narys Kvilavi- 

■Voksą, smulkų prekybi-; čius su valsčiaus viršaičiu 
ninką, 1 ha žemės. Taip pat Naujaliu ir k. buvo užėjęs 
0,5 ha žemės paskyrė savo pas jį į kepyklą ir ten gir- 
dėdei mūrininkui. Komisi-ituokliavo. Psaneckis sako, 
jos narys Benjaminas Vok- kad piliečiai Naujalis, Ša
šas stengiasi aprūpinti že- palas ir Moseika “fundijo” 
me pirmoj eilėj savo gimi- komisijai už tai, kad vyk- 
nes. (Kokios tautybės yra dant žemės reformą jie ne
savo tarpe susipykęs Zyvas būtų nuskriausti. Praneša, 
ir Voksas, kurie nepasida- kad Balbieriškio vaisė, že-

I

Laikrodininkas
Parduodu Įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus. 1

u

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengftjaa 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaltiiavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS filOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS

Gyven. vieta: 83S Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

liną lietuvių ūkininkų že- mes ūkio komisija per die- ’ 
me, aiškinti nereikalin- ną aplanko restoraną po
ga!). ; kelis kartus.

Josvainių m. gyventojai] Trakų apskr. žemės ūkio 
Pranas Staškevičius ir An- komisijos pirmininkas La- 
tanas Vaivada parodo, kad pinskas Jonas už nesuge- 
komisijos narys Aleksas bėjimą vesti darbo, gir- 
Vulkauskas duoda žemės Į tuokliavimą, davinėjimą 
tiems, kurie turi po 5—6 neaiškiems asmenims vei- 
ha, o kurie turi mažiau, tai kti politinių vadovų vardu 
su tais visai nekalba, arba ir tt. pašalintas iš einamų- 
jei kalba, tai jiems ątsako, i jų pareigų, 
kam norėsiu, tam žemės 
duosiąs. Taip pat Al.- Vul- 
kauskas pasakė, kad jis

L

Turi Notaro Teises 

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

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir N akt). 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.

duotus skundus dėl netei
singo paskirstymo. Be to, 
A. Vulkausku nusiskun
džia kaipo girtuokliaujan
čiu.

Marijampolės apskr. Bal
bieriškio vaisė, gyventojai 
Juozas Leonas, Stasys Vai
čiūnas ir kiti nusiskundžia

Vilkaviškio apskr. iš Si-į 
monėliškių dvaro gauna- i 
ma nusiskundimų, kad dėl 
darbo disciplinos stokos i 
derliaus nuėmimas, rudens 
sėjos paruošimas, gyvulių, 
priežiūra labai šlubuoja. į 
Dėl to dvaras einąs prie; 
bankroto. I

Viekšnių valse. Žibų, 
Stočkų ir Meškelių kaimų 
ūkininkai: Kontrina Venc
kienė, Antanas Daukša,

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. ZaletskM 
Grabo r* n-i ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nokt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 081$
Tel. ŠOU Boston 2509
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y. ir sunaudojo saviems tikslams, 

o apvogtasis negali net kreiptis 
į teismą, kad vagį nubaudus, 
nes tas vagis yra viešai žino
mas. Tai demokratija, kurią 
skelbia komunistai 
balsis yra: “kas 
ir mano, bet kas 
tiktai mano”.

Lietuviai Parsidavėliai Sklei
džia Komunizmo Nuodus

Rugsėjo 13 d., Gedimino (gai
la, kad šmeižia kunigaikščio 
vardą) svetainėje, kokio tai 
Lietuvių - Amerikiečių klubo 
sv-engtose prakalbose, kuriose, 
pirmininkavo Petras Bugailiš-Į Rugsėjo 15 d., 
kis, kalbėjo oficialus Stalino 
uždėtas komisaras lietuvių ko
munistų laikraščiams Ameriko
je Rubinas Matusevičius.

Dalyvavusieji tose prakalbose 
praneša,

ir kurių o- 
tavo, tai yra 
mano tai jau

vietinėje ang
lų spaudoje pasirodė žinutė, 
kad kalbėjęs kokis tai žurna
listas Jonas Matusevičius (tur 
būt gėdinasi pasiduoti svetim
taučiams tikruoju Rubino var-

į

kad apart šmeižtų du) ir pasakęs, kad Lietuvoje 
prieš Smetoną nieko daugiau ir dabar yra tikra liuosybė (ba- 
negirdėjo, o į duotą klausimą, dauti) žmonėms, ir kad visas 
kas atsitiks su Lietuvos pasko- ; ekonominis tos šalies gyveni- 
los bonais, kurių daugelis turi,Įmas Sovietų Sąjungoje padarys 
tai komisaras atsakęs, kad 
“buržujai juos ■ pardavinėjo ir' 
sunaudojo, lai tie patys ponai 
ir atmoka”. Reiškia lyg vagis 
įsiveržęs pavogė svetimą turtą

spin-

Dr. J. J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

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

odos ligų.

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

ir 
ir

tokią pažangą kokios pirma 
Lietuvos žmonės nematė. Tokio 
melo tai tikrai dar žmonės ne
matė. Laikraštis taipgi prane- 

■ šė, kad pirmininkas Lietuvių- 
! Amerikiečių klubo, pirminin- 
: kaudamas prakalbose, savo į- 
t

žanginėje kalboje agitavęs atei- 
i nančiais rinkimais paduoti sa
vo balsus už Roosevelt’ą. Reiš
kia bijo atidengti savo tikrąjį 

i veidą ir nešasi Amerikos pat
riotais, agituodami remti pre- 

: zidento kandidatūrą, o kalbėto- 
i jus kviečia, kurie yra tiesiog 
| priešingi demokratiškiems rin-

HOVARD JOHNSON'S

POST ROAD FAIRFIELD, CONN.

Mūsų garsūs pietūs skaniai sutaisyti, kasdieną

LEVIN & SONS

Bridgeport, Connecticut

vILLIAM PETER BREVING CORP.

Sankrovoms pristatytojai plumbierinių reikmenų, 
dėl apšildymo ir skardos. — Oro Reguliacija, 

Reikmenys Aliejiniams apšildymams, Boilerai, 
Radiatorai, ir kiti įvairūs tos rūšies dalykai.

310 East Washington Avė. Telefonas 5-5151 
Bridgeport, Connecticut

t^PRIDGąfORT, CONNECTICUT!/I trish he would * įjo * back to'geistina, kad daugiau atsirastų 
Russia and live there. Būt would tų žmonių, kurie nušviestų tik- 
he? Ųithuania may now be rąjį Lietuvių nusistatymą ir 
showing an industrial and parodytų tam 1 nuošimčiui Lie- 
agricultural uptrend, as he tuvos išgamų, kurie net bijo 
says. I wouldn’t know. Will dabartiniu laiku parodyti savo 
they be able to retain their tikrąjį komunistinį veidą, kad 

(the oldest in the jie negali visuomet pranešdinė- 
cul- ti melus ir skleisti tarpe Ameri

kiečių Stalino siunčiamus nuo
dus, komunizmą.

Apart gausių aukų ir pasi
šventimo atgauti Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę, yra rei
kalinga tvirta propaganda. A. 
L. R. K. Federacija tą darbą 
pradėjo, būtų gerai, kad visi 
skyriai tos garbingos organi
zacijos stotų į darbą petys-pe- 
tin. Prašymai nieko negelbės 
dabar ir yra reikalinga gerai 
organizuota kova, kova reika
lauja didelio pasišventimo ir 
gausių aukų. Todėl į darbą vėl 
tėvynės sūnūs, kad atgautum' 
laisvę tėvynei! Vyturys

The Lindųuist Hardware Company
Sankrovininkai ir Retaileriai pristatytojai — statybinės medžiagos ir

Dažų — Aliejų — ir kitų dalykų.

383-385 Fairfield Avė. — 256-258 Cannon St. Telef. 4-2174 Bridgeport, Ct.

kūnams ir netiki į demokratiš
ką šalies tvarką, ir jeigu įsteng
tų, tai vandenio šaukšte pas
kandintų šios šalies tvarką ir 
demokratinę valdžios formą ir 
uždėtų Stalino retežius, nuo 
kurių ir patsai pirmininkas
bėgtų kur tiktai akys neša, kad i language 
pasišalintų nuo komunistinės 
laisvės.

Kų Sako Lietuviai
To paties laikraščio skiltyse; 

tiktai ne žinių skyriuje ( nes 
lietuviams vietinė geltonoji 
spauda nenori duoti vietos ži
nioms ), bet skaitytojų laiškų, į 
skyriuje, tilpo Lietuvos patrio-! 
to atsakimas, kurį ištisai čia 
paduodu, atsiprašydamas De
mocrat & Chronicle už persi- 
spausdinimą to laiško. “DON’T 
LIKĘ RUSSIAN BEAR. Edi- 
tor Democrat & Chronicle: No- i 
ticed in Sunday’s Democrat & 
Chronicle of Sep. 15th, in Sec- 
tion C, page 2, column 5, about 
incident of Lithuanian meeting 
held at 575 Joseph Avė., on 
Sept. 13th lašt, claiming that> 
Lithuanian people are satisfied 
with Russian occupation of 
their country.

They are living here and al- 
ways acting against their 
mother country in Europe and 
“make believe” fighting for 
poor working men’s rights here 
in America. They call present 
Russian regime a “paradise”, 
būt not one of them is willing 
to go and reside in said para
dise.

The Lithuanian people in 
Europe and here in the United 
Statės love the Russian occu
pation of Lithuania, as they 
love malaria, smallpox or chole
ra. The population of Lithuania 
consists of 90 per cent farmers 
and hard working people. Du- 
ring the lašt 20 years they 
made very great progress by 
agricultural and cattle raising 
and dairy produets: that’s what 
made 
sore; 
such neighbors as 
Latvia, Lithuania and Finland, 
because all he knows is to 
promise five-year plan, another 
and third and fourth five-year 
plan and at lašt in reality 
accomplishes nothing.

We Lithunians in United 
Statės amounting to 800,000 are 
all of one idea, that Russian 
Bear will not murder forever 
other small nations; time will 
come, that he will be in place, 
where he belongs.

Once again, let American pu
blic know that Lithuanian 
entire population in Europe and 

:99 per cent of them in United 
Statės are of šame thought, 
that at present time their mo
ther country is in 
tyrant’s hands. We 
God to save our dear 
from entire destruction”.

Labai gražus Lietuvos patrio
to išsireiškimas, nors nepilnas, 
bet žinant aplinkybes, 
nės spaudos geriau 
tikėtis, nors jis tilpo ir ne žinių 
skyriuje, tie skaitytojų laiškai 
yra gausiai skaitomi ir žmonės 
interesuojasi jais, todėl dalinai 
vietiniai gyventojai yra pasiek
ti ir gavo teisingų informacijų 
apie tikrąją padėtį ir klaidingus 
žydelio su lietuviška pravarde 
išsireiškimus.

Kitas toks pat laiškutis vie
tiniame vakariniame laikraš
tyje iš rugsėjo 24 d., rašytas 
čia gimusio ir augusio jaunuo
lio, kuris savo tėvų žemės nėra 
matęs. Edward Valeška, rašo 
sekančiai: “LITHUANIA’S
PLIGHT”— “Editor The Times- 
Union: Recently John Matuse
vičius a Lithuanian joumalist, 
in a leeture here expressed his 
opinion that Lithuania was bet- 
ter off under Russian rule.

world, next to Sanskrit), 
ture and religion, under the 
red rule? I doubt it.

Lithuania, I believe, could 
have done very well without 
her big neighbors’ help. She 
was becoming more modern as 
the years rolled by. Her people 
were happy.

Every true Lithuanian’s heart 
bled when news came of the 
absorption by Russia. It is 
their fervent prayer that some 
day Lithuania may again be 
independent”.

Teisingai pasakyta ir būtų

BRIDGEPORT, CONN.

THE CENTERLESS GRINDIM CO., IHC

Išdirbėjai visokių mašininių reikmenų: špūlių, 
šrubų, dantuotų ratukų ir k.

19 Staples St. Telefonas 5-2189
Bridgeport, Connecticut

I

Northem Russian Bear 
he could not look on 

Estonia,

THE MITCHELL DAIRY COMPANY
5 Laboratorijiniai Kontroliuojama Pieno Produktai 

Dėl pristatymo šaukite 4-3161

Trumbull ir Milford gali šaukti: Enterprise 3150

The Schvverdtle Stamp Company
Įkurta 1879 m. — Išdirbėjai metalinių ir guminių antspaudų 

Taipgi išdirbame įvairius Plytose atžymėjimus

39 ir 45 Cannon St. Telef. 5-6974 Bridgeport, Conn. Jį

PARSONS BROTHERS
745 North Avė.

ROCKVILLE. CONN.

Bridgeport, Conn.

THE GRANT MANUFACTURING S
MACHINE COMPANY

Plumieriniai ir apšildymo reikmenys 
Išdirbėjai reikmenų dėl Gazolino ir Alyvos ir tt.

CHARLES J. BORG

BRIDGEPORT, CONNECTICUT

Bridgeport Brass
Įkurtas 1865

GERESNIS ŽALVARIS DfiL DABARTINIŲ

METODŲ PRODUKCIJOS

21-37 East Washington Avė. Tel. 5-2131 

Bridgeport, Connecticut

HARTFORD CONNECTICUT TRUST COMPAHY

Kiekvienas bankinio patarnavimo skyrius

Rockville Skyrius: 5 ELM ST., Rockville, Conn.

Stotie and Gamble, Ine.
3 Parduodam ir Mandagiai patamaujam — DODGE — PLYMOUTH 

Taisome įvairius Automobilius ir Trokus

50 Ward St. Telefonas 1131 Rockville, Conn.

Telefonas 6-0883

Alaus Išdirbykla
PETER’S ALUS VISOKIOS RŪŠIES

415 North Avė.

i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

THE SAVINGS BANK OF ROCKVILLE
Inkorporuotas 1858

774 East Main St. Tel. 4-1192

Bridgeport, Connecticut

Narys Mutual Savings Bank 
Centrai Fund, Ine., of Connecticut

25 Park St. Rockville, Conn.

Russian 
all pray 
republic

iš vieti- 
negalime

i

90 Silliman Avė. Telefonas 3-3732

Bridgeport, Connecticut

The J. D. Johnson Co., Ine.

Išdirbėjai ir Sankrovininkai, Pristatytojai Plumbierinių reikmenų ir šildymo

277-281 Water St. Telefonas 4-4169—4-4160 Bridgeport, Conn.

THE LACY MANUFACTURING CO.
INKORPORATED

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

i 
i!
i
i

Inžinieriai, Technikai ir išdirbėjai įvairių geležinių 
reikmenų ir formų. Patyrę gamintojai įvairių 

smulkių sudėtinių dalių.
715 Union Avė. Telefonas 4-2698 j

Bridgeport, Connecticut

Louis P. Fitzgerald Sales & Service, Ine.
Gražūs Fordo Automobiliai, Trokai

71 Brooklyn St. Telefonas 529 Rockville, Conn.

KOMPLIMENTAI NUO

M. T. Stevens And Sons Co

HOCKANUM MILLS

Rockville, Connecticut
A/

-


