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“Niekas negali nupulti taip 
žemai, kad galima būtų pa
abejoti apie jo atsikėlimą”. 

O. Zelong.

Nusimena tik silpnos va
lios žmogus. Nėra gyveni
mo kliūčių, kurių negalėtų 
žmogus nugalėti, bent vi
diniai atsparus pasilikti. Į 
Žmogui galima laisvę a-Į 
timti, jį retežiais sukaus-j 
tyti, bet kas gali suvaržyti 
žmogaus sielą, jo vidinį gy
venimą, jo mintis ir troš
kimus? Niekas. Nusimini-j 
mas užvaldo dažnai žmo
gų žemai nupuolusį, nusi
kaltusį, bet ir tragiškiau
sioje dvasinėje būklėje be
esant nusiminimui ne vie
ta. Reikia žinoti pasak O. 
Zelongo, kad “niekas nega
li nupulti taip žemai, jog 
galima būtų paabejoti apie 
jo atsikėlimą”.

Hagiografija duoda daug|”~{t“^»’ 
pavyzdžių iš šventųjų gy- Pi jus įį 
venimo, kada žemiausiai ir 
sunkiausiai nupuolę žmo-
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Popiežius Pasmerkė 
Tvirkinančias Madas

kalbą apie 
ir šlykščias

moterų pa-

Roma, Italija, spalių 7— 
Vakar Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XII priėmė audienci- 
jon Italų Katalikų Akcijos 
mergaičių jaunuolių orga
nizacijos 14,000 narių ir 
joms pasakė 
tvirkinančias 
madas.

“Daugelis
miršta krikščionišką kuk
lumą ambicingai siekda-, 
mos tuštybės, puikumo ir 
jos išstato save pavojun, ■ 
kuris gali sugriauti jų ne

sako Popiežius 
i i šv. Tėvas savo kalboje1 

nės tapo šventaisiais. Pri- Į priminė, kad dabartinis 
siminkime Šv. Petrą apaš- laikas yra tai sunaikinimo 
talą, Kristaus išsižadėjusį, laikas, ir todėl reikia dirb- 
Šv. Mariją Magdalietę, bu- ti teisingai ir ištikimai dėl 
vusią kekšę, Šv. Augusti- savo šahes”.
ną, rafinuotą ištvirkėlį ir “Ryt’’, Popiežius tęsia, 
kitus. Iš nuodėmės visuo-Į ‘pasaulis, jeigu jis neno- 
met galima atsikelti, tik r®s pasilikti _ mirtinai pa-j 
reikia stiprios valios. laidotas, turės dėti visas 

pastangas pasikelti ir at- 
Nusiminimas, vilties nu- sistatyti iš griūvėsiu”, 

stojimas yra silpnųjų cha
rakterių savumai. Tat ir Popiežius sako, kad tai 
čiam į nelaimę fizinę irimus momentas, kada mo- 
moralinę patekus ir pate- terų kooperacija bus Tei
kusiam artimui reikia pa- kalinga atstatyti visuome- 
guodos žodžius suteikti, ntnį gyvenimą kriksčioniš- 
Brolau! nenusimink, nesek Į ka^5 pagrindais. 
Judos išdaviko, nesižudyk, 
bet kelkis! Dievo malonė, 
Marijos parama ir šventų
jų užtarimas tau padės.
Tik daugiau vilties, pasiti
kėjimo Dievu ir savimi.

Kas nusimina, kas galvos 
nustoja pavojuje žūna. Tat 
daugiau drąsos, vyrišku
mo, dinamizmo! Kovai, 
nuolatinei kovai yra žmo
gus čia ant žemės skirtas,! „ 
tik reikia mokėti kovos Į ___
priešą pažinti, tinkamus 
ginklus pavartoti ir laimė- « . . T- ♦į — Sovietų Lietuvos ir

Kova su vidiniu priešu, L80™1'*. moterų
su sielos priešu yra itin engvosios atletikos rung- 
sunki, bet ir čia nereikia p?®?.P88’**® ?tV1JO3 
nusiminti, Dievo malone iri alme^lmu ’ ' ’ *
nuolatinis budėjimas pa
vojuje apsaugos. Tat šalin 
nusiminimas! Drąsiai pir
myn! “P. G.”

Naujas Arkivyskupas 
Paryžiuje

Vichy, Prancūzija, 
lių 7 — Pranešama,
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Mussolini Patikrino Karo 
Jėgas fimrimjt Rafijoje

Tokio, Japonija, spalių 7, 
- Japonų ministeriai la-

Japonai Pasiruošę Karui Su 
Jung. Valstybėmis

Hadai Ruošiasi Įsiveržti 
I Angliją

k

Anglai Bombardavo Kruppo

Padegė Aliejaus Sandėlius------------------ ♦ 

Roma, Italija, spalių 7— 
Vakar premieras Mussoli
ni skubotai išvyko į šiau
rinę Italiją patikrinti ka
riuomenę. Spėjama, kad 
tai yra pasiruošimas dide
liam žygiui. Spėjama, kad 
Mussolini staigus kariuo
menės patikrinimas yra 
surištas su įvykusia kon
ferencija Brenner Pass pe
reitą penktadienį.

Londonas, spalit) 7 —Ne
paisydami blogo oro ang
lai iš lėktuvų smarkiai 
bombardavo Kruppo dirb
tuves Essene ir padegė a- 
liejaus sandėlius ir gele
žinkelių kiemus. Taipgi 
bombardavo vokiečių sto
vyklas ir sandėlius Olandi
joj ir Prancūzijoj.

I

spa- 
kad 

Kardinolas Emmanuel Ce- 
lestin Suhard, buvęs 
Reimso arkivyskupas, ins
taliuotas Paryžiaus arki
vyskupu. Instaliavimo ce- 

i įvyko Notre 
Dame Katedroje.

— Kauno “Maisto” sker
dyklose įvestas akordinis 
darbas. Tai tuo pačiu nori
ma iš darbininko daugiau 
išspausti.

Skęstantis S. S. Moraleda, laivas Chilean Statė Railways, prie Punta 
Arenas, Chile, kuris nusinešė į povandeninį poilsį 80 aukų. Kada laivas at
simušė į uolą, tai už trijų minučių paskendo.

Wilkie-Green Konferencijoj
---------------------------------------------------------- Š*

Spalių 6 d., New Yorke.lto nusistatymo: “Darbas l 
Wendell L. Willkie, respu-Įpirm kapitalo. Kapitalas1 np5, 
blikonų kandidatas į prezi
dentus ir p. William Green, 
Amerikos Darbo Feleraci- 
jos prezidentas turėjo pa
sikalbėjimą. Ką jiedu kal
bėjo neskelbia. Willkie pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad jis turėjęs “malonų 
pasikalbėjimą”. Kaip žino
ma, William Green yra sti
prus Roosevelto šalinin
kas.

Wendell L. Willkie vie
noj kalboj aiškiai pasisa
kė, kad jeigu jis bus iš
rinktas prezidentu, tai jis 
federalinės valdžios įstai
gas apvalys nuo komunis
tų. Jis siūlo aprūpinti dar
bininkus darbais, kad ne
būtų progos komunistams 
kalbėti apie nedarbą.

Willkie pasisako, kad jis 
laikysis Lincolno paskelb-

Sovietų Įstatymai 
Lietuvoje

Ašies Kariuomenė Rumunijoj
Lietuvos sovietų orga

nas “V. B.” rašo:
“Šiandien visoje Lietu

voje nėra kaimo ir vietos, 
kur darbo žmonės (Sovie
tų komisarų vergai. Red.) l New York, spalių 7—Bri- 
su džiaugsmu ir įnirtimu tų Broadcasting korpora- 
nedraskytų biaurios ir ei ja paskelbė, kad per ra- 
juodos vergijos lizdų — - 1 
dvarų, klebonijų ir vienuo- vos mokslo ir kultūros į- 
lynų latifundijas”. staigos, kurios buvo pava-

Prie to komunizmo ver- dintos mūsų tautos įžy- 
gų džiaugsmo reikia pridė- miųjų vadų vardais, pa
ti, kad šiandien Lietuvoje keistos ir pavadintos So- 
nėra kaimo ir vietos, kur vietų Rusijos komisarų 
sovietų vergai nedraskytų vardais.
valstiečių ūkininkų nuosa- Taip tai Lietuvos “darbo 
vybių, kur sovietų vergai žmonės” su džiaugsmu ir

Berlynas, spalių 7 — Vo
kietijos naciai smarkiai 
ruošiasi pulti Angliją ne 
tik iš oro, bet įsiveržti į 
Anglijos žemę. Vokietijos 
naciai bombarduodami 
Londoną, Tilbury, Thames 
ir kitus miestus pridarėbai karingai kalba prieš, ms d nuostolių, 

Jung. Valstybes. Japonų. 8 .. 8

“Darbo Lietuva” pra-
a.1 , . . . ~ i neša, kad teisingumo ko-yra tik darbo vaisius Dar- migariatas jau lšver. 

bas stovi aukščiau uz kapi-: t sovletlškąjį advokatū- 
talą, todėl yra vertas di- ros įstat kuris netru. 
dėsnio dėmesio . : kus įsigaiiosiąs ir Lietuvo-

Nuosavybės klausimu je Pagal šį įstatymą, ad- 
štai ką pasakė: “Nuosavy- j vokatas gali būti ir neiš- 

L Tai ėję juridinio mokslo, bet
— “dirbę ne mažiau kaip tre

jus metus kaip teisėjai, 
prokurorai, tardytojai ir 
juriskonsulatai”. Įdomu, 
kokiu būdu sovietuose gali 
būti juriskonsultas, t. y. 
teisės patarėjas, asmuo, 
kuris pats nėra išėjęs tei
sės mokslo?

dio gavo žinių, kad Italija 
pasiuntė savo kariuomenę 
į Rumuniją “apsaugoti sa
vo interesus.”

Bucharest, Rumunija,— 
Spalių 7 — Vokiečiai pa
siuntė daugiau kariuome
nės į Rumuniją. Pasiųsta 
kariuomenė yra motori
zuota. Sakoma, kad Ru
munijos valdžia sutiko įsi
leisti Vokietijos nacių ka- 

neapiplėštų darbo žmonių. I įnirtimu drasko viską kas^uomenę i savo žemę. 
Sovietų komisarai išdras- tik primena Lietuvos gar- -------------
kė ūkius, viską nusavino; | bingą praeitį, kas tik pri- — Sovietų Lietuvos liau

dies komisarų tarybos rei
kalų valdytoju paskirtas 
Aleksandras Bauža, o auk
ščiausios tarybos prezi-

panaikino visas lietuvių mena Lietuvos nepriklau- 
sukurtas įstaigas; panai-somybę ir laisvę.
kino tautines įžymybes. Šiandien visa Lietuva su- 
Lietuvoje uždrausta gie- rakinta Sovietų komuniz-
doti tautos himnas, tauti- mo retežiais — kruvinos diumo reikalų vedėju—Jo
nės liaudies dainos. Lietu-1 vergijos pančiais. i nas Karosas? •

bė yra darbo vaisius, 
pozityviškoji pasaulio ge
rovė... tas, kurs neturi na
mų, tenegriauna kitų, bet 
lai dirba, kad savo pasista
tyti ir tuo užtikrins, kad 
jo namas bus apsaugotas, 
kai bus pastatytas”.

Prezidento Roosevelto 
nusistatymas darbo ir dar
bininkų klausimu yra ži
nomas. Jo administrato- 
riavimo laiku pravesta ne
mažai naudingų įstatymų 
darbininkams. Tiesa, ne 
viską, ką jis yra padaręs 
galima užgirti, bet jis yra 
padaręs labai daug gero. 
Šiandien prieš prez. Roo- 
seveltą yra stipriausias 
argumentas tai, kad jis 
kandidatuoja trečiam ter
minui.

Wendell L. Wilkie ir pre
zidentas Rooseveltas nori 
patraukti darbininkų bal
sus. Todėl ir konferuoja su 
darbininkų vadais.

Darbininkai turi sekti a- 
biejų kandidatų kalbas, 
patikrinti jų darbus, ir tik 
sąžinės vedami balsuoti už 
tinkamiausį kandidatą į 
prezidentus.
— Sovietų Lietuvos aukš

čiausios tarybos prezidiu
mas uždraudė be jo žinios 
ir patvirtinimo keisti vie
tovardžių, įmonių, įstaigų 
ir kitokius pavadinimus. 
Pavadinimai keičiami, su
teikiant “liaudies kovoto
jų vardus ar kitokius gar
bės pavadinimus’’.

Studentą Riaušės Prieš 
Hadus Norvegijoj

ministras Konoje 
kė, kad Japonija 
imtis iniciatyvos 
boms su Jung. Valstybė
mis. Taika priklausanti 
nuo Amerikon geros valibs 
bendradarbiauti su “ašies” 
valstybėmis naujai tvar
kai įsteigti pasaulyj. Jeigu 
Amerika nenorėtų supras
ti “ašies” sąjungos siekių, 
tai Japonija pasiruošusi 
pradėti karą su Amerika.

Japonijos užsienių rei
kalų ministras taip pat pa
reiškė, kad japonai bus 
priversti kariauti su Ame
rika, jeigu ji įsivels į karą 
Europoje. Jis skaito Ame
riką labai atsilikusiu kraš
tu pasaulyj.

Jung. Valstybių valdžia 
labai stebisi tokiais japo
nų pareiškimais. Bet Wa-j 
shingtonas dėl tokių japo
nų pareiškimų savo politi
kos nekeis. Amerika smar
kiai ginkluojasi ir sako, 
kad apsiginklavimas, tai 
bus geriausias japonams 
atsakymas į grasinimus.

pareiš- 
nemano 

dery-

bet jie tuo nepasitenkina. 
Vokietijos kariuomenė ne
rimauja ir laukia įsaky
mo vykti į Angliją ir kau
tis ant sausžemio. Ar 
jiems pavyks persikelti?

Atvyksta Pabėgėlės 
Iš Lietuvos

Rugsėjo 28 d. iš Vokieti
jos išvyko į Lisboną, Por
tugaliją pp. Tubelienė ir 
Devenienė. Spalių 3 d. lai
vu Nea Heilas, išvyko iš 
Lisbono į Jung. Valstybes, 
p. Tubelienė yra buvusio ir 
jau mirusio Lietuvos pre- 
miero žmona.

Nuskandino Du Povandeni
nius Laivus

I

Roma, Italija, spalių 7— 
Praneša, kad nuskandino 
du Britanijos povandeni
nius laivus. Vieną nuskan
dino italų submarinas, o 
kitą Mas torpedinis lai
vas.

Italijos karo jėgos yra 
dabar sukoncentruotos E-

Italija Ištrėmė H. Y. Times pat yra
Korespondentą Į

Roma, Italija, spalių 7 — 
Italijos valdžia įsakė N. Y. 
Times korespondentui 
Herbert Matthews išvykti 
iš Italijos dėl vienos žinios, 
kur jis parašęs, kad Itali
ja ir ašis įsikiš į Jung. Val
stybių prezidento rinki
mus. Suprantama, tai bu
vo tik priežastis.

Italai iš lėktuvų bombar
davo Matruh, Egipte ir 
Perim salą.

Britai iš lėktuvų bom
bardavo Aisha, Ethiopijoj 
ir Assab, Eritrea, bet pa
darė mažai nuostolių.

— Finansų komisaras pa
skyrė Povilą Kapustiną 
Lietuvos Banko direkto
riumi.

PADĖKA
Turiu garbės ir malonumo tarti nuoširdžios pade-

Stockholm, Švedija, spa
lių 7 — Iš Oslo praneša, 
kad ten įvyko studentų de
monstracijos prieš Vokie
tijos nacių vadą. Demons
tracijos prasidėjo tuoj po 
susirinkimo, kuriam va
dovavo nacių vadas. Poli
cija įspėjo studentus, kad 
jeigu jie suruoš demons
tracijas, tai studentų or
ganizacija bus visiškai už
daryta. Studentai nepaiso 
įspėjimo. Demonstracijos 
įvyko.

Naciai areštavo įžymų 
Norvegijos mokslininką, 
Dr. J. Scharffenberg, 80 
metų amžiaus, kuris prieš 
nacių okupaciją, rašė savo
leidiniuose, kad Vokieti jos • kos žodį D. Gerb. Tėvui Provincijolui, kun. Dr. J. Na- 
kancleris yra beprotis. Jo; viekui ir kitiems Tėvams Marijonams už surengtas 
areštavimas gali iššaukti i man iškilmes; gerb. Seselėms už artistingai paruoštą 
studentuose didelį pasi- puotą; broliams kunigams, su D. Gerb. Prelatu kun. J. 
priešinimą. Galimas daly-1 Ambotu priekyje; Marianapolio Kolegijos profeso- 
kas, kad studentai suor- riams ir studentams už skaitlingą dalyvavimą ir prie- 
ganizuos dar daugiau de- telingą nuotaiką. Lai gerasis Dievulis visiems atlygina! 
monstracijų prieš nacius. * J Kun. K. Urbonavičius.



Antradieaifi* Spalių 8 d., 1940

Žinos Iš Pavergtos Lietuvos
Tuščiomis Kalbomis
Kvailiu Darbininkus

lykas įvedama rusų kalba, 
kuri jau šiais mokslo me
tais, įvedama net į pra
džios mokyklų paskuti
niuosius skyrius. Taip pat 
mokytojų seminarijose 

; kaip pirmoji svetima kal- 
I ba. Mokytojų žinioms “pa-

I

— Matyti, kad dabarti- 
niems Lietuvos valdo
vams jau nusibodo amžini 
mitingai, kurie dabar vyk-_ ____ _
sta. Tikriau pasakius, oku- gilinti” per radiją būsian- 
pantams buvo svarbu su- :čios skaitomos paskaitos, 
daryti vaizdą, kad Lietu- ■ kuriose figūruoja tokie 
voje prasideda “laisva ga- mokslai, kaip marksizmas- 
dynė”, kurioje kiekvienas lenininzmas ir pan Moks. 
gali plepėti, ką tik nori. O įo meįaį šiemet Kaune bū- 
dabar, kai jau okupantai sią pradėti sporto halėje 
formaliai atsisėdo Lietu- bendra. švente, kurioje da- 
voje, tuomet galima ir ne- - 
bemitinguoti. 
reikalu rašo 
munistų partijos organas 
“Tiesa”:

“Įvairiomis progomis, su
sirinkimuose, pasitarimuo-! 
se, mitinguose, sakoma: 
daugybė kalbų... Tačiau la
bai blogai ir labai žalinga, 
kad kalbose tuščios ir nie
ko nepasakančios; tuš
čioms kalboms reikia 
skelbti kovą. Neleistina, 
kad tuščioms frazėms pa
sipuošę žmonės kvailintų 
darbininkus”. O kas gi 
daugiausia kvailina darbi
ninkus tuščiomis frazė
mis, jei ne komunistų par
tija?

M I

24

Studentai Negauna Butų

D-1RBIXLNX1S

Rašo K. Dryžai

|

lyvausią vyriausybės na
štai ką tuo rįaį, teatro artistai ir kt. { 

Lietuvos ko- Reįškia jaunimui bus su- 
3 rengtas dar vienas mitin

gas.

Sovietinėje Lietuvoje 
Mokslas Žymiai Sumažintas

— Pradžios mokslo de- 
partmento direktorius 
Vincas Žilionis ‘Darbo Lie
tuvos’ bendradarbiui pa
reiškė apie besiartinan
čius mokslo metus. —Pra
džios mokslui numatoma 
palikti 4 skyrius. Ttib bū1 
šią prisitaikinta prie so
vietinės sistemos. Nepri
klausomoje Lietuvoje, 
kaip žinoma, visur buvo 
pereinama prie 6 metų pri
valomo pradžios mokslo. 
Taip pat būsiąs sutrum
pintas vidurinis mokslas, 
kuris irgi būsiąs tik šešių! 
metų. Lietuvos gimnazijų 
kursas, kaip žinoma, buvo 
8 metų. Tokiu būdu sovie
tinė valdžia panaikina 
bent kelis mokslo metus. 
Tai vis “prgoresas”! To
liau dir. Žilionis pareiškė, 
kad iš dėstomųjų dalykų 
šiemt iškrinta tikybos pa
mokos, o kaip atskiras da-

v •

— “Tiesa” paskelbė, kad 
Veterinarijos Akademija 
numato netolimoje ateity
je įsteigti savo studen
tams bendrabutį. Toks nu
sistatymas savaime būtų 

; sveikintinas. Bet daug įdo- 
i mesnės yra priežastys, ko
dėl studentams toks ben
drabutis yra reikalingas. 
“Tiesa” naiviai teparašė, 
kad studentui dėl butų sto
kos ncgdį susirasti kam
barių. Todėl, iki susiras 
kambarius, galėsią apsi
gyventi Veterinarijos A- 

' kademijos patalpose, bet 
: turėsią atsivežti savo pa
balinę ir čiužinį (šieniką). 
i Kodėl gi staiga Kaune pri
trūko kambarių studen
tams? Priežastis yra pa
prasta. Kaune prigrūsta 
ti&k okupacinės raudono
sios kariuomenės, kad visi 
butai yra užimti okupan
tų, o geresniuosius butus 
paėmė sovietų karininkai. 
Štai kodėl studentai turės 
baladotis su savo pataline 
ir Čiužiniais ir apsigyventi 
Veterinarijos Akademijos 

! koridoriuose ir rūsiuose!

I

Tik Rūsy Hiluos

I

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

Vasarai prabėgus, prabėga vasarinei žaidimai ir su rudens sezonu 
ateina garsus šios šalies futbolas. Vaizde matome keturis futbolo žaidi
mo mylėtojus prefesionalus žaidikus. Jie diskusuoja spardymą senos 
kiaulės skūros kamuolį. Tas įvyko Princeton, N. J.

;Eina įvairūs gandai apie narių
• tardymus, bet aš tam netikiu,

Laiškas iš Lietuvos, tik nepa- aš ligi šiol nieko nepatyriau, ir 
žymėtas, kada rašytas, ir nega-1 manęs niekas ne tardė. Kas bus 
Įima išskaityti antspaudos, ka- toliau Gerasis Dievas žino, nie- 
da iš pašto išėjo, tik išskaito- kam nesu blogo padaręs ir nieko 
mas miestas Joniškis (Šiaulių nebijau, o jei reikės mirti tai 
apskričio). Gautas rugpiūčio 19 Dievo valia. Aš tvirtai tikiu 
d. š. m. i Dievo valiai ir žinom, kad be jo

Laiške pradėta sveikinimais valios nė vienas plaukas nuo 
Dievo garbei ir kitiems. Prira- galvos nenukrenta. Tik viena 
šyta du dideli lapai ant abiejų man gaila, kad užėjo tie nera- 
pusių. Štai ką sako apie vyriau- ' mūs laikai, tai būt kaip kasmet 
sybės pasikeitimą: “Kaip ką yra Plungėj buvęs ligonių Kon- 
noriu parašyti Tamstai iš savo gresas, ir buvau pasižadėjęs va- 
gyvenimo. Aš, rodos, Tamstai žiuot patarnaut ligoniams. Bet 
niekad nesu rašęs, kuriai Orga- * dėl neramumo nežinau ar įvy- 
mzacijai daugiausiai darbuo- ko, o kitų metų tai Dievas žino 
juos. Aš priklausau Lietuvos sulauksime, nes viskas ir

1

Tautinio Jaunimo Sąjungos or-Į viskas pas Dievą. Baigdamas 
rašyt, reiškiu savo linkėjimus 
kuoširdingiausius, o sudiev sa
kydamas reiškiu Tamstai bro
lišką pagarbą, ir lik sveikas, 
laimingas, linksmas. Lai Dievas 
laimina Tamstos darbus”.

Komisarai Siūlo Šiukšles 
Tąšai Lietuvoje

LIETUVOS
“STALINAS”

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą, palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien.

— Lietuvos kino teatruo
se dabar rodomos tiktai 
sovietiškos filmos. “Darbo 
Lietuva’’ skundžiasi, kad 
žmonės tų filmų nesupran
tą, nes nemoką rusų kal
bos. Todėl reikią dėti dau
giau lietuviškų užrašų.

— Kaip jau buvo rašyta, 
komisarų taryba, matyda
ma viso žemės ūkio dezor
ganizaciją, pradėjo kam
paniją, kad šį rudenį būtų 
užsėta pakankamai žiem
kenčių. Iš šios kampanijos 
sužinome vieną smulkme
ną. Būtent: “Darbo Lietu
va” vedamajam str. rašo, j 
kad laukus reikią pasi-; 
stengti patręšti labiausiaį 
natūralinėm trąšom, kurių 
“mūsų ūkininkai turi ne
mažai, nes augina gausiai 
galvijų ir paukščių. Taigi, 
įvairus mėšlas, iš cukraus 
fabrikų gaunamas kalkių 
purvas, pelenai, aptręšu- 
sios visokios šiukšles, la

upai puikiausiai tinka lau
kams tręšti”. — Skaitai 
žmogus, ir negali atsiste
bėti, kodėl gi taip peršami 
net lapai ir šiukšlės, kaipo 
“puikiausios” trąšos. O gi 
reikalas labai paprastas: 
nėra jokios vilties, kad iš 
“galingosios” Sovietų Są
jungos būtų gautos mine
ralinės trąšos, kurių ne
priklausomos Lietuvos lai
kais būdavo apsčiai atve
žama iš svetur. O taip ne
seniai žemės ūkio komisa
ras Mickis skelbė, kad So
vietų Sąjunga paremsianti 
Lietuvos ūkininkus.

— “Darbo Lietuva” pra
neša, kad sovietiškoji Lie
tuva turinti savo “Stali
ną”. Lietuvos Stalinas esąs 
ne kas kitas, kaip “drau
gas” Justas Paleckis.

Ukmergės apskrityje at
siradus laisvai vietai į 
“liaudies seimą”, ten rug
piūčio 22 d. buvo papildo
mi “rinkimai”. Vieninteliu

Paleckis dirbo laikraštyje, 
kurį rėmė “fašistai”. O tuo 
pat metu, kaip dabar vie
šai skelbiama, Paleckis pa
laikęs ryšius su komunis
tais. Kuriems ponams Pa
leckis daugiau buvo parsi
davęs, gal parodys ateitis.

Dabar šis Lietuvos nepri
klausomybės duobkasis 
“Darbo Lietuvos” vadina
mas Lietuvos Stalinu. Rei-

ganizacijai; turime Linkaičiuose 
(kaime) skyrių, daugiausiai 
dirbu savo skyriuje, bet dažnai 
kokiems parengimams pasi- 

1 kviečia mane “Pavasarininkai”, 
“Skautai”, “Šauliai” ir vaikų 
organizacija “Angelaičiai”. Aš 
nesu koks žymus asmuo, moks
lininkas, bet su jaunimu moku 
apseit. Angelaičius ir Pavasari
ninkus mokau giedoti ir dainuo
ti ir pasakau kalbas iš blaivybės 
ir saviauklos, taip ir praleidžiu 
šventadieniais.

I

kia pripažinti, palyginimas teitį tik
teisingas...

Zarasuose buvusiam mi-

Dabar parašysiu apie savo or
ganizacijos veikimą. Per Atve
lykį buvo Joniškio rajono sky
rių suvažiavimas. Turėjau ir aš 
būti. Buvo atvažiavę žymesni 
vyrai iš Kauno, iš Šiaulių, ir 
tautininkų propagandos vedė
jas, kuris nupiešė busimąją a- 

, žinoma, kas dabar į- 
vyko, tai nebuvo numatęs.

Dabar pas mus visai kitas jau
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— Iš Babtų valsč. gauna
ma žinių, kad ten “žemės 
reforma” palietusi 115 ū- 
kio 4,058 ha bendro ploto. 
Prašymų žemei gauti buvo 
gauta 800, o patenkinta 
tik 551”. Reformai ‘vado
vauja’ ‘Draugas’ A. Men- 
sonas. 7 didesnieji dvarai 
neparceliuojami, bet tuo 
pat metu vedama propa
ganda už kolchozų steigi
mą.

Jūs tikrai sutaupysite pinigų per
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— Sovietų Lietuvoje pa
skelbta eilė naujų pasky
rimų. — Valstybinės plano 
komisijos pirmininko pa
vaduotoju paskirtas Dzi- 

i das Budrys; finansų komi
saro pavaduotoju — Ta
das Zaleskis; žemės ūkio 
komisaro pav. — Povilas 
Šklėrius; sveikatos komi
saro pav. — Jonas Parna- 
rauskas; švietimo komisa
ro pav. — Liudas Gira ir 
Juozas Žiugžda; vietinės 
pramonės komisaro pav.— 
Vladas Banaitis; socialinio 
aprūpinimo komisaro pav. 

j — Valterija Narvidaitė; 
teisingumo komisaro pav. 

i— Kęstutis Domaševičius: 
maisto pramonės kom. pa- 

i vaduotojas
Juozapavičius ir valstybės 

! kontrolės kom. pav. — Jo- 
nas Kalvinis.

— Visose valstybės ir sa
vivaldybės įstaigose nuo 
rugsėjo 1 d. įvestas darbo 
laikas nuo 9 iki 16 vai.

j

Viktoras

111 U.3 VIbdl AlLtUJ JdLl 
kandidatu buvo pastatytas tinge Paleckio kandidatu-į režimas, ką aš manau Tamstos 
J- Paleckis. Ta proga sovie- ra.i pareklamuoti kalbėjo į sužinojot pirmiau, negu tas 
tiško ji lietuvių spauda ė- šie žmonės. Zarasų apskri- į laiškas pasieks Tamstą Laik
inė dar kartą kelti viešu- j ties komunistų partijos raštis “Amerika” ligi - šiol pa- 
mon Paleckio asmenį ir komiteto pirmininkas Pet- į reidavo nors labai pavėlavęs, 
garbinti jo nuopelnus. Ko- rovas, po jo kažkoks A. Ši- j prie dabartinės Vyriausybės 
kie šio vyro nuopelnai Lie- kailovas, o pagaliau Archi- į nėra parėjęs, žinoma, to negali 
tuvos valstybės nepriklau- povas. Tenka prisiminti,. pakeiti ką rašo laikraštyj. Tam- 
somybės pardavime Mas-1 kad kaip sykis Zarasų aps-1 sta žinai keno globoj mes pate_ 
kvai, lietuvių tauta geraij krityje gyvena daug rusų, j kom,eir kas mus tvarkys, už tai 
žino ir be sios reklamos. I kurie caro valdžios buvo i a§ apje faj nieko šiuo momentu 
Bet iš Paleckio naujai ‘rin- T
kimų’ proga paskelbtos 
biografijos sužinome, kai 
kurių oruožų apie jo išda
vikišką veikimą. Dabar jau 
atvirai skelbiama, kad Pa
leckis pradėjęs bendradar
biauti komunistinėj spau
doj dar 1919 metais. O nuo 
1935 m., pasak “Darbo Lie
tuvos”, 
su komunistų partijos vei-! 
kėjais, o vėliau Paleckio 
saitai su kompartijos pa
vieniais nariais metas iš 
meto stiprėjo.”

Dėl šio prisipažinimo, 
tiesa, gana kuklaus, tenka 
pastebėti, kad Paleckis to
kiu atveju lietuvių visuo
menėje vaidino provokato
riaus vaidmenį. Jis pasku
tiniuosius 14 metų buvo 
latvių buržuazinio laikraš
čio “Jaunakas Žinąs” ko
respondentas Kaune. Da
bar šis Rygos laikraštis y- 
ra uždarytas. O “Jaunakas 
Žinąs” buvo vienas aktin- 
giausių latvių valstybės 
prezidento K. Ulmanio re
žimo rėmėju, tuo tarpu gi 
J. Paleckis, kaipo to laik
raščio korespon d e n t a s 
Kaune, iš šio “fašistinio” 
laikraščio atlyginimą. J. 
Paleckis bendradarbiavo ir 
kai kuriuose Kauno laik
raščiuose. Jis nuolat rašy
davo bulvariniam dienraš
ty “Laikas", kurį to paties 
Paleckio vadovaujama vy- 
riausvbė uždarė. Kaipo už
darymo motyvas buvo nu
rodyta, kad “Laikas" bu
vęs remiamas tautininkų 
režimo. Tad išeina, kad J.

atkeldinti Lietuvon kaipo nerašau. tik tiek pabrėšiu, kad 
“poselencai” lietuvių tau- šiuo pa8 mus vjskas ra.
tai rusinti. Dabar šie patys mu jr jokjo žymesnio pasikeiti- 

mo nėra. Kaip toliau bus, para
šysiu vėliaus.

Rusų kariuomenės mes nebe
matom. tik dažnai skraido or
laiviai, bet iš pradžių, kaip ru
sai ėjo per Lietuvą į Latviją, 
tai buvo toks’trenksmas, kad ir 
per didįjį karą nematėm. Dvi 
dienas per Joniškį ėjo tankai ir 
sunkvežimiai su kariuomenės 
daliniais, bet dabar apsistoja ir 
retai kada pravažiuoja.

Dabar aš Tamstai pasiskūsiu, 
kad mūsų organizacija uždary
ta, ir visą turtą paėmė policija.

burliokai kalba lietuvių 
tautos vardu! Ukmergėje 
Paleckio garbei buvusiam 
mitinge kalbėjo taip pat 
raudonosios armijos atsto
vas.

•■sueita kontaktan!^

Nebe “Mažytė"

Kaikurie kalbėjo, kad Lietu
vos pašto ženklai panaikinti, tai 
kol kas mano laiškas atėjo su 
Dariaus - Girėno paveikslu. 
(Buvo pranešta, kad pašto žen
klai su Prezidento A. Smetonos 
paveikslu yra panaikinami). 
Tik laiškuose pažymėta, kad 
geriausia laiškus į Lietuvą siųs
ti oro pašta, kuri per dešimt 
dienų pasiekia Lietuvą. Papras
tai siunčiant, laiškai eina mėne
sį ir daugiau. Iš Lietuvos oro 
paštu siunčiant kainuoja, litas 
ir 60c. (teko matyt štampą). 
Štai kokis skirtumas tarp oro- 
paštos ir paprastai: Mrs. A- 
melija Burbienė - Poželaitė iš 
Šiaulių gavo veik sykiu 2 laiš
kus. Pirmasis rašytas 27 d. bir
želio, antrasis 17 liepos. Pasta
rasis ėjo ora-paštu trumpiau, 
kuriame nusiskundimai apie 
perversmą ir apie rusų kariuo
menės žygiavimus į Vokietijos 
parubežį, kuris per Lietuvą tę
sėsi dvi dienas, ir kitokių pa
būklų. *
— Štai, ir vėl, berašant šį laiš

ką į spaudą, atėjo iš Lietuvos 
net du numeriai Šaulių Sąjungos 
žurnalas — “Trimitas”. Tik jau 
kitokioj formoj — paveikslai, 
dauguma raudonosios armijos, 
nufotografuoti karių paveiks
lai, ir paleistieji kaliniai ir ma
siniai susirinkimai, sovietų va
dai - paveikslai, bet ir Zarasų 
miestelis ir bažnyčia ant pirmo 
viršaus lapo. Nr. 26-27, birž 27 
ir liepos 4 dd. 1940 m. Taip pat, 
Vytautas Didysis su kariuome
ne paveiksle. K. Dryža.

— Likviduojamų Žemės 
Ūkio Rūmų direktoriaus 
agr. Vasinausko pasikal
bėjimas ‘Darbo Lietuvoje’ 
apie liūdną Lietuvos že
mės ūkio būklę iššaukė 
piktą Lietuvos komunistų 
partijos centralinio komi- tįk 20,000 rusų karių, kurie 
teto_ žemės ūkio skyriaus apsigyveno Lietuvoje, bet

gaminti tiek gėrybių, kad 
užtekdavo išmaitinti ne

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Butelyje

vedėjo K. Didžiulio repli
ką. Pasak jo, agr. Vasinau- 
sko paskelbti faktai esą 
neteisingi, o jo padaryto
sios išvados esančios klai
dingos. Gyvulių skerdimas 
būsiąs ir toliau laikomas 
kenkimu. Girdi, agr. Vasi- 
nauskas užmiršęs, kad Ta
rybų Lietuva esanti dabar 
nebe “mažytė senoji Lie
tuva, kuri visų buvo išnau
dojama, bet iš niekur ne
galėjo sulaukti pagalbos, 
bet dalis Galingosios Ta
rybų Sąjungos, kuri reika
le galės jai padėti”.

Pasižiūrėsime, kaip pati 
skurde paskendusioji “ga
lingoji Sovietų Sąjunga” 
padės Lietuvai! Tenka tik 
prisiminti, kad prieš Lie
tuvos okupaciją. Lietuvos 
žemės ūkis pajėgdavo pri-

dar dideli kiekiai buvo ga
benami ton pačion “Galin- 
gojon Sovietų Sąjungon”, 
nekalbant jau apie Lietu
vos prekybos santykius su 
kitomis valstybėmis.

— Mariampolėje buvo su
šauktas moterų susirinki
mas, kuriam dalyvavę apie 
60 moterų. Kaip praneša 
“Tiesa”, “susirinkimą la
bai pavyzdingai pravedė 
kompartijos atstovė ener
gingoji Zmudskaitė Gesa”.

— Į Tauragę buvo atvy
kęs iš Kauno pramonės ko
misariato atstovas, kuris 
darbininkus paguodė, kad 
būsią statomi jiems spe
cialiai skiriami namai. Tas 
atstovas vadinas “drau
gas” Evin Noch.
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Garbinga Jėzuitų Ordino

Šįmet minima 400 metų sukaktis vieno stambiau
siųjų Bažnyčios istorijoj įvykių — Jėzuitų Ordino į-j 
steigimo. Jų įsteigėjas Šv. Ignacas Loyola 1540 m. ga- 
vo Popiežiaus Paulio UI leidimą įkurti naują vienuo
liją, kuri iki šiai dienai pasižymi giliu mokslu, draus
me ir ypatingu pasiryžimu ir sumanumu šviesti jau
nuomenę ir ją auklėti katalikiškoj dvasioj. Tą naują 
ordiną užvardyjo Societas Jesu (Jėzaus Draugija) bei 
vienu žodžiu — Jėzuitais. Tuo vardu jie plačiai pagar
sėjo Bažnyčios istorijoj. Nėra pasauly kiek sukultū
rinto žmogaus, kurs nebūtų apie Jėzuitus girdėjęs. 
Katalikai juos aukština kaipo vieną iš stipriausiųjų 
dvasinės kariuomenės dalių, gi antikatalikai (katali
kybės priešai) kiek įmanydami juos šmeižia, bet drau
ge pabrėžia jų vadovaujančią rolę religiniam gyveni
me.

Reikia atsiminti, kad tais laikais (XVI amžiaus 
pradžioje) įvyko dideliai neigiamas perversmas religi
niam gyvenime — Reformacija bei protestantizmas. 
Nėra čia vietos tam perversmui plačiai išdėstyti. Už
teks paminėti, kad protestantų sekta veikiai paplito 
Europoj ir apėmė ištisas tautas. Katalikų Bažnyčiai 
gręsė didelis pavojus, kuriam sustabdyti Apveizda pa
rūpino naują katalikybės pajėgą — Jėzuitus. Tuojau 
prasidėjo dvasinis atsigimimas. 1545 m. įvyko garsus 
Tridentino Sinodas bei visatinis Bažnyčios pajėgų su
sirinkimas tikybos sustiprinimui aptarti. Sinodas tę
sėsi 18 metų (1545 — 1563), penkeriems Popiežiams: 
Pauliui m, Julijui m, Marceliui n, Pauliui IV ir Pijui 
IV Bažnyčią belaidant. Tridentino Sinodas sutvarkė 
katalikų gyvenimą ir sudarė stiprų pagrindą religi
niam atgimimui. Prasidėjo Europos atkatalikinimas.

Protestantizmo banga ir mūsų Lietuvą buvo pa
lietusi. Buvo toks laikotarpis, kada atrodė, kad katali
kybė Lietuvoj kaip ir dingusi. Žemaitijoj būk užsilikę 
tik 8 katalikų parapijos. Tokiai apverktinai būklei lik
viduoti du uolūs vyskupai — Giedraitis Žemaičiuose 
ir Protasevičius Vilnijoj — pasikvietė Jėzuitus, kurie 
įkūrė keletą pradžios ir vidurinių mokyklų ir uoliai 
griebėsi apaštalavimo. Žymiausias jų buvo Sirvydas, 
parašęs pirmą lietuvių kalbos gramatika, daug pamok
slų, giesmynų, išvertęs šv. Raštą ir tt. Jis suprato, kad 
reikia eit į liaudį ir Dievo žodį žmonių vartojama kal
ba skelbti. Jam uoliai padėjo kan. Daukša, kurs tokiu 
pat uolumu švietė žemaičius, rašydamas jų tarme dva
sinio turinio knygas, katekizmą, pamokslus, giesmes 
ir tt. Lietuva ne tik dvasiškai atgimė, bet ir tautiškai 
pradėjo giliau susiprasti. Tuo būdu, ta nauja Kristaus 
armija daug buvo Lietuvai pasitarnavusi.

Dabar mūsų tėvynę užgulė naujas pavojus, daug 
sunkesnis už aną senoviškąjį. Jau visai mirtinai ant 
mūs tautos užsimota. Tad rinktiniai Kristaus karei
viai — vienuoliai vėl šaukiami tikėjimą vaduoti. K.

skelbiami nustojusiais ga
lios, anuliuotais.

“Visos žemės, kuriomis 
naudojasi valstiečiai, į-j 
staigos ar organizacijos, o 
taip pat ir žemės, kurios 
valstiečiams bus perduo
tos iš žemės fondo, įrašo-: 
mos valsčių valdybose į 
tam tikslui specialiai pa
ruoštas knygas, o valstie
čiai gauna atskirus pažy- 

• mėjimus apie tai, kad že
mės jiems perduodamos 
nemokamai ir neribotam 
naudojimui.

i “Valstiečiai turi teisę 
jiems duota žeme naudo
tis tol, kol vienas tiesiogi
nis teisėtas paveldėtojas 
arba šeimos narys žemę 
dirba. Prasižengimai šiam 
nuostatui bus baudžiami

J įstatymu”.
Taigi iš to matome, kad, 

niekas nebeturi ir neturės 
žemės Lietuvoje. Jos tik-' 
raišiais savininkais yra: 
komisarai, kurie ginklu 
valdo šalį ir jos žmonės.

Jeigu Sovietų komisarai 
galėtų Lietuvos žemę nu
sigabenti į Maskvą, tai jie 
tą padarytų. Ką galėjo, tą
nusavino ir išvežė. Sovie- tuva buvo priversta pasi- 
tai sulygino Lietuvą su rašyti su Sovietų Rusija tą 
Rusija. Dabar ir Pabaltijo pagarsėjusią ir Lietuvą į 
valstybėse tas pats skur-: vergi ją nuvedusią “Savi

tarpio Pagalbos Sutartį”. 
Visi dar gerai atsimena
me, kaip tada Maskvos ko
misarai čiulbėjo Lietuvos 
diplomatams, kad atiduo
da Vilnių, kad į Lietuvos 
vidaus reikalus nesikiš, 
kad Lietuvoje pastatomas

Vokiečiai internuoti Olandų rytinėje Indijoje. — Vokiečiai belaisviai 
žaidžiam “chess”, kad užėmus liuoslaikį, kuris jiems labai nuobodžiai slen
ka. Jie internuoti senoje Fort Ngawi, Java, kur olandų rytų Indijos val
džia priėmė 800 vokiečių ir juos užlaiko.

■ 1 H i

K** J
89 ©h vV

:<$X. f

■ S.

B /

Prisiminkime betų vos Gedulo Dieną Spalių 10
Greit sueis metai kai Lie-

Žemės "Reforma" Lietuvoje
Sovietų komunistų agen

tai Amerikoje labai daug 
rašo apie žemės “reformą” 
Lietuvoje. Jie rašo, kad že
mė yra tai nuosavybė tų 
žmonių, kurie ją dirba. 
Netiesa. Lietuvos žemė y- 
ra suvalstybinta. Ji yra 
Sovietų Rusijos komisarų 
pilniausioje kontrolėje. 
Žmonės yra tik žemės iš
dirbėjai, o ne savininkai. 
Žmonės neturi teisės tos 
žemės parduoti, išnuomuo- 
ti; jie neturi teisės samdy
ti darbininkus žemę iš
dirbti; jie neturi teisės iš 
žemės gautus produktus 
sunaudoti taip, kaip jie 
norėtų.

Žemdirbiai yra vergai 
komisarų. Jie turi aklai 
pildyti komisarų įsaky
mus ir nurodymus.

Tiesa, Sovietų komisarai

j das ir vargas, kokis yra 
Rusijoje.

Kai kas gal pasakys, kad 
jeigu Lietuvoje žemės 
nuosavybė panaikinta, tai 
kodėl Sovietai nesteigia 
kolchozų (bendrų ūkių)? 
Atsakymas. Todėl, kad 
kolchozai neduoda gerų 
rezultatų. Niekas nenori 
dirbti, kada iš to darbo ne
gauna asmeninės naudos. 
Pavieniai žemdirbiai taip 
pat nedirbs nuoširdžiai, 
kada jie sužinos, jog jų 
prakaitu naudojasi kiti.

Sovietų Rusijoje kolcho
zai turi daug nuostolių. A- 
pie tai plačiai rašo Sovietų 
Rusijos komisarų valdžios 
organas “Pravda”, rugp. 
9 d. š. m. laidoje. Lietuvos 
sovietų organas “Darbo 
Lietuva” tą straipsnį per
sispausdina. Tarp kitko 
štai ką rašo apie kolcho
zus:

“Bet kolchozuose yra nemaža 
ir tokių žmonių, kurie jaučiasi 
esą lyg pašaliniai stebėtojai. 
Jie rūpinasi tik savo asmeniniu 
ūkiu ir nevertina kolchozinių 

j reikalų. Tokie kolchozininkai 
! eina į darbą tada, kada jiems 
patinka, ir meta jį, kada tik 
panorėję. Jie dažnai keliasi iš 
kolchozo į kolchozą, iš rajono į 
rajoną ir net iš apygardos į a- 
pygardą. Nenorėdami dirbti sa
vo kolchozuose pelningumo pa
kėlimui, jie ieško lengva uždar
bio. Pajutęs kur nors gerą py
ragą, toks keliautojas keliasi iš

“pilietis” gali būti be teis
mo suimamas, įkalintas, 
ištremtas ir, pagaliau, su
šaudytas. Bet jei Sovietų 
Rusijos “piliečiui” pasitai
ko gyventi užsienyje, tai 
jis taip yra laikomas ati
tinkamoje drausmėje. Jo 
pasielgimai atitinkamų 
pareigūnų atydžiai seka
mi. Jei kas atrodo įtartina, 
tokiam “piliečiui” įsako
ma grįžti į Maskvą pasi
aiškinti. Jei Maskvos ko
misarams atrodys reika
linga, tiems užsiregistra- 

įvusiems “piliečiams” gali 
j būti įsakyta grįžti urmu. 
Taigi, kiekvienas pasiruo- 

jšęs registruotis turi turėti 
galvoje, kad jam kiekvie
nu momentu gali būti įsa
kyta grįžti į sovietiškąjį 
“rojų”. To rojaus vienas 
pažymis visiškai sutampa 
su Dantės pragaru, 
kurio vartų parašyta — 
“Praraskite 
kurie įeinate”, 
kąjį “rojų” 
žiuoti vilties nėra, 
liniai “piliečiai” išvažiuoti 
neišleidžiami.

Iš kitos pusės reikia at
siminti,
Sovietų Rusijos “pilietį 
žiūrima kaipo į nepagei
daujamą svečią, ar geriau 
kaipo į penktakojį. Ne ki
taip visi žiūrėtų ir į lietuvį 
čia Amerikoje įsigijusį So-

na 
ant

viltį visi tie, 
Į sovietiš- 

patekus išva- 
nes ei-

Lietuvą sau išsiderėjęs, apdegė pirštus ir mažutės 
todėl niekas pašalinis ne
galėjo jai padėti.

Tuo pačiu metu čia, A- 
merikoje, lietuviškai kal
bantieji Maskvos agentai 
dirbo išsijuosę tarpe mūsų 
ir įtikinėjo, kokia Lietuva 

'esanti laiminga pasirašiu- 
' si sutartį, nes atgavusi 
Vilnių...

Kitos dvi Lietuvos sese-j

-------------------------------- ,rys Latvija ir Estija, nors - 
tik ribotas Sovietų Rusijos ir nieko negavo, bet sutar- dieną minėsime kaip biau- 
kariuomenės kiekis ir dar tį vistiek pasirašė, tik, ži- r4 didžiojo kaimyno prie- 
daug visokių gražių daly- noma, ne savo noru ir lais- vartos aktą, kuris buvo ap-

sišku Lietuvos pavergimu.
: neturi likti nė 

vienos kad ir mažiausios 
lietuvių kolonijos, kuri ne
padarytų susirinkimo ir 
nepriimtų protesto rezo
liucijų. Visas pasaulis turi 
žinoti, kad lietuvis nepri
taria okupacijai ir kad lie
tuvis yra vertas laisvės. 
Siųskime protesto rezoliu
cijas Amerikos valdžiai, 
kad ji žinotų, jog mes šios 
laisvos šalies piliečiai bei 

kaip tikrą tiesą, kas vė- gyventojai nepritariam o- 
liau įvyko, ’__  ______
Mažutė Suomija buvo be
gėdiškai užpulta ir besi-’ 
gindama. prarado kelias 
dešimtis tūkstančių savo 
geriausių sūnų, bet už tai 
ji išgelbėjo didžiausią
brangenybę — tautos lais
vę. Maskvos komisarai

I

Suomijos nepajėgė pa
vergti.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos su Sovietų Rusija pa
sirašytosios sutartys ne
ištverusios nė metų buvo 
begėdiškai sulaužytos bir
želio mėnesį bo jokios prie- [ vietų Rusijos “pilietybę”.

Registravimuisi paska
tinti metodai taip pat var
tojami bolševikiški —gra
sinimas. Sovietų Rusijos 
ambasados Vašingtone 
skelbime pasakyta, kad vi
si privalo užsiregistruoti 
nevėliau lapkričio 1 die
nos, bet kurie to nepada
rys, vėliau į Baltijos vals
tybes grįžti negalės. Nors 
Lietuva jau gyvuoja nuo 
1918 metų, bet norintiems 
į Lietuvą grįžti pilietybė 
nebuvo atsakoma prista
čius gimimo metrikos iš
trauką iki pat pastarųjų 
metų, nors jie prieš tai ir 
nebuvo užsiregistravę Lie
tuvos konsulatuose. Bolše
vikiška tvarka kitokia.

Dar vienas dalykas, ku
ris prašosi atkreipti dėme
sį — tai Sovietų Rusijos 
ambasados Vašingtone be
gėdiškumas. Jungtinės A- 
merikos Valstybės Balti
jos valstybių okupacijos 
nepripažįsta, todėl ir tų 
kraštų pasiuntinybės bei 
konsulatai čia dar tebevei
kia, kurie ir rūpinasi savo 
piliečių reikalais. Ar tik 
Baltijos valstybių minis
trai neturėtų atkreipti 
Statė Departamento dė
mesį į tai, kad tą nekvies
tą “pagelbininką” ir pre
tendentą į Baltijos valsty
bių piliečių globėjus su
draustų.

Lietuvos Piliečių 
Komitetas.

žasties okupuojant tas* 
valstybes.

Amerikos lietuviai tą

kų. Lietuvos Respublikos va valia. Ketvirtoji sesuo vainikuotas agresija ir vi- 
vadovai aiškiai jautė prie,—Suomija atsisakė pasi- 
ko tokia sutartis veda, bet rašyti. Maskvos komisą- Amerikoje 
atsispirti jėgai negalėjo, j rams tada netrūko bėgė-i 

diškumo paskelbti, kad 
mažutė Suomija ruošiasi 
pulti Sovietų Rusiją ir jau 
dabar apšaudo “darbinin- 

kareivius. i
I

negalėjo prieš didžiojo kai
myno kumštį pastatyti ką 
nors panašaus, o prie viso 
to Vakarų Europoje ka
ras, todėl ir pagalbos iš kų tėvynės” 
niekur nebuvo galima ti- Nors tai buvo biauriausias 
kėtis. Pagaliau, Stalinas ir šlykščiausias 
buvo susitaręs su Hitleriu kokio dar pasaulis 
pasidalinti karo grobiu ir girdėjęs iš valstybės vyrų, 

1 bet lietuviškosios Maskvos
papūgos ir tą melą kartojo 

i 
i i

melas, 
nėra

kad užsienyje į

žemę dalina į sklipus. Kai- 
kuriems bežemiams žada 
duoti žemės nuo 2 iki 10 
hektarų. Turintiems že- tame kolchoze, kur vėl gyvena 
mės palieka po 30 hektarų, Į tol, kol susiranda dar patoges- 
bet jie patys be samdinin-i nę vietą. Krasnodarskio srityje 
kų turi tą žemę išdirbti. Į r • -

Lietuvos Sovietų minis-.nius šešis mėnesius persikėlė iš 
terių taryba, rugp. 5 d. š. J vienos artelės į kitą daugiau 
m. paskelbė tarp kitko štai kaip 400 šeimų. Kai kurie tokie 
ką:

“1940 m. rugpiūčio 5 d. 
Ministerių Taryba, siekda
ma įgyvendinti Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 22 d. 
nutarimą apie paskelbimą, 
žemės tautos, t. y. valsty
bės nuosavybe...”

Taryba sudarė “valsty
binį žemės fondą” ir visa 
žemė įimama į tą fondą.

Toliau nutarė;
“Visi ankščiau sudaryti 

dokumentai apie privačios tais bendrame 
nuosavybės teisę į žemę nedalyvavo 35 moterys. Dėl jų

apsileidimo kolchozas nespėjo 
surinkti 46 ha dobilų, daug bul
vių ir kopūstų. Pavasarį dauge
lis kolchozininkų pasidarbavo 
labai gerai, o štai vasarą ir ru
denį, kai reikėjo surinkti derlių, 
tinginiai ir apsileidėliai suna- 
kino didelę sąžiningų kolchozi
ninkų darbo dalį”.

“Apie tai, kokios žalos arteli
mam ūkiui sudaro tinginiai ir 
dykaduoniai, rašo Pravdoje lai- 
kraščio “Kolchoznoje Znamia” 
redaktorius, drg. Valakovas. 
Viename kolchoze pereitais me
tais 119 ha buvo užsėta sorų' 
(proso). Na, ir kas? Kolchozi-J 

ninkai nesurinko nė vieno kilo
gramo grūdų. Visas laukas buvo

visi žinome, i kupacijai. Mūsų protestai 
turi pasiekti ir juoda Mas
kvos komisarų sąžinę — 
nepagailėkime jų ir Sovie
tų Rusijos ambasadai Va
šingtone. Mūsų balsą turi 
išgirsti pasaulis. Lietuva 
laisvę atgaus.

Vytautas Daunys.

1
I

Ar Reikia Lietuvos Piliečiams Registruotis 
Sovietų Rusijos Konsulatuose?

Lietuviškai rašanti Mas
kvos agentų spauda jau 

__ ______________  o___ o________________ kuris laikas ragina Lietu - 
savo vietos ir palieka savo kol- prižėlęs piktžolių. O kitame kol- vos piliečius ir iš Lietuvos 

choze, kuriame disciplina aukš- kilusius, bet dar Amerikos 
čiau pastatyta, kolchozininkai pilietybės neįgijusjus, re- 
surinko iš hektaro po 16 cent-j

■ nerių sorų. Pirmajame kolchoze 
Kropotkino rajone per paskuti- ( tinginiai ir apsileidėliai pasida

rė tokie įžūlūs, kokie tik begali 
būti. Soras pasėti kolchazas pa
jėgė, bet derliaus nuimti dalis 
kolchozininkų nebėjo ir dėl to 
viso kolchozo darbas nuėjo nie
kais. Lengva apskaičiuoti, kiek 
tai atsiėjo kolchozui, kiek nuos-

chozą. Jis mielai priimamas ki-

keliautojai sugeba per 1 — 2 
metus pereiti kelias arteles. Nė
ra ko nė sakyti, kad tokie ke
liautojai labai dezorganizuoja 
kolchozų gamybą.

“Tinginiai, sudarydami kol
chozams didelę skriaudą, ne re
tai ardo gerą kitų kolchozinin- 
kų darbą. Kamenec — Podols
ko apygardos, Supetovsko rajo
no, Mickaleničų kaimo kolchozo 
pirmininkas drg. Gladnevskis 
rašė Pravdoje: “Pereitais me- 

kolchozo darbe

gistruotis Sovietų Rusijos 
konsulatuose. Pavyzdžiui, 
Brooklyno ‘Laisvė’ rugsė
jo 11 dienos numeryje pri
mena, kad visi Lietuvos 
piliečiai turį registruotis 
Sovietų Rusijos konsula
tuose. Na bet tai tik buvo 
pirmas pranašas, kuris pa
sirodė net uolesnis ir už

• tolio turėjo dorieji kolchozinin- Sovietų Rusijos ambasa- 
I kai".
I

Iš to mes matome, 
Sovietų komisarams 
kolchozais nevyksta, 
dėl komisarai įsako ' 

. kyti daug griežtesnes prie
mones ir darbo disciplinos 
ardytojams kolchozuose”. 
Bet nieko negelbės nei 
griežta disciplina.

sam laikui nebetenka Lie
tuvos pilietybės, nes re- 
gistruodamiesi laisva va
lia įgyja Sovietų Rusijos 
pilietybę. Besiregistruo
jantis taip pat turi žinoti, 
kad jis neša moralinę atsa
komybę prieš nepriklauso
mą Lietuvos Respubliką ir 
prieš visą lietuvių tautą, 
nes jo žygis Lietuvos oku
pantų bus paskaitytas pri
tarimu įvykusiai okupaci
jai. Iš kitos pusės kiekvie
nas turi atsiminti, kad So
vietų Rusijos pilietis nėra 
pilietis ta žodžio prasme, 
kuria jį supranta visas 
kultūringasis pasaulis. 
Pirmiausia pačioje Sovie
tų Rusijoje gyvenantis 
“pilietis” yra vergas pilna 
žodžio prasme, nes jis jo
kių teisių neturi, išski
riant teisę garbinti “Stali
no saulę”, ar “Stalino sau
lės konstituciją”. Toks

Maži Trafiko Prasižengimai 
Nesvarbūs

Klausimas — Mane ke
lis kartus šaukė į teismą ir 
buvau nubaustas už ma
žus trafiko peržengimus. 
Kelis kartus aš pravažia
vau raudoną signalą, kitus 
kartus su automobiliu per 
ilgai apsistojau vienoj vie
toj. Ar aš turiu paduoti 
šituos peržengimus klausi
mui 14-tui ant Ateivių Re
gistravimo blankos?

Atsakymas — Ne. Ne- 
reik paduoti kaipo peržen
gimus tuos nesvarbius 
trafiko neužlaikymus.

dą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, nes pastaroji 
apie reikalą registruotis 
teišdrįso paskelbti rugsėjo 
21 dieną.

Šia proga tenka išsiaiš
kinti, ką tai reiškia regis
travimasis Sovietų Rusi
jos konsulatuose. Pirmiau
sia užsiregistravusieji vi-

I

kad
i su

To- 
“tai-
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Žvaigždė - Meno Pasaulyje
darbininkas

TYRUMAS - GRAŽUMAS

Leonardas ŽitkevičiusV •

VAMPAR 
ČIAMPAR

nant, bet geru pavyzdžiu 
arba pamokymu. Jei nori
te, kad jūsų vaikai būtų 
sveiki, gražūs ir dori, bū
kite patys toki.

“V. K.

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

PORTLAND, MAINE
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F. C.SULLIVAN COAL CO. į

Neujos Anglijos Koksai ir Anglis Alyva kurui

95 Parris St. Telefonas 2-6611 Portland, Maine
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Žmogaus gražumas ir 
meilumas dažnai esti glau
džiai susiję su sielos, kūno 
ir aplinkumos tyrumu. Tik 
sveika šeima ir doras gy
venimas duoda sveiką ir 
tyrą žmogų. Kur nėra ty
ros, kur žmonės surūgę, 
ten negali būti grožio ir 
visiškos doros. Aplamai, 
mus traukte traukia tokia 
šeima arba žmonių būre
lis, kur jauku, gražu ir vis
kas padoru.

Žmogui įgimta yra šalin
tis nuo viso, kas nešvaru, 
šlykštu, biauru ir dvokia. 
Tačiau jis, nuolat gyven
damas tarp nešvarybių, 
pagaliau lyg ir apsipran
ta su jomis. Tad svarbu y- 
ra žmogus iš jaunų dienų 
pratinti prie grožio geruv •

auklėjimu ir geru pavyz
džiu.

Yra žinoma, kad vaikas 
visada mielai seka suau
gusiu žmogumi. Šis seki
mas kaip tik ir padeda kū
dikiui išmokti šnekėti ir 
paskui padoriai gyvenime 
elgtis. Tad vaikas, maty
damas aplink save gražų ir 
dorą vyresniųjų gyveni
mą, patsai įpranta dorai ir 
gražiai gyventi. O kitas 
vaikas, aplink • save maty
damas tik barnius, mušty
nes, ir girtuokliavimą, vei
kiai išmoksta pats negra
žiai elgtis, ir paskui sunku 
jam labai atprasti nuo vi
sų šitų įpročių. Tėvų pa
reiga yra gražiai ir dorai 
išauklėti savo vaikus, tik
tai ne rykšte juos baugi-

I
 GEORGE T. SPRINGER COMPANY

70 Metų Teisingos Prekybos Jubiliejatai 2

Laikrodžiai — Diamontai — Sidabriniai Reikmenys 2
515 Congress St. Telefonas 3-2449 Portland, Maine J336S0(XXSXXXSSS3(»«KXM96$0t90»080BCKSSXX3^^

CUMMMGS BROS.

Sankrova Greserijos, Mėsų ir kitokių dalykų
Pristatytojai Nation Wide Service Grosero ir k.

241-243 Commercial St. 2-4 Union St. T ei. 3-0261
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SHAW'S

Groseris — Mėsa — Valgomieji dalykai
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585-587 Congress St. 7-9 Preble St.

Portland, Maine

Telefonai 2-0211 arba 2-2881
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MEW EH6LAND RUBBER FLOORING CO

Geri guminiai išdirbiniai įvairiems reikalams

259 Middle St. Portland, Maine

—čiampar vampar, i jo vijo, 
Tindir vindir op-op-op, 
Vilkas vijo — jis nebijo. 
Vindir juii, vindir stop.

Taip skaičiuoja Steponėlis 
Vidur kiemo vaikučius 
Ir žodžiais vis ‘čiampas vampar* 
Vamparuoja tuos pačius.

Jei kam “stop” tiktai pasako, 
Tas tuoj traukias ii eilės, 
O kas liks nepasitraukęs, 
Tas būt laisvas negalės.

— čiampas vampar, i jo vijo
jau skaičiuoti bus gana: 
Jau visi (tai pasitraukė. 
Palikai, Vincut, viena.

Na, tai stok tenai už medžio 
Ir užmerk tuojau-akis.
Kai jau būsim pasislėpę, 
Tau Mikutis pasakys.

Jau pasislėpė vaikučiai, 
libėgiojo kažin kur. 
Žiūri Vincė į Mikutį, 
Bet Mikutis nė mur-mur.

Tuščia* kiemas, tuščio* kertės. 
Kurgi jie galėtų būt?
O Mikutis sukuždėjo:
— Bėk į daržinę, Vincut. 

čiampar vampar, ijo vijo, 
Tindir vindir tuoj takais. 
Ir sugrįžo mūs Vincutė 
] kiemelį su vaikais.

Iš “V. ir Eilėraščiai”

Portland, Maine

P-lė Kaskas ( Katkauskaitė)
certo ir p-lės Onos Kaskas I 
pasirodymas, tai supuoli-' 
mas kilniojo tikslo šio kon
certo. Juk tai visas pelnas 
šio koncerto skiriamas nu
kentėjusiai nuo karo tė
vynei Lietuvai bei jos vai
kams. Tai tikslas, kuris 
prašyte prašo kiekvieną

ATHERTON’S |
Baldai, kurie sujungia draugystėn

50 Free St. Telefonas 2-0167 Portland, Maine
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t I

KNYGUTĖ

Drabužiai ir reikmenys moterims ir vaikams

«
505 Congress St.

OWEN, MOORE t COMPANY

Portland, Maine
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VYTĖ NEMUNĖLIS

Aš knygutė nedidutė, 
Bet dalykų daug žinau; 
Šimto metų neturiu — 
Viską viską išmanau.

Aš knygutė gero būdo, 
Man negaila pasakyt, 
Tik lapelį po lapelio 
Prašom visą paskaityt.

Iš “V. ir Eilėraščiai”

INE THOMAS LAUGHLIN COMPANY
Geležiniai Reikmenys dėl Įvairių Dalykų

Taipgi Išdirbinėja įvairias Plienines ir žalvarines dalis

Ofisas ir Dirbtuvė:

Patarles ir Priežodžiai

L
131-151 Fore St. Portland, Maine

Telefonai 3-1791 arba 3-1792

H. P. HOOD A SONS, INC.

Pristatytojai Pieno ir išdirbėjai saltakošės

349 Park Avė. Tel. 2-5491 Portland, Maine

——*

Naujoviškas sandėlis statybos medžių
VISKAS NAMŲ STATYBAI

27 B. Street Teltf. 3-7201 So. Portland, Maine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3&

Monument Sųuare prie Middle St. 153 High St. 

Telefon 3-6421 Portland, Maine

BEMOITS
<

Drabužiai dėl Vyrų ir Vaikinų

Lietuvių pasauliniame^ 
gėlių darželyje randame 
didelio įvairumo ir gražu
mo. Kada mums spauda 
praneša, kad vienur ar ki
tur pasižymėjo lietuvis 
jaunuolis, mes įsivaizdina
me, kad pražydo nauja gė
lė rinktiniame darželyje.
Dažnai tokių gėlių pražy- lietuvį paremti kilnųjį tik- 
di, tik mes apie jas nevi- slą ir pasididžiuoti 
suomet sugebam pasirū
pinti žinių, kad parodžius 
mūsų tautos turtingas 
meno ar kitų šakų pajė
gas. O gal mes esam savy- 
meilūs, kam ne aš? Kam 
ne apie mane kalba?! Bet Į pietų, Jordan Hali, Bosto- 
čia turėtume atsiminti, I ne, kur visi galėsime paki- 
kad ir tu būsi pastebėtas, lusia dvasia ir ūpu užak- 
kaip tik pražydėsi rinkti- centuoti, kad lietuviais 
niame darželyje gėle, o ne, mes esame gimę, lietuviais 
piktąja dilgėle. Į mes norime ir būt... ir kar

štai spauda pranešė, kad | tu šios šalies ištikimais pi- 
lapkričio 17 d., 
na mūsų išeivijoje meno —- --------
žvaigždė, asmenyj panelės KOflCCrtO HUKOfltcjUSICniS 
Onos Kaskas (Katkaus- NUO KšTO UetlIVOie Bilietai 
kaitė), atvyksta padaryti 
vizitą mums Naujos Angli
jos lietuviams, kuo mes 
turėtume didžiai pasi
džiaugti. Čia drąsiai kiek
vienas lietuvis profesiona
las gali pasikviesti svetim
tautį inteligentą ir sakyti 
štai lietuvaitė Metropoli-, 
tan Operos dainininkė, vie
nintelė pasaulyje contral- 
to, kuri stebina savo balsu 
kiekvieną, kad nors ir tik 
šiek tiek muziką supran
tantį. Didžiuokis, lietuvi, 
ta meno pajėga... Tai gra
žioji gėlė rinktiniame pa
saulio žvaigždžių meno 
darželyje.

Antras svarbus šio kon-

anos 
tavo tautietės kilnia reko
mendacija pasauliniame 

į meno pasaulyje.
| Taigi, kas tik jaučiasi 
i lietuvis, lai ir pasirodo — 
| lapkričio 17 d., 3:30 vai. po

OAKHURST DAIRY
Stanley Bennett. Sav.

KONTROLIUOTAS PIENAS — Rinktinė Grietinė

364 Forest Avė. Tel. 2-7468 Portland, Maine

Vieną avį kerpant ir ki
toms kinkos dreba.

Širdelė ne avelė — šieno 
nepaduosi.

Ir senam kryžiui reikia 
žemiau lenktis.

Eik arčiau, gausi grei
čiau.

i Rengiasi kaip žemaitis 
kosėti.

Jei pasivadinai grybu, 
tai lysk ir į krepšį.

Jūrą perplaukęs, klane 
’ nuskendo.

Kad ir iš kito ėmęs, bet
gi įsirėmęs.

Kad ir ant šluotos, bile 
į važiuotas.

Nuo lašelio prie stiklelio. 
I Tinginys sako: galėsim 
į— turėsim, gersim — gy
vensim.

Tas valdo gerai, kas įsa- 
ko mažai.

Nesidžiauk giriamas, ne- 
;! verk baramas.

' Tinginys dukart dirba, 
šykštus dukart moka.

Miške staklės, ant avių 
vilnos, o jau audžia. 
iŠ “ M. L. K.”

• v
š. m., J. K-pa.

Koncerto bilietų, kuris įvyks į 
lapkričio - November 17, 1940,' 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Broadway, So. Boston,; 
Mass. Telefonas — 2578. Taip-j 
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už
sisakyti pas paneles Evą Macai- 
tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass.

Bilietų kainos — po $2.00; 
$150; $1.00 ir 75c.

r——. . .
THE DIAMOND MATCH CO.

l

X

17 Main St. Tel. 2-8304 Portland, Maine

Pristatytojai

Cities Service Alyvos Pečių Apšildymui

KOOLMOTOR GAZOLINĄ

24-valandų Patarnavimas — žiemą, ir Vasarą

HARRIS OI COMPANY

LEWISTON. MAINE LEWISTON. MAINE

XX«X36%XS%

EASTERN FIRE PROTECTION COMPANY

Automatiški Reikmenys Nuo Ugnies

137MiddleSt. Telefonas 428 Lewiston, Maine

W. E. CLOUTHIER & COMPANY
Anglis, Malkos, Koksai. Pečiams šildyti ■ Aliejus

97 Cedar St. Telefonas 511 Lewiston, Maine
11
I

-

| Narragansett Ale Rappert’s Beer and Ale |

“Visuomet Matomas Gerose Draugystėse”

Statybinė Medžiaga ir Dažai

PRISTATOMAS
EASTERN, INCORPORATED

GRANO TRUNK YARO Telefonas 4790
Lewiston, Maine

Merrimac St. Telef. 2200 Newburyport, Mass.

CONTINENTAL MILL

NICHOLS PACKAGE STORE, Ine.

Oxford St. Lewiston, Maine

Alus — Vynas — Likeriai 
“Prekės geriausios, kainos žemiausios”

268-270 Wahconah St. Tel. 4976, Pittsfield. Mass.

Išdirbėjai
Geresnės Rūšies Medvilninės Medžiagos

VVISEMAN FARMS
GRIETININĖ ŠALTAKOŠĖ

Dirbtuvė ir Ofisas: Oxford St. Telefonas 3400 Lewiston, Maine
Skyriai Bath—Brunswick—Augusta.—Rumford

ATHERTON FURNITURE COMPANY
“Pilnas Pasirinkimas Baldų" 

Simmons Produktai — Glenwood Dalys

220 Lisbon St. Tel. 2050 Lewiston, Maine

X S. X.X s. X V S. kk X X W XX V S. S- X- S. V X V s. XX S. V X X. V S- X2^XSXVXVXX^^
■' 7\ v B H' '

S£»W3WXXXXXXSB6X3»»6XXXXXXXS^^
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K AS GIRDĖTI . LIETU VIŲ 
KOLONIJOSE

nepatogu iš tolimesnių mieste
lių atvykti į pamaldas. O tokių 
nemažai yra, kurių širdis trau
kia prie kitų lietuvių, kurių au
sis ištroškusios lietuviškų dai
nų, tai važiuoja į piknikus net 
kelias valandas. Lietuvis nesi
gaili nei vargo, nei dolerio ke
lionės išlaidų, kad kartu su ki
tais lietuviais pasišnekėti, pa-

valgė už dolerį, ir vis dėlto pik
nikas davė pelno.

Tai čia nei profesorių galva 
neišneša, kaip čia gali būti.

Mūsų moterėlės mažne visus 
valgių produktus suaukavo: 
vienos kumpius, kitos dešras, 
kitos piragus, daržoves etc... 
Kurios aukavo pinigais, už tuos 
pinigus nupirko cukraus, kavos

suktų ratelį ir padainuotų tas ir taip išrišti galime klausimą,

_______, kurios kiekvie-1 suplikacijose, perstatome Die-Į
lietuviui - katalikui yra i™! savo ir Tėvynės vargus ir

-------------------------------------------- j - ~

Su džiaugsmu ’ turim pasida-1 manęs ateiki”, o po šv. mišių, 
linti žiniomis, kurios kiekvie-1 suplikacijose, perstatome Die- 

nam 1 
malonios. Kalifornia iki šiol bu-: reikalus giedodami 
vo užmiršta šalis ir pasmerkta Dieve ir Viešpats Jėzus Šven- 
miriop: kad čia gali augti tik- čiausiame Sakramente, prisi- 
tai spygliuoti kaktusai, o nedigs dengęs duonos pavidalu Savo 
lietuviškas - katalikiškas gyve- Dieviškąjį Majestotą, mumis 
nimas Pragyvenęs Kalifornijo- laimina, tada mūsų širdyse ne
je tris mėnesius ir giliau paži-

I

tiktai užsidega didesnė Dievo!

nęs lietuvius, kurie gyvena pla- meilė, bet grįžta viltis, kad mū- 

čioje Kalifornijoje, 
kad tas kraštas netiktai išduoda 
naudingus vaisius, kur yra įdė- susirenka netiktai paprasti pi- 
ta darbo ir drėgmės, bet gali at- liečiai, bet ir mokslo vyrai — 
nešti gerus vaisius Bažnyčiai ir inteligentai, pasiliekame ’ 
Tėvynei, jei bus įdėta darbo, o 
ypač bus prašoma Dievo malo
nės. Pradėjau nuo maldų, ne
tiktais laikau kasdiena šv. mi
šias, prašydamas Dievo malo
nės Kalifornijos lietuviams, bet 
dar išklausau dviejų šv. mišių Į 
ta intencija. Į darbą įtraukiau i 
visus, kurie gali ir kurie moka 
dirbti, pasirodė, kad lietuviškas 
būdas: darbus atlikti su talka, 
atneša geras pasekmes.

Pirmutinis darbas gerai pasi
sekė, kad suradome gerą vietą, 
kurioje galime susirinkti į pa-! 

maldas. Pradėjome mūsų ben
dras maldas Šv. Povilo bažny
čioje (skiepe), 4112 W. Wa- 
shington Blvd. Pirmą kartą ta
me milžiniškame mieste sus
kambėjo per šv. mišias ta gra
žiausia pasaulyje giesmė “Pul
kim ant kelių”, ir nors skiepe 
(rūsy) giedojome, bet pasiekė 
dangų ir mums Dievas suteikė 
savo palaimą, ,kad šiandien jau 
skamba ir kitos ' lietuviškos 
giesmės: “Marija, Marija”,
“Šventas, Šventas”, “Prieš taip 
didį Sakramentą”, “Jėzau prie

pamačiau, sų Tėvynė atgaus, ką prarado.

Po užbaigtų pamaldų, į kurias

daineles, kurias dainavo ant l kad užmokėjus 50 centų prival- 
Nemuno, Mūšos, Nevėžio, Šven- • gai už dolerį ir dar lieka pikni- 
tosios ar Šešupės krantų.

Malonu čia pažymėti, 
mūsų jaunuoliai, nors perdaug 
nemoka lietuviškai, 
mokinasi netiktai 
kalbėti, dainuoti, 
lietuviškus kuklįus 
šokius, 
antras 
parke, 
kestro, 
foną, kurs pagriežė kadrilį ir 
mūsų jaunimas puikiai pašoko 
tą estetišką šokį. O kaip gyvai

- ir su skoniu, dainuodami šoko 
j įvairius lietuviškus šokius, kad 
| net keletas svetimtaučių, pa
gauti lietuviško ūpo, įsimaišę į 
lietuvių ratelį, sukinėjosi ir ne
suprasdami dainų žodžių, — 

; ! kartu su lietuviais dainavo ir 
i šoko.

. i

i
I
ko tikslui geroka suma $61.75.

kadi

bet uoliai 
lietuviškai 

bet ir šokti 
ir padorius 
buvo mūsųŠtai vakar

piknikas Arroyo Seco 
neturėjome didelio or- 
tiktai paprastą grama-

tame 
pačiame skiepe, pasidaliname 
laikraščiais, nes turime: “Drau
gą”, “Darbininką”, “Ameriką”, 
“Garsą”, “Lietuvos Žinias”, 
ir kitus, ir pasikalbėję, grįžta
me į savo namus gerame ūpe, 
pasiryžę toliau darbuotis Dievo 
garbės ir visuomenės gerovei, j *aruu su- uauiavu ir
Per šv. mišias yra visados se- ■ šoko.

nesnių ir jaunų būrelis, kurie' Visam pasauliui yra žinomas 
priima Švenčiausįjį Sakramen- lietuvių svetingumas ir vaišin
tą. Atsitinka, kad ir senas ka-i 
reivis. kuris sužinojęs iš laikraš
čių, kad yra lietuvių kunigas ir 
yra lietuviams pamaldos, pasi
remdamas lazdele, artinasi prie 
Dievo stalo.

Ypatingą dėmesį kreipia mū
sų altorius, yra labai kuklus, 
bet kaip lietuvaitės suneša iš 
savo darželių gėlių bunčius ir 
papuošia altorių jurginiais, nas- gardžiai viskas buvo parengta. 

Įturkomis. rožėmis ir kitokiomis Mat, 
i gėlėmis, tai galėtų mums pa
vydėti ir vyskupų katedros.

gumas, bet Los Angeles, Calif., 
lietuvių ta ypatybė, manau (su- 
bitina) perviršija kitus. Į pikni
ką suvažiavę pavalgė sočiai 
kumpių, dešrų, žinoma, su ko
pūstais ir kitokiais priedais, 
atsigėrė saldžios kavos su bul- 
koms (piragais) ir dar turėjo 
deserto — skanių apelsinų. Vi
si valgė ir gėrėjosi,' kad taip

Los Angeles lietuvaitės 
nors nestudijavo kulinarinio 
mokslo, bet paveldėjo nuo savo 
motučių netiktai vaišingumo 
savybę bet ir supratimą gamin
ti skanius valgius. Pikniko da
lyviai mokėjo už bilietą (tikie- 

o gal su

Nors nesenai čia esu, bet jau 
turėjome gražų koncertą ir jau 
antrą pikniką. Į tuos parengi
mus atvyksta lietuviai, kuriems tą) tiktai 50 centų,

į Čia turiu aprašyti keistą įvykį, 
kaip piknikui gavome dovaną: 
apelsinų dvi dideles dėžes. Pirm 
poros savaičių gaunu laišką iš 

' Indiana valstybės nuo gerb. 
kun. Jono Vineiaus, laiške at
randu iš amerikoniško laikraš
čio iškarpą su fotografija vieno 
farmerio, kurs augina apelsinus 
ir turi prie West 3rd Street of 
Fairfax savo -krautuvę “Far- 
mers Market”, tame laikrašty 
aprašytas trumpai gyvenimas 
to farmerio ir pažymėta, kad 
gimė Lietuvoje ir vadinas: — 
Yankelowitz, o pagal Amerikos 
papročio sutrumpinta pavardė 
— Yank. Prieš pat pikniką nu
vykau aplankyti tą lietuvį, kurs 
iš fotografijos atrodė semitas, 
o iš pavardės galima buvo sprę
sti tikrai kad Lietuvos žydas, 
nes Lietuvoje mažne kiekviena
me miestelyj yra Jankeliovičius 
nuo žydų vardo Jankei.

Neapsirikau, Yankeliowitz y- 
ra žydas, gimęs Kėdainiuose, 
kurs pirm trisdešimts metų at
vyko kaip ir kiti iš Lietuvos iš
eiviai į Ameriką, o kadangi iš 
savo jaunatvės užsiimdavo, 
kaip visi Kėdainių žydeliai, dar
žovių (o ypač agurkų) augini
mu, tai jis atvyko į Kaliforniją 
ir nusipirkęs žemės sklypą, tęsei 
savo amatą, tik vietoje agur
kų augina apelsinus, vynuoges 

1 ir kitus Californijos augalus. 
' Nepaprastai q Yankeliovičius 
’ pradžiugo, sužinojęs, kad aš iš 
’ Lietuvos, netiktai nupirko pik-Į kuopos sąjungiečių.

r rs

Ir šuo gaus užlaikymą. Mrs. Etta Belfus, 49, nufo
tografuota su savo šunim “Muffy”, kuri gavus persi
skyrimą su savo vyru, teismas priteisė užlaikymo $12. 
kas savaitė. -

Massachusetts seimininkės, pagarsėjusios

taupumu, sutinka, kad ekonomiškiausias

yra

PICKWICK ALE
BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

_.. -J
" B«wed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870 .

x Copyright 1*40, HAFFgMągym Co., Iwe.
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po klubo pastoge, kurie ir šian
dien gyvuoja, ir kurių judošiš- 
kų darbų nieks netrukdo. Jie 
jau taip įsismaginę, kad drįsta 
net klubo susirinkimuose duoti 
įnešimus, kaip tai pasiųst pa
dėkojimą Stalinui už pavergi
mą Lietuvos. Liūdna darosi ma
tant tokius įvykius. Kada kitų 
kolonijų lietuviai pradėjo krik
ščionybės ir tautos priešus vyti 
iš organizacijų ir klubų, tai, ro
dos. ir mūsiškiai nezaležninkai, 
kurie vadinasi tautininkais tą 
pat padarytų. Likusieji gi tame 
klube katalikai turėtų šiuom 
tarpu būti labai atsargūs, kad 
šiuo svarbiu momentu nebūtų 
įtarti, kaipo komunistų simpa- 
tizatoriais, nes ankščiau ar vė
liau tokiose įstaigose, kur ko
munistai turi susisukę lizdus 
bus daromi tyrinėjimai per F. 
B. I. Todėl būkite labai atsar
gūs.

Jeigu tie tvėrėjai, kurie jau 
yra mirę prisikeltų ir pamatytų 
kas yra tame klube, ir į ką jų 
tą organizaciją nezaležninkai su 
komunistais pavertė, tai gal vėl 
kristų į karstą. Prašalino iš 
klubo švaresnę spaudą, ir vie
nintelį katalikišką laikraštį 
“Darbininką”, palikdami tik 
vieną radikališką spaudą, ir ko
munistų “Laisvę”. Ar dar di
desnio pažeminimo reikia? Su
prantama tokie “penktakojai” 
susispietę po piliečių klubo var
du. turi gerą apsaugą. Tačiau a- 
teis toks laikas ir yla išlys iš 
maišo, o tuomet aiškiai pamatys 
visi kas jie toki piliečiai ir ko
kio tikslo jie siekia.

Daug virš minėto klubo narių 
apleido tą įstaigą, kurioje per 
daug metų darbavosi kaipo tikri 
tėvynės mylėtojai. Likusieji gi 
katalikai ir šiaip ištikimi pilie
čiai ir tėvynės mylėtojai turi 
šluot laukan komunistus, kurių 
obalsis yra viskas griauti, kas 
tik yra gera ir naudinga.

Dzūkas.

p. Kotrina Račkienė pasakė gan 
ilgą ir labai įdomią kalbą apie 
įspūdžius iš Lietuvos bei dabar
tinę jos padėtį. Po jos kalbos 
dar ir Dr. A. Račkus papasako
jo kaikuriuos įvykius paskuti
nėse jų dienose praleistose mū
sų tėvynėje. Tuomi ir baigėsi 
programo dalis. Kiekvienai nau
jai narei viešai buvo įteikta 
graži dovana.

Po programos vieni susirinku
sieji dar linksmai šoko grojant 
ivenam jaunam vyrukui akordi- 
jonu (kurio vardo nesužinojau, 
atsiprašau), pianu pritarė p. P. 
Maskolaitis. (jo žmona Emilija 
Maskolaitienė yra 2-ros kp. re- 
žisorė ir nors trumpai priklau
so toj kuopoj, bet jau nemažą 
veikalų su savo vyru bei kitais 
lošėjais yra suvaidinusi sąjun
giečių vardu), kiti vaišinosi gė
rimais bei šnekučiavosi kol pra
dėjo skirstytis namon.

Linksma buvo svečiuotis Cice
ro ribose po kun. Vaičiūno pa
rapijos pastoge bei pas Moterų 
Sąjungos 2-ros kuopos malonias 
vaišintojas. Aušrinė.

rengia naujų narių pagerbimo 
vakarą ir kiekvieną naują narę 
apdovanoja dovanėle atmini
mui, kada ji tapo priimta į šią 
garbingą organizaciją. Toks j 
naujų narių pagerbimui vakaras 
įvyko trečiadienio vakare, rug
sėjo 25 d. Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. Susėdus prie sta
lų sveteliams bei sąjungietėms 
(kurių buvo gan daug), naujos 
narės buvo įvestos salėn su 
maršu lydimos jų kuopos darbš
čios pirmininkės bei visuome
nės darbuotojos p. Kotrinos 
Sriubienės. Kun. Jonui Kloriui' 

I atkalbėjus maldą, pradėta va- 
j karieniauti. Valgiai buvo tikrai 
skoningai pagaminti pačių 2-ros 

Ne vienas 
niko tikietų porą, bet dovanojo! stebėjosi, kaip jos galėjo taip 
dvi apelsinų dėžes. | skoningai ir sočiai atsilankiu-

Prelatas Julius Maciejauskas. i sius pavaišinti už tokią žemą 
1726 So. Bronson Avė. bilieto kainą.

Los Angeles, California. Į Pavakarieniavus. prasidėjo 
programa, kuriai vadovavo pa
ti kp. pirm. K. Sriubienė. Ji pir
miausiai perstatė 2 kp. ilgame-

Spalių 1 d., įvyko LDS 2 kp. j tę bei sėkmingą darbuotoją, 
mėnesinis susirinkimas, kuria- kiek metų atgal buvusią Mot. 
me buvo išduoti raportai iš ju- Sąjungos centro pirm. Augus- 
biliejinio LDS seimo. Susirinki- tiną Šatkienę. Ji savo kalboj 
mą atidarė pirmininkas K. Gri- padrąsino naujas sąjungietes 
gas ir pakvietė kleboną kun. J. i prie darbo bei ištvermės. Moni- 
Švagždį atkalbėti maldą. Rapor- ka Petraitienė, pirmininkė Mot. 
tą iš jubiliejinio seimo išdavė Są-gos 55 kp. iš West Side irgi 
delegatas p. Šokelis. Po jo LDS linkėjo naujoms narėms sek- 
pirmininkas. kun. J. Švagždys] m ingos ir ilgos darbuotės. Mot. 
pasakė kalbą ragindamas visus i Sąjungos Chic. Apskrities raš- 
rašytis prie LDS ir bendradar-1 tininkei Marijonai Paulienei 

biauti visiems drauge, dirbant gražiai pakalbėjus, buvo prista- 
Tautos ir Bažnyčios naudai. Be tyta ir Albina A. Poškienė (Dr. 
to ragino visus studijuoti darbi- Poškos žmona) Moterų Sąjun- kęs koks stebuklas. Tačiau vis- 
ninkų klausimus ir pats pasi- gos Chicagos Apskrities pirmi- gi tarpe kviečių randasi ir kū- 
žadėjo trečiadieniais. 7:15 vai. ninkė. Ji reiškė džiaugsmo, kad kalių, 
skaityti darbininkų ir visuome- j itek daug naujų narių 2-ra kuo- ■ 
niniais 
Todėl 
visi nepraleiskite progos neatsi
lankę į šias paskaitas, kurios 
bus įdomios. ,

Po kalbos buvo išrinkti du 
asmens, kurie eis ir užrašinės 
“Darbininką”. Visi užsirašyki
te! J. Jeskelevičius.

M0NTH10, MASS.

i
I
IĮ

LAWRENCE, MASS.
Mūsų kolonijos koresponden

tai, rašydami dažniausia rašo 
apie parapijoje įvykusius paren
gimus. Šiuo tarpu, rodos, ir šia
me garsiame Lawrence viskas 
tvarkoje ir visi šios kolonijos 
lietuviai yra Šv. Pranciškaus R. 
K. parapijiečiai. Iš tikrųjų jei
gu būtų taip tai jau būtų įvy-I- . . _ . _.. _

Šiuom gi norisi pabrėžti apie 
kuri įsikūrėklausimais paskaitas, pa laimėjo ir ragino niekuomet vieną čia įstaigą.

gerbiami montelliečiai. neišeiti iš organizacijos bet pa- labai geram tikslui ir gyvavo 
likti geromis veikėjomis. Kaip j labai gražiai augdama 
kun. Vaičiūnas, taip ir kun. J. 
Kloris bei naujai įšventintas 
kun. Abromavičius sveikino ne
tik naujas nares, bet 
kuopą.

Daugiausiai šiuose 
muose atsilanko vien 
met į 2-ros kp. vakarą, matyt, 
kad ir vyrai pakvietimus ne tik 
priėmė bet ir atsilankė. Vieni 
atėjo, matyt, savo moteris pa
gerbtas, kiti kad jų moterys — 
sąjungietės buvo rengėjos ir tt. 
Iš tų vyrų kalbas pasakė advo
katas Kay iš Cicero ir advoka
tas Juozas Grisius iš Chicagos, 

: (jų ponios buvo tarpe pagerb
tųjų).

2-rai kuopai teko laimė už 
garbės svečius šiame pokily tu
rėti daktarą ir ponią Račkus, 

• kurie neseniai grįžo iš Lietuvos.

Parengimas
Cicero, III. — Moterų Sąjun

gos organizacijos naujų narių 
vajus užsibaigė liepos 1 dieną. 
Kaikurios kuopos nelaimėjo nė| 
vienos naujos narės, kitos po 
vieną, dvi, o sėkmingesnės kuo
pos jų prirašė net desėtkais. 
Viena iš tų kuopų, tai Mot. Są
jungos 2-ra kuopa iš Cicero. III. 
Į jų kuopą per šį vajų įsirašė 
net 15 naujų narių.

2-ra kuopa dar ir tuomi ski
riasi, kad kasmet po vajaus su-

ir pačią

parengi- 
moterys,

MHLADELPHIA, PA. 
Š». Jurgio Parapija

Pasekmingas Muzikantų
Piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 22 d., 
“Vytauto” parke įvyko labai 
pasekmingas vietinių lietuviškų 
muzikantų piknikas. Jie pikni
ką buvo ruošę rugsėjo 1 d., bet 
kadangi dėl lietaus buvo men
kos pasekmės, todėl jį rengė 
antrą kartą. Piknikas gerai pa
vyko. To orkestro vyriausiu va
du yra Pranas Siratavičius.

Jurgietis.

nariais 
ir finansiškai. Ši įstaiga yra Į 
Lietuvių Ckėsų klubas, kurį su
organizavo katalikai 1907 me
tais. Štai paduodu ištrauką iš 
čarterio, kuris išduotas Bosto- 
n’o mieste, 1907 m.

The Lithuanian Citizen’s Club 
was incorporated under the 
provisions of the laws relating 
to religious, educational and 
charitable, etc.

Obalsis labai gražus, ir kata
likai tvėrėjai tikėjosi daug ką 
nuveikti; tokioje organizacijoj. 
Vilkai gi prisidengė avies kailiu 
ir pradėjo lįsti į klubą, ir tame 
labiausia pasitarnavo išmatos 
nezaležninkai. Patys būdami 
kaipo pikčiausi žvėrys ant kata
likų. įsileido į klubą didžiausius *> r 
katalikų priešus ir tautos išga
mas, kurie susivijo savo lizdą

................ .......................................... ....................................

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinal dčl visokių reikalų.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

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

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08
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• Naujosios Anglijos Chorų Sąjunga, ateinantį l I

I Penktadienį, Spalių - October 11 Dieną, 1940 m. Rengia
| ŠOKIUS - BALIŲ, King Phillip Ballroom, Wrenlham, Mass. Route 1A
| Gros 12 muzikantų pagarsčjusi orkestrą, vadovybėje JIMMY WALSH
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Spalių Mėn. 1 d. —

Palaimintas Jonas Duklie- 
tis, Išpažynėjas, I Ordino, 
ir Palaimintasis Mykolas 
Išpažynėjas, III Šv. Pran

ciškaus Ordino.

Palaimintasis Jonas Du- 
klietis, gimė Lenkijoje. 
Dar visai jaunas būdamas, 
— jis jau priėmė Mažes
niųjų šv. Pranciškaus Bro
lių Ordiną. Didesnę savo 
amžiaus dalį, 
bemokydamas žmones; ta
čiau maldai ir įvairiems 
dvasiniams apmąstinėji- 
mams, kiniuos Palaimin
tasis labiau už viską mylė
jo, — pakankamai laiko 
surasdavo. Apart karštos 
maldos dvasios, — jis tu
rėjo didelį palinkimą prie 
aštrios atgailos, savęs ma- 
rinimosi, gailestingumo 
pavargėliams ir apaštališ
ko uolumo, nusidėjėlių 
prie V. Dievo atvertimui.! 
Savo Ordino regulos kuo-; 
pilniausiam išpildymui, jis 
buvo taip dideliai uolus ir 
dūpestingas, — kad Ordi
no Regulos raštą, visuomet 
su savimi nešiodavosi, ir 
kiekvieną dieną atydžiai jį 
skaitydavo. Jeigu kuomet 
pastebėdavo, kad nors ir 
mažiausiame dalyke, Ordi-i

■ - ■ — ■■ ■' 1 
t

• no regulą kaip reikiant nė- nams, atsiversti Tikrojon 
visuomet Jėzaus Kristaus Rymo Ka

tarsi talikų Bažnyčion.
Palaimintasis Mykolas, 

Visuose savo darbuose, ką buvo sekuliaras Trečiojo 
tik jis kuomet nors dirbda- Šv. Pranciškaus Ordino 
vo, — jis ėmė sau pavyzdį, vienuolis kunigas, ir labai 
iš Dangiškosios savo Moti- mylėjo nuošalumą. Dėlei 
nėlės, — Šv. P. Marijos, ir tos tai priežasties, — jis 
visuomet laikė Ją ypatin- gyveno pusiau atsiskyrėlio 
ga savo Vadove ir Globėja, gyvenimą, ir savo pavyz- 
Jis begalo daug dirbo tam džiu, kitus visus ragino tai 
tikslui, kad suvienyti Ru- daryti. Būdamas pripildy- 
sus ir Armėnus, su Tikrąja tas didžiausiu V. Dievo 

jis praleido Jėzaus Kristaus Rymo Ka- garbės šioje žemėje plėti- 
talikų Bažnyčia, kataliky- mo uolumu, — pagaliau jis 
bėn juos atverčiant. Atsi- savo rūpesčiu pastatė gar- 
žvelgiant į tai, popiežiai siąją šv. Onofrijaus bažny- 
Pijus XI, ir dabartinis Po- čią, ant buvusiojo pagoniš-1 
piežius, — Jo Šventenybė ko jo Romėnų Janiculum 
Pijus XII, karštai meldžia- vietos Romoje. Jis mirė 
si į Palaimintąjį Joną Dūk- 1449 m. Jo darbai buvo 
lietį, kad per jo užtarimą, pripažinti ir patvirtinti, 
V. Dievas suteiktų Savo Popiežiaus Klemenso XIX. 
malonę Rusams ir Armė- (Bus daugiau)

ra išpildęs, 
gailiomis ašaromis, 
mažas kūdikis apsiliedavo!

i
I

Kur Ir Kada Registruotis
Svarbu kiekvienam atei

viui Jung. Valstybėse su
prasti jo teises, sykiu su 
pareigomis kas link atei
vių registravimo.

Įstatymas reikalauja, 
jog kiekvienas ateivis pri
valo registruotis tarpe 
rugp. 27 d. ir gruodžio 26 į

PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

THE PISCATAQUA SAVINGS BANK

PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE

Charter No. 19

FIRST NATIONAL BANK
PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE

Įkurtas 1824 m.
Per šimtas metų Bankinio Patarnavimo

Narys Federal Reserve System

PADIDINO PAKELIŲ KRAUTUVĘ (Sklb.)

L Street Liquor Store, 195 L St., kuris randasi James Strigūno name, So. Boston, Mass. padidino ir 
pagražino savo krautuvę. Šios krautuvės vedėju yra K. Stravinskis. Joje galima pasirinkti įvairiau
sios rūšies gėrimų, kaip vestuvėms, krikštynoms ir kitokiems parengimams. Į namus pristato veltui.

PROVIDENT INSTITUTION FOR SAVINGS 1paskirtoj vietoj. Paprastai sunkiai nubaudžiamas, j 
' ateivis ras, kad jam pato- Pašto viršininkas neturi 
giau registruotis prie savo, jokios teisės klausti kokių! 
pašto. Bet tai nėr privers-' nors kitų klausimų, jis ne-; 
finu žirai,zirzi "’-iic! nnfo ra n-, i ra ‘ cro 1 i OOT70 m in imti o trileri iv-

d., bet per laiką, tarpe tų 
dienų, jis gali registruotis 
kada jis pats nutaria tą tinu dalyku," jis pats apie 
daryti. Nei jo darbdavys, tai gali spręsti. Nei darb- 
nei vietinis pašto viršinin-; davys, nei pašto viršinin
kas, nei kas kitas, neturi kas, nei kas kitas, neturi 
teisės pasakyti ateiviui, teisės prašyti ateivio re- 
kad jis turi registruotis gistruotis vietoje kur jis 
kokiu nors paskirtu laiku, dirba arba kur kitur. Atei- 
Į keturis mėnesius, įstaty- vis gali pasirinkti bet kurį 
mo nustatytus, ateivis ga- iš 7,000 pašto ofisų Jung. 
Ii pasirinkti jam patogiau- Valstybėse, 
šią laiką.

Daug ateivių norės kuo- yius- 
ankščiausia registruotis, I Užsiregistruodamas a- 
kad atlikus tą reikalą. Jei- teivis privalo atsakyti tik 
gu ateivis tik abejoja apie 15 klausimų registracijos 
jo stovį, ar jam rūpi koks blanko j. Jeigu jis juos tei- 
klausimas ar kaip regis- j singai neatsako, ir ko ne- 
travimas jį liečia, aš nore- pilniausia, jis gali būti

kurie yra au
torizuoti registruoti atei-

gali egzaminuoti ateivį, ir 
ne jo vieta stengtis suras-; 
ti ar ateivis teisybę kalba 
ar ne. Kai registracijos 
blankos bus pasiųstos į 
Washingtoną, ten urėdnin-- 
kai (valdininkai) turės tei
sę patikrinti, ar ateivis 
teisingai išpildė klausi
mus.

Read Lewis,
Executive Director 

Common Council for 
American Unity 

(formerly F.L.I.S.)
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D. F. BORTHVVICK STORE

Departmentinė Krautuvė
Įvairios Prekės Moterims. Merginoms ir visiems

19-25 Market St. Tel. 800 Portsmouth, N. H.

N.C.DOGDE OIL CO.

Cities Service Petroleum Products

STAMFORD, CONN.

klausimas ar kaip regis-! singai neatsako, 
travimas jį liečia, aš nore- pilniausia, 
čiau patarti tokiam atei
viui pasitarti su atsako
mu patarėju, prieš užsire
gistruojant. Tegul jis ima 
kiek tik laiko jam reika
linga gauti atsakomą pa
tarimą. Gal kaip nors gali
ma išspręsti jo problemą. 
Gal būt prieš pat gruodžio 
26 d. naujas išsprendimas 
pasirodys.

Atsakomas patarimas 
nereiškia brangų patari
mą. Yra daug atsakomų 
gerovės organizacijų ir ki
tų įstaigų, kurios maloniai 
suteiks ateiviui pagelbą 
šitame reikale, už kurią 
pagelbą ateiviui nereikės 
mokėti jokių pinigų. Gai
la, kad dabar daug žmo-'; 
nių savo tikslams vartoja 
ateivių registravimą,jie tik 
apgaudinėja ir išnaudoja i 

i ateivius. Ateivis, kuris tik 
reikalauja pagelbos turi, 
kreiptis prie asmens, kuris 
yra tikrai teisingas ir at
sakomas.

Kiekvienas ateivis turi 
teisę registruotis netik 
kada jam patinka, bet kur į 
nori. Jis gali registruotis1 
bet kuriame pirmos ar an-| 
tros klasės pašte, ar kitoj'

I

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininku”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

GENERAL DISTRIBUTORS, Ik.

Sankrovininkai Pristatytojai

AUBURN, MAINE

*

C V. WATSON COMPANY

Forrest Ludden. Prez. Herbert C. Edvards. Vice-Prez. 

Frank A. Getchell. ižd. Ruth A. Hanscom, ižd.-pagelb.

Apdraudos Dėžutė — Nuošimčiai nuo depozitavimo dienos

■ 79 Main St.
I _

!CXXXMre%XXX3SX»C
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Namas: 5 Market St. Amesbury, Mass.

SALISBURY ir AMESBURY miesteliuose
- I> ■ »- »•'

Inkorporuota 1828 m.

Agentūra Massachusetts Savings Bank Life Insurance

v$KXKXJC%3SX3SMXXXXXXX3«X3SXXMXXXXMXXXXMMXMM%MM»»^%%%«%%^

C LEARY & COMPANY
Išdirbėjai Geros rūšies Sodėl — Specializuoja —Old Newbury Ginger 

Ale—Coca-Cola ir Distiliuotas Vanduo

Parduoda Įvairius Šaly žinomus Gėrimus 

Pristato Alų ir Ale

202 Merrimac St. Telef. 52 arba 58 
Newburyport, Massachusetts

^63CXM«6XK58SSSa6S6S€X«W«<aC«««SSS£««««S«<S646<X«««4C«««««<«<4C<*»?
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LEWISTON BUICK COMPANY
C. L. CURTIS. Prez. ir Vedėjas

Pardavimas — BUICK — ir Patarnavimas

209CourtSt. Telef. 700 Auburn, Maine

NEWWIELER’S P. O. N. TROMMER’S

Pilnas šeimyninis ir Specialia Skalbimas

Valymas drabužių — Plovimas Divonų — Palaikymas Kailinių ir tt.

287 Main St. (Kampas Sabattus St.) Tel. 2480 Lewiston, Maine 

Skyriai — Portland, Augusta, Waterville, Bath

Išdirbėjai
Moteriškos Avalinės

220 Merrimac St. Newburyport, Mass.

Telefonai: Newburyport 2300—Amesbury 225 

Rowley 25-3

29 HampshireSt. Telef. 2230 Auburn, Maine

MECHANICS SAVINGS BANK
Įkurtas 1875

WHITEFIELD LAUNDERERS and CLEANERS

Auburn, Maine
1 l

Paremtas Nuoširdžiu Bankiniu Patarnavimu per Aštuoniasdešimta 
Penkis Metus

N.S.VN.N-S->->.WWWN-W>-VS-VW

Benjamin Jonės. Prez. Dwight H. Edwards, Vice-Prez.

Emest S. Cubberley. ižd. Daniel L. Stetson. ižd.-pagelb.

Chester A. Miller, ižd.-pagelb.

FIRST AUBURN TRUST COMPANY
• Įkurtas 1885

3 Court St. Telefonas 35 Auburn, Maine
63 Broad St. Skyrius New Auburn Telef. 480 |

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Spalių 6 d., Federacijos sky
rius turėjo Lietuvos Gedulos 
prisiminimą. 11 vai. ryte, kun. 
A. Abračinskas atgiedojo ’šv. 
mišias už Lietuvą. 2 vai. p. p. 
įvyko prakalbos Municipal sa
lėje. Kalbėjo adv. A. Jankaus
kas, dr. kun. K. Urbonavičius, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. M. Ur- 
binavičius, MIC., ir kun. P. A. 
Virmauskis. Radio grupė sudai
navo dainelių. Skyrius pasiryžo 
kas metai rengti prakalbas, jau 
nebe Spalių 9, bet gedulingos 
spalių 10-tos paminėjimą.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Marcijona Ona Jono — Stasės 
(Capaitės) Mikalkevičių, gyv. 
122 W. 6th St. Kūmai buvo Juo
zas Kutas ir Stasė Mikalkevi- 
čiūtė.

Žarveckas su Pranciška Pleškai- 
te, gyv. 1322 Col. Rd. Liudijo 
Vilimas Šumskas ir Pranciška 
Kingraitė.

- k. J , v. "H*.

k M’l1 w U

Tėvas J. J. Jakaitis, MIC., ra
šo Southbostoniečiams, praneš
damas, kad jis laimingai pasie
kė Argentiną ir griebiasi staty
bos darbų.

Spalių 6 d., mirė, ilgai sirgęs, 
Antanas Januškevičius, 68 me
tų, gyv. 36 Thomas Park. Paė
jo Veprių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 37 metus. Paliko ir 
žmoną Mikaliną (Pečiūtę), tris 
dukteris, brolį, seserį. Viena 
duktė yra vienuolė Kazimierietė 
sesuo Asumta. Laidojamas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, tre
čiadienį, 10 vai. ryte.

Antonius Jurgelaitis perkel
tas studijuoti filosofijos į šim
tametį Domininkonų Šv. Juoza
po vienuolyną, Somerset, Ohio.* 
Ten esą dar du lietuviai stu
dentai. Ir jie visi lavinasi lietu
viškai. Mūsų Antanukas labai 
gerai kalba ir rašo lietuviškai. 
Jis yra labai patenkintas Domi
nikonų gyvenimu.

Spalių 6 d. tapo pakrikštyta 
duktė Jono ir Anielės (Paulaus
kaitės) Thomas vardu Ona. Kū
mai buvo Juozas Gailiūnas 
Juzė Galbojūtė.

LANKĖSI

ir

p. Adelė Stakutytė,

gyv. su savo tėveliais 684 E. 
6th St., So. Bostone, rugsėjo 
29 d. išvyko į Elmhurst, Pa. ir 
įstojo į Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyną. Ji yra baigusi Na- 
zareth High School su aukš
čiausiu pasižymėjimu.

p. Adelė iš pat mažų dienų tu
rėjo patraukimą į dvasinio luo
mo gyvenimą. Sulaukusi 18 me
tų amžiaus stoja vienuolynan, 
kad galėtų geriau tarnauti Die
vui ir pasiruošti mokytojavi
mui. Ji yra gabi muzikoje. Lin
kime p. Adelei Stakutytei Dievo 
palaimos.

Spalių 5 d. apsivedė Vincentas

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass. ,

TEL. ŠOU Boston 2600
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nn 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 ild 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrldge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS) 

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq„
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pirmadienį, spalių 7 d., “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi kun. 
Juozas Dambrauskas, MIC. ly
dimas p. Sabo iš Cambridge. 
Kun. J. Dambrauskas, MIC. ne
seniai atvyko iš Chicagos į Ma- 
rianapolį. kur pagelbės kitiems 
Tėvams Marijonams darbuotis. 
Tėvas Dambrauskas laike 40 
Valandų Atlaidų Norwoode pa
gelbėjo dvasiniame darbe.

Tą pačią dieną lankėsi “Dar
bininke” Tėvas Antanas Mešlis, 
S. J. lydimas kun. A. Abračins- 
ko. Kun. Mešlis ir kun. P. Auk
štikalnis pirmadienį pradėjo 
misijas Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje.

šeštadienį, spalių 5 d., “Dar
bininke” lankėsi p-lė Izabelė 
Baliukonytė iš Worcester ir 
Vincas Raudonis iš Nashua. p. 
Baliukonytė dalyvavo Darbinin
kų Radio programos išpildyme 
ir ta pačia proga apžiūrėjo lie
tuvių kultūrinį centrą — “Dar
bininką”.

Pereitą šeštadienį “Darbinin
ke” lankėsi LDS 108 kp. narys 
iš Worcester, Mass. B. Pigaga. 
Svetys yra senas LDS narys ir 
“Darbininko” rėmėjas.

Amerikos Legijono Seimo 
Atgarsiai

PADĖKA
gimiNuoširdžiai dėkojame 

nėms, draugams-ėms ir jau
noms mergaitėms už dovanas ir 
aukas mūsų dukrelei Adelei, ku
ri išvyko ir įstojo į Jėzaus Nu
kryžiuotojo Vienuolyną. Visų 
geradarių intencijai užprašysi
me šv. mišias.

Vincas ir Kastancija 
Stakučiai.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurio 

Skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininko”.

Povilas Bashmnas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perkais Market
P. BaltruiiOnas ir p. Kllnga, Sav.
718 Broadway, Tai. 8OU 3120

SO. BOSTON. MASS.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Laike Amerikos Legijono Sei
mo buvo atvykę ir dalyvavo ne
mažas skaičius lietuvių Ameri
kos Legijono narių iš įvairių 
Amerikos valstybių. Iš Shenan
doah, Pa. dalyvavo Charles 
Skuminas, John Metkus, ir Jack 
Britton. Iš Mahanoy City, Pa. 
dalyvavo Juozas Aukštakalnis 
ir Mykolas Smetona. Buvo at
važiavusių iš Texas, Ohio ir Mi
ch igan valstybių, kurių vardų 
neteko užsirašyti.

Chicagos Dariaus ir Girėno 
Postas negalėjo dalyvauti, nes 
22 d. jie turėjo iškilmingą ati
darymą jų naujai pastatytos 
svetainės, kuri kainavo 50,000 
dolerių.

Kitą metą Legijono Seimas 
įvyks Millwaukee, Wisconsin. 
Kiek girdėti Stepono Dariaus 
Posto nariai planuoja tame sei
me dalyvauti ir pakeliui užsuk
ti į įvairias didesnes lietuvių 
kolonijas.

Šių metų seimo parade Stepo
no Dariaus postas labai gerai 
pasirodė. Net ir anglų spauda 
pagyrė. Valio, postas! 
nalistų.

Svečiai legijonieriai labai pa
tenkinti vaišingumu Bostono 
gyventojų ir jau dabar yra pa- 
'geidavimų, kad seimas vėl įvyk
tų Bostone 1945 metais.

Nepaprastą įspūdį legijonie- 
riams padarė Jo Eminencijos 
Kardinolo O’Connell kalba, pa
sakyta po iškilmingų pamaldų 
legijonieriams Šv. Kryžiaus Ka
tedroje, sekmadienyje, rūgs, 
mėn. 22 d.

“Žinoma, kad mes turime gi
liausios simpatijos ir gailesčio 
visoms tautoms, kurios dabar 
yra paskendusios baisiame ka
re. Iš gilumos širdies mes jų 
gailimės, bet geriausias ir tin
kamiausias būdas tą parodyti 
yra melstis ir dirbti už taiką 
viso pasaulio ir pirmiausiai už 
taiką Amerikoje”.

“Ar galima ką atsiekti, padi
dinant karo debesius šiame pa- 
saulinaime susirėmime? Ameri
koje yra daugelis problemų, ku
rias reikia išrišti be tolimų 
kraštų siekimo. Žinoma, kad 
mes turime ginti savo rubežius. 
savo šalį. Yra netik teisė, bet 
prievolė amerikiečių ginti savo 
kraštą nuo užpuolimo. Tas yra 
vienas dalykas. Bet toli gražu 
ne puolimas į ugnį su ta pasek
me, kad mes galime sumažinti 
savo pajėgas. zKoks jausmas 
būtų tame?”

“Jeigu norima stoti į karišką 
žygį turime ganėtinai reikalų 
čia namie. Kaip šventumas ir 
vieningumas šeimos, ant kurios 
remiasi gerovė, bet kurios tau
tos? Yra tiek daug žmonių, ku
rie taip trokšta išgelbėti pasau
lį, bet kurie nepajėgia išgelbėti 
savo šeimos”.

“Žeminantieji pasilinksmini
mai — krutami paveikslai ar 
bet kas jie nebūtų, yra ne pri
puolami apsireiškimai. Man y- 
ra pranešama, kad tas yra daro
ma su tikslu ištvirkinti mūsų 
krikščionis Žmones. Tokius ap
sireiškimus negalima lengva 
širdimi toleruoti. Neverta būtų 
kovoti už šalį, kuri susidėtų iš 
ištvirkusių ir nupuolusių krimi
nalistų .

“Mano brangūs draugai, vy
rai Legijono, jūs parodote savo 
karžygiškumą savo drąsą ir pa
siaukojimą. Jūs turite teisę bū
ti išklausyti. Dievo vardan kal
bėkite be baimės jokio asmens, 
ar jis būtų aukšto, ar žemo 
luomo. Šalis nori išgirsti, ką 
jūs turite pasakyti, šalis pa
gerbs tą, ką jūs apgalvotai pa
sakysite. Todėl, Dievo vardan, 
pašalinkite karą ir bet kokį ki
tą blogą iš jūsų krašto. Kada 
jūs svarstysite, būkite rimti; 
šaltai žiūrėkite į faktus kaip jie 
yra. Su jūsų karžygiška drąsa 
stokite už tą, kas yra šios šalies 
gerovei. Jūsų klausys valdinin
kai ir pavaldiniai. Dėl to, kad 
jūs esate ištikrųjų atstovaujan
tis kūnas Amerikos gyventojų, 
jūsų balsas bus išklausytas. Ka
da jūs kalbėsite, todėl, Dievo 
vardan, skelbkite tiesą.

“Iš gilumos mano širdies, aš 
sveikinu jus ir prašau Dievo pa
laimės jums, jūsų šeimoms ir 
jūsų darbams”.

Legionierius.

Darbininko" Metinio Baliaus 
Rėmėjai

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. įvyks metiniai “Darbinin
ko” šokiai - balius. Kaip girdėti, ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji visu smarkumu ruošiasi į šį parengimą 
atvykti nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Kurie negali į šį metini parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo 
sekantieji: 
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass........
Ona Pikelienė, So. Boston, Mass............
S. Jankauskienė, So. Boston, Mass........
Kun. J. Šaulinskas, Chicago, III............
Kun. M. A. Pankus, New Britain, Conn. 
Kun. G. Kemežis, Jersey City, N. J........
Petras Tamulionis, So. Boston, Mass. 
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y...........
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa. ... 
Mrs. Phillips, Fitchburg, Mass...............
Kun. Ig. Albavičius, Chicago, III............
Kun. A. M. Linkus, Chicago, III............
P. Lapenas, Athol, Mass........................

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.88

PAHKA
Antradienį, spalių 2 d., vaka

re, šv. Petro par. svetainėje, 5th 
St., So. Boston, Mass. įvyko Mo
terų Sąjungos 13 kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuriame tarp ki
tų reikalų buvo išklausytas ra
portas iš įvykusių lietuviškų 
vestuvių parengimo. Paaiškėjo, 
kad parengimas buvęs sėkmin
gas ir davęs kuopai gražaus pel
no. Sąjungietės ypatingai gra
žiai darbavosi, vienos dalyvau
damos programoj, kitos aukau
dama. Jos sudarė tikrai nuo
širdų ir vieningą retežį darbo. 
Susirinkusios sąjungietės išreiš
kė nuoširdžiausią padėką vi
soms, kuo tik kuriai prisidėju
siai prie parengimo. Ypač neuž
mirštamas nuoširdus ačiū pri
klauso vaidintojoms — vedėjai 
p. Nanartavičienei, p. Januške
vičienei, p. Puodelienei, p. Juš
kienei, p. Čiurlionienei, p. Čep- 
likienei, p. Smiglienei, p. Bal
čiūnienei, p. Krasauskienei, 
Guzevičienei, p. Kaunelienei, 
Natkienei, p. Kožmičienei, 
žardeckienei, p. Jaskevičienei 
p. Nanartavičienei-jaunajai.

Taipgi prisidėjusioms su au
komis ne vien artistėms, bet ir 
šioms ponioms: Žerdeckienei, 
Kumpienei, Jaskevičienei, Šmi- 
gelskienei, Slaičiūnienei, Kau
nelienei, Jakimavičienei, Čepli- 
kenei, Nanartavičienei. Joms 
visoms priklauso nuoširdi pa
dėka. Taipgi ir už papuošimą 
salės — ačiū.

J ieva Marksienė, 
13 kp. Pirmininkė.

Lietuviškos Mokyklos Reikšmė

Cambridžiuje veikia pavyzdin
ga 8-jų skyrių parapijos moky
kla. Vaikučiams nereikia toli 
vaikščioti, nes visiems yra len
gvai pasiekiama; daugiausiai 
visi lietuviai gyvena susispietę 
apie bažnyčią, o mokykla kaip 
tik ir randasi prie bažnyčios; 
tokiu būdu ir pirmo skyriaus 
vaikučiams nereikia važinėti, 
bet ateina ir pareina pėsti.

Cambridžiaus vaikučiai, lan
kydami šitą mokyklą, daug iš 
jos gero pasisemia, netik iš
moksta lietuviškai skaityti, ra
šyti ir kalbėti, bet tuo pačiu 
būdu yra įskiepyta tikėjimo 
dvasia dar į jaunas jų sielas. 
Patarlė sako: — Ką jaunas iš
moksi, ir pasenęs neužmirši.

Mokytojauja Nukryžiuoto Jė
zaus Seselės, ir jos tame darbe 
turi gero patyrimo, jos vyksta 
mokyti vaikučius net ir į kitas 
parapijas, kur nėra lietuviškų 
mokyklų.

Bet ar visi Cambridžiečiai lei
džia savo vaikučius į parapijos

LDS 1-MOS KUOPOS
FOTOGRAFIJOS

šyli, sunkiais rusų priespaudos 
laikais, kada lietuviškas moks
las Lietuvoje buvo draudžia
mas. Ir tu išmokęs iš jos. gal 
visai mažai, bet brangini tą 
mokslą ir šioje šalyje jo neuž
miršti, nes tai turtas, kurį iš 
savo tėvelių paveldėjai. — Tai, 
lietuvi, tavo pareiga ką pavel
dėjai iš savo tėvelių, tą patį ati
duok ir savo vaikams, tavo vai
kelių ateitis tau paslėpta: ir 
jam yra reikalingas netik šios 
šalies mokslas, kuriai jis pri
klauso tik pilietybės atžvilgiu, 
bet jam yra reikalingas moks
las tos šalies, kuriai jis pri
klauso “rase”, nes jo gyslose 
teka ir visados tekės lietuviškas 
kraujas. Mūsų jaunajai kartai 
gresia pavojus — nutautėjimas. 
Tai prirenkime juos kovai su 
nutautėjimu iš mažens, leisda
mi savo vaikučius į lietuviškas 
mokyklas. A. D.

mokyklą. Pažiūrėjęs į vaikučių 
būrį, kurie lanko mokyklą, ma
nai kad visi, nes yra geras bū
rys. bet faktas parodo kitaip. 
Keletą sykių girdėjau kleboną 
nusiskundžiant, kad daugelis iš 
mūsų tarpo leidžia savo vaiku
čius į viešąsias mokyklas. Tu
rint savo lietuvišką mokyklą, o 
vaikučius leisti į viešą mokyk
lą, tai jau pačių tėvų nedova
notinas apsileidimas. Nepamirš
kit, tėveliai, kad jūsų parapijos 
mokykloj yra mokoma, lietu
viškai, angliškai, o kas svar
biausia ir tikyba, kuri nuo jūsų 
pečių yra nuimama, ir Tamstos 
vaikutis, baigęs parapijinę mo
kyklą, yra pilnai paruošiamas 
tikybos moksle. Daugelis pasa
ko, kam ta lietuviška kalba rei
kalinga, mūsų vaikai nevažiuos 
į Lietuvą gyventi. Tie, kurie 
taip sako, būtų gerai, kad pa
žvelgtų į savo praeitį, į savo 
brangios kūdikystės dienas, ka
da jūsų motinėlė, sukdama ra
telį prie tamsios balanos, mokė 
tave lietuviškai skaityti ir ra-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove A F u mace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS IKay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mm

r

Parduodu {vairlauMos rtUHes auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WE8T BROADVVAY.
So. Boston, Maso.

L

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengt Jas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitllavlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S.BarasevičiuslrSūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava 
TeL COLumbia 2537.

Draugijų Valdybų Adresai

LDS 1-ma kuopt 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

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

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

440 E. Slxth St, So. Boston, Mass. 
Fin. RslL — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Patkway 7273-W.

Iždininkė — Ona Stanluliūtė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass. 

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

Kasos Gi.—Marijona Aukštikalnlen*,
111 H St, So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pcbažnytinėj svetainėj.

Tisais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joscph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas

' NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 Wlnfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedeldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
E. 7th St. So. Boston. Mase

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. BroaZeray
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas P. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia lermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0618 
Tel. ŠOU Boston 2609



Antradienis, Spai.ų S i, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
PRANEŠIMAS

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

Artinasi Šv. Kazimiero 
Parapijos Bazaras 

Klebonas kun. E. Gradeckis ir 
parapijos veikiančioji komisija 
uoliai dirba ir ruošiasi prie pa-

Pranešu visų kuopų žiniai, kad rapijos bazaro, kuris įvyks arba 
Moterų Sąjungos Conn. Apskri- prasidės spalių 12 dieną ir tę- 
ties metinis suvažiavimas įvyks sis sekančiomis spalių dieno- 
spalių 20 d., 1940, Šv. Trejybės mis: 17, 19, 26, 31, ir užsibaigs 
parapijos svetainėje, kampas 
Capitol Avė., ir Broad St., 
Hartford, Conn.

Prasidės punktualiai 1:00 va
landą po pietų. Taigi meldžiu 
atstovių nepasivėlinti,
svarbu, kad ankščiau suvažiavi
mą užbaigus.

Kadangi šiame suvažiavime 
bus svarbių reikalų svarstyti ir 
reikės rinkti valdyba dėl atei
nančių metų, prie šios progos 
kviečiu visas kuopas skaitlin
gai prisiųsti atstovių ir paga
minti naudingų įnešimų dėl ap
skričio ir visos organizacijos 
gerovės.

I

nes yra

lapkričio 2 d.
Klebonas kviečia visas drau-. 

gijas ir kuopas pasirinkti vaka
rus ir dalyvauti bazare, taipgi | 
kviečia visus parapijiečius ir 
šios kolonijos lietuvius paremti 
šį bazarą savo dalyvavimu, dar
bu bei aukomis.

Jau seniai neturėjom bazaro 
mūsų parapijoj, tai čia bus ge
ra proga visiems padirbėti ir 
pasirodyti, kad tikrai mums 
rūpi parapijos reikalai ir visi 
esam pasiryžę dėl jos dirbti. M.

HARTFORD, CONN.

M. Jokubaite, 
Conn. Apskr. Rašt.

PARAPIJOS VAKARIENE

NEW HAVEN, CONN.

Sėkmingai pavyko Sąjungiečių
Kortavimo Vakaras

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
kortavimo vakarėlis, kuris įvy
ko ponios Z. Markūnienės na
muose sėkmingai pavyko, kurie 
atsilankė žaidė kortomis ir lai
mėjo dovanas. Paskui šeiminin
kė visus atsilankiusius pavaiši
no skaniais užkandžiai ir gėri
mais. Sudainuota lietuviškų 
dainelių ir pasikalbėta apie 
mūsų Tėvynės Lietuvos dabar
tinį skaudų prispaudimą negeis
tino priešo. Vakaro nuotaika 
buvo jauki, visi skirstėsi į na
mus, pageidaudami, kad sąjun
gietės daugiau tokių vakarėlių 
surengtų.

Ačiū p-niai Markūnienei už 
vaišes ir visus suteiktus malo
numus. taipgi ačiū visoms są- 
jungietėms, kurios prisidėjo su 
dovanoms ir aukomis, taipgi a- 
čiū visiems, kurie atsilankė ir 
padarė šį vakarą sėkmingu.

proga, tai su- 
paminėti, turė- 
naudai jubilie- 
Tai bus mūsų

Kaip jau rašėme neseniai, j 
sukaks 25 metai, kaip lietuvių 
Švč. Trejybės par. bažnyčios 
kampinis akmuo buvo pašven
tintas. Taigi 
kakčiai šauniai 
sime parapijos 
jinę vakarienę,
mokyklos salėje spalių-Oct. 13 
d. 5 valandą po pietų. Meninę 
dalį išpildys choras, vadovau
jant vargonininkui Justui Bal
siui. Taipgi bus šokiai. Vakarie
nė bus skani ir soti. Taigi, Hart
fordo ir apylinkės lietuviai lie
tuvės ateikite ir dalyvaukite 
šioje vakarienėje. Malonėkite 
tikietus tuojau nusipirkti, nes 
prie DURŲ NEPARDUOSIME. 
Galite tikietus gauti klebonijo
je ir pas savo draugijų valdy
bas. Taigi, pasiskubinkite, o už- 
tikrinam, kad nei kiek nesigai
lėsite.

A 'Pittsfield, mass.
DARBININKAS

i

i

ELM ST. ELECTRIC SUPPLY

slaugė Šv. Pranciškaus ligoni
nėje, Hartford, o brolis kunigas 
Karlonas.

parapijos salėje pirmą ar antrą 
gruodžio savaitę.

Perūzus audra per Quincy, Mass., audra sučiupo mažojo “cepelino 
darbininkus išleidžiant dujas ir rengiantis sudėlioti ir paslėpti į ‘garadžią 
visą mašineriją su cabin. Audra nemielaširdingai pervertė kojom į viršų 
visą jų biznį ir įvertė, kaip paveikslas rodo, į prūdą. Mat, su gamta štukų 
nėra.

karas kiek metų atgal. Jie taip 
pat dalyvavo Marianapoly ku
nigo Daktaro Kazimiero Urbo
navičiaus — Kmito pagerbtu- 
vėse.

Taipgi nesenai atgal buvo su
stojęs gerai žinomas visiems 
lietuviams kunigas Balkūnas.

Užpereitą šeštadienį jauna, 
graži porelė apsivedė mūsų pa
rapijos bažnyčioje. Tai Vincas 
Makauskas su Ona Tamošiūnai
te. Gerb. Prelatas Ambotas 
jiems davė šliūbą. Jie apsigy
vens Willimantic, Conn., turės 
savo biznį.

Apsivęs Windsor Locks, Conn. 
kita jauna graži porelė Gelžinis 
su Mare Senkiūte.

Lietuviškai katalikiškai šir- 
džiai yra labai malonu, kai ma
tai tokias katalikiškas lietuviš- 

poreles apsivedant. Lai

Lietuviai klūbiečiai Hartforde 
nusipirko savo salę, Lawrence 
Street ir rengiasi prie dedika
cijos ir atidarymo. Linkėtina, 
kad lietuviai šiame mieste už
laikytų gerą lietuvišką vardą.

FRANK HOWARD, Ine.

Pirmaujanti ūkio reikmenų krautuvė Pittsfielde
132 Fenn St. Telef. 2-1531 Pittsfield, Mass. J

COMET’S JEVVELRY STORE I

Muzikai reikmenys, Radijai—Taisymas laikrodžių /
234 North St. Telef. 2-70Č6 Pittsfield, Mass. į

U. & S. BEEF & PROVISION CORP.

EDWARD’AS WHILIG, Vedėjas 
Sankrovininkai mėsos pristatytojai

1619 East St. Tel. 2-1518 Pittsfield, Mass.

PAUL BURKHARDT

Reikmenys Įtaisymui Jėgos ir Šviesos

100 Columbus Avė. Telef. 2-3498 Pittsfield, Mass.

I PITTSFIELD TIRE & BATTERY SHOP, INC.

Howard Babbitt, Vedėjas
Goodyear padangos, Willard Baterijos, ir kiti d.

Tel. 4501 Kampas West ir Center Sts., Pittsfield.

Dr. J. 1 Colney
(AUKŠTAKALNIS)

Sėkmingai vartojam saulės 
dulius. 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.

spin-

ir 
ir

ŽINUTES
Dvi savaites pas mus Hartfor

de atostogavo hartfordietis ku
nigas Antanas Plikūnas. Jis y- 
ra klebonu katalikų bažnyčios 
Charlestown, South Carolina.
Jisai gerai atrodo ir sakė, kad kas 
buvęs uraganas padarė mažai daugėja ir gyvuoja tokios gra- 
nuostolių jo parapijos bažny-1 žios katalikiškos lietuviškos 
čiai. Jisai buvo visas dienas pas 
savo tėvą Justiną Plikūną, 
Bond Street. Išvyko forduku 
atgal pereitą ketvirtadienį.

Čia trumpam laikui buvo su
stoję svečiai kunigai — Milu
kas, Karalius, ir Mockus. Pas-1 gi prie šoninių 
tarasis buvo šios parapijos vi-j atlaikė kunigai Roche (vietinis

Biruta Ramoškaitė, lietuvaitė 
dainininkė, išvyko New Yorkan 
muzikos toliau mokytis. Hart
fordas yra muzikoje pasižymė
jęs. Pirmąją vietą, žinoma, už
ima mūsų visų žvaigždė Ona 
Katkauskaitė — Kaskas. Pas
kui įžymios dainininkės tai Zu
zana Griškiūtė, Jieva Gumbiū- 
tė, Vailonienė, Matas Kripas, 
Valerija Kaunietytė, Betty A- 
leksiūtė. Alfonsas Teraila, Ed
vardas Mončiūnas ir Linskiai iš 
Bloomfield.

REKOLEKCIJOS
Bus trijų dienų rekolekcijos, 

kurias ves tik iš Lietuvos grį
žęs misijonierius kunigas Ur
bonavičius, Marijonas. Tai bus 
spalių-Oct. 10, 11 ir 12. Klebo
nas prelatas Ambotas 
džiai kviečia Hartfordo 
linkės-lietuvius lietuves 
nimą atsilankyti.

nuošir- 
ir apy- 
ir jau-

VATERBDRY, CONN

A,

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

katalikiškos 
porelės!

Spalių 3 d., Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje palaidota Teo
dora Kraučiūnienė. Mišias atlai
kė giminaitis kun. Kripas. Taip- 

altorių mišias

Kalbant apie muziką, mūsų 
mokyklos vaikų beno ir muzi
kos klubo direktorius Wilder 
Goodale su parapijos jaunimu 
rengia parapijos naudai Gilbert 
ir Sullivan operetę - kantatą, 
Princess Ida. Manoma statyti

Linksmą kortų vakarą rengia 
Moterų Sąjungos 43 kuopa. Va
karas įvyks spalių 11 d., 85
Green St., Vyčių name. Prasi
dės 8:00 vai. vakare. Ten bus 
ir kitokių pamarginimų bei į- 
vairių dovanų. Bus ir gardžių 
užkandžių, kuriais rūpinas są
jungietės, todėl prašome visus 
atsilankyti į šį vakarą, o visi 
būsite pilnai patenkinti, nes 
mes katalikai turėtume neap
leisti tokių parengimų ir pa
remti savus reikalus ir savųjų 
tarpe linksmai laiką praleisti, 
už ką tariam iš kalno padėkos 
žodį. Rengimo Komisija.

S G. E. radijai, skalbiamos ir prosinamos mašinos...
19 Elm St. Telef. 2-3563 Pittsfield, Mass.

SHAPIRO MOTORS, INC.

Parduodam — DODGE—PLYMOUTH

631 North Street Telef. 8255 Pittsfield, Mass.

3SXX3SMSS«3O6XS»»XXXS6»XX»»XM3«XXS»»SXXX^^

BRADFORD GLASS CO.

Bill Adelson, Savininkas 
“Stiklas įvairiems reikalams” 

Taipgi Durys, Langai ir juostelės
79 Summer St. Telef. 2-6326 Pittsfield, Mass. £

JACK ROSE, INC.

Sienoms popiera — Dažai ir tt.
78 West St. Telef. 5667 Pittsfield, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

klebonas) ir kunigas Karlonas. 
Laidotuvėms vadovavo Alek
sandras Karlonas, graborius iš 
New Britain.

Kalbant apie graborių Alek- 
j i Sandrą Karloną. malonu jį 
J i sveikinti, nes jis spalių 8, apsi- 
i [ ves su lietuvaite Elena Grigu- 
i ' taityte irgi iš New Britain. 
<1 Jaunoji turi modemišką biznį 
j ■ Hartforde, Brown Thompson 
! Į name, Main Street. Ji yra savi-
• i ninkė ir vedėja Super Curline
* i Hairdressing ir Beauty Parlour. 
I j Šliūbą duos kunigas Karlonas. 
i [! asistuojant kunigams Pankui ir 
j! Gradeckui. Pietūs bus Indian 
$! Hill Country Club. New Britain. 
X Aleksandras Karlonas gerai 
•t patarnauja lietuviams ir kita- 
ji taučiams. Jo viena sesutė yra

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

i 
i
i 
i 
i 
i

MOHAVVK BEVERAGES, Ine.

Mohawk Ginger Alo, Pepsi-Cola, Vanduo sodės... 
158TylerSt. Tel. 4579 Pittsfield, Mass.

i A. J. DIOT į
Taisome Automobilius ir padangas

622 East St. Telef. 2-7001 Pittsfield, Mass.<____
NEW ENGLAND FURNITURE CO.

a

s \Ą\

“Geri baldai prieinamoms kainoms”
242 North St. Tel. 7795 Pittsfield, Mass.

HOME MADE ICE CREAM CO
ALBERT CORLISS, Savininkas

Sankrovininkai ir Retaileriai

FAHEY BEVERAGE CO., INC

Sankrova ALAUS ir ALE

12PecksRoad Telefonas 2-7313

Pittsfield, Massachusetts 1

Save Money In 50,000 Items In Sears Catalcg. Ūse Our Catalog Order Service

SEARS. R 0 E B U C K AND CO

šaltakošė grietininė vestuvėms ir kitiems d.

21 First St. Telef. 2-3235 Pittsfield, Mass.

SOUTH GATE MOTORS į

Parduodam—STUDEBAKER ir patarnaujam 
DIAMOND TROKAI

M

I
i
i

814 East St. Tel. 2-2716 Pittsfield, Mass.

RAYMOND E. ALLEN

Pittsfield, Mass. 237 First St. Tel. 8493 Pittsfield, Mass.

Sears Sėli Anything and Everything Totaling $10 Or More On The Easy Payment Plan 
“Pirkite pas Sears Viską — 

ATSAKOMINGA ĮSTAIGA”
Gel. 6488539 North St.,

Parduodam FRIGIDAIRE ir patarnaujam 
Pečiai, Ledinės dėžės ir tt.


