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me visiems šį straipsnį 
nuo pradžios iki galo per
skaityti.
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Mrė Darbininkų Vadas
fiiomis dienomis mirė John D. 

Moore, New Yorko Darbo Tary
bos narys. Jis buvo vienas iš į- 
žymiausių autoritetų spręsti 
darbininkų su darbdaviais rei
kalus : ginčus, nesusipratimus, 
streikus. Velionis buvo vienas 
iš steigėjų katalikų darbininkų 
mokyklos Brooklyne, N. Y.

John D. Moore savo visą vei
kimą, visus darbininkų klausi
mus spręsdavo imdamas pa- 
grindan Popiežių enciklikas.

Da/bininkai liūdi netekę įžy
maus vado.

Sprogo Sovietų Komunistų 
Buriuilas
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Prancūzų darbininkai atstato perkirstą tiltą, kuris randasi Mountlouis, Tours, Prancūzijoje. Prancū

zai, kuomet artinosi blitzkriegas į Paryžių, nukirto visus tiltus, vedančius į gilumą Prancūzijos, dabar gi 
pradedamas atstatymo darbas. |

r~~—r? Iiį I * ■ J

n 1 ILII Ž

tik * į.
> v ro ■ily * . ' A

B - B * w 1 r į. i

,♦--------------------------------------------
DARBININKAS 

Lithuanian Semi-Weekly 
Newapaper 

Publiahed every 
TUESDAY and FRIDAY 

3M W. Braadway, 
So. Boston, Mus.

i-------------------- ------------------i

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Sovietų Rusijos ir viso pasau
lio komunistai skelbė ir skelbia, 
kad Rusijoje ir pavergtose Pa
baltijo valstybėse visiems dar
bininkams nemokamas moks
las. Kitaip ir negali būti, nes 
sovietų komisarai užgrobė ir 
nusavino visą darbininkų turtą, 
tai kaip jie gali mokėti už mok
slą ar‘ką kitą. Darbininkai pri
versti gyventi kaip ubagai, nes 
iš to uždarbio, kurį gauna už 
vergišką darbą, vos gali nuo 
bado apsiginti.

Šiomis dienomis Maskvos ko
misarai susprogdino ir tą ko
munistų burbulą, būk Sovieti- 
joje duodamas nemokamas 
mokslas. Maskva paskelbė, kad 
su šių mokslo metų pradžia So
vietų Sąjungos studentai turės 
mokėti už vidurines (High 
School) mokyklas ir kolegijos 
mokslą.

Kolegijos mokslą siekianti 
studentai turės mokėti nuo 300 
iki 500 rublių į metus, o vidu
rinių mokyklų studentai turi 
mokėti nuo 150 iki 200 rublių.

Kadangi Sovietų 
statymai privalomi 
tom valstybėm, tai, 
ma, studentai turės 
Lietuvoje.

Be to, Sovietų mokyklose stu
dentai turi studijuoti Lenino, 
Stalino, Molotovo “mokslus”, 
kuris naudingas tik kruvinam 
komunizmui vykinti, kuris 
pritaikomas civilizuotame 
šaulyje.

Rusijos į- 
ir paverg- 
supranta- 
mokėti ir

ne
pa-

Lietuvos Turtas Vis Labiau 
Patenka 1 Rusų Rankas

Katalikai Minėjo lerarkijos 
įkūrimo Sukaktį

Los Angeles, California, tas Fulton J. Sheen, Kata- 
spalių 14 — Vakar katali- likų Universiteto iš Wa- 
kai minėjo 100 metų su- shington, D. C. profeso- 
kaktį nuo ierarchijos įkū- rius. ♦ 
rimo California valstybėje? ----------—

Minėjimas pradėtas iš- ' 3000 Naciu ŽuvoBonbar- 
kilmingomis ] 
mis šv. mišiomis, _____
atnašavo Most Rev. Amle- 
to Giovanni Cicognani, Šv. 
Tėvo atstovas Washingto-

'• •

pontifikaiė-j duojamuose Laivuose i
lis, kurias mhvuujc

Londonas, spalių 14 —
* (Praneša, kad 3000 vokie

~ i • „ i cių kareivių, kurie laivais
kuDU 40 vyskupų dauz ibuvo vezami 1 AnShJ^ nu* Kupų, vysKupų, aaug, skandinta kartu su laivais> 

v P Nuskandino Britų lakūnai.zmo-100,000 pasaulionių 
nių.

Prieš mišias įvyko 
minga procesija.

Pamokslą pasakė prela-

Turkija Patinimus Kanu*

Istanbul, Turkija, spaliu 
14 — Turkijos laikraščiai 
plačiai rašo apie Vokieti
jos kariuomenės įėjimą į 
Rumuniją ir sbvietų Rusi
jos kariuomenės sukon
centravimą prie Rumuni
jos rubežiaus. Laikraščiai 
pastebi, kad Turkija yra 

! pilnai pasiruošus karui, 
i jeigu tik ją pultų viena ar 
. kita šalis. Turkai sako, 
j kad jeigu karas užsitęstų, 
: tai galimas dalykas, kad 
Vokietija susirems su so
vietų Rusija.

Maskva Tyli Ausis
Suglaudus

Rooseveltas "įšaldė" 100 Mili
jonus Rumunijos Aukso

--------------------------------- ________________
Naujoku Registracija I vvashington. d. c., spa- 

------ — lių 14 — Pereitos savaitės 
Trečiadienį, spalių 16 d. pabaigoje prez. Roosevel- 

Jung. Valstybėse įvyksta tas “įšaldė” $100,000,000 
i naujokų registracija. Re- Rumunijos aukso, kuris y- 
gistruotis turi visi nuo 21 ra Jung. Valstybėse ir pu- 

i m. amžiaus iki 36. Visi, ku- sę milijono dolerių Rumu- 
riems tik reikia registruo- nijos pinigų naudojamų 
tis turėtų būti pasiruošę pramonėje.
atsakyti į klausimus, štai Prez. Rooseveltas “įšal- 
klausimai: 1. vardas pa- dė” Rumunijos pinigus, 
varde; 2. adresas; 3. tele- kad jų negalėtų naudoti 
phonas; 4 amžius; 5. gimi- valstybės, kurių kariuo- 
mo vieta; 6. pilietybė (lie- menės dabar yra įsibrio- 
tuvių nepiliečių pilietybė vusios į Rumuniją, būtent, 
Lietuvos); 7. artimiausio į Vokietijos ir Sovietų Rusi- 
asmens vardas - pavardė, jos. 
kuris visuomet žinos jūsų 
adresą; 8. giminystė to as
mens; 9. adresas to as
mens; 10. darbdavio var
das; 11. darbo arba biznio 
adresas. Kiti klausimai 
bus apie tautybę, rasę, a- 
kių spalvą ir tt.

Pakartojame, kad regis-
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iškil-

akcinei 
Baltijos 
sovietų

ros laivai, priklausę 
bendrovei “Lietuvos 
Lloydas” perduodami 
jūrų komisariatui.

Tokiu būdu visas Lietuvos jū
ros ir Nemuno laivynas, kartu 
su visais pastatais, paimtas ru
sų okupantų. Privatiems laivų 
savininkams atlyginama už jų 
laivus 25% laivų vertės, o “Lie
tuvos Baltijos Lloydo” ir “Sku
bos“ turėtojams — 25% akcijų 
vertės.

Paskelbtas Lietuvos komunis
tinės valdžios įsakymas, kuriuo 
nacionalizuojamas visas Lietu
vos variklinis ir nevariklinis lai
vynas. Nacionalizuojami varik- 
liniai laivai, pradedant nuo 10 
HP ir aukščiau, ir 5 tonų bei di
desnio krovinių keliamojo svo
rio nevarikliniai laivai, o taip 
pat visi gamybos ir tarnybos 
trobesiai bei pastatai kartu su 
kilnojamuoju ir nekilnojamuo
ju turtu, ankščiau priklausiusiu 
vandens transporto organizaci
joms ir privatiems laivų savi
ninkams. Toliau įsakymas liepia 
visą tą tuzflą ^perduoti sovietų 
upių laivyno komisariatui, 
šventosios uosto pastatai ir jū-

Pereitą šeštadienį Angli
jos lakūnai vėl bombarda
vo Berlyną ir Kruppo dirb
tuves.

Sovietai Monopolizavo
Mėsos Gamybą

Maskva, Rusija, spalių 
14 — Pranešimai apie Vo
kietijos kariuomenės įsi-! truotis privalo visi: pilie- 
briovimą į Rumuniją sa-; 
koma, nesukėlė jokios re
akcijos Maskvoje. Apie 
kariuomenės sutraukimą 
prie Rumunijos rubežiaus 
ir nuskandinimą dviejų 
Rumunijos laivų neturį jo
kių žinių. Vokietijos ats
tovas grįžtąs į Maskvą.

Vadinasi, Maskva nori į- 
rodyti pasauliui, kad ji yra 
geruose santykiuose su 
Vokietija, nežiūrint to, 
kad Vokietijos kariuome
nė okupavo Rumuniją.

čiai, nepiliečiai, vedę ir ne
vedę, kurie tik turi 21 m. 
amžiaus ir dar nesulaukė 
36 metų amžiaus. Jeigu 
būtų skirtumas tik vienos 
dienos iki 36 metų am
žiaus ir tai turi registruo
tis.

Taigi dabar, prez. Roose- 
velto įsakymu, Jung. Vals
tybėse yra “įšaldytas” tur
tas šių pavergtų valstybių: 
Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Lenkijos, Norvegijos, 
Danijos, Luxemburgo, O- 
landijos ir Rumunijos. 
Jung. Valstybės nepripa
žįsta nei Vokietijos, nei so
vietų Rusijos grobių.

Jung. Valstybės Atšaukia 
Atstoq B Beriju®

Nuskandino 4 Laivus 
Viduržemio Jūroje

Roma, Italija, spalių 14, 
— Viduržemio jūroje įvy
ko smarkūs mūšiai tarp I- 
talijos ir Anglijos karo 
laivyno. Italai nuskandino 
7000-tonų Britų laivą, o 
britai nuskandino italų 
laužytuvą ir du torpedi
nius laivus. Tačiau, italai 
sakosi laimėję mūšį.

Sovietai Dėl Grobio Neturi

v •Maskva, Rusija, spalių 
14 — Pereitą savaitę An
glijos atstovas Maskvoj 
turėjo pasitarimą su so
vietų užsienių reikalų ko
misaru Molotovu dėl suda
rymo geresnių santykių.

Molotovas pareikalavo, 
kad Anglija, jeigu nori su
sitarti dėl geresnių santy
kių, turėtų pirmiausia pri
pažinti Pabaltijo valsty
bes Rusijai.

Kaip žinoma, Anglija ir 
Jung.. Valstybės nepripa
žįsta sovietų Rusijai Pa
baltijo valstybių grobio. 
Sovietų komisarai nesi-

— Sovietų Lietuvos val
džia priėmė nutarimą, ku
riuo nacionalizu o t a j a i 
“Maisto” akcinei bendro
vei pavedama visoje Lietu
vos teritorijoje monopolis 
visai mėsos prekybai ir 
mėsos gaminių pramonei. 
Nutarimas sako, kad ‘Mai
stas’ vienas tegali pirkti 
bei parduoti gyvulius ir 
paukščius, skersti juos, 
organizuoti mėsos perdir- 

i bimą. “Maisto” bendrovė 
taip pat perima savo ži- 

; nion visas savivaldybių ir 
l privatines nacionalizuotas 
i skerdyklas, o taip pat vi
sas nacionalizuotas mėsos 
bei jos produktų gamybos 
ir prekybos įmones.

“Darbo Lietuva” tvirti
na, kad tas nutarimas pri
imtas, norint užkirsti “ke- 

gyvu-

I

jaučia saugiai; jiems są- lią spekuliacijai 
žinė neduoda ramybės, liais”. Be to, tuo būdu no- 
Pabaltijo valstybės buvo rimą “sustabdyti neracio- 
neitralios. Sovietai sutar- nalų gyvulių pardavinėji- 
timis garantavo joms ne- mą”, kas iki šiol vis dar 
liečiamybę. Bet po trumpo pasitaikydavę, 
laiko sovietų Rusijos ko-i 
misarai pasiuntė milijoną 
ar daugiau raudonarmie
čių ir Pabaltijo valstybes 
okupavo. Sovietų komisa
rai pasielgė lygiai taip pat, 
kaip plėšikai, dar blogiau. 
Plėšikų visi saugojasi, bet 
Sovietų komisarai dėjosi 
geriausiais mažųjų valsty
bių draugais, o pasirodė 
tikrais užnugariais.

Japonai Nori Išsisukti Nuo 
Karo Su Jung. Valstybėmis
Shanghai, spalių 14 — 

Japonijos militaristai ieš
ko išeities, kad nereikėtų 
kariauti su Jung. Valsty
bėmis ir Anglija.

Washington, D. C., spa
lių 14 — Jung. Valstybių 
valstybės departmentas 
praneša, kad Alexander 
Kirk, Amerikos atstovas 
Berlyne, iškviečiamas Wa- 
shingtonan pasitarimams.

Atstovas Kirk nebegrį- 
šiąs Vokietijon. Kiek lai
ko atgal grįžo iš Vokieti
jos Amerikos pasiuntinys 
ir jau nebegrįžo.Balkanai—Rusai Nori

Sudaryti Sąjungą
Bucharestas, spalių 14— 

Pranešama, kad Rusija, 
Turkija, Jugoslavija ir; 
Graikija tariasi apie suda-1 
rymą sąjungos prieš Vo
kietiją arba taip vadina
mą “ašį”. Sakoma, kad Sovietų Rusijos komisarai I tuose. Visur iškelta nacių 
Turkijos ir Rusijos atsto-Į pasiuntė gerai apginkluo- 
vai veda derybas Maskvoj tą kariuomenę ir karo lai- 
ir Ankaroj. įvus prie Rumunijos rube-

Turkija tikisi susilaukti žiaus. Rusijos komisarai 
paramos iš Rusijos.

Sovietai Sutraukė Kariuomenę 
Prie Rumunijos

Bucharest, spalių 14 —jTransylvanijos distrik-

vėliavos.

Atplaukė Laivas Su
Pabėgėliais

į nepasitiki Vokietijos na
ciams, kada jų kariuomenė 
įėjo į Rumuniją.

Rusai jau nuskandino 
Rumunijos du patruliuo- 

Cernauti

TAI DEGA, 
TAI SVYLA

— Nepriklauso m o s i o s 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos likvidacinė 
komisija praneša visuome
nės ir įstaigų žiniai, kad 
nuo rugsėjo 7 d. Užsienių 
Reikalų Ministerija nebe
veikia t ir todėl prašoma į 
ją nesikreipti jokiais rei
kalais ir nesiųsti jei jokių 
raštų.

Haboken, N. J., spalių 14 jančius laivus.
— Vakar įplaukė į uostą miestelis, kurį pereitą va- 
Graikijos laivas “Nea Hel- sąrą sovietai užėmė, virto 
las”, kuris iš Lisbon, Por-’tikru sovietų militariu 
tugalijos išplaukė spalių centru.
3 d. Tuo laivu, 1 
pranešta ankščiau, vyko 
pp. Tūbelienė ir Devenie- 
nė. p. Tūbelienė yra buvu
sio Lietuvos premiero 
žmona ir yra p. Smetonie-| 
nės sesuo. Kol kas neturi- to. 
me žinių ar daugiau kas 
atvyko iš lietuvių pabėgė
lių, ar ne.

kaip buvo' Prie Prut ir Dunojaus u- 
pių susijungimo stovi stip
rus sovietų Rusijos karo 
laivynas.

Rusai iškraustė visus gy
ventojus iš Cernauti mies-

— Rugpiūčio 24 d. aplei
do Lietuvą Nuncijus. Vil
kaviškyje pasitiko jį dide
lė minia su vyskupu ir ku
nigais priešakyje. Auto
mobilis buvo apmėtytas 
gėlėmis.

Anglija įsakė visiems sa
vo piliečiams, gyvenan
tiems Rumunijoj, būti pa- 
siruošusiems tuojau išsi
kraustyti. Sakoma, kad 
šią savaitę visi Anglijos 
ipliečiai bus išvežti iš Ru
munijos.

Visoje šalyje rumunai 
triukšmingai pasitiko na
cių kareivius Banet ir

— Sovietų Lietuvos že
mės ūkio komisaras pa
skelbė tokį pranešima: — 
“Šie metai kuro atžvilgiu 
nebus lengva tą visiems 
reikia turėti galvoje ir da
ryti, kas darytina ir kas 
galima. Miškų žinyba yra 
paruošusi reikiamą kuro 
kiekį, tačiau nereikia pa
miršti, kad dabar yra ka
ro metas. Transportas to
kiais atvejais ne visada 
normaliai funkcionuoja ir 
todėl gali būti tokių atsiti
kimų, kad mes negausime 
reikiamo anglių kiekio ir 
gali atsirasti reikalas juos 
pakeisti malkomis”. Sovie
tiškoji tvarka per tris mė
nesius jau davė vaisių: 
malkų paruošta, bet trans
portas neveikia! Taip yra 
visoje Sovietų Rusijoje: 
vienoje vietoje dega, kito
je svyla!
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos Prisidėkite Prie Neturtingu 
Misijų
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“Draugas” rašo:— jtasi todėl, kad užkirtus
X Kun. J. Bružikas, S. J., kelią ūkininkams iš viso 

kurį ir Amerikos lietuviai mėsą pardavinėti. Mat, 
gerai pažįsta iš jo duotų Lietuvos ūkininkai, maty- 
čia misijų, Skaudvilėje au- darni sovietišką visko nu- 
tobuse peiliais subadytas, savinimo tvarką, pradėjo 
Tą žinią gavo laišku viena masiniai skersti gyvulius. 
Chicago veikėja. Laiške Tad šitokiomis priemonė- 
šitaip rašoma: 
Įėję kun. Bružikas laikė ninku pasipriešinimu 
misijas 5 rugp. Išvažiuo
jant iš Skaudvilės autobu
se jį subadė peiliais”.

Trūksta Drabužių

f ,
Tt’ ' 2

Lenktynių dviejų-ratų vežimais vaizdas, kuris įvyko laike 15-tų lenktynių, Goshen, N. Y.

Kun. K. Peredna

“Skaudvi- mis norima kovoti su ūki- 
so- 

vietų valdžiai. Nutarimas 
grasina, kad visi neteisė
tai pardavinėjama mėsa ir 
jos gaminiai būsianti kon
fiskuojama, gi patys par
davėjai bus baudžiami ‘vi
su griežtumu’. Be to, pa
tys gyventojai įkinkomi į 
kovą su šiuo “sabotažu”, 
nes Kauno “darbo visuo
menė” kviečiama pirkti 
mėsą tik mėsos parduotu
vėse ir turgavietėse iš ūki
ninkų, atvežusių antspau
duotą mėsą. O kai gyven
tojas pastebi kur perkup- 

'čius, jis turįs tuojau pra
nešti milicijai arba vete
rinarijos pareigūnams.

į

pa-— Rugsėjo 7 d. buvo 
skelbta prekybos komisa
ro instrukcija, įvedanti 
tekstilės, galanterijos, o- 
dos prekėms ir avalynei 
perkamuosius lapus, pagal 
kuriuos tiktai būtų buvę 
galima pirktis šių prekių.! 
Praėjus trims dienoms, 
sovietiškoji Lietuvos vai-, 
džia paskelbė, kad ana 
prekybos komisaro ins-. 
trukcija atšaukiama, nes 
ji “neišsprendžia ryžtingos 
kovos su spekuliacija ir 
piktais darbais masinio 
vartojimo daiktų prekybo
je”. Be to, nusistatyta 
“pradėti griežtą kovą su 
spekuliantais ir jų talki
ninkais, padidinant užde
damas jiems bausmes”. 
Per tris dienas teisingumo 
komisaras turįs parengti 
atitinkamą pasiūlymą. — 
Išeina, kad dešinė ranka 
nežino, ] 
Tačiau Lietuvos gyvento
jai viena žino: bus ar ne
bus “perkamieji lapai”, vis 
vien jie nebegali nei už di
džiausius pinigus gauti nei 
drabužių, nei baltinių, nei

v •
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— Šv. Kazimiero draugi
jos pavadinimas pakeistas 
į “Raudonoji Vėliava”.

KALĖJIMAI 
PERPILDYTI
— Iš Lietuvos gaunama 

žinių, kad visi kalėjimai y- 
ra baisiausiai perpildyti 
suimtųjų Lietuvos inteli- 

____________ _ gentų. Kamerose, kur bu
ką daro kairioji.! ^avo 2—3 žmonės, dabar 

prigrūsta iki 20 žmonių. 
Visi gyvena baisiausiai ne
higieniškose sąlygose. Už
kalti net langai, tad kame
rose visiškai tamsu. Pasi
matyti su giminėmis grie-

avalynės. Tos rūšies krau- žtai draudžiama, 
tuvių vitrinose išstatyti i _ ------------------,
didžiuliai Stalino ir Molo- Liudltil LbtUVOS OkMMklį 
tovo portretai, kurie viską Padėtis
turi atstoti. Apie odos sto- ______
ką Lietuvoje, po trijų mė-j — Žemės ūkio komisaras M. 
nėšių bolševikų valdymo, 
rodo ir vietinės pramonės 
komisaro skelbimas, ku
riuo skubiai registruoja
mi mašinų diržai. Be šio 
komisariato leidimo drau
džiama tokius diržus par
davinėti.

Mickis pasikalbėjime su “Tie
sos” atstovu išdėstė liūdną pa- < 
dėtį, kurion atsidūrė Lietuvos 
ūkininkai dėl trąšų stokos. Pa
sak jo, ligšiol Lietuva žiemken
čiams sunaudodavo apie 60,000 
tonų trąšų. Bet dabar, Lietuvai 
pavirtus Sovietų Sąjungos pro
vincija, trąšų iš užsienio jau ne
begalima bus gauti. “Draugas” 
Mickis buvo priverstas pripa
žinti. kad ir “galingoji” Sovietų 

_' Sąjunga nepajėgs Lietuvos že-
Bolševikų kariuomenė mės ūkio aprūpinti trąšomis.

Lietuvon vis dar eina. Sta-! Atsargoj buvę 7.000 tonų trąšų, 
tomą daug aerodromų.; Sovietų Sąjungos gauta tiktai 
Daugely vietų miškuose ioooo tonų trąšų. Vienas laivas 
daromi apkasai, statomos eU 3 500 tonų baigiamas Lenin- 
spygliuotų vielų užtvaros.; gracįe ięrauti. Tuo tarpu Sovietų

Jau ne kartą buvo rašyta 
“Darbininke”, kad kunigas Ka
zimieras Peredna iš Cambrid- 
ge, Mass. yra išvažiavęs į Bur- 
ma, India, kur yra pagoniškas 
kraštas, kad atvertus stabmel
džius prie Kristaus. Jis parašė 
laišką pas savo seserį ir gimi
naitę Aleksandrą Stankūną, 
prašydamas, kad žmonės prisi
dėtų kiek kas ir kuo išgali, bū
tent: aukotų dėvėtų drabužių, 
nupirktų vaistų nuo gyvačių į- 
gėlimo, jodinos, bandažų ir ki
tokių reikmenų. Kas gali, pra
šytų aukoti ir pinigais.

Kadangi vienas kunigas tos 
pačios kongregacijos išvyksta 
į Burmą, India, kur misijonie- 
riauja kun. Peredna, tai jis vi
sus dalykus nuvežtų kun. Pe- 
rednai be jokio muito.

Pageidaujama, kad kas sudo- 
vanotų arba nupirktų mažiems 
vaikučiams žaislelių — toys, 
kuriuos misijonieriai mokina 
pagonų kraštuose.

So. Bostoniečiai galite dova
nas palikti “Darbininke”, Nor- 
woode, pas kun. Perednos sese
rį, Eleną, 1182 Washington St., 
Cambridgiečiai galite aukas su
dėti pas Al. Stankūną, 65 Lin- 
coln St., Cambridge, Mass.

Visas dovanas prašome pri
duoti prieš lapkričio 1 d. š. m.

Kun. K. Peredna sveikina vi
sus ir dėkoja visiems už laiškus 
ir linkėjimus.

1

CNems - Levimitė

— Šiauliuose buvo su
rengtas mitingas komu
nistinio jaunimo dienos 
proga. Šiame minėjime 
“draugas” Chienas skaitė 
paskaitą, 
“Darbo 
dinimu,
momento”. Ukmergėje ta 
pačia proga surengtą mi
nėjimą atidarė “draugė” 
Le vinaitė.

♦.

kuri, pačios 
Lietuvos” apibu- 
“visai neatatiko

>

Raudonarmiečiai Muziejuje

— Šiaulių apskr. Žeime
lio valse, žemės fondan pa
imta 2,602.2 ha. Žemei 
gauti pirmenybę turi 437 
prašytojai, o nepatenkinta 
332 prašymai. Kriūkų val
sčiuje paimta 1,965.4 ha. 
Prašymų žemei gauti pa
duota 471, bet liko nepa
tenkintų 149. Skaistgirio 
valse, paimta 1,121.9 ha. 
Liko nepatenkinti 182 pra
šymai.

I

KAUNAS BŪSIĄS 
TVIRTOVE

Apskritai krašte viešpa- geležinkeliai, dėl visiems žino- 
tauja atmosfera lyg karo raos dezorganizacijos, pajėgė 
išvakarėse.

Patys bolševikai, kalba, 
kad Kaunas būsiąs pavers
tas tvirtove ir kad daugu
ma civilinių gyventojų tu
rėsią iš Kauno išsikelti. 
Kalbama, kad bolševikai 
iešką preteksto masinei 
lietuvių deportacijai Rusi
jon.

Draudimai Okininkams

— Veterinarijos inspek
torius paskelbė įsakymą, 
kuriuo perkupčiams drau
džiama prekiauti mėsa ir 
jos gaminiais. Taip pat 
griežtai uždrausta ūkinin
kams pardavinėti mėsą iš 
vežimų - turgavietėse be 
veterinarijos priežiūros 
antspaudų. Šis nutarimas 
paskelbtas neva sanitari
jos sumetimais. Tačiau ti
krovėje šios priemones im-

j^ristatyti tiktai 2,300 tonų. To

kiu būdu iš viso šiai sėjai bus 
tik 22,800 tonų. t. y. trečdalis 
to. kas reikalinga. Netenka abe
joti. kad nepakankamas patrę
šimas atsilieps derliui. Komisa
ras Mickis bando nuraminti, 
kad girdi, “mes negalim per
daug skųstis”. “Mes gausim pa
tį reikalingiausi trąšų kiekį. O 
tai yra todėl, kad mes susijun
gėm su didžiąja Sovietų Sąjun
ga”. Jeigu “didžioji Sovietų Są
junga” pajėgia pasiųsti tik ke
lis laivus, tai ūkininkui iš to 
joks nuraminimas. Juk dar tik 
prieš savaitę sovietiškoji Lie
tuvos spauda tvirtino, kad ge
riausios trąsos esą lapai ir šiuk
šlės.

— Lietuvos karo muziejų 
aplankė 70 raudonosios 
armijos politinių komisa
rų. Muziejus jiems palikęs 
gerą įspūdį. Svečių knygo
je jie tarp kita ko įrašę: 
“Muziejus gerai sutvar
kytas. Mes visi labai pa
tenkinti ir gavome pilną 
vaizdą apie kariuomenę ir 
apie lietuvių liaudies ko
vas dėl savo tautinės ne
priklausomybės”. Bet ten
ka pastebėti, kad raudo
nieji okupantai jau spėjo 
panaikinti Lietuvos ka
riuomenę. O kai dėl liau
dies kovų dėl tautinės ne
priklausomybės, tai karo 
muziejuje visada būdavo 
daug vaizdingų eksponatų, 
kaip lietuvių tauta 1918-20 
metais su ginklu rankose 
kovojo ne tik prieš lenkus, 
bet ir prieš raudonosios ar
mijos gaujas, kurios dar 
anais laikais brovėsi į tik 
ką nepriklausomybę pas
kelbusią Lietuvą.

— Prekybos, Pramonės 
ir Amatų Rūmų likvidato
riaus padėjėjui Domui 
Gruodžiui pavesta likvi
duoti Vilniaus skyrių.

— Rugpiūčio 26 d. buvo 
susirinkusi laikinoji aukš
čiausioji taryba, kaip da
bar pasivadino “liaudies 
seimas”. Tame posėdyje: 
buvo, kaip paprastai, vien-' 
balsiai išrinkta nauja Lie
tuvos TSR liaudies komi
sarų taryba, kuri dabar 
stoja ministrų kabineto 
arba ministrų tarybos vie
ton. Komisarų taryba yra 
tokios sudėties: pirminin
kas — Mečius Gedvilas, 
pirmininko pavaduotojas 
— Stasys Brašiškis, pirmi
ninko pavaduotojas ir val
stybinio plano komisijos 
pirmininkas — Pijus Glo
vackis, vietinės pramonės 
komisaras — Motiejus Šu- 
mauskas, maisto pramo
nės — Jonas Laurinaitis, 
finansų — Juozas Vaišno
ras, žemės ūkio — Matas 
Mickis, prekybos — Mari
jonas Gregorauskas, vi
daus — Aleksandras Gu- 
zevičius, teisingumo —Po
vilas Pakarklis, sveikatos 
apsaugos — Dr. Vytautas 
Girdzijauskas, švietimo — 
Antanas Venclovas, komu
nalinio ūkio — Valerijonas 
Knyva, socialinio draudi
mo— Jurgis Glušauskas, 
darbo — Martynas Junča- 
Kučinskas, valstybės kon
trolierius — Liudas Ado- 
mauskas.

Panaikinus krašto ap
saugos, užsienių reikalų ir 
susisiekimo ministerijas, 
toms sritims nauji komi
sarai jau nebepaskirti. 
Šias sritis perima tiesiogi
niai Maskva. Tokiu būdu į 
naują komisarų tarybą 
nebeįėjo gen. Vitkauskas, 
Krėvė - Mickevičius, kuris 
buvo ir ministro pirminin
ko pavaduotojas, ir Pupei-

— “Valstiečių Laikraš
tis” rašo: “Praėjusios va
saros sausros ypač skau
džiai palietė 9 apskričių 
valstiečius. Vilniaus, Šven
čionėlių, Zarasų, Utenos, 
Ukmergės, Kauno, Aly
taus, Seinų ir Trakų aps-

pasėlių nudžiūvo, nesuau
gus varpoms, nesubrendus 
grūdui. Dėl to rugių der
lius tose apskrityse buvo 
gautas labai menkas, o 
grūdai, kaip sėklinė me-

v •

planuoti “socialistinę sta
tybą”. Pramonės reikalai 
pavesti dviems žinyboms: 
vietinės pramonės ir mais
to pramonės komisarams. 
Maisto pramonės komisa
ro pareigos būsiančios or
ganizuoti maisto produktų
gamybą ir žemės ūkio ga- • krityse didžioji dalis rugių 
minių perdirbimą. Kaip 
“Tiesa” išsireiškia, jo pa
reiga būsianti “kartu su 
žemės ūkio komisaru va
dovauti geresniam visos 
darbo liaudies maitini
mui” (jeigu sovietų rusų džiaga, beveik visai netin- 
pusbadžio gyvenimo pa- karna.
vyzdžiu, tai tauta greit pa- ________
jus šį “geresnį maitini
mą”). Komunalinio ūkio; Rugsėjo 29 d. arti Greenwich, 
komisaras rūpinsis savi- ^onn- automobilio nelaimėje 
valdybių ūkių, o socialinio1 užmuštas tūlas kurio
draudimo sritis išskirta iš aiškėjo,kad redaktorius A. Bim- 
sveikatos komisariato. ba. Kadangi tą patį vardą ir 

■ pavardę nešioja komunistų lai- 
Pasak J Tiesos , perėji- kračio redaktorius, tai komu- 

mas iš ministrų kabineto į nįstai buvo labai nusiminę, kad 
liaudies komisarų tarybą, jų “vadas” žuvo. Bet vėliau pa
reiškiąs “perėjimą iš vieno 
pasaulio į kitą”.

Nusinešė Tūkstančius

— Žeimelio, Šiaulių aps- 
krityj, kompartijai vado
vauja “draugai” Glezer ir 
Boginski, o profsąjun
goms— “draugas” Astrov.

— Lietuvos knygų rinką 
užplūdo rusiškoji literatū
ra, Paskutiniuoju laiku 
nacionalizuotosios . Kauno 
knygų leidyklos kito nie
ko neleidžia, kaip rusiš
kuosius vertimus, Stalino 
portretus, internacionalo 
vertimą ir t.t. Aišku, kad 
jos tai daro ne savo laisva 
valia, bet okupantų ver
čiamos.

— Prie pramonės minis
terijos steigiamos gami
nių paskirstymo kontoros. 
Jų bus tokios: odos ir gu
mos avalynės, mielių, po
pieriaus ir kartono, meta
lų, odos ir kailių. Jų užda
vinys bus pirkti iš nacio
nalizuotų įmonių jų gami
nius ir juos parduoti. Visų 
nacionalizuotų įmonių ad
ministracijos ir komisa
rai įpareigojami pardavi
nėti tų įmonių gaminius 
paskirstymo kontoroms, 
kurios netarpiškai atsi
skaito su visomis naciona
lizuotomis įmonėmis už tų 
kontorų pirktus gaminius.

įdomu pastebėti, kad So- kis, susisiekimo ministras, 
vietų Sąjungos tokios kon
toros jau seniai veikia, bet 
jose trūksta tiktai vieno 
dalyko, būtent — prekių.

— Iš Liškiavos praneša
ma, kad šią* istorinę vietą 
buvo norima paversti ku
rortine vieta, nes gražūs 
pušynai ir banguojantis 
Nemunas. Kadangi čia blo
gi keliai, tai buvo supro
jektuota išvesti per Liš
kiavą naują vieškelį. Pra
ėjusiais metais buvo pra-; 
dėti darbai, įdėta keli tūk-l 
stančiai litų, bet dabar 
nieko nebedaroma. Lietūs 
išgriovė suvežtą palaidą 
smėlį ir įdėtus tūkstančius 
nusinešė į Nemuną.

aiškėjo, kad redaktorių A. Bim
ba dar kol kas gyvas ir neturė
jęs jokios nelaimės.

Kai kas sako, kad apie Anta
no Bimbos automobilio nelaimę 
paleido gandus patys komunis
tai, kad apie juos rašytų spau
da.

Kaip ten tikrai buvo mes ne
turime žinių ir dėl to nesisielo- 
jame.

1833Tikra Nelaimė

Lietuvos pasiuntinybės 
ir abiejų konsulatų Ameri
kos J. Valstybėse persona
lai, atsižvelgdami į pabė
gėlių iš Lietuvos kritišką 
padėtį sudėjo 105 dol. ir 
100 dol. telegrafu pasiuntė 
S. Kuzminskui (Lietuvos 
Piliečių Sąjungos pirmi
ninkui) Berlynan.

Be to, į naująją komisarų 
tarybą nebeįeina sveika
tos ir socialinės apsaugos 
ministras Dr. Leonas Ko
ganas ir pramonės minis
tras inž. Chaimas Alpera- 
vičius.

įkurta visa eilė naujų ži
nybų. Valstybinio plano 
komisija, kuriai pirminin
kauja Pijus Glovackis, lig- 
šiol buvęs užsienių reika
lų ministerijos generalinis 
sekretorius, turėsianti 
normuoti visą gamybą ir

— “Valstiečių Laikraš
tis” rašo: “Sausra, kuri tę
sėsi visą pirmąją vasaros 
pusę, smėlingoms krašto 
vietoms buvo tikra nelai
mė. Rugiai be laiko, vos 
pražydėję, sudžiūvo ant 
lauko. Tokių rugių derlius 
visai mažas. Jei kuliant ir 
išbyra vienas kitas grū
das, tai jis vistiek sėklai 
netinka. Smėlingų vietų 
valstiečiai pateko į dide
lius rūpesčius. Pasak laik
raščio, vyriausybė nutaru
si paskirti 280,000 litų nu- 
kentėjusiems nuo sausrų 
sušelpti. Šie pinigai skiria
mi rugių sėklai aprūpinti.
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Į tas dalykas.
Daug rūpinasi tie, kurie 

j į šią šalį atvyko nelegaliai. 
Registruotis ar nesiregis- 
truoti ? Registruotis, nes 
neužsiregistravusieji vis
tiek bus susekti, ir jau ta
da bus daug sunkiau lega
lizuotis. Pirmiausia reikia 
pasirūpinti įvažiavimo rei
kalą sutvarkyti Imigraci
jos departmente. Žmonės, 
kurie nelegaliai įvažiavo, 
jeigu tik be blogos valios 
ir yra ramūs šios šalies 
gyventojai, gali kreiptis į

3

Vokietės moterys ir merginos, likusios be vyrų, 
'kuomet vyrai visi pašaukti į kariuomenę, jos atlieka 

šio kaizerio Wilhelho II svajonė, kurią mėgino įvyk-. jaukų darbus ir tuomi padaro savo dalį darbo padėda- 
dinti pirmojo pasaulinio karo metu. Jam tai nepavyko.. mos savo šalies kovai prieš galimą badą. 
Bagdado nepasiekė, nes turėjo visam gyvenimui už
trukti Olandijos miestely kaipo karo pabėgėlis. Dabar
tokį pat imperialistinės Vokietijos užsimojimą mano į- demokratiją lygiai kaip nacizmą, fašizmą ar japoniš- 
gyvendinti Hitleris. Jis aiškiai to siekia, pavergda-

Anglija ir Amerika? Bet jis laiko paniekoj bet kokią

ką imperializmą (išskyrus sovietišką imperializmą, 
mas Rumuniją. Toliau mano paimti Bulgariją, Turki- kurį visur uoliai skiepina). Jis vėl jaučiasi kapitalistų 
ją, Persiją, o iš ten į Bagdadą tik ranka pasiekti. Pas- izoliuotas ir turi šokti pagal jų dūdelę. Kaip jis iš to 
kui jau seka Syrija, Palestina, Suezo kanalas. Tuo bū- galvosūkio išsisuks ?
du manoma suduoti mirtiną smūgį Anglijai, “išlais-! Stalinas visados mokėjo ant dviejų kėdžių sėdėti, 
vinti” ir vėl pavergti Indiją, suklupdyti Kiniją. Kiek-. Intrygomis ir dviveidiškumu nugalėjo visus savo prie- 
vienas iš talkininkų tikisi pasiimti riebų kąsnelį, iš
skyrus Staliną, kurs turės žiūrėti per “klingio plyšiu
ką”, kaip “draugai” grobiu dalinasi.

Ar Stalinas pasitenkins pasyvaus žiūrovo role? O 
jei gaus kokį Transylvanijos sklypelį ir Persijos kam
putį, ar jam to bus gana? Kak ne taki — pasakys blo
gu rusišku akcentu Stalinas. Jis kaip tik siekia taip 
pat toli, kaip ir jo “talkininkai“. Ir jam reikia ne tik 
Rumunijos ir Bulgarijos, bet ir visų Balkanų, ir Dar- 
danelių, ir Turkijos, ir Persijos, ir vadovybės Kinijoj 
ir Indijoj, kad galėtų ten sovietiškai šeimininkauti. O 
čia kur tik pasisuks, visur susiduria su vokiečių ar ita
lų blitzkriego mašinomis. Kas jam daryt? Dėtis su

visiems užsi-

registravimo 
įspėja visus,

šus Rusijos viduje. Bet dabar priverstas išeiti į plates
nės politikos jūrą, kurios plotmę jau kitokiu matu rei
kia matuoti. Jau čia reikia mokėti net ant keturių kė
džių atsisėsti: komunistinės, imperialistinės, fašisti
nės ir demokratinės. Ar jis tai sugebės? Jei nebūtų 
stiprios opozicijos, Stalinas lengvai tai padarytų, nes 
neturi jokių principų. Bet čia tenka susidurti su to
kiais oponentais, kurie taip pat ir dar geriau moka ant 
keturių kėdžių sėdėti ir, kas svarbiausia, turi kur kas 
daugiau pajėgų.

Stalinas tyli. Pulti “draugų” neišdrįsta. Tur būt 
laukia momento, kada galės pulti “draugus” ir prie
šus. K.

K. Pakštas.

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai
1Ilgai abejojau, ar patiekti spaudai kokių nors po

litinių prisiminimų, kurių kiekvienas visuomenės vei
kėjas galvon prisikrauna. Prisiminimai juk autobio
grafijos dalis. Ogi šios rūšies raštuose autorius ir vi
sai nenorėdamas pasistato save pačiame pasaulio vi-į 
dury ir savo paties dramoje darosi svarbiausiu hero
jum, net ir tuomet, kai jis rašo visai nužemintu tonu. 
Šita aplinkybė labai trukdo ir man išeiti iš savo gyve
nimo kiauto, ypač, kad neturiu nei tos nusižeminimo 
dovanos. Jokių valdžios postų man neteko gyvenime 
užimti, neteko vadovauti nei kurios partijos visuome
ninei veiklai. Tačiau keturiolika metelių teko sukinė
tis Lietuvos visuomeninio gyvenimo verpetuose ir daž
nai pasidaryti promotorium tai vieno tai kito sumany
mo ar organizuoto darbo, turėjusio svarbos mūsų ne
gausingos, bet gaivastingos tautos gyvenime. Pradė
jus rašyti ir kalbėti tarptautiniais Europos reikalais, pratau, kad neprivalau tikėtis jokio pritarimo. Tuo- 
teko įsitraukti ir į mažą Kauno diplomatų ratą ir daž- met, 1937 m. birželio antroje daly, nuvykęs į Danzigą, 
nai naudotis kvietimais į daugelį pasiuntinybių: Ame- pranešiau p. T. Katelbachui, 
rikos, Prancūzijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Čeko- pasisekimo valdžioje neturi ir man tuo klausimu ne- 
slovakijos, Rusijos, D. Britanijos ir k. Ogi ten mažuo- bepridera kas ir daryti. Reiškia, perkūnsargis man ne- 
se ar didesniuose būreliuose vis tekdavo paliesti ne- pavyko pastatyti. Tų pačių metų gale Ministeris Pir- 
mažą įvairių klausimų, kurių dalis gali būti įdomi ir mininkas Mironas dar bandė be tinkamo kontakto su 
plačiai visuomenei. į savo Užsienio Reikalų Ministeriu tartis su lenkais.

Čia randu pravartu patiekti tiktai retus savo pri- 1939 m. sausio mėn. Lenkija jau ruošė labai aštrų ul- 
siminimų fragmentus, nedideles nuotrupas, bent kiek timatumą Lietuvai, bet ji įteikti laukė palankesnės 
svarbesnes mūsų tautos gyvenimui. tarptautinės konjunktūros, kurią vėliau patiekė kovo

mėn. Hitlerio įsiveržimas į Austriją. 1938 m. per Tau- 
timatumas atidaryti demarkacijos liniją normaliniam 

■tos Šventės iškilmes p. Smetona iškilmingoje prakal-
Nuo 1929 m. pradėjau arčiau domėtis Vilniaus boję pareiškė, kad Lenkijos pasiuntinį jis priimsiąs 

klausimu ir Lietuvos santykiais su Lenkija. 1935 m. 
suintensyvinau savo veiklą tuo klausimu, nes man ro
dėsi, kad Lietuvai yra perdidelis luksusas turėti net 
du ginču su dviem stambiom tautom. Tad bandžiau 
menkomis privatinėmis priemonėmis ieškoti kurio 
kompromisinio sprendimo, kurs leistų Lietuvai kiek 
laisviau išsitiesti ir sparčiau kelti savo tautinę kultū
rą ir masių gerovę. Mano pastangos nedavė vaisių. Jos 
atsimušė į abiejų pusių užsispyrimą. O 1937 m. pava- gyveno. Taigi 1938 m. kovas Lietuvai buvo didžiausias 
sarį man darėsi aišku, kad Lenkija griebsis kokių aš- smūgis nuo 1920 m. spalių 9 d., kuomet Želigowskis į- 
tresnių priemonių prieš Lietuvą. Tuo metu daug kar- siveržė į Vilnių. Tautininkų rėžimui irgi nelengva bu
tų vaikščiojau į Užsienio Reikalų Ministeriją kalbėti vo tą smūgį pergyventi. Bet jie turėjo žmonių, kurių 
apie projektus ir galimybes atitolinti nuo Lietuvos akys jokių dūmų nebijo. Užsienių diplomatei Kaune 
gręsiančią nelaimę. Lenkija buvo nustojusi visų vii- labai stebėjosi, kaip p. Smetona drįsta valdyti tautą 
čių geruoju susitaikinti su Lietuva. Mano žiniomis, p. pasirėmęs tiktai į šešis tūkstančius apmokamų tauti- 
Tado Katelbacho išvažiavimas iš Lietuvos reiškė Len- ninku, šitą nusistebėjimą reiškė net ir diktatūrinių 
kijos ruošimąsi ginklu spręsti ir normalizuoti santy- valstybių diplomatei: latviai, vokiečiai, italai. Bet po- 
kius su Lietuva. Kadangi nebuvo vilčių abiem vai-1 šeinis rėžimas buvo gerai ginkluotas ir šiaip taip lai
džiom susitarti, tai siūliau steigti privatinį Lietuvos- kėši, nors stambesnių sumanymų jis nebegalėjo nei 
Lenkijos studijų komitetą iš 10 profesorių: po penkis; kelti, nei vykdyti. Jis laikėsi ir dėlto, kad jau buvo nu- 
nuo kiekvienos šalies. Šiam komitetui abi valdžios tu- stojęs aštrumo spausti didžiųjų politinių grupių žmo- 
rėtų leisti laisvai susirinkti Kaune, Vilniuje ir Varšu- nes, kurių patriotizmas neleido jiems kelti kokių su- 
voje, nepaleisti prieš jį valdiškos propagandos. Komi- mišimų pavojinguose Lietuvai laikuose, 
teto ar jo narių pareikštos nuomonės nebūtų jokia (Bus daugiau)

prasme privalomos bet kuriai valdžiai. Bet valdžios, 
gal būt, rastų kartaįs naudinga pasinaudoti gerai ap
galvota, išstudijuota, neaistringa istorikų, geografų 
ir juristų nuomone ar kai kuriomis jų išvadomis. To
kio kmoiteto buvimas vis būtų gaivinęs viltį kokio tai
kingo susitarimo, kur Lietuvai ypač buvo pravartus. 
Per p. Katelbachą, Lenkijos neoficialų atstovą, gavau 
patirti, būk Lenkija nekliudytų tokiam komitetui for
muotis ir dirbti. Reikėjo dar Lietuvos pritarimo. Tai 
tuo reikalu ir varginau mūsų Užs. Reikalų Ministerį 
p. St. Lozoraitį. Man rodėsi, kad jis šitą reikalą supra
to ir teigiamai vertino ir net rodė pakankamo pritari
mo, betgi buvo daugeliui žinoma, kad Vilniaus proble
ma nėra jam pavesta: ji buvo rezervuota p. Smetonos 
sprendimui ir iniciatyvai. Kai mano siūlomas projek
tas pasiekė Prezidentūrą, tai jis staiga ten užšąlo. Su-

ir prašyti legalizuoti įva
žiavimą. Jeigu Imigracijos 
departmentas ir atsisaky
tų legalizuoti, tai vistiek 
nebus blogiau, bet geriau 
užsiregistravus.

Yra daug įvairių klausi
mų, kurių nepiliečiai nesu
pranta ir todėl bijosi re
gistruotis.

Patartina visiems nepi- 
liečiams, kurie nesupran
ta gerai klausimų arba yra 
kokios kliūtys, kreiptis į 
valdžios įstaigas, parodyti 
gerą valią ir norą laikytis 
įstatymų. Jeigu kam ne
patogu tiesioginiai kreip
tis į valdžios įstaigas, o 
norėtų pirmiau pasitarti 
su savaisiais tuo ar kitu 
reikalu, tai gali kreiptis ir 
į “Darbininką”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass., kur kiekvienam be 
jokio atlyginimo bus pa
tarta ką reikia daryti. Jei
gu kam kuris nors klausi
mas neaiškus, bus paaiš
kintas.

Šių žodžių rašytojui te
ko dalyvauti spaudos kon
ferencijoje New Yorke ir 
patirti, kad valdžia nenori 
žmonių bausti kalėjimu 
arba pinigine bausme, bet 
nori, kad žmonės laikytųsi 
įstatymų. Reikalauja užsi-

Komunistų laikraščių re
daktoriai turėtų tai žinoti. 
Mes neabejojame, kad jie 
tai žino, o tik nori suklai
dinti savo pasekėjus.

Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone, p. P. Žadei- 
kis, Sovietų komisarų įsa
kymo registruotis reikalu 
štai ką pareiškė:

“Lietuviai turi atsiminti, 
kad Jungtinių Valstybių 
valdžia iki šiol pripažįsta 
Baltijos respublikų minis- 
terius, kaipo pasiuntinius 
nepriklausomų valstybių, 
dabar patekusių po sveti
ma priespauda. Lietuva 
vėl atgis, kuomet pasaulis 
sugrįš prie išminties ir tei
singumo”.

Suparaližuotas Žemės Okis

kad mano sumanymas

Nepiliečių Registracija Amerikoj
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Pirmadienį, rugsėjo 30 
d., Astor viešbutyj, New 
Yorke, įvyko įvairiomis 
kalbomis laikraščių atsto
vų susirinkimas, kurį su
šaukė Jung. Valstybių ne
piliečių registravimo di
rektorius, p. Earl G. Harri
son. Jis ir susirinkimui va
dovavo ir atsakinėjo į įvai
rius klausimus.

Pažymėtina, kad nepilie
čių registravimu yra labai 
susidomėjęs p. Harrison. 
Jis daro viską, kad neliktų 
nė vieno nepiliečio neužsi
registravusio. Valdžia ne- Imigracijos departmentą 
nori nepiliečių bausti už 
neužsiregistravimą. Todėl 
atsišaukia į visus, ypač 
žurnalistus, kad paragintų 
ir pagelbėtų 
registruoti.

Nepiliečių 
direktorius
kurie už atlyginimą išpil
do blankas tiems nepilie- 
čiams, kurie patys negali 
išpildyti. Kiekvieno palie
čio pareiga pagelbėti ne- 
piliečiams užsiregistruoti 
be jokio atlyginimo. Be to, 
pašto įstaigose pagelbsti 
visiems užsiregistruoti.

Dalyvaujantieji spaudos 
atstovai p. Harrisonui da
vė įvairių klausimų apie 
registraciją. Klausta ką 

i turi daryti tie, kurie neat
simena laivo vardo, ku
riuo jie atvažiavo, neatsi
mena dienos ir metų, ne
atsimena gerai savo gimi
mo dienos ir metų ir tt. p. 
Harrison atsakė, kad į 
klausimus reikalaujama 
atsakyti taip, kaip atsime
na. Jeigu žmogus ko neat
simena, ir jis yra padaręs 
pastangas prisiminti arba 
sužinoti, bet nepavyko, lai 
atsako, kad “neatsime
nąs”, “nežinąs”.

Valdžia nereikalauja, 
kad nepiliečiai atsakytų į . 
klausimus neteisingai. Jei-i registruoti, registruokitės, 
gu nepiliečiai atsakys į KT ’’ ~z~
klausimus teisingai ir ką 
atsimena, tai to ir užten
ka. Suprantama, kad jeigu 
žmogus buvo areštuotas ir 
nubaustas ir jis sakytų: 
“neatsimenu”, tai gal ir 
netikėtų, nes tokius daly
kus ne taip greit galima 
pamiršti. Bet laivo vardą, 
atvažiavimo laiką, ypač 
tie, kurie 20 ar 30 metų at
gal atvažiavo, sunaikino 
visus popierius, tai jau ki-

>
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Negalima sakyti, kad šis 
registracijos įstatymas 
neteisingas, nereikalingas. 
Šiais pasaulinio sukrėtimo 
laikais Jung. Valstybių 
valdžia nori žinoti kokie 
žmonės gyvena jos ribose. 

Nesistebėkime, jeigu 
Kongresas išleis įstatymą, 
reikalaujanti, kad visi pi
liečiai užsiregistruotų. Kol 
kas nėra žinių, kad toks į- 
statymas bus išleistas, bet 
galima spėlioti.

KIBIRKŠTYS
1938 metų kovos

I

tiktai Vilniuje. Po mėnesio jau užgriuvo minėtasai ul- 
susisiekimui. Ultimatume buvo ir kitų, labiau Lietuvą 
žeminančių, reikalavimų, bet Prancūzijos ir D. Brita
nijos ambasadoriai Varšuvoje labai stipriai spyrė Be- 
pos pritarimo. Ultimatumas buvo sušvelnintas, bet vis 
pos priatrimo. Ultimatumas buvo sušvelnintas, bet vis 
vien jis buvo baisus ir įžeidžiantis smūgis Lietuvos 
prestižui, kurį visuomenė ir valdžia labai sunkiai per

kiti turėtų patys pirmieji 
užsiregistruoti Sovietų į- 
staigose, kad duotų pavyz
di eiliniams komunistams. 
“Draugai” komunistai už
siregistruokite ir pasi
skelbkite Sovietų Rusijos 
piliečiais, o po to tik ra- 

į ginkite kitus savo pasekė
jus registruotis.

Be to, turime pareikšti, 
kad komunistų spauda 
biauriai apgaudinėja savo 
skaitytojus skelbdama So
vietų Rusijos komisarų į- 
sakvmus registravimosi

Komunistai, Registruokitės 
Sovietų Piliečiais

Sovietų Rusijos valdžia 
per savo pasiuntinį Wa- 
shingtone išleido įsakymą, 
kad visi Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos piliečiai turi 
prieš lapkričio 1 d. š. m. 
užsiregistruoti Sovietų 
pasiuntinybėje ir konsu
latuose. Užsiregistravę 
Sovietų įstaigose automa- 
čiai tapsią SSSR piliečiais.

Kadangi Jung. Valstybių 
vyriausybė nepripažįsta 
Sovietų Rusijos komisarų | reikalu. Komunistų spau- 
grobio, tai ir Pabaltijo vai- ■ 
stybių piliečiams nėra rei
kalo skaitytis su Sovietų 
komisarų įsakymais. Bet 
kitaip yra su lietuviais ko
munistais. Jiems yra pa
reiga užsiregistruoti So
vietų Rusijos piliečiais.

Komunistų vadai: Bim
bos, Mizaros, Pruseikos ir

— Bolševikiškais meto
dais Lietuvoje vykdoma 
žemės reforma yra visiš
kai paraližavusi visą že
mės ūkį. Pagal pirmuosius 
projektus, buvo nutarta 
visą “reformą” įvykdyti 
“stachanoviškais” meto
dais, t. y. iki rugsėjo 1 d. 
Neseniai buvo paskelbta, 
kad tas terminas pratęsia
mas iki rugsėjo 15 d. Da
bar “liaudies” komisarų 
taryba nutarė “pasiūlyti 
žemės ūkio komisijoms vi
są žemės fondo paskirsty
mą mažežemiams ir beže
miams valstiečiams pa
grindinai baigti nė vėliau 
kaip š. m. spalių 1 d.” Reiš
kia, vėl atidėta 15 dienų.

Kadangi bolševikiški 
gudragalviai sugalvojo 
vykdyti žemės “reformą” 
kaip sykis didžiausioj dar- 
bymetėj, tai netenka ste
bėtis, kad visas žemės ū- 
kis buvo vienu mostu vi
siškai dezorganizuotas. Tą 
pagaliau pamatė ir sovie
tiškoji Lietuvos vyriausy
bė, kad ji paskelbė nutari
mą tai padėčiai pašalinti. 
Vyriausybė laiko, kad 
svarbiausias uždavinys e- 
sąs įvykdyti tinkamą ir 
savo laiku žiemkenčių sė
ją. Todėl visi kviečiami 
savo darbu ir asmenine i- 
niciatyva siekti pavyzdin
gai įvykdyti “pirmąjąr 
žiemkenčių sėją socialisti
niuose Lietuvos laukuose”. 
Toliau seka: Tiems žemių 
savininkams, kurie turi 
daugiau kaip 30 ha, užde
dama pareiga apsėti ne tik 
paliekamus jiems žemės 
plotus, bet ir ankščiau jų 
valdytus žemės plotus. Jie 
turį savo asmenine atsako
mybe tinkamai parengti 
dirvą, įtręšti ir apsėti, kad 
šiais metais žiemkenčių 
būtų pasėta ne mažiau 
kaip 1939 m. Tačiau kokiu 
būdu tai galima būtų at
likti, nutarime nepasaky
ta. Taip pat tiems, kurie 
gauna žemę, uždedama 
pareiga žiūrėti, kad būtų 
pasėta pakankamai žiem
kenčių.
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da ragina registruotis So
vietų komisarų įstaigose 
“Lietuvos piliečiais”. So
vietų Rusijos komisarai 
reikalauja, kad Lietuvos 
piliečiai registruotusi So
vietų Rusijos piliečiais, o 
ne Lietuvos.

Lietuva pavergta ir Lie
tuvos pilietybė panaikinta.

— Medicinos darbuotojų 
profsąjungos Kauno sky
riaus laikinoji valdyba į- 
spėja savo narius bedar
bius, kad jie turį važiuoti 
tarnauti į provincija. Jeigu 
jie to nedarysią, būsią iš 
bedarbių sąrašo išbraukti 
3 mėn. Jiems pakartotinai 
atsisakius vykti į provinci
ją, būsią išbraukiami 6 
mėnesiams.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.
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Seimui

SUTARTAS SUSITIKIMAS |apie jos didžius vargus pa
tirtus. Bet jos balselis ne
panašus į tavo.
— Todėl ji ir yra tik rai

ba gegutė! — vėl rūsčiai 
atsakė vilkas.
— Bet paklausyk, vilke 

nelabasis! Tavo balsas la
bai rūstus ir baisus!
— Ir stiprus ir galingas! 

— didžiai įpykęs atsakė 
vilkas. — Kai aš sugiedu, 
tai mano balsas turi nueiti 
klaikiu šiurpu per visą že
mę skersai ir išilgai. Visas 
miškas turi sudrebėti iš 
baimės: ir gyvuliai, ir
paukščiai, ir medžiai pla
čiašakiai. Visas miškas tu
ri žinuoti, kad aš esu vil
kas ir mano dantys yra la
bai aštrūs; visas miškas 
turi žinoti, kad turiu dide
les žiotis ir plačią gerklę!
— Tai dėl to ir esi tu vil

kas! — atsakiau jam ir 
nuėjau vingiuotu keliu per 
platų mišką, tamsų išteki
nių pušų šilą.

O vilkas vis baisiu balsu 
staugė ir staugė, galvą 
aukštyn užvertęs ir piktas 
akis užmerkęs, kad visas 
miškas skambėjo, visas 
pušų šilas gaudė aplinkui 
pasilinguodamas, pasisiū
buodamas.

Aną dieną, vienoje pramogoje 
sutikau pažįstamą merginą, ku
ri buvo laikoma, kaipo linksmu
te lakštutė (fircikas), betgi tą 
vakarą ji buvo prislėgtu ūpu. 
Įtariau ją, kad kas nors nepa
prasto jos pasaulyj įvyko. Gal 
motina mirė, ar kas iš artimų
jų?! Užklausiau jos ir ji man 
be jokių išsisukinėjimų pasakė, 
kad jos vaikinas “datą subrei- 
kino” — sutartą susitikimą su
laužė. Gaila. Čia tai jau šelmis 
tas bernužėlis, kad jis skau
džiai užgavo tavo širdelę.

Verta pagalvoti, ar galima su
tarto žodžio nesilaikyti. Paim
kim pavyzdžių iš kasdieninio 
gyvenimo. Pavyzdžiui sutariau 
valandą ir vietą pasimatymo su 
advokatu, daktaru, dvasiškiu 
ar kitu asmeniu, kurio laikas 
yra apribotas ir jis tavęs lau
kia paskirtu laiku ir paskirtoje 
vietoje ir tu nepasirodai. Kiek 
brangaus laiko sugaišini ano 
asmens, kiek užsitrauki sau ne
garbės ir nepasitikėjimo sekan
čiam kartui bet kokio susitari
mo reikalu. Bet yra ir išimčių, 
bei priemonių, kaip iš to viso iš
sigelbėti ir tas priemones visi 
“datų” laužytojai naudoja, nors 
šešėlis nepasitikėjimo palieka.

Vienok mandagus reikalauja, 
kad asmuo pasižadėjęs, jeigu

negalįs pribūti laiku ir paskir
toje vietoje, privalo kuogrei- 
čiausia pranešti telefonu, ar 
kaip ki.taip, kad negalėsiąs pri
būti ir tas jau atleidžia jo nusi
kaltimą. Žinomą, geriausia pra
nešti prieš susitikom laiką. Nes 
po įvykusio susitarimo laiko, 
būtų “poor excuse”. Bet čia jau 
skiriasi dalykų stovis. Sutartis 
ir atšaukimas dėl negalėjimo 
pribūti pasimatyti su profesio
nalu, tai yra vienas dalykas, o 
sutartas ir atšaukiamas pasi
matymas vaikino su mergina, 
tai jau kitas dalykas. Čia mer
ginos ne biznis lošia rolę, bet 
širdelė. O kada širdelė įsipainio
ja į meilės voratinklio siūlus, 
tai lengvaširdis vaikinas sulau
žydamas sutartį įžeidžia ją ir 
ne tik tą vakarą ūpas esti sun
kus, bet jis nepasikeis ligi kol 
bus patirta rimtumas dalyko. 
Kad išvengus tokių nemalonu
mų reikia merginoms gerai pa
žinti “savuosius” ir taip lengva 
širdimi nepasitikėti.

Man vienok norisi tarti užuo
jauta anai merginai ir aš tikiu, 
kad ligi “Darbininko” šokių, 
kurie įvyks Spalių-Oct. 25, ’40, 
Eikš Ballroom, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass., viskas išsi
lygins ir vėl galėsite linksmai 
laįką praleisti. J. K-pa.

New Yorko, miesto policija tyrinėja apvogtojo 
trdukinyj paštą^ Trys plėšikai surišę du paštos tarnau
tojus išsinešė du maišus paštos siuntinių.

DZINGULIUKAI
J mokyklą broliai žjo, 
Dzinguliukai suskambijo. 
Dzingul, dzingul pas girelę, 
Dzingul, dzingul visą kelią. 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Mokos vyrai ir mažiukai, 
Skaito, ražo ir skaičiuoja 
Ir dainelę dzinguliuoja. 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Mokos broliai dobiliukai, 
Mokos seserys rūtelės,

Kazys Jakubėnas

Skamba juokas ir dainelės. 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Skaito vyrai pipirukai.
Tų knygelių puikumėlis, 
Tų dainelių gražumėlis!
Į mokyklą broliai ėjo, 
Dzinguliukai suskambėjo. 
Dzingul, dzingul pas girelę, 
Dzingul, dzingul visą kelią.

Iš “Vaikai ir Eilėraščiai”

Brocktono Jaunimas Atidėjo Šokius

VILKAS
Ėjau per platų mišką, 

per tamsų ištekinių pušų 
šilą, ir išgirdau baisiu bal
su kaukiant vilką. Per 
mišką vedė tik vienas ta
kas, tik tas takas, kuriuo 
aš ėjau, o vilkas kaukė ša
lia mano tako. Baisiu bal
su staugė vilkas, galvą 
aukštyn užvertęs, pikats 
akis užmerkęs. Ir negirdė
jo vilkas, kaip prie jo pri
ėjau.
— Ko gi tu staugi, vilke, 
taip baisiu balsu, galvą 
aukštyn užvertęs ir akis 
užmerkęs ?
— Kad visas miškas iš 

baimės drebėtų: ir gyvu
liai, ir paukščiai, ir me
džiai plačiašakiai! — rūs
čiu balsu atsakė vilkas ir 
vėl baisiai sustaugė, galvą 
aukštyn užvertęs, piktas 
akis užmerkęs.
— Paklausyk, vilke! Kai 

ankstaus pavasarėlio tylų 
vakarą, saulei šviesiai į 
raudonas gilumas nusken
dus, žaliame upės šlaite, ar 
baltais žiedais žydinčiame 
vyšnių sodelyje sučiulba

visai ki-

tik maža 
piktai at-

I MOKYKLĖLĘ
Plaukė žąselė per ežerėlį,

Gir-gir-gir, gar-gar-gar,

Per ežerėlį.

Ne viena plaukė ir žąsinėlis, 

Gir-gir-gir, gar-gar-gar,

Ir žąsinėlis.

Ėjo berniukai į mokyklėlę, 

O-čia-čia, o-pa-pa,

] mokyklėlę.

Ne vieni ėjo ir mergužėlės, 

O-čia-čia, o-pa-pa,

Ir mergužėlės.

(Liaudies daina) 

Iš “V. ir Eilėraščiai"

Hartford, Conn.
Mes sveikiname LDS jubiliejinio seimo prezidiu

mą, atstovus ir svečius.
Linkime geriausių pasekmių ir gerų nutarimų dėl 

labo organizacijos ir tt.
Su pagarba, 

LDS 6-tos kp. veteranai, 
K. P. Tamošiūnas, A. J. Pateckis.

P. S. su maža dovanėle $5.00.

LDS Jubiliejiniam Seimui,
So. Boston, Mass.

Didžiai brangūs LDS Seimo dalyviai,
Sveikinu jus ir linkiu didžios Dievo pagelbos su

maniai svarstyti mūs brangios organiazcijos reikalus. 
Reiškiu savo gilų džiaugsmą, matant LDS organiza
ciją. gražiai gyvuojančią, ir sulaukusią sidabrinio ju
biliejaus. Džiaugiuosi būdama narė šios kilnios orga
nizacijos, bei skaitytoja “Darbininko”, kur| pamilau 
ir skaitau nuo pirmo išleisto numerio.

Šia proga pasinaudodama, skiriu kad ir mažą, bet 
nuoširdžią dovaną $2.00 į spaudomos mašinos fondą.

Su nuoširdžia pagarba,
B. Mičiūnienė, 

New Britain, Conn.9/18, 1940.

Sveikinam “Darbininką”, sulaukusi Sidabrinio Ju
biliejaus. Sukaktuvių proga seimui linkiu geros klo
ties, nustatant gaires tolimesniai sėkmingai darbuo
tei “Darbininko” naudai bei lietuvių tautos gerovei.— 

J. B. Brundza.

Jubiliejaus proga perduokite sveikinimus Darbi
ninkų Sąjungai ir “Darbininkui”. Ilgiausių metų.— 

"Žilevičiai.

pilkoji lakštingalėlė mei
lės pilną giesmelę, tai visi 
žmonės klauso jos balso 
neatsiklausydami iki vėly
bos nakties. Ir džiaugiasi 
visi, be galo džiaugiasi, už
miršta ir sunkų dienos 
vargą ir nelaimes didžias. 
Bet jos balselis 
toks, kaip tavo.
— Dėl to ji yra 

lakštingalėlė! — 
sakė vilkas.
— Bet paklausyk, vilke! 

Kai ankstų pavasario ry
telį, dar tik šviesiai aušre
lei rytuose vos pradedant 
aušti, pakyla j aukštą pa
dangę raibas vieversėlis ir 
suvyturiuoja skambią sa
vo giesmelę, tai ir artojas 
jaunas kaimo bernelis, ei-i 
damas lygaus lauko arti,Į Studentų Sąjungos veiksmas? 
ir mažas piemenėlis, tasai Ar Naujoj Anglijoj dar yra 
miego nedamigęs vargdie- kuopų? Jei yra, ar jos ką vei- 
nėlis, pakluonėmis bandą kia? Ar negalima išgirst ką 
gindamas, pradeda dai-jnors iš jų? Marianapolis šiuos 
nuoti tokias gražias dai-1klausimus atsako: Spalių 20 d., 
neles kartu SU raibuoju sekmadienyje, įvyksta šių metų 
vieversėliu. O tai vis jo pirmasis 
balselio sužadinti! Bet vie- j apskrities suvažiavimas, 
veršelio, to mažo paukšte
lio, giesmelė ne tokia, kaip 
tavo, tamsiųjų girių vilke.
— Dėl to jis ir yra tik rai

bas vieversėlis! — vėl at
sakė vilkas.
— Betgi paklausyk, vilke 

| pilkasis! Kai berželio svy
ruoklio šakose, kuris šalia 
plataus vieškelio auga, ža-

N. A. Lietuviams 
Studentams

ninko” šokius — ir vėliau už 
savaitės ar kitos visas lietuviš
kas jaunimas panorės atvažiuoti 
į Brocktoniečių pirmutinius šo
kius. *

į Sutiko Brocktono jaunimas a- 
itidėti savo šokius Naujoje Šv.I I
' Roko par. svetainėje iki lapkri- 

.. _ _ ičio - Nov. 8, 1940. Pasimatysi-zijos Lygoje. Jie sumanė su
rengti šokius spalių 25. Komi
tetas nunešė į “Darbininką” 
spausdinti tikietus ir “Darbi-į 
ninke” sužinota, kad ir jie tą 
dieną rengia šokius Cambridge. 
Komitetas argumentavo, kad 
Cambridge ir Brocktonas toli • ““ 
nuo viens kito ir be jokių kliu- į 

čių galima abiem rengti savo 
šokius. Bet kam gi skaldyti ka
talikų pajėgas, argumentavo 
“Darbininko” šokių rengėjai, 
daug geriau būtų, kad ir Brock- 
toniečiai atvažiuotų į “Darbi-

IKI NOVEMBER 8.

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
parapijos jaunimas sumanė pa
gerbti savo sportininkus, kurie. 
>ereitą vasarą gabiai žaidė į 
Baseball ir užbaigė sezoną ant-į 
roję pozicijoje — C.Y.O. Diece-;

me “Darbininko” šokiuose spa
lių 25 d., o lapkričio - Nov. 8 d. 
lauksime jaunimo iš visų kolo- 

I nijų Brocktone, Montello.
Komitetas.

PRIERAŠAS. Tai labai gra
žus ir pagirtinas Brocktono jau
nimo nusiteikimas paremti 
“Darbininką”. Tikimės, kad 
mūsų visuomenė, ypač “Darbi
ninko” rėmėjai Brocktoniečių 
jaunimo nuoširdumą įvertins ir 
gausiai dalyvaus ne tik “Darbi
ninko” šokiuose, bet ir Brock
toniečių jaunimo, lapkričio 8 d.

PASVEIKINIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 25 metų 

Jubiliejiniui Seimui 
Rugsėjo 19 ir 20 d., 1940 m.

So. Boston, Mass.
Aukštai Brangusieji-sios delegatai - delegatės, svečiai 
ir viešnios, sveikiname jus ir linkime Aukščiausiojo 
visokių pasekmių dideliame istoriškame įvykyje. Lai 
Dievas laimina broliškoje meilėje.

Su aukšta pagarba,
Dvasios Vadas — Kun. K. Vasys, 

Pirm. — Antanas Zaveckas, 
Vice-Pirm. — Vincentas Kudirka, 

Ižd. — Konstantas Vencius, 
Rašt. — Benediktas Jakutis, 

Amer. Liet. R. K. Fed. N. A. Apskr. Valdyba.

Rūgs. 18, 1940

Kur yra šių metų A. L. K

Naujosios Anglijos

Tą dieną, 2 vai. po pietų, bus 
susirinkimas kolegijos salėj, ir 
svarstomi svarbūs klausimai. 
Debatų rateliai, kėglių turna- 
mentas, šokiai ir kiti klausimai 
bus išspręsti. Po vakarienės bus 
pasilinksminimas. Žadame tu
rėti ‘pleasant surprise’ visiems.

Studentai ir studentė, laikas
lių liepų gojelyje arba auk- Stoti į darbą! Susiburkime I 
Što klevo viršūnėlėje, ku- galingą organizaciją ir nuvers- 
ris gale svirno keroja, su-'kime kalnus! Nepamirškite 
kukuoja raiboji gegutė, tai'spalių 20 d. Lauksime visų!

Skaitytojų Ratelis Dar Veikia

LDS Jubiliejiniam Seimui,
Šv. Petro par. svetainėje, 
So. Boston, Mass.
Didžiai Gerb. Delegatai ir Delegatės: —

Šiuomi nuoširdžiai sveikinu LDS Jubiliejinį sei
mą ir linkiu, kad šis seimas būtų vaisingas savo gerais 
nutarimais. Linkiu, kad šis seimas sujungtų visus dar
bininkus po LDS vėliava.

Juozas Dilis.

Naujoviška tinkama šios 
asmenybės kepurė.

ir kiečiausią žmogaus šir
dį pravirkdo. Mergelės 
našlaitėlės gražias daine
les apie ją dainuoja, seni 
seneliai pasakas porina a- 
pie jos buvusias nelaimes,

Stasys J. Grafas,
Marianapolio pirmininkas.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Karas ar ne karas, lietuviškų tas. Domantienė yra savo rūšies 
knygų skaitymo mėgėjai nenu- peteliškė, kuri mėgsta skrajoti 
stoja skaityti. Lithuanian Book- po visas kavines ir po visus pa- 
of-the- Month Club ypač džiau- silinksminimus, kuri mėgsta 
giasi, kad jų visų knygų užsa-i puošniai gyventi, ir kuri paga- 
kymai iš Kauno tuo tarpu yra Iiau užimponuoja vieną smarkų, 
sėkmingai išpildomi. Jau metai dar nevedusį karjeristą Murzą, 
sukanka kaip šis klubas rūpina-' Kaip šių trijų svarbių asmenų 
si partraukti iš Lietuvos įdo- santykiai susinarplioja ir prie 
mių novelių ir apysakų ir iki kokių tragedijų prieinama, tik 
šiol šis darbas eina be didelių tas, kurs perskaitys šį 400 pus- 
kliūčių. Ypač džiugina faktas,! 
kad Amerikoje gimusieji prade
da vis daugiau domėtis lietuviš
komis knygomis ir net stebisi, 
kad lietuvių dabartiniai rašyto
jai gali juos taip užinteresuoti.

Malonu yra dabar pranešti 
visiems mėgstantiems praleisti 
laiką su įdomia knyga, kad ne
seniai atplaukė iš Lietuvos nau
joji Komisijos išrinkta knyga— 
“KARJERISTAI”, parašyta J. 
Grušo, šis begalo įdomus ro
manas supažindina mus su į- 
vairaus tipo asmenimis. Do
mantas yra partijos sekreto
rius. uolus energingas idealis-

r

Montello, Mass. 2-ra kuopa šiuomi sveikina LDS 
25-tąjį seimą ir linki jums apsvarstyti laikraščio “Dar
bininko” reikalus kuo geriausiai. Duok Dieve, kad su
lauktume auksinio jubiliejaus. Nuoširdžiai, mes LDS 
2-ros kuopos nariai, linkime geriausio pasisekimo. Au
kojame $5.00 dėl naujos mašinos fondo. Su Diev, — 

Pirm. — K. Grigas.

i *
| lapių romaną pilnai tegali su
prasti. “Karjeristai” yra knyga 
apie Žmones, kurie iš gražių 
principų, paremtų tėvynės 
meile, stato savo karjeras. Tai 
yra knyga, kuri padaro stiprų 
įspūdį apie įvykius ir žmones 
kokių beabejonės buvo galima 
rasti dar neseniai laisvoje Lie
tuvoje. Kas nori praleisti tikrai 
malonias valandas su knyga, 
rekomenduojame įsigyti—“Kar
jeristai”. Kaina tik 85 centai. 
Adresas: Lithuanian Book-of- 
the Month Club, 129 West 88th 
Street. New York, New York.

Komisija.

TAYLOR MOTOR COMPANY

DODGE ir PLYMOUTH

Atsakomingi pardavėjai ir patarnautojai

Bay St. Tel. 303 Winslow, Maine
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Antradienis, Spalių 15 d., 1940

VVATERVILLE, MAINE

FELLOYYS MOTOR COMPANY

DARBININKAS 5

Waterville Fruit and Produce Co., Ine.
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22 East Front St. Tel. 340 Skowhegan, Maine
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FAIRFIELD CREAMERY COMPANY

PIENINEI PRODUKTAI

I

I

Taipgi įvairių gėrimų —Krueger, Harvard, 
Budweiser alaus ir Canada Dry gėrimų.

Sanger Avė. Tel. 138 Waterville, Maine 
Sankrovininkai pristatytojai daržovių ir vaisių

— Sveikatos ir socialinės 
apsaugos ministeris Leo
nas Koganas suteikė pasi
kalbėjimą “Darbo Lietu
vos” atstovui apie savo 
planus. Girdi, “nuo rugpiū
čio 15 d. Lietuvoje proleta- 
rijatas jau gydomas nemo
kamai”. Čia pat ministras 
pridūrė, kad ligonių kasos 
nariai turėsią ir ateityje 
mokėti kasų mokestį. Pa
sak Kogano, “jei iki šioli- 
nėj laisvojoj Lietuvoj li
goninėms galima prikišti 
jų nemoderniškumą, tai 
Vilniuje po lenkų okupaci
ja sveikatingumo sąlygos 
yra žymiai labiau apleis
tos”. Toliau Koganas pa
reiškė, kalbėdamas apie 
Vilnių: “Daugelis Vilniaus 
gydytojų ir seserų nemo
ka valstybinės kalbos. Mes 
į lietuvių kalbą kreipiame,, 
ir kreipsime daug dėmesio, Į ąTlhiarni

kiskis - Radviliškis - Sau
liai. Iki Radviliškio plentas 
eis 10—12 km. atstu nuo 
geležinkelio. Ties Radviliš
kiu plentas pereis geležin
kelio liniją ir netoli Kairių 
įsijungs į Šiaulių - Panevė
žio plentą. Naujuoju plen
tu tarp Šiaulių ir Kėdainių 
bus apie 120 km. Šiaulių- 
Kėdainių plentas numato
mas galutinai baigti 1942 
m., nes prieš skaldos pa
klojamą turi 
plento pylimai.

‘S<1/ J

tai yra oficiali Lietuvos 
kalba. Skiriant gi vietas 
gydytojams, nemokan
tiems lietuviškai, sudaro
mos keblios sąlygos tiems, 
kurie nemoka kitaip, kaip 
tik lietuviškai. Kartais ir 
geras gydytojas turi palik
ti, nes lietuviškai nemoka 
ir valstybinei tarnybai ne
tinka. Dar blogiau, kad at
siranda Vilniuje tokių po
nų, kurie lietuviškai nemo
ka ir nenori mokėti. Ta
čiau mes norime ir reika
laujame, kad visi gydyto
jai lietuviškai išmoktų. Tai 
nėra joks šovinizmas, tai 
rimtas reikalas”. Toliau 
Koganas kalbėjo apie tai, 
kad ateityje Vilniuje gal 
būsiąs įsteigtas atskiras 
medicinos institutas.

susigulėti
I 
j

— Nepriklausomos Lietu- j 
vos laikais kaimai labai in- 
tensingai buvo skirstomi 
viensėdžiais, nes tokiu bū
du ūkininkai galėjo racio
naliau šeimininkauti. Da
bar, užėjus bolševikams, 
naujai skirstomi dvarai ir 
stambieji ūkiai jau nebe- 

i vienkiemiais. 
Priešingai, vedama propa
ganda, kad ūkininkų tro
besiai būtų statomi kai
mais arba bent grupėmis. 
Tokiu būdu, esą norima 
prilyginti kaimo gyvenimo 
sąlygas prie miesto. Žmo
nėse ne be pagrindo papli
to baimė, kad tokiu būdu 
norima parengti dirvą bū
simai ūkių “Jcolchozacijai”.

kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

O. E. LISHERNESS, vedėjas
Dodge — Plymouth pardavėjai ir patarnautojai 

Goodyear padangos—Willard Baterijos, Taisymai

Atrodo kaip karo nelaimė, bet ne. Čia vaizdas Jung. Valstybių sau
gumo pratybose nukritusių lakūnų nelaimė, kur žuvo du vairuotojai. 
Orlaivis nukrito į mišką, kur ir subyrėjo palaidodamas savo du vairuoto
ju. Toji nelaimė įvyko netoli RyeĮN. Y. Jie buvo pakilę iš Mitchel Field, 
Long Island.

Sankrovininkai ir Retaileriai

194 Main St. Telef. 149-2 Fairfield, Maine

Raudonieji Lietuvos Komisarai Valstybės Pareigose

— Paštų valdyba prane
ša, kad ji skubiai persior
ganizuojanti, prisitaikyda
ma prie sovietų santvar
kos. Kadangi paštai, kaip 
ir visas kitas susisiekimas 
yra tiesioginėje Maskvos 
okupantų žinioje, tai tas 
paštų valdybos praneši
mas faktiškai reiškia, kad 
ji likviduojama. Panašiai 
likviduota ir visa susisie
kimo ministerija.

v •

— Tarp Šiaulių ir Kauno 
pradėtas tiesti naujas 
plentas, kuris eina ruožu: 
Kėdainiai - Krakės - Grin-

— Laikraščiai skelbia il
gus sąrašus žmonių, ku
riuos apskričių viršininkai 
nubaudė piniginėmis bau
domis arba ištrėmimu į 
priverčiamo darbo stovyk
lą. Daugiausia nubausta 
už ginklo laikymą, chuli
ganizmą ir už neigiamą 
atsiliepimą apie dabartinę 
sovietiškąją santvarką 
Lietuvoje.

v •

— Raudonoji Lietuvos 
ministrų taryba leido švie
timo ministerijai įsteigti 

Į raudonosios armijos vado- 
ivybės šeimų vaikams mo
kyklas Šiauliuose, Radvi
liškyje, Raseiniuose, Tau
ragėje, Vilniuje ir Sere
džiuje. Tose mokyklose 
mokslas eis pagal sovietų 
Rusijos mokslo planą, t. 
y. rusų kalba, o mokyklų 
išlaikymo išlaidas, tur
būt, padengs Lietuvos 
Švietimo m-ja, nes ji mo
kyklas steigia.

Bangor - Boston - New York Dye House, Ine. 
Įkurtas 1867 m. SAUSAI VALYMAS 

Dėl skubaus patarnavimo šaukite: 
203 Palm St. Tel. 8276 Bangor, Maine
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HUSSEY HARDWARE COMPANY

Per 50,000 dalykų statybinės, plumbierinės, apšil-

dymo, dažų, Alyvų, vienetų pasirinkimui.

,XXXXXXXXXXXXXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 10 Bangor St. Tel. 1727 ir 1728 Augusta, Maine j
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ARVID L. EBBESON

Automobiliams Reikmenys —Šviesos ir k.
600 Main St. Tel. 3870 Bangor, Maine

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Waterviile Hanhvare t Plumbing Supply Company

Plumbieriniai ir Apšildymo Reikmenys 
Lucas Dažai, Reikmenys dengimui ir tt.

20MSdnSt. Telef. 413 VVaterville, Maine
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— Rugpiūčio 24 d. buvo Į lių rinktinės apygardos 
atidaryta antroji nepapra-1 atstovas Balys Baranaus- 
stoji “liaudies seimo” se
sija. Per šią sesiją “sei
mas” priėmė visą eilę nu
tarimų, kuriais, soveitų 
receptų, sudaromi įvairūs 
Tarybų Lietuvoje organai.

Pirmiausia buvo patvir
tintas “Sąjunginės Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Konstituci
jos (Pagrindinio Įstaty
mo)” projektas. Ši konsti
tucija nukopijuota nuo ki
tų Maskvos pavergtų tau
tų konstitucijų.

Toliau “liaudies seimas” 
pats pasiskelbė “laikinąja 
Aukščiausiąja Taryba su 
visomis teisėmis, kurias 
jai suteikia Sąjunginės 
Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos Konsti
tucija”, iki bus išrinkta 
nauja Aukščiausioji Tary
ba. Įdomu pasižiūrėti, kaip 
“liaudies seimas” paremia 
tokį savo nutarimą. Esą, 
liaudies seimas, išrinktas
1940 metų liepos 14—15 d., 
“visuotinių lygių ir tiesio
ginių rinkimų teisės pa
grindais, slaptai balsavus, 
yra teisėtas visos Lietuvos 
liaudies atstovas ir tikra
sis jos valios išreiškėjas”. 
Kad “liaudies seimas” bu
vo renkamas, raudonajai 
armijai smurtu okupavus 
nepriklausomą Lietuvą, 
kad rinkimai vyko bai
siausio teroro įtakoje, kad 
tebuvo išstatytas vienas 
komunistinis arba komu
nistuojančių sąrašas, kad 
nebuvo jokios rinkimų 
kontrolės ir tt., visa tai, 
suprantama, nutylima. Po 
to drįstam tvirtinti, kad 
šis falsifikuotas seimas e- 
sąs “tikrasis Lietuvos 
liaudies valios reiškėjas”!

Pasivadinęs “aukščiau
siąją taryba”, “liaudies 
seimas” nutarė: Pavesti 
Lietuvos TSR liaudies ko
misarų tarybai artimiau
siuoju laiku pradėti dar
bus Lietuvos TSR vyriau- 

Į sybei ir valdžios įstaigoms 
; perkelti į Respublikos sos- 
; tinę Vilniaus miestą, at

liekant juos taip, kad per
kėlimas būtų užbaigtas
1941 m. gegužės 1 d.

Aukščiausios tarybos 
Į pirmininku išrinktas Šiau-

v •

• v

Tam pat posėdyj Palec
kis kalbėjo apie tai, kad 
sovietų Lietuva “išlaikiusi 
visišką savo suverenumą” 

i Bet toliau Paleckis ištarė 
i šiuos žodžius: “Draugų 
į Stalino ir Molotovo išva- 
dos ir nurodymai padėti 

tarybos pagrinde Lietuvos TSR 
vyriausybės ir partijos žy-

Main St. Tel. 33-4 Fairfield, Maine

Patarnauja Laidotuvėms

Namų Išdirbystės
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kas, vice - pirmininkais — 
Liudas Dovydėnas ir Mari
ja Kutraitė.

Aukščiausios f 
prezidiumo pirmininku iš
rinktas Justas Paleckis, jo gjų svarbiausiais klausi- 
pavaduotojais Karolis Di- , ----- - - -
džiulis ir Domas Ročius, o kis -nepaduoti pagrindan 
prezidiumo sekretorius — 
Stasys Pupeikis. Prezidiu
mo nariais išrinkti Anta
nas Sniečkus, Antanas 
Bauša, Fetras Cvirka, Jan, 
Paszkiewicz, Pranas Pet-‘ 
rauskas, Jankelis Vinic
kas, Romanas Žebenka, 
Juozas Banaitis, Birutė 
Abdulskaitė, Michalina-

> Meškauskienė ir Pranas 
i Eidukaitis. Mandatinė ko

misija išrinkta tokios su
dėties: pirmininkas — Gri
galavičius, nariai — Palec
kienė ir Jurgis Bieliaus
kas. Biudžeto komisijos 
pirmininku išrinktas mu
zikas Juozas Banaitis, na
riais — Ignas Laučys, Ici-! 
kas Dembo, Petrė Milan- 
čiūtė ir Romualdas Jukne
vičius. Aukščiausiojo teis
mo pirmininku išrinktas 
Jurgis Blekas, pavaduoto
jais — Edmundas Medžis 
ir Pranas Zibertas; nariais 
— Stasė Vaineikienė, Eu
genijus Meškauskas, Jo
nas Žėruolis, Jokūbas Zi
manas, Berelis Latvys- 
Fridmanas ir Petras Kiš
kis. Tenka pastebėti, .kad 
aukščiausiojo teismo net 
trys nariai (pavaduotojas 
ir 2 nariai) yra žydai.

Be to, ligšiolinė vyriau
sybė pavadinta komisarų 
taryba. Jos pirmininku iš
rinktas Mečys Gedvilas, i 
Jam pavesta pristatytiį 
aukščiausiajai tarybai | 
liaudies komisarų tarybos 
sąstatą.
— Šio “istorinio” seimo 

posėdžio metu į salę atvy
ko kelios delegacijos: dar
bininkų, valstiečių ir ko
munistinio jaunimo bei 
pionierių. Pionieriai atvy
ko į posėdžių salę su mu
zika ir dainomis.
— Kalbėdamas minėta

me “liaudies seimo” posė
dyje, Paleckis nusiskundė 
inteligentijos pasyvumu ir 
atitrūkimu nuo “darbo 
liaudies masių”.

pavaduotojais Karolis Di-
5

mais”. Pabandytu Palec- ■ 
i”

I “draugų” Stalino ir Molo
tovo “išvadų ir nurody
mų”!

— “Tiesos” laikraštyje 
! kažkokia O. Baužienė nu
siskundžia, kad Vilniuje 
tarp Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės ir administraci
jos esąs didžiausias prie
šingumas. Darbininkai li
goninėje gauną tiktai nuo 
60 iki 85 Lt per mėnesį, 
dirbdami dažnai iki 18 vai. 
per dieną. Kai dėl atlygini
mo pakėlimo kreipiamasi į 
komitetą, siunčia į admi
nistraciją, o kai kreipėsi į 
administraciją, siuntė į

■ komitetą.—
— Tas pats Tassas pa

skelbė, kad visa eilė sovie
tų teisėjų nubausti pinigi-j 
nėmis baudomis, atleisti iš, 
pareigų ir atiduodami tei
smui už įstatymų ir įsaky
mų nevykdymą.

Taigi, kurią Sovietų Są
jungos gyvenimo sritį pa
imtume, visur matome di
džiausią betvarkę, turto 
eikvojimą, vagimą ir tt. 
Net teisėjai, kurie pašauk
ti daboti, kad įstatymai 
būtų vykdomi, patys turi 
būti atiduoti teismui už į- 
statymų nevykdymą!
— Valstybinė žemės ūkio 

komisija, kuri dabar vyk
do žemės reformą, paskel- 

; bė jau trečią vietos komi- 
| sijų narių sudėtį. Pagal 
naujus sąrašus, apskričių 
ir valsčių komisijų sudė
tyje padaryta visa eilė pa
keitimų. Beveik nėra nei 
vienos komisijos, iš kurios 
nebūtų atleisti jų nariai. 
Daugiausia atleista už ne-į 
tinkamą pareigų ėjimą ir 
girtuokliavimą.

— Garliavos valsčiuje Ju- 
lijanovos dvaras, apie 80 
ha ploto, priklausęs buv. 
finansų ministrui V. Pet
ruliui, ligi atskiro parėdy
mo neskirstomas.

v •

LAYYRY BROTHERS COMPANY
John P. Lawry, Prez. Chas. A. Lawry, ižd.

Pilnas pasirinkimas Baldų

SCRIBNER MOTOR COMPANY

DeSoto—Plymouth—Parduodam ir Patarnaujam J 
149 Silver St. Telefonas 204 Waterville, Maine |

%3£36WXKMSXS6XXSCXXX%X«S6XXXWSXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXX‘

Augusta Hardware i Plumbing Supply Company

Plumbieriniai ir Apšildymo Reikmenys

Lucas Dažai, Dengimui reikmenys ir tt.

įXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXX

%XXXXXXX5CXXXXXXXXXXXXX»X^

224 Water St. Tel. 2468 Augusta, Maine

K
SUTAUPYK 50rY ANT TAVO PADANGŲ

WXX»Clf<«XXX«XXXXX%XXXXXXXXX3»f

Skyrius išdirbystės Apex Super pertaisomų 
padangų. — Baterijos ir k. d.

APEX TIRE STORE
2 Main St. Waterville, Maine

I

3SMSSMMXXXMXXXMXMWXX«XMXMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXt
► x _ ;

ttATERVILLE GRAIN COMPANY

Pašaras galvijams ir penas paukščiams 
AGRICO Ferlajza, Sėklos, Dažai, Alyva, Miltai, 

Druska, ir pienui stiklinės.

North St. Telef. 1787 Waterville, Maine

?XXXXX3CXXXXXXWXXXXXXX%XXXXXX'XXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXSc! i

Keyes Fibre Company
PRODUKTAI Iš MEDIENOS

“Paprus” Popierinės lėkštės

“Savaday”, lėkštės užkandžiams, ir šaltakošei 
“Chi-net” gražiai padirbtos lėkštės užkandžiams 
Materijolas pokavimui kiaušinių įjungiant "Pad- 

flat ir kombinuotas “Filler Flats”

Vaterville, Maine
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

romais bažnyčios patobulini
mais energingai ir sumaniai rū- 

BA2NYTINIS KONCERTAS Pinas klebonas kun. P. Juras, 
Lietuvių Kat. Šv. Pranciškaus ^4 jam priklauso daugiausia 

par. bažnyčios naujų* vargonų nu°Peln4- S.
atidengimo proga spalių 6 d. 7 j 
vai. vakare įvyko koncertas. 
Turininga programą tam tikra 
tvarka buvo išpildyta choro,' 
solistų ir vargonų solo po to,!

LAIRENCE, MASS

nuopelnų.

6
.... 

WATERVILLE, MAINE

Dabar Laikas Pirkti BANGOR KOKSAI

Taupus Kuras

Telefonuokite 6481 dėl Informacijų

Nau jos žemos ratos su viršminėtu patarnavimu

j

< xx x x x x x x s$ rs jsrsjsrsrs.’s rs?x s x x ’s js.'sjs js.vs.'$.'s.'s.~s.'s.’sj$xx xrx>.

ELM CITY CHEVROLET, INC.

1 CENTRAL ST. BANGOR, MAINE

Bangor Gas Light Co.

18>20 Temple St., Tel. 1874-1875 Waterville, Maine

Pribūkite ir Atsilankykite pas

FREESE’S

..w

Pasižiūrėkite Rudeninių Madų

PHILADELPHIA PA.
Vedybinė Sidabrinė Jubiliejaus 

Sukaktis
Šįmet spalių 3 d. p. Leonas ir 

Viktorija 
vedybinio 
jubiliejų.
33 metai,
vos.

t ? '
■g**

WESTFIELD, MASS

POLITIŠKI SKELBIMAI

J-tė.

VYČIŲ ŠOKIAI
Mūsų kuopa rengia šokius 

kaip vargonai tapo iškilmingai d- šio mėnesio, 22 William St. 
pašventinti. Pradžia 8 vai. Šokiais ypatin-

Choras puikiai sugiedojo — gai yra susirūpinus visa kuopa 
Tegul būna garbinamas, Jesu ir dirba kiek kas įstengia, todėl 
Dulcis Memoria, Skaisčiausioji,' jei kas norite turėti gerą laiką, 
Avė Maria, Magnificat, Salve' ateikite tą vakarą į mūsų jauni- 
Regina, Jerusalem chorus from mo parengimą. Taip pat prašau 

q Salų-‘ir iš kitur atvažiuoti.
Rengimo Komisija.

‘Gailia”, Benediction, 
taris, Tantum Ergo; Vyrų cho
ras — Jubilate Deo; p. P. Sa
kas tenoru solo giedojo Sanc- 
tus; p-lė I. Libbey soprano so
lo — Alleluia, Mozarto, Salve 
Regina, M. Haydn, Jerusalem,1 mas. išrinkta 
Gounod; p. P. Sakas vargonais pintis sekantieji 
solo atliko Avė Maris Stella, 
Harvey Goul, Allegro Giubilan- 
te, Gottfried H. Federlein; bro
lis J. Banys, MIC vargonais so
lo Vorspill, Wagner.

Programai vadovavo vargoni
ninkas P. Sakas, 
p-lė M. Fremmer.

P-lės J. Libbey 
nūs, ji artistiškai 
numerius; vargonų solo 
komponavimas taip pat 
meniškai išpildytas.

Vargonų galingi balsai, 
nūs virpėjimai, geras rezonan
sas daro malonų ir didingą įspū
dį. Vargonai įrengti pagal nau
jausias konstrukcijas ir para
pijai daug kainavo. Dabar yra 
atnaujinamas sanktuarijus pa
galba puikių dekoracijų, ku
rias atlieka atsakingas meni
ninkas. Visais įvykdytais ir da-

akomponavo

balsas 
atliko

švel- 
savo 
ir a- 
visų

švel-

★ «

VYČIŲ KAMBARIAI

Praeitame susirinkime buvo 
iškeltas Vyčių kambarių klausi-j 

tuo reikalu rū-' 
asmenys: B. 

Minkus, A. Jonaitis ir J. Jutke- 
vičius. Reikia tikėtis, kad ko- 
misija bus tiek darbšti, kad vi
sa kuopa turės savo naujas ir 
puikias patalpas.

C. Caravan.

Horace T. Cahill
Respublikonų kandidatas į 

Lieutenant Governor yra gimęs 
*1894 m. rytinėje dalyje New 
Yorko. Eidamas 6 metus nete
ko tėvo. Aplinkybėms susidėjus 
jis dar vaiku būdamas su savo 

į motina atvyko į Massachusetts 
i ir aukš- 
Pasa ulinio

Gubernatorius
SALTONSTALL

Jam gubernatoriaujant bedar
bių skaičius sumažėjo 11% pir
maisiais 8 mėnesiais 1940 m. 
Darbininkams atlyginimas pa-

; keltas iki 22%. 1939 metais pa- 
į didėjo 227 industrijoms. Moky
klose yra mokinama 50,000,000 ir čia išėjo pradžios 
jaunų vyrų įvairių amatų. Vals-' tuosius mokslus. 1 
tybės išlaidos sumažintos $19, karo laiku tarnavo kariuomenė- 
000,000.

Gubernatorius Leverett Sal-' gislatūrą ir joje dirbdamas at- 
tonstall yra davęs keliems lie- sižymėjo darbštumu ir nuošir- 
tuviams darbus. Į durnu.

je. 1928 m. buvo išrinktas į le-

LOS ANGELES, CAL

Kundrotai mini savo 
gyvenimo sidabrinį 

p. L. Kundrotas jau 
kai atvyko iš Lietu-

Amerikoje prasigyveno 
gražiai, turi valgomų daiktų 
krautuvę ir dvejus namus. Be 
to, dar išauklėjo ir išmokslino 
savo dukterį, Oną, kuri jau su
sižiedavo su daktaru Jonu Lau- 
riušiūnu. Ponai Kundrotai yra 
pavyzdingi katalikai ir geri pa
triotai lietuviai. Rašėjas šių žo
džių sveikina ponus Kundrotus 
ir linki ir toliau geriausios lai
mės ir pasisekimo šeimyninia
me gyvenme. K. D.

ssx

CHEVROLET — dėl Ekonominės Transportacijos 
Nauji ir vartoti automobiliai pardavimui 

Prityrę patarnautojai

$1150 Su Pristatymu
už toną

tent, paliko kiekvienam pasi
rinkti, bet ir čia ta pati istorija.

Šį kartą programos jokios ne
buvo, tik šiek tiek bandyta lie-

! tuviškai žaisti, šokti ir dainuo- 
I ti. Net pats prelatas Macijaus
kas, ir prof. K. Pakštas žaidė ir 
kitus vedė, kad daugiau paro- 

ir vieningumo.
Rugsėjo 29 dieną. Los Ange

les, lietuvių organizuojamos džius drąsumo
naujos parapijos,- įvyko išva- Buvo keletas ir Lietuvos parda-
žiavimas. Ten moterėlės su- vikų, agentų, kurie tik šnairuo-
rengė, lietuviškų dešrų pietus: ja ir kiek galėdami prie progos 
su visokiais priedais. Aną kar-. 
tą, tokie pietūs taip pat buvo, 
bet tuomet kiekvienam pačios 
šeimininkės atnešė ir padėjo 
ant stalų lėkštėse pietus. Kai
kurie sakė, kad perdaug pridė
jo,, tai negalėjo suvalgyti, pali
ko bereikalingai. Šį kartą ki
taip šeimininkės patarnavo, bū

nesąmones plepa ir kitų nervus 
gadina. Kurie atjaučia savo Tė
vynės ir savo brolių likimą, tai 
tie negali būti linksmi, nes tos 
mos jo širdyje. Parapijos daly- 
gali būti pamirštos ir nejaučia- 
laidotuvės geram lietuviui ne- 
kai eina gana silpnai, nes čia 
lietuviai nuo to viso labai nuto-

lę, atpratę, nėra titro pasiryži
mo, tikro noro, vis, rodos, tik 
laukiama, kad kas kitas pada
rytų, tai būtų ir neblogai turėti 
savo kokį lizdą ir centrą. Jei 
tikro pasiryžimo, tikro noro nė
ra, tai darbas pats savaime ne- 
sidarys. Reikia, kad kas nors jį 
stumtų pirmyn. Čia yra ir ga
na gerų žmonių su gerais no
rais ir su geromis paramomis, 
tik sakau, reikia, kas tą darbą 
gyvintų, augintų, laistytų šiltu 
energijos noru, ir jis auks grei
tai ir gerai. Taigi daugiau e- 
nergijos ir tikro noro!

J. K. Mikas

ŠIE 1940 METAI
VEDYBŲ METAI

Nežinau, ar ir* kituose mies
tuose yra toki metai kaip Phi
ladelphia? Šie 1940 metai tik
rai galima pavadinti vedybų 
metais, nes niekados nebuvo 
tiek daug vestuvių kiek dabar 
yra. Tenka pastebėti, kad ne
tik jauni vedasi, bet ir suaugu
sio amžiaus — jaunavedė 63 
metų, o jaunavedis 73 metų.

Pasirinkite Naujausius GAZO šildymo 4 dalykus: 
apšildymą, gaminimą, šaldymą ir apšildymą 

vandens

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

DARBININKO” TRADICIJINIA1 - METINIAI *

PENKTADIENĮ

Spalių - October 2 S, 1940
ELKS BALLROOM

CAMBRIDGE, MASS.8 MAGAZINE ST.,

Gros: Wally Jason Orkestrą

Brooklyn’o Artistai Atvažiuoja 
Į Philadelphia

Į Philadelphia atvažiuoja 
Brooklyn’o artistai. Jie čia vai
dins “Rytų Pilis” spalių-Oct. 27, 
1940 m., Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 331 Earp St., Phila. 
Vaidinimas prasidės 6:30 P.M. 
Tad nesivėluokite. Atvažiuoja 
sekantieji asmens: Petras Mil
tenis, Ona Kanaporytė, Petras 
Geležinis, Stanislovas Gelažinis, 
Aleksas Vaičiūnas, Ona Žajan- 
kauskaitė, Birutė Gerskytė, Jo
nas Bakanauskas, Petras Jakai
tis, Elena Milinavičiūtė, Juozas 
Damušis, Lucija Rapkovskaitė, 
ir JuoMs VriuHiauskad. Jiems 
vadovauja kun. Masiulis ir p. 
Rugdis.

Nemanau, kad kas nors neat
silankytų į Brooklyn’iečių artis
tų lošėjų vakarą. Mūsų parapi
jos Sodalietės visu 100% dar
buojas, kad tinkamai viskas bū
tų priruošta, laukiant svečių. 
Artistai pasiryžę visus paten
kinti savo gražiu vaidinimu. 
Sodalietės, ypač Valdyba, visus 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti 
ir pamatyti brooklyn’iečius ar
tistus, kurie tik pirmu sykiu čia 
vaidina. Nepamirškim ir tai, 
kad po vaidinimo bus šokiai, 
kurie prasidės 9 valandą vaka
re. Tad visi, visi kviečiami daly
vauti. Tikietas tik 35c., pasirū
pinkit iš anksto pas Sodalietės, 
kurios pardavinėja viešai. To 
vakaro visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

2 MAINE COAL SALES COMPANY
Meddo Anglis. Pristato anglinius automatus ir k. Į 

Sandėlis ir išdirbystė Bucksport, Maine
Eastern Trust Bldg. Tel. 4525 Bangor, Maine

EASTMAN-KELLEHER COMPANY, Ine.
F. J. Kelleher, prez. ir ižd.

| 6—PONTLAC—8 Parduodam ir Patarnau jam |

i Independent ir Haymarket Sq. Tel. 7279 Bangor, g 
Maine |

PENOBSCOT BEEF & PROVISION CO., Ine.

Sankrovininkai pristatytojai 
Įvairių mėsų sutaisyto jai

87-89 Broad ir 64 Pickering Sq. Tel. 5633, Bangor, 
Maine

K. Dryža

Skaitytojų Balsai

Laimingain bus duota puiki, elegantiška dovana — SILVER

FOX — moteriška Sidabrinės Lapės Apykaklė — kalnierius.

Įžanga Tiktai 45c.

k

Man jau kelintą kartą ateina 
mintis, kad šiais sunkiais lai
kais, kad karas ir vargas pris
paudė žmoniją, vėl turėtume at
naujinti savo šauksmą prie Die
vo ir vėl kiekvieną sekmadienį 
po mišių, turėtume giedoti “Die
vas mūsų Gelbėtojas ir Prie
glauda”. Lietuvoje šią giesmę 
mes su malonumu giedodavom 
ir Dievas tikrai mus globojo.

Čia galėtume tą giesmę giedo
ti bent kartą per mėnesį, pirmą
jį mėn. sekmadienį, šauktis prie 
Dievo tikrai mums reikalinga 

i šiais neramiais laikais, todėl 
atnaujinkime tą gražų paprotį.

V. J. Butrimas.

užkviečiame jus, kad padarytumėte tą žygį ir 

atlankytumėte Penktosios Avenue Didumo krau 

tuvę pačioje Maine širdyje.

Freese’s garsios trečios grindys, kur yra madų 

pavyzdžiai... “Penktoji Avenue, Maine”... Turi ru
deninius drabužius, kepures, sportinius apsirengi
mus, taipgi avalinė. Pasižiūrėkite, kas yra naujo.

Nuoširdžiai Kviečiame iš anksto Ruoštis

j šį Tradicijinj Balių-Šokius.

★
s

RENGĖJAI.
★

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

Reikmenys Lankantiems Mokyklas
Šeši milžiniški skyriai pas Freese’s su 63 depart- 
mentais skiria visokius reikmenis, kokie tik gali 
būt reikalingi lankantiems mokyklas mokiniams. 
Taipgi suaugusiems vaikinams ar merginoms y- 
ra didelis pasirinkimas įvairių dalykų.

Lengva surasti vietos automobiliams pastatyti 

Geriausi Linkėjimai nuo Freese’s

k

l
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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 metinį parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo 
sekantieji:
J. Cviiikas, So. Boston .........................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass........
John Lukow, Turners Falls, Mass........
A. Vindašius, Providence, R. I................
Viktorija Jurgelaitė, So. Boston, Mass. 
Elena Rusienė, Dorchester, Mass. 
E. Džiaugienė, Worcester, Mass. ... 
Anna Hugel, Dorchester, Mass. ... 
E. Kališius, Dorchester, Mass........
Dr. Pr. Galinis, Dorchester, Mass. 
Frances Kaskas, Wilson, Conn.....
Elex P. Kriksciun, Washington Dept., Conn. 
Peter Stanis, Hudson, Mass...........................
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn................
C. Marcinkevičius, Dorchester, Mass............
Prel. J. V. Miliauskas, Scranton, Pa............
K. Jakštas, Worcester, Mass........................
John Zink, Lawrence, Mass...........................
Kun. M. Daumantas, Girardville, Pa............
Anna Kacergis, Woodbury, Conn................
Anna Adomavičienė, Lowell, Mass................
Antanas Akstinas, Montello, Mass................

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

9

$1.50 
$2.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50

DAKTARAI ŽINUTĖS

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius .

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 26S0
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakaro 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

-«

Tel. TROvvbrldge 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
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenį; 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. Šis sensacingas lini
ni enta s ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Psrin-Ezpellerio. Reikalaukite Pain- 
Erpellerio su inkaru ant dėžutės.

Spalių 12 d., Šv. Petro para
pijoje, susirišo moterystės am
žinu ryšiu šios porelės: 
' Danielius McDonald su Mari
jona Palaimaite. Jie išklausė 
savo intencijai šv. mišių. Liudi
jo Vincentas Kališius ir Alena 
Palaimaitė.

Vladimir Opanasec su Jadvy
ga - Aleksandra Naudžiūnaite. 
Jų intencijai kun. Andrius Nau
džiūnas atgiedojo šliūbines šv. 
mišias sesers ir švogerio inten
cijai. Liudijo Vladas Žardeckas 
ir Marijona Masioniūtė.

Kazimieras Rožėnas su Pran
ciška Capaite. Liudijo Antanas 
Rožėnas ir Kazimiera Čapaitė.

Jonas Kavaliauskas su Eleo
nora Bowser. Liudijo Aleksan
dras Kavaliauskas ir Stasė Ka
valiauskaitė.

Spalių 13 d., susišliubavo Juo
zapas Slatkevičius su Adele 
Juodaityte. Liudijo Kazimieras 
Slatkevičius ir Gladis Rudytė.

Po tam susituokė Jonas Lauč- 
ka su Alena Armakavičiūte. 
Liudijo Stepas Navickas ir Ona 
Laučkaitė.

PUBLICITY 
Aathbšy T. Kneižys. Ed. 
F. Razvadaunkas

TICKETS
Peter Verseckas 
Eva Masulin 
Anna Sykes

TREASURER
Rev. Francis Virmauskis 
K. Šidlauskas, ass’t.
GENERAL COMMITTEE
Waltcr Brazauskas 
Joseph Casper
Dr. M Vincent Casper 
Dr. William Duserick 
Mrs. Joseph Gailius 
Dr. Frank Galinis. Ph. D. 
Mrs. John Grigaitis
Mr. & Mrs. Alexander Ivaška 
Dr. Paul J. Jakmauh 
Walter Jakštas
Mis. Mary Jeskevičius 
Dr. Anthony Kapochy 
Miss M. Kilmoms 
Peter Kupraitis
Mrs. Eva Marka 
Miss Mary Martin 
Mrs. C. Mikalonis 
Miss Auna Petchell 
John Petrauskas
Mr. & Mrs. Charles Petreikis 
Dr. Charles Seymour 
Bronis Skrickus
I^trry Svelnas 
V mcent Valatka 
Mrs. Catherine Vosyliene 
Mrs. Eva Yankauskas 
Mrs. Anthony J. Young
DISTRICT COMMITTEE

Broekton, Mass.
Elizabeth Relkus 
Dr. J. P. Kvaraceus 
Rev. F. Norbttt
Emily Oksas

. Rev. Joseph Petrauskas 
Douise Shukis
Rev. John Švagždys 
John Vaichaitis 
Julia Yakavonis

Cambridge, Mass.
Bencdict Jakutis
Rev. Francis Juškaitis 
Dr. Pauline Luzackas 
Peter Kadaitis
Anthony Zaveckas

Lavvrence, Mass.
Rev. P. M. Juras 
Dr. Janie* Pash 
Joan Paul 
Paul Sakas
Rev. John Skalandis

Worc«*ter, Mass.
Rev. J. Jutkeviciua 
Anthony Miller. Esą. 
Rev. J. Padvaiskas 
Rev. A. Petraitis 
Thomas Stokes 
Rev. K. Vasys 
Placidą Vileikis 
Joseph Žemaitis

Lowell, Mass.
Joan Norkūnas 
Walter Paulauskas 
Rev. Francis Strakauskas

Mashua. N. H.
Rev. Pius Liutkus

Norw»od, Mass.
Dr. A. W. Gasson 
Rev. S. Kneižis 
Mr. A. M rėk tinas 
B. Sykes, Esą.

Providence, R. I.
Dr. Benedic* Chanas 
Rev. J. Vaitekūnas

Athol, Mass.
Rev. P. Juraitis 
Dr. Francis Reynolds

WestfieW, Mass.
Rev. V. Puidokas 

•h .

Lietuviams Vakaras
Trečiedienio vakare, spa

lių 16 d., Municipal Buil
ding svetainėje, Broad- 
way, So. Bostone įvyks va
karas lietuviams. Kalbės 
mayoras Tobin ir kiti įžy
mūs kalbėtojai apie nėpi- 
liečių registraciją. Bus ir 
programa.

Rengėjai kviečia visus 
piliečius ir nepiliečius lie
tuvius tame parengime 
dalyvauti.

Paliko Be Jokios 
Nuosavybės

flHItuantan War 3Xelxef (Cominittce 
•f the ĮUthuantnš ĮR. C. ĮFeheration of Xetu £nąlanb 

30 Vest jfaftb >trcci. South Mosfon. jHass.

CHAIRMAN
Anthony J. Youns. Esą.

VICE-CHAIRMEN
Ralph Jusko 

Stanley Gnganavicius

SECRETARY
John J. Grigaitis. Esą.
ASISTANT

SE GRETA RIES
John Kumpa 
Birute Gricius 
Httiėn Noren
Mary Syk»s

P-lė ONA KASKAS, 
(Katkauskaitė)

Metropolitan Operos 
artistė.

GELBĖKIME LIETUVĄ!
Per ypatingą Dievo Apveizdą ir lietuvių pasišventimą ir 

darbą LIETUVA atgavo nepriklausomybę ir laisvę. Lietuva 
gražiai tvarkėsi ir stiprėjo per 22 metus.

Sovietų Rusija su pagalba komunistų LIETUVĄ užgrobė 
ir pavergė. Naikina jos vadus, žmones, įstaigas, kalbą, kultū
rą ij visą kraštą. Sovietų komunistai Lietuvą prismaugė.

ATGAUKIME LIETUVĄ!
Šiam šventam tikslui Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų 

Federacijos Apskritis veda vajų:
Rengia klasinį koncertą lapkričio 17 d., 1940, 3:30 vai. po 

pietų koncertinėje Jordan svetainėje, Huntington Avė. ir 
Gainsboro St., Boston, Mass. LIETUVĄ gelbėti koncerto pro
gramą išpildys Metropolitan Operos artistė p. Ona Katkaus- 
kaitė-Kaskas ir Šv. Petro lietuvių parapijos choras, muziko 
Rapolo Juškos vadovybėje.

Šio koncerto proga parduodami tikietai, renkami Rėmė
jai, aukos. Rėmėjas aukojęs $10.00 ar daugiau gauna du ti
kintu po du doleriu; Rėmėjas aukojęs $5.00 ar daugiau gauna 
vieną tikietą už du doleriu arba du tikietų po vieną dolerį. Au
koję $5.00 ar daugiau, gaus Rėmėjo pažymėjimą — diplomą.

Kviečiame Tamstą tapti pirmaeiliniu Lietuvos gelbėtoju! 
Aukok kiek išgali Lietuvai ir nuo karo nukentėjusiems lietu
viams.

■J RENGĖJAI.

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

Woodstock Typewriter 
Compariy

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

LIBerty 6907-08

, 7
Koncerto Nukentėjasteiss 
Kuo Karo Lietuvoje Bilietai

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
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
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 Virmaus-kį, ir muziką Ra
polą Jušką, West oth Street, So. 
Boston. Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas. 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston.

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.50; $1.00 ir 75c.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas FiHer, 

Stove A Furnaee Repairs 

Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Srath Boston 6arage
MOLIAI STRAKAUSKAl, S«V.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway 8*. Borton, Man*.

T: <
p. M. Š. “buržujus”, “dvarinin
kas”, ar “išnaudotojas”. Bet 
šių žodžių rašytojas labai gerai 
pažįsta pp. M. Š. ir žino kaip 
sunkiai jie dirbo, kad susitau
pyti senatvei, o dabar liko nu
skriausti — apiplėšti. Visas su
taupąs “nusavino” sovietų ko
misarai. Dykaduoniai komisa
rai naudosis, o tu vargšas dar
bininke mirte badu. Tokis tai 
"rojus” sovietijoje.

Darbininkas.

jėgų tau, klebone, sumaniai dar
buotis ir ateityje. A.D.

įvyko 
gaila.

CAMBRIDGE, MASS.

ĮVAIRŪS skelbimai Laikrodininkas
Šįmet Cambridge’iuje 

daug vedybų, tik labai 
kad daug iš vedusiųjų pasitrau
kė iš lietuvių tarpo amžinai, t. 
y. apsivesdami-mos su kitatau
čiais, apgailėtina. A.D.

REIKALINGA patyrusių siu
vėjų (stichers) dirbti prie val
džios užsakytų drabužių. Dar
bas pastovus. Atsišaukite: Co- 
lonial Coat So., 60 K St., So. 
Boston, Mass. (15-18) L

YALGOMŪJy DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mSsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuria 

ikefbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. NuCjf J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matčte "Darbininke”.

PHerP.Hradi
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjus.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—8—12 mėnesių IMmokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E SL So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

ApskaltiiaTimai ir patarimai dykai

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORC-HESTER, MASS.

Perkins Martet
F. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadway, Tol. 8OU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

sai kitas. Ištiesta ruber 
padarė bažnyčią šviesesne, 
besigirdi gojų bildėjimo,

Draugijų Valdybų Adresai GRABORIAI

S.Bara$evičiuslrSūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

2S4 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Te L ŠOU Boston 2590

Gyvos, riete S3S Dorchester Ava.
Tel. COLuznMa 2637.

Bažnyčios puošimo darbas jau 
baigtas. Nėra abejonės, kad 
klebonas tffti gerą skonį> kurį 
parodė patys darbo vaisiai. 
Bažnyčios vaizdas pasidarė vi- 

tile, 
ne
kas

sukeldavo nepageidaujančių ai
dą. Vienas asmuo, kuris slepia 
savo asmenybę, įtaisė labai gra
žų balto putnago (marmuro) 
Dievo satlą, t. y. groteles.

Sekmadienį, spalių 6 d., 8:30 
vai. per mišias, Šv. Teresėlės 
mot. draugija, “ia corpore” ė- 
jo prie naujo Dievo Stalo, o 10 
vai. per mišias visi tretininkai 
ėjo prie šv. Komunijos, 
nas, kun. Pr. Juškaitis 
draugijom pasakė tai 
pritaikintus pamokslus.

Džiaugiasi klebonas, džiaugia
si ir parapijiečiai, matydami 
gražiai išpuoštą savo bažnyčią. 
Lai Aukščiausis suteikia daug

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
<25 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-PIrm. — F. Zaletskienė,

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

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

4115 Washington St., Rosiindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
daa protoltolu fftilttiiiyiltD

*V. JONO EV. BL. PA S ALPINĖ!
DRAUGIJOS VALDYBA

Spalių 13 d., 3 vai. p. p., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, Tėvas 
Antanas Mešlis, S. J., baigė la
bai sėkmingas šv. misijas dėl 
merginų ir moterų, kurių, kas
dien, 
ypač užbaigoj. Tėvas misionie-i 
rius pasakė ilgoką, naudingą ir 
atmintiną pamokslą, pakartojo 
krikšto įžadus, suteikė Popie
žiaus palaiminimą ir davė pa
sveikinti misijų kryžių. Vieti
niai kunigai padarė pranešimus 
ir suteikė palaiminimą Šven
čiausiu Sakramentu.

Vaikinų ir vyrų misijos pra
sidėjo pirmadienio vakare ir 
tęsis kas vakaras. Rytais 9 vai. 
misijų pamaldos yra visiems 
bendrai. Reiškia yra proga vi
siems ir visoms atlikti misijas.

Federacijos koncerto Lietuvai 
šelpti fondas auga: Senatorius 
David•®. Walsh. Gubernatorius 
Leverętt Saltonstall, Dr. J. L4 
Pašakarnis ir Dr. M. Caspef 
(Kasparas, -dantistas) atsiuntė 
po $10.00 ir linki daromam dar
bui gerų pasekmių. Ačiū.

Į darbą visi.

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield SL, So. Bostoa, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 49> 
E. 7th St.. So. Boston. Msura

Šiomis dienomis p. M. Š. gavo 
laišką iš Lietuvos nuo savo vy
ro. Rašo, kad sovietų komisarai 
atėmė visą žemę ir trobesius su 
inventorium ir paliko be jokios 
nuosavybės. Jis sako: “Dabar 
galima sakyt aš turiu tą, ką 
man motina gimdydama davė. 
Šiaip viskas valstybės, kaip 
mes dabar vadinam “liaudies”.

Reikia pažymėt, kad p. M. Š. 
buvo paprastas darbininkas. A-

buvo pilna bažnyčia, oi menkoje sunkiai dirbdamas su
sitaupė kiek pinigų ir grįžęs į 
Lietuvą įsigyjo žemės, pasista
tė trobesius ir tikėjosi iš tos 
žemės turėti pragyvenimą se
natvėje. Jo žmona grįžus į A- 
meriką dirbo ir dirba sunkiai, 
kad kiek užsidirbus galėtų grįž
ti į Lietuvą.

p. M. š. sunkiai sirgo Lietu
voje, ir po ligos nebegalėjo sun
kiai dirbti. Taigi ir žemės vie
nas be samdinių negali apdirbti. 
Užėjo audra, Sovietų raudonar
miečiai okupavo Lietuvą ir so
vietų komisarai iš to darbinin
ko, kuris dėl ligos ir senatvės 
dėbegali sunkiai dirbti, atėmė 
vfeką. Sovietų* komisarei hu- 
s’ktiaudė ne tik p. M. Š. (darbi
ninką). bet ir "jo žmoną, kurt 
taip pat visas sutaupąs sudėjo 
į tą ūkį Lietuvoje.

Gal komunistai sakys, kad ir ton, Mass.

Klebo- 
abiem 
dienai

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston. Mass.

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Dalsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
TsL ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Prrstatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos,

į Myopia Club Beverage Co. 
\ Grafton Avė.,bKiigton, Mass. Tel. Dedham 1304-W f PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

MEDUS
Grynas bičių medus, ku 

rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogas.nevargina. .Kvorta 
kaintroįr tik 75c. 3ČF galite 
f auti “Darbininko” adm.
66 W. Broadway, So. Bos-

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balaamuotojal

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0B15 
Tel. ŠOU Boston 2809
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Sankrova Groserio

visa bendra savo kūno iš-

FIRST NATIOHAL GRANITE BANK

FXX»»X»tXXX3S»»XMXXXSOSXSOa«XX»SXXXXXK3»^^Jau Nėra Gimtinės Šalies

t

kuri

jis pardavė visą

Eastern Corporation
VATERYILLE SAVIN6S BANK

SI

iMSSSSSSSSSSOtSOSSSSSSSSSSS

AUGUSTA SAYIN6S BANK

t I

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
■

244 Water St. Telefonas J 500 Augusta, Maine

šalyje, kuri šiandien 
egzistuoja, ar reikia 
duoti vardą šalies, 
šiandien ją valdo?

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Skyriai: Boothbay Harbor... Wiscasset... Richmond... Gardner...
Oakland... Hallowell... Madison... Fairfield... Winthrop... Augusta

PHONE
So. Boston 

2271

SOUTH MAIN ST. BREWER, MAINE

IŠDIRBĖJAI
RAŠYMUI POPIERIO
IR KITŲ REIKMENŲ
.9

182 Main St. Waterville, Maine

ARTHUR CHAPIN CO., INC.

THURSTON B KINGSBURY COMPANY, INC.

Charles S. Hichborn, Prez. John L. Merrill, v.-p. 
Robert F. Partridge, ižd.

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal <MI visokių reikalų.

Įsikūrusi prieš 19 metų ligi šiol išaugo ši pieninė 
į gražią pieno perdirbimo įstaigą. Didžiausia ir 
daugiausiai Sanitariška Pieninė šiaur-rytinėje 

Maine Valstybėje '11 '

HINCKS COAL COMPANY
Anglis, Koksai, Malkos, Olyva šildymui ir tt. 

11 Centrai St. Tel. 6478; Sandelis Anglies 2-142 
Sandelis malkų — 8510 Bangor, Maine

i

DEPOSITORS TRIIST COMPANY
Narys Federal Reserve System

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Indijos princas ir anglikė jo žmona. — -Princas

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

Seuth Boston

CENTRAL DIŠTRIBUTING COMPANY
TYDOL PRODUKTAI — Alyva kurui |

Baterijos, Padangos, Įvairūs Reikmenys 
24 Silver St. Tel. 108 Waterville, Maine 3

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gžrimų Ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas, 
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

mo Departamento nurody- lėtų padaryti, j«, liko Gi
rnai prašo paduoti vardą * daliai net visai be piliety- 
šalies kaip jįi egzistavo, kai bės, bet nenori, nieko ben- 
tamsta gimei. dro tirėti su sovietais.

AR JAUČIATĖS NUVARGf 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvų — Išpūtų viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait- . ...----------- ----------- Ta
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo-

<3£XX»SMX»S«3SX38»«JSXXXSS3E36S6X3(3O«3aS3S»SSaSSS3S3SM^
| CENTRAL MAINE MOTORS, INC.
| ? 6—PONTIAC—8

LaSalle — Cadillac
į 198 College Avė. Tel. 650-W VVaterville, Maine

į 100 Broad St. Telefonas 7023 Bangor, Maine

VVATERVILLE, MAINE >-

| 286 V/ater St. Telefonas 2015 Augusta, Maine |

Apsidraudimas
Šiame Banke jūsų indėliai yra apdrausti įstaty

mais, kurie veikia šioje Maine valystybėje

i! 
i! 
i!

Juozas Kast

VVOODBURY MOTOR COMPANY 
Norman G. Woodbury, Sav. 
CHRYSLER—PLYMOUTH : 

.. Generaliniai Taisymai Automobilių 

Bay St. Telefonas 860 Winslow, Maine

i rūmas, imkite FEEN-A-MINT. 
malnnaiM elrrmta b

i suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry- 
’ te jausite tikrų palengvinimą ir at- 

gausit vikrumų. Jaunų ir senų mlli- 
H jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 

MINT. Jis rinka ir jūsų Aeimai. Xu- 
stpirkit FEEN-A-MINT Šiandieni

lfr

SPRING BROOK ICE & FUEL COMPANY
| Ledas—Anglis—Malkos—Koksai—Alyva kurui j

12 Sanger Avė. Tel. 8 Waterville, Maine

HARRIS BAKING COMPANY 
KEPĖJAI—“Harris Better Bread” 

Krautuvė: 139-141 Main St. Tel. 397 
KepyklazNorth St. Tel. 434 Waterville, Maine i

Telefonas 49 Augusta, Maine

Guy O. Vickery, vice-prez.Percy V. Hill, Prez.
Richard Goodwin, ižd.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Antradieni*, Spaiių 15 d., 1940
R'f t

darbininkas
-xi—ii un

(Tąsa)

Spalių Mėn. 4 d.

Šventasis Pranciškus As
syžietis, — 3-jų Šv. Pran
ciškaus Ordinų Įsteigėjas.

Šventasis Pranciškus As
syžietis, gimė Assyžiaus 
mieste, Italijoje, gale 1182 
m. Laike jo gimimo, kaip 
kaikurios legendos sako,— 
būriai dangiškųjų angelų, 
— taip lygiai, kaip ir Kris
tui, Betlėjos kūtelėje gi
mus, giedojo dangiškąsias 
džiaugsmo giesmes. Jis 
praleido savo jaunystę, be
ieškodamas džiaugsmo, sa
vęs pasitenkinimo ir že
miškosios garbės, ir dėlei 
to, vėliau tapo pavadytas 
“Assyžiaus Jaunimo Did
vyris”. Tačiau visa tai, vis 
tik dėl to ,jo galutinai ne- 
bepatenkino; jo siela vis 
kilo aukštyn, — vis kaž ko 
kilnesnio ieškojo ir ilgėjo
si; jo galvoje viena po ki
tos, vis pradėjo gimti auk
štesnės ir realingesnės 
mintys. Jo širdis kažko be
galiniai ilgėjosi ir troško... 
Jis žiūrėjo į pavargėlius, su 
ypatinga savo širdies mei
le ir gailestingumu, ir juo
se aiškiai visuomet patį V. 
Jėzų matydavo. Garbė, ku
rios jis taip rūpestingai 
pirma ieškojo, ir kurią ti
kėjosi lengvai karo lauke 
sau susirasiąs, — suvisu 
netikėtai nuo jo pabėgo. 
Kristus nuo kryžiaus, Šv. 
Damijono bažnyčioje, nuo
stabiai į jo sielą prakalbė- 
ja. Jo siela tapo ūmai Die
viškosios malonės spindu
lių gausiai apšviesta. Iki 
pat savo dvasios pamatų 
pajudintas Dieviškosios 
malonės šiluma ir josios 
jėga, 
turimą savo turtą; atsiėmė 
sau priklausančią dalį, — 
ir visa išdalino pavargė
liams. Jis padėjo į šalį vi
sus ištaigingus turėtus sa-

vo drabužius, o apsivilko (ciškaus Ordiną, kurs vė- 
menka, varginga atgailos liau Popiežiaus Honarijaus 
suknele, ir ėjo nuo durų j III, buvo patvirtintas. Šv. 
prie durų, prašydamas. Pranciškaus sūnūs, vėliau 
kąsnelio duonos, kasdieni-*leidosi per visą pasaulį, 
niam savo maistui. “Štai. mokydami žmones ir 
tas žmogus, savo jungtu- skelbdami jiems atgailą, 
vių su Dievu rūbuose, ku- Šv. Pranciškus Assyžietis, 
riame tikrai desperatingai, buvo pirmas iš šių misijo- 
dega V. Dievo ir neturto nierių. Vėliau jis įsteigė 

” — sako' Antrą jį Ordiną — Vargšių
Kai jis buvo vi-‘ Seselių Klariečių, o paga- 

saip išjuokiamas ir dėlei (liau ir Trečiąjį Ordiną 
tokio savo elgesio bepro- (Tretininkus), visiems pa
čiu vadinamas,—Šv. Pran- sauliečiams žmonėms. Aš- 
ciškus Assyžietis iš to vi-'triai beatgailaudamas, — 
suomet turėdavo sau di- visa bendra savo kūno iš- 
džiausią dvasinį džiaugs- ’ vaizda, — jis pasidarė la
mą ir patenkinimą! Jis visa bai panašus į Kristų, — į 
tai su didžiausia linksmy- Kristų ant kryžiaus pri- 
be aukodavo savo dideliai kaltą. Nukryžiavotasis 
mylimam Viešpačiui Jėzui. Į Kristus taip daug jį numy- 
Dabar jis pasitraukė nuo Įėjo, kad ir Penkių Šv. Sa- 
žmonių nuošalion Alverno 
kalno vienumon, šalę As
syžiaus miesto, apsirinko 
bendra savo draugininke 
ir vadove, Šv. P. Mariją, — 
Angelų Karalienę ir Šv. 
Viešpaties Angelus. Čia jį 
pasekė ir kiti jam panašūs 
jaunuoliai, V. Dievo malo
nės balso paraginti, vesti 
panašų gyvenimą kaip ir 
jis. Jų būrelis kas kartas 
vis didinosi, ir Šv. Pranciš
kus V. Dievo įkvėptas, pa
rašė regulą ir paskiau į- 
steigė Pirmąjį Šv: Pran-

mylėjimo meile!” 
Bossuet.

vo Kūno Žaizdų Žymėmis 
(stigmatomis), apdovano
jo. Tai įvyko spalių mėn. 
14 d. naktį, 1224 m., jam 
karštai besimeldžiant ant 
Alverno kalno. Dviem me
tam praslinkus po stigma- 
tų gavimo, — Šv. Pranciš
kus Assyžietis mirė. Popie
žius Grigorijus IX, kurs 
taip lygiai kaip ir kardino
las Ugolino, labai šv. Pran
ciškų Assyžietį mylėjo ir 
saugojo, ir praslinkus me
tams laiko, šventųjų skait- 
tliun jį įrašė, j- Butkevičius.

į

_ - _ _
Mahmud, brolis Sultano iš Trengannu, atvykęs Angli
joj, laikinam pasisvečiavimui.

šyti antrų popierų be pir
mų popierų. Toki asmenys 
privalo prašyti antrų po
pierų kai sulaukia 21 m. 
amžiaus ir piješ sulau
kiant 22 m. amžiaus.

Pilietybė Neteisėtai Gimu
sių Vaikų Seka Motinos 

Pilietybę

Klausimas — Mano žmo
na turėjo neteisėtai gimu
sią mergaitę prieš jos ište
kėjimą už manęs. 1913 m., 
kai mes ją parsitraukėme 
į Jung. Valstybes, ji buvo 
3 metų. Aš tapau Ameri
kos piliečiu birželio 8 d., 
1919 m. Ar mano žmonos 
duktė yra pilietė ar ji pri-

valo registruotis kaipo a- 
teivė po rugpiūčio 27-tą 
dieną?

Atsakymas — Tamstos 
žmonos duktė yra Ameri
kos pilietė ir jai nereikia 
registruotis. Kai tamsta 
tapai Amerikos piliečiu 
birželio 8 d., 1919 m. tams
tos žmona automatiškai 
tapo pilietė. Jos duktė ga
vo pilietybę per motiną. 
Pilietybės stovis neįstaty- 
miškai gimusių vaikų se
ka motinos pilietybę.

Charbino Raitijas Tautę i 
PjBečių Protestas

Tik ką gautas iš Carbino 
vietinis rusų laikraštis 
“Zaria”, kuris praneša, 
kad ten įvyko visų trijų 
Baltijos tautų piliečių su
sirinkimas, kuris protes
tavo prieš sovietų okupaci
ją Baltijos valstybių ir nu
tarė pareikšti vietos val- 

’ džiai, kad virš 90% Lietu- 
įvos, Latvijos ir Estijos pi

ne i ‘ ‘ ’ uzur_
i pacinės valdžios ir pri jun- 

Pa? gimo prie Sovietų ir prašo 
_uri pripažinti juos ir toliau 

; savo šalių piliečiais. Tuo 
Atsakymas — Teisingu- ■ atveju jei valdžia to nega- 

i. jie liks ofi-

Klausimas — Šiandien 
šalis kur gimiau jau ne
egzistuoja. Atsakydamas 
į Ateivių Registravimo • 
blankos klausimą 3b, ar 
man sakyti, kad gimiau j įĮg

L
EIm City Tobacco & Confectionery Co. |

Sankrovininkai pristatytojai Tabako ir Saldainių | 

20 Silver St. Tel. 1182....Waterville, Maine

ROLLINS-DUN HAM COMPANY
F. W. Rollins, Savin.

Reikmenys Statybai, Dažai, Aliejai ir tt. 
29 Front St. Tel. 239 Waterville, Maine

MJ.Coiney.NJ).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

Nepilnamečiai Vaikai Ir 
Pilietybė

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

/

Klausimas — Gimiau už
sieny. Ką tik sulaukiau 19 
m. Atvykau į šią šalį bū
damas 12 m. Ar tas faktas, 
kad atvykau kaipo vaikas, 
pagelbės man tapti pilie
čiu?

Atsakymas —Taip. Kon
gresas ką tik pravedė įsta
tymą, kuris leidžia asme- 

į; nims, kurie atvyko nese- 
i I nesni 16 m. amžiaus, pra-

Telefonas
Worcester, 5-4335
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Sankrova Groserio

3Oa0000C90B0D00O0O000000»000K48-52 Broad St. Telefonas 8241 Bangor, Maine

235 Water St.

V. C. PETERS SERVICE STATION
Socony Alyviniai Produktai

Bateir jos—Padangos—Kiti Reikmenys 
Alyva Kurui

Main St. Telefonas*8004 Fairfield, Maine

GLEN H. FOOTMAN, Sav.

Pasteurizųotas Pienas ir Grietinė

149 Statė St. Telef. 3903 Brewer, Maine
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