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Roma — Pranciškonų ordino 

leidinys, “Commentarium” pra
neša, kaip naciai, Nekaltos Ma
rijos “miestuką” (Niepokala- 
now) netoli Krakavos, Lenkijo
je, pavertė jį į koncentracijos 
stovyklą. Šis Marijos “miestu
kas” buvo vienas iš didžiausių 
vienuolynų pasaulyje ir jame 
gyveno virš 700 vienuolių. Ja
me buvo krautuvės, milžiniškos 
spaustuvės ir kitos amatų dirb
tuvės, kuriose vienuoliai dirbda
vo. Dabar tenai liko tiktai pen
ki ar šeši kunigai ir apie 45 
broliai, o vienuolynuose ir ki
tose patalpose sugrūsta 1,000 
žydų ir 2,000 lenkų.
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VVashington — “Abelnai i- 
mant, Suomija šiuo laiku yra 
turtingesnė dvasiškai, kaip kad 
buvo pirm karo su sovietais. 
Daugelis grįžta prie tikėjimo”. 
Taip pasakė kun. W. Christier- 
son, pirmas kapelionas, pašauk
tas tarnybon aprūpinti Suomius 
kareivius.

Lietuvą Sovietų Rusijai
Judos Džiaugiasi Atlikę Darbą

Latvijos Prezidentas Esą 
Sužeistas

Londonas — Dr. Kurt von' 
Schuschnig, buvęs Austrijos; 
kancleris, kuris kalinamas Vien- i 
nos viešbučio kambaryje ir te
nai nacių žiauriai kankinamas, 
buvo paleistas. Jo sveikata vi
siškai sumenkėjusi.

Sovietų Azijatų Milijoninė Armija 
Trempia Lietuvos Laukus

Londonas — Generolas Perei- 
ra, kuris buvo paskirtas organi
zuoti taip vadinamus “para- 
šaulius”, ginkluotus sargybi
nius, ginti Londono apylinkę 
nuo vokiečių parašiutninkų už
puolimo, yra katalikas.

Londonas, liepos 22 — 
Britų žinių agentūra pra
neša iš Švedijos gautas ži
nias, kad Latvijos prezi
dentas Kari Ulmanis esą 
pavojingai sužeistas ir da
bar guli Rygos ligoninėje.

Prieš tai buvo žinių, kad 
prez. Ulmanis, susirgęs 
širdies liga, atsistatydino, 
o vėliau pranešė, kad jis 
atleistas iš pareigų.

Galima teigti, kad prez. 
Kari Ulmanis, 62 metų 
amžiaus, kuris 1918 m. pa
rašė Latvijos nepriklauso
mybės deklaraciją, tapo 
sužeistas sužvėrėjusių ko
munistų, sovietų agentų, 
kada jis atsisakė paleisti 
Latvijos valstybės vairą iš 
savo rankų.

«---------------------------------■—■—---------------------------------

“liaudies” šokiai. Šoko ru
siškus šokius.

Pažymėtina, kad komu
nistų suruoštos demons
tracijos nebuvo gausios.

Visų trijų Pabaltijo (Lie- tėvynėje griaunamas ir iš- 
tuvos, Latvijos ir Estijos) niekinamas. Spalių 10 d., 
komunistų seimai prasidė- 1939 m. Lietuvos tautinin- 
jo tokiomis pat ceremoni- kų valdžia buvo priversta

džioje.
Patriotingieji lietuviai, 

| latviai ir estai neteko lais- 
jvės ir nepriklausomybės, 
i Lietuvių 22 metų darbas i

Britų -Vokiečių Karas Ore

Londonas, liepos 22 — 
Smarkūs mūšiai vyksta 
tarp Anglijos ir Vokietijos 
lakūnų. Vokietijos lakūnai 
nori uždaryti Anglijos ka
nalą, kad nebegalėtų An
glija gauti siuntinių. Tuo 
pačiu laiku Anglijos lakū
nai bombarduoja Vokieti
jos nacių laivyno bazes 
Wilhelmshavene ir Emde- 
ne, aliejaus sandėlius 
Hamburge ir Bremene, ir 
taipgi amunicijos dirbtu
ves ir sandėlius.

Anglija prarado 7 lėktu
vus tik vakar dienos mū
šiuose. Anglai nušovė du 
vokiečių lėktuvu.

į
STOCKHOLM, Švedija, 

liepos 22 — Užsienio žinių 
agentūra praneša iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, 
kad tos trys Pabaltijo val
stybės nubrauktos nuo 
žemlapio, kad Maskvos a- 
gentai, komunistų domi
nuojanti neva seimai priė
mė rezoliucijas, kuriomis 
paskelbė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sovietų respubli
komis ir nutarė prašyti 
Maskvos diktatoriaus Sta

lino įjungti jas į Sovietų 
'Socialistų Unijos Respu
blikas.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos “seimai”, kurie buvo 
“išrinkti” sekmadienį ir 
pirmadienį, liepos 14 ir 15 
d. d. š. m. priėmė vienbal
siai rezoliucijas. Tomis re
zoliucijomis Pabaltijo val
stybių komunistai atliko 
paskutinį Judos pabučiavi
mo aktą.

Sovietų Rusijos komisa
rai, kurie nuo pat Pabalti
jo valstybių okupavimo 
buvo valdovais, dalyvavo 
komunistų seimuose ir jie 

į sėdėjo parinktose vietose, 
j Jie džiaugėsi Pabaltijo val
stybių Judų komunistų 
vergišku pasitarnavimu 
formaliai prijungti Lietu
vą, Latviją ir Estiją.

Sovietų agentai komu
nistai priėmė šiokias rezo
liucijas:

1. Sukurti Sovietų kons
titucijas ir Sovietų režimą 
trijose Pabaltijo valstybė
se.

2. įduoti peticiją Sovietų 
Aukščiausiai Liaudies Ko
misarų tarybai, prašant u- 
nijos su Rusija.

Lietuvos ir Latvijos ko
munistinė valdžia jau įda
vė Maskvai savo peticijas. 
Estijos komunistinė vai-

I

Paryžius — Lenkijos pabėgė
liai. kuriems dar pasisekė pas
prukti per rubežių į Rumuniją, 
praneša, kad jau tikėjimo laisvė 
visai panaikinta Lenkijoje. Jie 
patėmiję, kad Sovietų kariuo
menėje yra dvi rūšys kareivių: 
vieni ateina į bažnyčią ir rūko, 
rėkauja ir šiepia tikinčiuosius, 
o kiti kareiviai nakčia slaptai 
ateina pasimelsti. Naciai karei
viai niekados nematomi bažny
čiose.

New York — Kuomet kunigas 
D. Gleason aukojo savo pirmą
sias šventas mišias šv. Patriko 
katedroje, jose dalyvavo 3,500 
uniformuotų policininkų. Tą ry
tą policininkai tarnavo prie al
toriaus, užėmė sodintojų parei
gas ir net giedojo šventas Mi
šias, kurių muziką vienas iš jų 
parašė. Priežastis buvo ta, kad 
kunigas Gleason buvo New 
Yorko policininkas per septyne
rius metus pirm negu pradėjo 
mokytis kunigu. Dabar, jam su
grįžusiam, policijos departa
mentas tokiu būdu išreiškė pa
sididžiavimą.

Roma — Vatikano vyriausybė 
griežtai prižiūri neutralumą lie
čiančius įstatus. Dėl to, kad iš 
jo kambarių matėsi šviesos lai
ke įsakyto tamsumo laiko, pra
jotas di Santi’Ella buvo nu
baustas 300 lirų.

Londonas — Pereita savaitė 
Didžioje Britanijoje buvo Mal-

liaus komisarai, gavę for
malius Pabaltijo valstybių 
Judų komunistų prašy
mus, paskirs toms trims 
valstybėms numerius.

Sekmadienio, liepos 21 į
d., vakare visose trijose utinės vėliavos turi būti pa- kad paruoštų
Pabaltijo valstybėse įvyko skutinį kartą plevėsavo kam Lietuvos pavergimui, 
komunistų suruoštos ma
nifestacijos, kur buvo ne
šamos Sovietų Rusijos 
raudonos vėliavos, Stalino, — - —— ----------------- ,--------------------- —
Lenino ir kitų komisarų tiniuose seimuose, bet visų kareivius. Reikalavo pasi- 

Komunistai jų akys buvo nukreiptos į aiškinimų. Visas pasaulis 
. ~ — komisą- juokėsi iš tokių sovietų

j jomis. Posėdžių rūmai bu- . pasirašyti vergišką sutar- 
’vo papuošti gėlėmis, rau- tį. Sovietų komisarai pa
donomis (su Mūju ir piau- Į siuntė apie 50,000 raudon- 
tuvu) vėliavomis, Lenino armiečių prižiūrėti, 
ir Stalino paveikslais. Tau- sutartis būtų vykdoma, ir 

kelią visiš-

ku j u 
irpis, 
elksl

kad

Pabaltijo sostinėse, rašo, Kada jau buvo 
užsienio korespondentas. į perversmui, tai Maskva iš-' 

Visų valstybių atstovai kėlė Lietuvai kaltinimus,! 
dalyvavo tuose komunisti-; būk lietuviai vagią sovietų

prirengta

paveikslai, 
šaukė: “La įlos komisą- juolc

“Lai gyvuoja J rus, kurie sėdėjo garbingo-į kaltinimų, nes nebuvo pa- 
, h| GrrinH/\ ♦ q ClsfeST VI“

, kad tie 
u.,....... buvo tik pa

dengti sovietų Rusijos gro- 
■ boniškus žygius.

Birželio 15 d. š. m. Sovie
tų komisarai galutinai at
liko pavergimo darbą. Pa
siuntė, kaip vienas atvykęs 
iš Lietuvos žmogus pasa
koja, apie milijoną gerai 
apginkluotų raudonarmie-

______ Lai gyvuoja Sovie- Sovietų Rusi 
tų Lietuva”; _  _
Sovietų Latvija”; “Lai gy-,se vietose. Kiaune komu- grindo tikėti, 
vuoja Sovietų Estija” ir nistų seime **-•— :----- =*•-
“Lai gyvuoja Sovietų Uni- nozovas tr k 
ja”. Pasibaigus demons-(Višinsky; 
tracijoms, gatvėse įvyko nov.

KERENSKINES VALDŽIOS 
ATSISTATYDINO

sėdėjo Dėka- siškai paaiškėjo, 
itft Rygoje —tkaltihimai bu>

- Taline — šda-

LATVIJOS MINISTRAS
NEUŽLEIS ATSTOVYBES

Lietuvių ir latvių komu- kinimai.
nistų seimai buvo susirin-' Rygos (Latvijos) komu- 
kę valstybės teatruose. | nistų seime |

Pirmiausia, pradėjus iš- prof. Augustas Kirchens- iki^kįų "k ariniu'’ pabūklu, 
davikiškų seimų progra- teins išdavė savo raportą, Milijoninė kariuomenė ė- 
mą, Kerenskinės valdžios 1 x '
atsistatydino, 
buvo prašomis pasilikti, 
kol bus paruošta nauja pa-

Pr?rnįeras’ čių, tūkstančius tankų ir 

i pabūklų.

Uos ir Atgailos Savaitė. Vyskū-1 d?.ia PfinciPe Ppėmė peti- 
bai buvo išleidę tam tikslui pas-1C*-I, 5 perdavė
tiko. maldų ir kitų gerų darbų4ormal,a' Peržlūrėt k«m>- 

įstatus.
Rinko Jurgelaitis.

Mussolini Vėl Užtikrino 
Naciams Pagalbą

Roma, Italija, liepos 22— 
Premjeras Mussolini, tele
gramoje pagyrė Adolfą 
Hitlerį už pasakytą kalbą 
pereitą penktadienį, iry pa
kartojo savo pasižadėjitaą 
reinti Vokietiją “iki per
galės”. r‘ ’■

ir pažymėjęs, kad jo vai- j0 |_jetuvos miestu, mies- 
tačiau jos džia visą, kas buvo reika- teHu gatvėmis, keliais ir 

pasilikti, laujama, atliko 100 nuo- .šunkeliais; ėjo per 4 die- 
- . -šilučių. Jis sako, paskelbė nas Lietuvos žemelė gal 

gal Sovietų Rusijos kons- politinę amnestiją, pakėlė niekad nebuvo taip trem- 
titucija ir sudaryta nauja darbininkams algas nuo 15 pjama aziatų, kajp dabar, 
valdžia, kuri perims visą iki 20 nuoš., panaikino su- Pažymėtina, kad sovietų 
tvarką. ,tartį trijų Pabaltijo vals- komisarai suvarė į Lietuvą

Vadinasi, Justo Paleckio tybių ir priėmė keletą ki- ...
valdžia atliko savo darbą.;tų įstatymų”.
Ji suvaidino Kerenskio' Tuoj po tokio Kirchens- k^^^ 
valdžios rolę, ir ji Sovietų teins raporto pašoko iš, 
komisarams nebereikalin-'vietos Latvijos komunistų . Šiandiena mūsų broliai 
ga. į partijos sekretorius Spure ’r sesutės tevyneje yra su-

Toliau užsienio korės- ir pasiūlė įkurti Sovietų kaustyti svetimųjų rete- 
pondentas sako 
kurios “< 
miečių ir kareivių” delega- sios kaimiečių ir darbinin-; , 
cijos įteikė rezoliucijas ir 
prašo įkurti Sovietų reži
mą ir prijungti prie Sovie
tų unijos. Kiekvieną kartą, 
kada tik komunistai agen
tai — komisarai paminėję 
Sovietų uniją arba Stalino 
vardą, tai pasipildavę 
triukšmingi šūkiai —svei-

ne rusus kareivius, bet 
mongolus — aziatus. Tik

sako, kad kai režimą šalyje, kaipo “vie- žiais. Mažiausias pasiprie- 
darbininkų, kai-nintėlę priemonę nuo bai- tinimas iššauktų mirties 
oreiviu” deleora- sias kaimiečiu ir riarbinin- bausme, O vadai, kurie

------ t“
Washington, D. C., liepos 

22 — Dr. Alfredas Bilma- 
nis, Latvijos ministras 
Jung. Valstybėms, pareiš
kė, kad jo tėvynė tapo už
grobta Sovietų Rusijos, ir 
todėl jis atsisakys užleisti 
atstovybę.

Lietuvos ir Estijos atsto
vybės viešai nepasisakė ką 
jos darys, bet mes galime 
pasitikėti, kad Lietuvos 
ministras p. Žadeikis ne
užleis atstovybės sovie
tams. Spėjame, kad tą pa
tį padarys ir Lietuvos kon
sulai. Toks yra visų laisvų

lietuvių pageidavimas A- 
merikoje, o ne kitoks yra 
ir Lietuvos lietuvių pagei
davimas, jeigu jie laisvai 
galėtų pasisakyti.

Amerikos lietuviai savo 
rezoliucijose ir laiškuose 
aiškiai pasisakė už Lietu
vos atstovybių neliečiamy
bę, ir prašė Jung. Valsty
bių vyriausybės pripažinti 
tik teisėtos Lietuvos vy
riausybės atstovus ir ne
leisti Sovietų Rusijos ko
misarams užgrobti Lietu
vos įstaigų.

kų būklės”. prieš 22 metus kovojo dėl!
Komunistų partijos sek- Lietuvos laisvės ir nepri- 

retorius griežtai pasmer-' klausomybės, ir kurie per 
kė buvusį režimą ir reika- tuos 22 metusi stovėjo Me
lavo priimti rezoliuciją, tuvos r 
kad Latvijoj būtų įkurtas sargyboje, 
Sovietų režimas ir Latvija «,,5a,lrfv+l- 
prijungta prie Sovietų uni
jos.

kinimui Anglijos visame 
Atlantiko pakraštyje.

Anglijos vyriausybė ne
nori pasisakyti, kad ji no
ri taikos, bet kai kurie di
plomatai sako, kad būtų 
geriau, jeigu Anglija su
tiktų pradėti taikos dery
bas.

Anglijos ir Vokietijos ka
ras gali baigtis visišku Eu
ropos, o gal ir viso pasau
lio sunaikinimu.

Berlynas, liepos 22 —Pe
reitą penktadienį Reichs
tage Adolfas Hitleris pa
sakė ugningą kalbą. Jis 
savo kalboje į Reichstagą 
dar kartą “kreipėsi į Ang
liją, įspėdamas ją, kad ji 
nebūtų užsispyrusi kovoti, 
nes bus sunaikinta”.

Hitleris sako, kad jis, 
nereikalaują taikos, kaipo 
nugalėtojas nugalėtųjų 
pasidavimo, bet kaip nu
galėtojas siūląs priimtiną 
taiką.

“Atrodo, jog Anglijos vy
riausybininkai neįsivaiz
duoja Anglijos sunaikini
mo, kurio ji susilauks, jei
gu Churchill nesustos rei
kalavęs karo iki galo”, sa
ko Hitleris.

“Versalio sutarties sąly
gos”, sako Hitleris, “buvo 
neįmanomos ir sudarytos 
sunaikinti Vokiečių tau
tą”.

i- Šiomis dienomis Vokieti- nepasiūlytų 
oi ja pilnai pasiruošė sunai- taikos sąlygų.

nepriklausomybės 
, vieni gal jau 

sušaudyti, kiti kalėjimuo
se sėdi, o treti gali bile va
landą sulaukti požemių a- 
gentų.

KOMUNISTŲ JUDŲ DARBAS Kiekvienas laisvas lietu-! 
vis šiandien iš gilumos šir
dies kelia savo balsą prieš 

i Sovietų Rusiją, prieš sa- 
uniją (Rusiją).! vuosius komunistus išda

vikus. ir tvirtu pasiryžimu 
stoja į darbą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mo, dėl laisvės savo bro
liams ir sesutėms tėvynė
je; reiškia gilią užuojautą 
pavergtiems Lietuvos išti
kimiems piliečiams.

Anglija Neliki Hitlerio 
žodžiams

ATLIKTAS
Galima drąsiai sakyti,

tetų i, kuris įteikia komu
nistiniam seimui galutinai 
priimti. (Kada “Darbinin
kas” pasieks gerb. skaity
tojus, tai jau ir Estijos ko
munistai bus pasirašę sa
vo šaliai mirties dekretą).

Jokios abejonės negali kad Sovietų Rusijos komi- 
būti, koks bus Maskvos at-!sarai Pabaltijo valstybių 
sakymas Pabaltijo valsty-' komunistams suteiks dar 
bių komunistinėms vai-!didesnį džiaugsmą, kada 
džioms. Tačiau Kremliaus,Sovietų aukščiausia komi- 
komisarai nori, kad visa sarų taryba formaliai pri- 
prijungimo procedūra bū-Įims įstatymą, įkorporuo- 
tų atlikta ‘legaliai’. Krem-Jjanti visas tris valstybes į

Sovietų
Komunistų Judų darbas 
atliktas. Sovietų komisa
rai perims šalių tvarką ir 
paskirs (komunistai sako, 
“išrinks”) naujus komisa
rus Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Nauji komisarai 
bus visiškoje Maskvos val-

Londonas, liepos 22 — 
Anglijos vyriausybininkų 
sluoksniuose kalbama, kad 
Anglija netiki Hitlerio žo
džiams. Pasiruošusi karui 
iki pergalės. Laukiama 
Churchill’io kalbos. Kai 
kurie diplomatai spėlioja, 
kad Anglija nori taikos, o 
tik prisibijo, kad Hitleris 

nepriimtinų
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Tūkstančiai Worcesterio Lietuvių
i

Worcesterio abiejų para
pijų draugijos ir bendrai 
visi lietuviai, kaip pasauli
nio karo metu, taip ir da
bar labai energingai dirba 
Lietuvos naudai, šiandien 
Worcesterį galima pava
dinti Naujos Anglijos lie
tuvių centru kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.

Worcester, Mass. — Sek
madienį, liepos 21 d., Auš
ros Vartų lietuvių parapi- 

. jos svetainėje tūkstančiai 
lietuvių susirinko pareikš
ti protestą sovietų Rusijai 
dėl Lietuvos užgrobimo. 
Protesto mitingas buvo 
sujungtas su parapijos 
metiniu pikniku, kuris į- 
vyko parke prie bažnyčios, 
bet dėl lietaus buvo perkel
tas į svetainę.

Įžanginę kalbą pasakė 
kleb. kun. K. Vasys, ir po 
to mitingo vedimą pervedė 
lietuvių komiteto pirmi
ninkui adv. Tamulioniui. 
Adv. Tamulionis pirmiau
sia anglų kalba paaiškino 
Lietuvos tragingą likimą, 
lietuvių komunistų išdavi
kišką darbą.

Perstato kalbėti Wor- 
cesterio miesto mayorą p. 
Bennet, kuris savo kalboje 
pasmerkė Lietuvos užgro- 
bikus, pagyrė lietuvius, 
kad jie rūpinasi savo senos 
tėvynės reikalais ir kad jie 
yra ištikimi, laisvę mylin
ti šios šalies piliečiai; pas
merkė penktąją koloną ir 
ragino visus kovoti prieš i 
užpuolikus.

Taipgi pasakė patrioti
nes kalbas p. A. F. Knei- 
žys, “Darbininko” redak
torius, kun. Augustinas 
Petraitis, Šv. Kazimiero 
par. klebonas ir vietinis 
kleb. kun. K. Vasys.

Pasibaigus kalboms, adv. vieninga kovoje dėl Lietu 
K. Tamulionis, komiteto 
kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės pirmininkas, 
perskaitė protesto rezoliu
ciją prieš Sovietų Rusiją. 
Rezoliuciją vienbalsiai bu
vo priimta. Po to, pakvie
tė draugijų pirmininkus tą 
rezoliuciją pasirašyti.

Pažymėtina, kad kelios 
dienos atgal protesto mi
tingas įvyko Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos svetai
nėje, kur taip pat buvo pri
imtos rezoliucijos ir su 
draugijų valdybų parašais 
pasiųstos Amerikos vy
riausybei ir kitų valstybių 
atstovybėms.

Latvijos Prezidentas 
Išstumtas Iš Pareigų

Karlas Ul- 
užima lai- 
pirminin- 
Kirchens-

Ryga, Latvija, liepos 22, 
— Šeštadienio rytą praša
lintas nuo pareigų Latvi
jos prezidentas 
manis. Jo vietą 
kinai ministras 
kas Augustas 
teins.

Visiems rimtai gal vejan
tiems buvo aišku, kad Pa
baltijo valstybių vyriausy
bės bus priverstos pasi
traukti. Pirmiausia pasi
traukė Lietuvos vyriausy
bė su prez. Smetona prie
šakyj. Smetonos pasitrau
kimas nebuvo garbingas. 
Jis pabėgo, palikęs Lietu
vos vairą neatsakomingo- 
se rankose.

Nepalyginamai garbin
giau pasielgė Latvijos pre
zidentas Ulmanis.

'Bet šiandien ne laikas 
ginčytis dėl prez. Smeto
nos pabėgimo. Šiandien vi
sa mūsų tauta privalo būti

I

!

vos laisvės ir nepriklauso
mybės.

I
Ukmergė

t

PIRMOJI PERKŪNIJOS 
AUKA

— Gegužės 27 d. Gelioga- 
lių km., Balninkų vi., per
kūnui trenkus, užsidegė ir 
galutinai sudegė Petro 
Stasiūno 700 lt. vertės klo
jimas. Tai bus pirmoji per
kūnijos auka Ukmergės 
apskrityje.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

«-it

z

Seimas; Karvelis iškėlė 
tuos pagrindus, kurie nulė
mė susikūrusius valstybės 
tolimesnį likimą. Minėji
me gausiai dalyvavo kvies
tųjų svečių ir gauta eilė 
sveikinimų.

RAGINA GRIEŽTAI LAI
KYTIS 8 VAL. DARBO 

DIENOS
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Vilnius, Birželio 2 d. — 
Vilniaus Apyg. Darbo Ins
pektorius išleido aplink
raštį, kuriuo ragina pra
monės ir prekybos įmones 
griežtai prisilaikyti 8 va
landų darbo dienos ilgumo 
įstatymo. Pramonės įmo
nių tarnautojams, lygiai 
kaip ir darbininkams 
draudžiama dirbti ilgiau 8 
valandų per parą.

Vienuolynai Lietuvoje

♦l

-

I

Šis vaizdas imtas iš sovietų Rusijos gyvenimo. Tai yra vienas iš daugelio vaizdų, kada sovietų Rusi
jos komisarai ramius rusų gyventojus, kurie skurdžiai gyvendami dirbo savo ūkius ir maitino ramias 
šeimas, nesuprasdami komunistinių kolchozinių siekių ir norėdami pasilikti ir toliau dirbti savo tėvų 
paliktus ūkius, buvo areštuojami ir išgrūdami į gilumą Rusijos: Sibirą ir k. Šis vaizdas labai primena 
mūsų brolių ir sesių bei tėvų ir motinų likimą, kurie buvo ištremiami iš viso Vilniaus krašto į gilumą 
Rusijos: Dono, Volgos ir Sibiro kraštus. Tai vaizdas, kuris atatinka šio momento Lietuvos ramiųjų gyven 
tojų likimą. Jau dabar yražinių, kad komisarų įsakymu raudonarmiečiai siaučia po visą Lietuvos kraštą 
ir areštuoja Lietuvos piliečius ir išveža.

+

Stalinas Laukiąs Vokietijos Žinios Iš Lietuvos
Stalinas tik iš baimės Hit
lerio pereitą vasarą pasi
rašęs sutartį su Vokietija.

Sovietų diktatorius Sta
linas žinąs, kad Rusijai 
būtų galas, jeigu Hitleris; 
laimėtų karą Vakaruose. 
Jis žinąs, kad negalėtų iš-

Londonas, liepos 22 — 
Kaip jau buvo rašyta, 
Kremliuje, Maskvoje įvy
ko tarp Anglijos atstovo 
Cripps ir komisarų pasita
rimas. Anglijos atstovas 
Cripps, kaip ir jo pirmta- 
kūnai, patyrė, kad Rusijos 

I politika yra tai Stalino po- laikyti pagrobtų Pabaltijo 
i litika. Jis esąs neginčija- valstybių ir Besarabijos, 
mas Rusijos valdovas. Sta- Stalinas žinąs, kad Hitle- 

■ lino žodis yra nulemiantis, ris savo karo jėgas pasuk- 
o be jo žodžio niekas nega- tų į Rytus ir jis būtų pri- 
li praeiti. 

| Tačiau, 
bijosi Vokietijos ir Japoni
jos, ypač jeigu tos dvi val
stybės susijungtų ir Rusi
ją užpultų. Stalinas esą 
nesibijo Jung. Valstybių ir 
Britanijos. Todėl kol Rusi
jos interesai reikalaus iš
vengti didžiulio karo, Sta
linas visuomet sieks palai
kyti glaudžius santykius 
su Vokietija ir Japonija, 
ypatingai su Vokietija, nes 
jis žiūri į Adolfą Hitlerį, 
kaipo pavojingiausį.

Stalinas savo karines jė
gas išmėgino Suomijoje. 
Jis žino, kad jo karinės jė
gos negalėtų atlaikyti Vo
kietijos ginkluotų divizijų.

(šiame puslapy j telpa žinios iš Lie
tuvos, kurios buvo prisiųstos prieš 
sovietų raudonarmiečių okupavimą 
Lietuvos, prieš birželio 15 d. š. m.

Red.).

Kaunas, Elta, 1940/V/28. 
Šiuo metu šalia Draugijos 
Vilniaus Kraštui Remti 
vyr. komiteto yra įsisteigę 
23 apskričių komitetai. 
Draugijai iki gegužės 15 d. 
pavyko surinkti 1,574,706.

! 52 Lt. Vyr. komitetas, pra- 
dėdamas darbą 1939 
lapkričio 15 d. turėjo 

į rinkęs 476,475.32 Lt._________verstas išsižadėti ne tik
Sovietų Rusija Pabaltijo valstybių ir Be

sarabijos, bet ir Ukrainos.
Gilumoje širdies Stalinas 

trokštąs, kad karą Vaka
ruose laimėtų Didžioji Bri
tanija, o ne Hitleris. Ta
čiau, nežiūrint to, kad jis, 
bijosi Hitlerio, jis kol kas 
prisibijo išeiti prieš Hitle
rį, kol Vokietijai nebus su
duotas nulemiantis smū
gis.

Paviršutiniai žiūrint, ofi
cialiai santykiai tarp Vo
kietijos ir Rusijos yra ge
ri, bet diplomatų žinioje,
ypač tų, kurie turi artimus 
santykius Kremliuje, žino, 
kad yra paslėpta rusų an
tipatija prieš Vokietiją.

Telšiai

m. 
su-

Kaunas, Elta, 1940/VI/1. 
Naudodamiesi religinio 
gyvenimo laisve Lietuvo
je kuriasi ir savo veikimą 
plečia įvairūs vienuolynai. 
Dabar Lietuvoje yra įsis
teigę šie vienuolynai: 1) 
Vyrų — pranciškonai, ma
rijonai, jėzuitai, dominin
konai, kapucinai, salezie
čiai. 2) Moterų — benedik
tinės, kotrynietės, kazi- 
mierietės, širdietės, varg
dienių seserys, elzbietietės 
ir pranciškonės. Šalia savo 
tiesioginių vienUolynų pa
reigų, šie ordinai ir kon
gregacijos dirba mokyk
lose, vaikų darželiuose, li
goninėse, senelių ir vaikų 
prieglaudose, darbo na
muose, amatų kursuose ir 
kt. (Katalikų Spaudos 
Biūro Žinios).

riaušių profesijų visuome
nės veikėjų ir kt. Steigia
majame Seime buvo 112 
narių, minėjime atsilankė 
— 48. Iškilmingą posėdį a- 
tidarė minėjimui rengti 
komiteto pirmininkas A. 

.Tumėnas. Vadovauti buvo 
; pakviesti buv. Steigiamojo 
Seimo prezidiumo nariai 
A. Stulginskas, Dr. Stau
gaitis ir P. Radzevičius. Ta 

j proga buv. Steig. Seimo 
pirmininkas A. Stulgins- 
kas pasakė kalbą. Jis ap- 

1 gailestavo, kad ne visi 
i Steigiamojo Seimo nariai 
. sulaukė šios iškilmingos 
valandos. Jis paprašė mi-

— 1863 m. už lietuvybę nėjimo dalyvius atsistoji- 
miesto pakrašty buvo su- i mu mirusius pagerbti. Kal- 
šaudyti kun. Noreika ir bedamas, pažymėjo kai ku 
kun. Gargasas. Vėliau jie riuos svarbesnius mūsų iš
buvo palaidoti šventorių- j' 

i je, kur ir dabar ilsis. Stovi 
čia kuklus akmens pamin- į 
klas. Pats kapas yra ap- 

i leistas, nesutvarkytas. Juk 
jie nusipelnė didesnės gar
bės. Reiktų kuriai nors or- 
ganizacijai imtis iniciaty
vos sutvarkyti, papuošti 
kapą. Be to, reikėtų tin
kamiau atžymėti ir sušau
dymo vietą.

į

Sovietai Spaudžia Rumuniją
Steigiamojo Seimo 

Paminėjimas

Kada nacių blietzkriegas buvo nukreiptas į Pran
cūziją, tai ramieji prancūzų gyventojai traukėsi j gi
lumą savo šalies, kad ten radus prieglaudą. Štai ir šia
me vaizde matome šeimas bekeliaujančias, bet kur?.. 
Ogi savo tėvynės ramiuose kaimuose, kur dar nesigir 
di ir nesimato priešo rankos.

Bucharestas, Rumunija, 
liepos 22 —Rumunijos val
džia gavo naują Sovietų 
Rusijos komisarų notą, 
kuria jie reiškia “pageida
vimą”, kad Rumunijoj su
sidarytų “liaudies val
džia”. Rumunijos karalius 
Karolius kreipėsi į Vokie
tiją ir Italiją ir prašo pa
tarti ką daryti su sovietų 
Rusijos nota?

Diplomatiniai sluoksniai 
aiškina Sovietų Rusijos 
notą, kaipo kišimąsi į Ru
munijos vidaus reikalus.

Rumunijos laikraščiai 
x~« XX 1» Ir A zl Cxx»TM xx4-,i U « « '

munijai, pakeitė savo tak
tiką, ir, dabar, tik “pagei
dauja”, kad susidarytų 
“liaudies valdžia” Rumuni
jai, kad sudarytų glaudes
nius santykius su Sovie
tais. Dabar Sovietų Rusi
jos komisarai net remią 
Rumuniją ginčiuose su 
Vengrija dėl Transylvani- 
jos.

Rumunija sustiprina sa
vo jėgas prie Besarabijos 
rubežiaus.

torinės praeities momen
tus iki nepriklausomos val
stybės įkūrimo. Lietuvos 
Taryba ir jos pastatyta vy
riausybė buvo provizoriš
kos įstaigos, kurios rengė 
dirvą teisėtajam krašto 
šeimininkui — Steigiama
jam Seimui. Lietuvių są
rašai tada surinko 91,9% 
balsų. Steig. Seimas atliko 
visą eilę svarbių darbų — 
parengė ir priėmė Valsty
bės Konstituciją, žemės 
reformos įstatymą, įvedė 

1 savąją auksu pagrįstą va
liutą, įsteigė pirmąją auk
štąją mokyklą — Lietuvos 
universitetą. Didelių lai
mėjimų Seimas pasiekė ir 
užsienių politikoje. Seimo 
metu Lietuva pripažinta 
nepriklausoma valstybė ir 
priimta lygiateisiu nariu į 
Tautų Sąjungą. Seimo at
liktieji darbai, veikimo są
lygos ir jo reikšmė buvo

Kaunas, Elta, 1940/V/25. 
Kūdikių Gelbėjimo Drau
gijos išlaikomoje “Lopše
lio” prieglaudoje dabar 
globojami 263 vaikai, ku
rių 121 iki 1 metų amžiaus 
ir 143 iki 3 metų. Vaikų 
mirtingumas pernai dėl 
siautusios gripo epidemi
jos buvo kiek padidėjęs, 
šiemet jis siekia 3%. Vil
niaus “Lopšelio” prieglau
doje yra 72 vaikai, beveik 
visi pamestinukai. Draugi
ja turi ru skyrius — Žiež
marių ir Kaišiadorių, kur 
yra-vaikų darželiai.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
k Kuriam 

Butelyje

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly- 

sako, kad Sovietų Rusijos do iš savo kelio; jis klai- 
1 komisarai, kurie iki šiol džiojo įsivaizdavime ir at- 
• darė griežtą spaudimą Ru- sidūrė teisme.

Kaunas, Elta, 1940/V/27. 
Vakar Kaune buvo iškil
mingai paminėta Steigia
mojo Seimo 20 metų su
kaktis. Minėjimas prasidė
jo pamaldomis arkikated
roje - bazilikoje. Po pietų 
Karo Muziejaus sodelyje 
minėjimo dalyviai uždėjo 
vainiką ant Nežinomojo 
Kareivio kapo. Po to Atei-! nušviesti kolektyvinėje pa- 
tininkų salėje buvo iškil- ! ’ 
mingas susirinkimas. Į už
darą su pakvietimais mi
nėjimą atvyko du buvę res
publikos prezidentai — Dr. 
K. Grinius ir Al. Stulgins- 
kas, visa eilė buv. minis
trų, kai kurie dabartinės 
vyriausybės nariai, daug 
senų valstybininkų. įvai-

skaitoje, kurią skaitė Dr. 
K. Grinius, adv. Z. Toliušis 
ir Dr. P. Karvelis. Dr. K. 
Grinius nupasakojo, kokio
se sąlygose teko Steig. Sei
mui veikti ir kurti kraštą, 
adv. Toliušis — kaip kilo 
Lietuvos nepriklausomy
bės mintis ir kokia forma 
ją sukristalizavo Steig.
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Lietuva Brulališkai Okupuota
Maskvai Lietuvą okupavus, mūsų tiesioginis su 

Tėvyne susisiekimas kaip ir nutrūko. Teisingų politi
nių žinių jau nebegaunam. Privatiniai laiškai sovietų! 
kontroliuojami, žodžiu, visai Lietuvai ant galvos už-' 
mautas tamsybių maišas. Mus ima šiurpas nerimas, 
kaip jiems ten tam maiše gyvenasi, ar dar neužtroš- 
ko? Tironiška sovietų diktatūra tai ne gramozdiška 
caro valdžia. Jo činovnikai davėsi apeinami, į daugelį j 
dalykų pro pirštus žiūrėjo. Gi dabar Lietuvą užgulė 
baisus įgudusių bedievių amarąs, veteranų iš ne vienos 
revoliucinės darbuotės, atsinešusių ištisą arsenalą 
priemonių, kurias buvo vartoję Rusijoj, Meksikoj, Is
panijoj, Prancūzijoj, Kinijoj ir kur tik buvo galimy
bės bolševikams įsisprausti. Tos priemonės gerai su
galvotos ir išbandytos. Jos siekia to paties tikslo — 
pasaulinės revoliucijos, bet gali būti nevienodai pritai
kytos.

Bolševizmo įvykdymas paprastai pereina tris lai
kotarpius:

1. Senos tvarkos griovimas — per spaudą, mitingi
nę agitaciją, streikus, kėlimus riaušių, į kurias įkinko
ma paleistieji iš kalėjimų kriminalistai ir tt.

2. Nuvertus “kapitalistinę” tvarką, įvyksta pereigi
nis, taip sakant, Kerenskio laikotarpis. Į valdžią įter
piama kiek “buržujų”, bet jie veikiai likviduojami.

3. Kada jau dirva paruošta, einama prie komunizmo 
— griežtai, kruvinai, ciniškai.

Tie eiliniai metodai gali būt kiek pakeisti. Pavyz
džiui, Lietuvoj, atsižvelgiant į ramų, palyginti, gyven
tojų nusiteikimą (kai kurie bolševizmo dar nėra arti 
ištyrę, dabar gal buvo laukę progos jo paragauti), bol
ševikai gali apsimesti prieteliais ir su kruvinomis ope
racijomis kol kas palaukti: — dabar neramūs laikai, 
Hitleris už durų, — bet nuo vykdymo komunistinės 
programos jie nenusileis ir vanago akylumu dabos, 
kad pastatytoji jų valdžia uoliai pildytų Stalino įsaky
mus. Įsakymus gali vadinti pageidavimais, bet tuos 
“pageidavimus” lakiejiškai nusiteikę Lietuvos bolše- 
vikėliai uoliai vykdys. Tai labai palengvins Stalino 
darbą. Jis galės girtis, kad lietuvių liaudis komunizmo 
pageidauja. (Ta “liaudis” gali susidaryti iš kokio šim
to komisarų). Gi jei pastatytieji valdyti lietuviai komi
sarai mėgintų nors viena pėda nutolti nuo nustatytos 
Stalino linijos, t. y. susovietinimo ir surusinimo lietu
vių tautos, tai jiems gręsia staliniškas likvidavimas— 
sušaudymas arba kartuvės. Trumpai sakant, išeis 
taip: komisarai dreba prieš Staliną, o Lietuvos pilie
čiai, virtę jau “tovariščiais”, dreba prieš komisarus. 
Tokios bedvasinės, azijatiškos vergijos, kokią neša su 
savim komunizmas ir kokia dabar užklupo Lietuvą, 
niekad nėra buvę net caro kariuomenėj, Nikalojaus I 
laikais. K.

Cenzos Klausimas Neturi 
Klausimų Apie Nelegalius 

Įleidimus
I

Klausimas — Aš nelega
liai atvažiavau į Jung. Val
stybes. Išsisukau iš 1920 
m. ir 1030 m. cenzų, jokių 
žinių apie save nedaviau. 
Bet šiuom metu padaviau 
informacijas anie save, bet 
ne apie nelegalį įvažiavi- 
ma. Ar man blogo gali at
nešti ?

Atsakymas — Kaip tam
sta žinai cenzos suskaity
to jas nei neklausė ar lega
liai arba nelegaliai atvy
kai.

Kadangi tamsta sakai, 
kad neatsakei į 1920 m. 
cenzos klausimus, tas reiš
kia, kad tamsta prieš tą 
laiką atvažiavai ir tai gali 
legalizuoti tavo buvimą 
šioj šalyj po užsiregistra
vimo aktu, kuris dabar įi
ma visus, kurie nelegaliai 
atvažiavo prieš liepos 1 d., 
1924 m. Gali gauti “užsire
gistravimo certifikatą”, 
užmokėdamas $10. val
džiai. Po tam galėsi prašy
ti pilietybės.

Pilietybes Certifikatas Gali 
Būti Panaikintas

KIBIRKŠTYS

Po Socialės Apdraudos Aktu
Apdrauda Darbininkams Ir Jiį Šeimoms

Apdraudų Reikalaujantiems
Boardo ofisas pristato, 
tamsta privalai išpildyti 
blankas su reikalauja- 

' moms informacijoms. Tos 
■ informacijos yra būtinai 
J reikalingos įrodymui tam- 
t___ Tos in
formacijos bus patikrintos 
su Boardo rekordais, kad 
patikrinus tamstai prigu- 

'linčią apdraudą.
Didelį svarbumą turės

Kareivis maldoj prieš žygį. Kas gali išreikšti jo 
jausmus! Juk ir jis sūnus tėvo ir motinos. O gal jau 
tėvas palikęs alpstančią motiną ir verkiančius mažy
čius... Ar gal savo mylimosios žvilgsnio paskutiniu kar
tu palydėtas leidžiasi ginti savo tėvynę... Ir štai jis gal 
paskutiniu kartu atėjo ieškoti sustiprinimo dvasioje... 
O! kiek tokių jaunuolių jau nebegrįš prie savo mylimų
jų..., bet jie susitiks savuosius ten, kurio teisingumas 
yra begalinis...

Ištekėjimas Už Ateivio
Klausimas — Mano duk

tė gimė Jung. Valstybėse 
dvidešimts trys metai at-

Kada esi prisirengęs pa
duoti apdraudos aplikaci
ją, patartina asmeniškai 
nuvykti ar parašyti laišką 
arčiausiam Socialės Ap
draudos ofisui, jiems pra
nešdamas, kad nori gauti' stos reikalavimo, 
savo apdraudą. Jeigu neži
nai arčiausio Boardo ofiso 
antrašo, kreipkis prie paš
to, ten tau antrašą prista
tys.

Jeigu tavo šeimos nariui dokumentai įrodant žmo- 
apdrauda irgi priklauso, gaus amžių ir gal nuo ta- 
tegul tas narys seka tavo vęs reikalaus pristatymo 
pavyzdį. Nereik samdyti 
advokatą sąryšyje su ap
draudos prašymu. Kiek
vienas Socialės Apdraudos 
Boardo ofisas pristatys 
tamstai visas reikalingas 
popieras ir pagelbės jas iš
pildyti.

Ant šitų “claim papers”, 
kurias Socialės Apdraudos

tokių dokumentų. Tam 
tikslui tamstos gimimo 
metrikai, jeigu turi, arba 
bažnytinis rekordas tavo 
krikšto, arba šeimyniškos 
biblijos rekordas bus pri
imtas. Originalas tų doku
mentų nereikalaujamas. 
Galima pristatyti kopiją 

•tokio rekordo, ar nufoto-

grafuotą kopiją originalo. 
Jeigu negali pristatyti to
kį rekordą ar kopiją tokioj 
rekordo, Sočiai Security 
Board ofisas tau pasakys, 
ką reikės daryti įrodymui 

I metų.
Šeimos nariai, kurie pra

šo apdraudos turi irgi pris
tatyti reikalingas infor
macijas įrodyti giminystę 
su apdraustu darbininku. t

Socialės Apdraudos Bo
ardo ofisas, kur prašymas! 
paduotas perduos popie
ras “Bureau of Old-Age 
and Survivors Insurance”. 
Washingtone, kur bus pil-j 
nai išegzaminuotos. Jeigu j 
prašymas yra tinkamas po | 
įstatymu, bus užgirtas ir 
Socialės Apdraudos Boar
do pacertifikuotas išmokė
jimui. Popieros tada eis 
Jung. Valstybių Iždan, ku
ris išsiunčia Apdraudos če
kius.

Pastaba: Seno - amžiaus 
ir likusių našlaičių ap
draudos planas įnima tik 
darbininkus ir jų šeimas, 
kurie kvalifikuoti po siste
ma. Vieša Pagelba (Public 
Assistance), federalis - 
valstiškas planas, kuris 
teikia pašalpą neturtin
giems seniems, akliems ir 
vaikams yra kas kitas. Dėl 
informacijų apie Apdrau
dos Sistemą kreipkitės 
prie arčiausio Sočiai Secu
rity Board ofiso. Dėl in
formacijų apie viešą pa
šalpą kreipkitės prie ar
čiausios labdarybės rašti
nės. S.S.B.

gal. Ketina apsivesti su a- 
teiviu. Jeigu ji išteka už 
šito vyro, ar ji pames jos 
pilietybę ?

Atsakymas — Ne. Nuo 
rugsėjo mėn. 22 d., 1922 m. 
Amerikos pilietė, gimimu 
ar naturalizavimu, kuri 
išteka už ateivio nepameta 
jos pilietybę, tik jeigu for- 
mališkai ir savo noru atsi
žada.

Apsivedimo Stovis

I

Klausimas — 1913 m. aš 
sutikau savo dabartinę 
žmoną Europoj ir mes pra
dėjome drauge gyventi. 
Negalėjome apsivesti, nes 
jos vyras gyvena Rusijoj 
ir nuo jo neturėjo persi
skyrimo. Atvykom į Jung. 
Valstybes atskirais laivais 
ir pasportais 1914. Aš tada 
pasidaviau, kad nevedęs. 
Mes vėl pradėjom drauge 
gyventi ir dabar turime 
tris vaikus. Kada aš pra
šiau pirmų popierų 1913 
m. sakiau, kad vedęs žmo
gus. Ar man sunku bus 
gauti pilietybę, kad esu 
užsiregistravęs kaip ne
vedęs žmogus 1914 m. Ką 
galiu daryti ?

Atsakymas — Tamsta 
negalėsi tapti Amerikos 
piliečiu pakol nesutvarky
si savo naminį gyvenimą. 
Kadangi tavo žmona vis 
neturi persiskyrimo, tams
tos apsivedimas ne legalis. 
Jeigu dabar prašysi pilie
tybės tavo prašymą atsa
kys, priežastimi, kad gyve
ni su kito vyro žmona. Vi
sų pirma, legalizuok tavo 
apsivedimą. Tegul žmona 
kreipiasi prie teisingo ad
vokato išgavimui persis
kyrimo nuo jos pirmo vy
ro. FLIS.

< L? c
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lauja, moka duokles jai? 
Jei komunistai yra pat-

3

sirodo su savo specialybe!
Štai tie klausimai, ku

riuos iškėlė “Darbininko” 
bendrdarbis T.:

Jei komunistai yra pabi
jotai, kodėl Lietuvos ko
munistų partija yra susi-

vi- rišusi su komunistų inter- 
pa- nacionalu, kurio centras y-

Brooklyno lietuvių kata- mą ir komunistus. Lai pa- 
likų laikraštis “Amerika” 
rašo:

“Ir-buvę lietuviai, parda
vę Maskvai savo sąžinę, 
iabai susirūpinę. Patirta, 
kad šiomis dienomis 
Brooklvne iš savo laikraš
čio įstaigos išgabeno 
sus Rusijos valdovų
veikslus, norėdami pasiro- ra Maskva, ir kaip konsti- 
dvti, kad jie svetimybių tucijos skyrius 33 reika- 
nepri pažįsta”.

Lietuviai komunistai ži
no, kad Jung. Valstybių riotai, kodėl sveikina Sta-
teisingumo departmentas liną “pasaulinės revoliuci- 
gali pareikalauti, kad ko- jos vadą?”
munistų įstaigos užsire-l Jei komunistai yra pat- 
gistruotų, kaipo svetimų riotai, kodėl jie reikalauja, 
valstybių agentai. Išgabe- kad Lietuva būtų prijung- 
nę Lenino, Stalino ir kitų ta prie Rusijos? Kodėl Ru- 
komunizmo dievaičių pa- sijos komisarai tebesėdi 
veikslus, komunistai nori Kaune?
paslėpti savo darbus sveti-į 
mos valstybės naudai.

Bet teisingumo depart-! 
mentas žino, kad komunis
tas į vieną dieną nepersi- 
vertė ragožium. Komunis
tas gali užsidėti kataliko, 
socialisto ar kurio kito 
kaukę, bet jis vistiek lieka 
raudonas komunizmo ver
gas.

Klausimas — Ar teisybėj 
kad kuomet ateivis įgija 
Amerikos pilietybę, ją ne
galima nuo jo atimti tik 
jeigu jis nubaustas rimtu 
prasižengimu ?

Atsakymas — Ne teisy
bė. Pilietybės certifikatas 
gali būti panaikintas už 
prasižengimą, bet tas pra
sižengimas turi būti sąry-; 
šyje su naturalizavimu.

Pav. pilietybės certifika
tą negalima panaikinti, j 
jeigu naturalizuotas pilie
tis, po naturalizavimu, pa
pildė žmogžudystę, ir tt., 
bet jeigu rasta, kad jis da- 
vė neteisingas informaci-. 
jas sąryšyje su jo naturali
zavimu — pav. jeigu jis 
sakė, kad išgyvenęs Jung. 
Valstybėse penkis metus, 
kuomet ištikro tik keturis 

j — certifikatą galima pa- 
i naikinti.

Naturalizuotas pilietis, 
j kuris išsikraustė iš Jung. 
Valstybių ir gyvena sveti
moj šaly, neprisilaiko prie, 
jo prisiegos tapti nuolati
niu Jung. Valstybių pilie
čiu ir todėl gi laikoma, kad 
jis atidavė Amerikos pilie
tybę, bet negalima jo cer
tifikatą dėl tos priežasties 
panaikinti, kad nors jam 
Amerikos pasportas ir A- 

! merikos valdžios apsauga 
jam būnant užsienyje, yra 
atsakyta. Amerikos pilie
tis, gimimu ar naturaliza
vimu, pameta jo pilietybę 

į jeigu jis tampa naturali- 
zuotu kitoj šaly, arba jei
gu jis prislegia ištikimu- 

j mą kam kitam.

Komunistų Redaktorius 
Nepajėgia Atsakyti

Brooklyno lietuvių ko
munistų vergų laikraščio 
“L.” redaktorius A. B. ne
pajėgia atsakyti į klausi
mus, kuriuos iškėlė laik
raščio “Darbininko” ben
dradarbis T. Nesistebėki
me. Spėjame, kad A. B. y- 
ra tai Antanas Bimba, ku
ris Bostono apylinkėje va
žinėjo su ‘džiaugsmo’ pra
kalbomis, ir kurį, kaip ra
šė ‘K.’ korespondentas, su
pliekė argumentais papra
sti katalikai darbininkai 
Norwoode komunistų su
rengtose prakalbose.

Jeigu A. B. nepajėgė at
remti Norwoodo katalikų 
darbininkų argumentų, ir 
jų neatrėmęs turėjo pa
bėgti iš scenos, tai ką gali
ma norėti, kad jis atsaky
tų į T. klausimus komu
nistams. A. B. pacitavo 
vieną iš keturių klausimų 
ir su atsakymu “give up”.

Lietuvių spaudoje jau 
buvo žinių, kad Maskvos 
komisarai atsiuntė iš Kau
no komunistą žydelį, Rubi
ną Matusevičių redaguoti 
tą Brooklyno komunistų 
laikraštį. Jeigu A. B. ne
pajėgia atsakyti į klausi
mus, tai gal pagelbėtų Ru
binas, nes jis yra, jeigu 
Maskva jį delegavo, spe
cialistas apginti komuniz-

Kokį užtikrinimą komu
nistai gali duoti, kad Lie
tuva nebus nutautinta?

Mes užtikriname A. B. ir 
; visiems komunistams, kad 
; jūsų iškeltą klausimą atsa- 
j kyšime taip greit, kaip jūs 
jatsakysite į T. iškeltus 
' klausimus, ne vieną, bet 
visus keturius.

Beje, Brooklyno komu
nistų laikraščio redakto
riai turėtų persispausdinti 
iš “Darbininko”, o jeigu 
nenori iš “Darbininko”, 
tai iš knygos “Tautų Klau
simas ir Lietuviški Bolše
vikai” savo idealizuojamų 
vadų Angariečio ir Kapsu
ko pareiškimus tautybės ir 
patriotizmo klausimais. 
Jie labai aiškiai paneigia 
tautybę, o mūsiškiai Mas
kvos vergai vis dar savųjų 
akyse dedasi “lietuviais 
patriotais”. Nusimaukite 
kaukes ir pasisakykite kuo 
jūs tikrai esate. Jūs tuo 
pasitarnautumėte ir Mas
kvai ir saviems darbinin
kams. Jeigu Angarietis ir 
Kapsukas pasisakė atvi
rai, kad “tautos dabar nė
ra”, tai ir jums nėra; jeigu 

, Angarietis ir Kapsukas 
( juk jie yra jūsų žvaigž
dės) sako, kad “obalsį anie 
tautų apsisprendimo teisę 
turime pakeisti obalsiu a- 
pie visų kraštų proletaria
to apsisprendimą”, tai spė
jame, kad ir jūs iš “Lais
vės” pastogės ta patį nori
te pasakyti, o tik prisibijo
te savųjų, kad jie jūsų ne
pasmerktų. Ar taip A. B.?

Negali Gauti Apdraudos
Sulig Socialės Apdraudos 

Akto
9

Klausimas — Dirbau A- 
merikos šapose ir fabri
kuose Illinois valstybėj 
per suvirš 30 metų. Kelis 
kartus ketinau grįžti į Eu-| 
ropą ir todėl nebandžiau I 
tapti šios šalies piliečiu. 
Dabar esu 65 m. amžiaus 
ir negalėjau dirbti per pa
skutinius penkis metus. 
Mane užlaiko mano duktė, 
bet ji ir turi savo šeimą. Ar 
aš galiu gauti federalę ar

valstišką pensiją?
Atsakymas — Tamsta 

nedirbai nuo priėmimo So
cialės Apdraudos Akto ir 
todėl neapdraustas sulig 
federalio plano, ir negali 
reikalauti federalės ap
draudos.

j Nebūdamas Amerikos 
piliečiu, negali prašyti val- 
stiškos pensijos, kuri tam
stos valstybėj duodama tik 
piliečiams. Jeigu dar gana 
drūtas ar sveikas, gali iš
dirbti vieną metą ir pusę 
kokiame nors industriališ- 
kame darbe, uždirbdamas 
$50. kas tris mėnesius, ir

' taip būsi kvalifikuotas su- 
Į lig federaliu planu. Kada 
tik stosi prie darbo, pra
šyk Socialės Apdraudos 
sąskaitos numerio ir kor
telės. FLIS.

Charles Edison, Presi- 
dento Roosevelto kabineto 
laivyno sekretorius, kuris 
paskutiniu kartu pasako— 
“Farewell”, kai į jo vietą 
presidentas paskyrė respu
blikoną. Col. Frank Knox.
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MŪSŲ JAUNIMAS IR
MOŠŲ TĖVYNĖ LIETUVA!

Šiandien mus pasiekė iš Į 
anapus jūrių - marių — iš į 
tėvynės Lietuvos liūdna ži
nia, kad mūsų tautos par
sidavėliai - komunistai pa
sinaudoję smurto vykdy
tojų — Maskvos kacapų 
jėga, iškasė Lietuvos ne
priklausomybei duobę ir 
štai vienos savaitės komu
nistinis “liaudies seimas” 
oficialiai paskelbė, kad lai
dojama Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė — pra
šoma Maskvos priimti ir 
Lietuvą į savo grobonišką 
sąjungą. Nors Maskva ir 
neturėjo jokio reikalo, kad 
Lietuvos “liaudis” “prašy- 
tųsi”, nes sovietų Rusija 
ginklu užėmė visą Lietuvą 
ir apstojo rubežius, kad 
nei vienas šviesesnis Lie
tuvos pilietis negalėtų pa
sprukti. Ir taip apstoję ru
bežius, pripildę ginkluotų1______
raudonarmiečių miestus Netik viena tik raudona 
ir miestelius pravedė “Iiau- spalva, bet ir viena gaida, 
dies seimo” rinkimus.. vienas tonas. Kokia tai bū- 
Kandidatai į “liaudies sei
mą” buvo vien tik komu- , 
nistų partijos nariai. Prie į 
to, paskelbė prieš pat rin-i 
kimus, kad tie, kurie ne
balsuos, bus paskelbti vie
šais Maskvos priešais.

Lietuvos piliečiai ir nesu- . 
prato pačioje pradžioje, 
kokiu reikalu į Lietuvą tis... Mūsų jaunimas čia iš
tiek daug raudonarmiečių eivijoje turi tą laimę, kad 
prižygiavo net su 2000 jis yra laisvai paliktas la- 
tankų ir įvairiausios rūšies vintis ir siekti įvairiomis 
karo orlaivių ir visokių ki- kryptimis aukščiausio kul- 
tokių karo mašinų. Mane, įtūros laipsnio niekeno ne-

somybės, o štai pavergtos 
Į dvasios bolševikiški vergai 
parsidavė ir pražudė nepri
klausomo gyvenimo viltis.

Kas gi laukia Lietuvos 
patriotingo jaunimo? Tai 
ateities dalykas. Bet ir tos 
perspektyvos gana aiškios, 
nes yra žinoma kokis liki
mas sutiko SSSR jaunimą. 
SSSR jaunimas turi tik 
vieną gėlę žolynų daržely, 
būtent, raudonai žydinčią 
ir ją privalo laistyti, ir 
ugdyti, ar jiems tas patin
ka ar ne. Gi visų kitų ne
priklausomų tautų jauni
mas turi didelę laisvę, di
delį pasirinkimą įvairių 
spalvų gėlių ir jas gali sa- 

» , vo džiaugsmui augintis. 
Į Ištikrųjų didžiai kvailas 

dalykas užsidėti raudonus 
stiklus ant akių ir norėti, 
matyti, kad viskas būtų tik 
raudona — viena spalva.

' DARBtUiKkAS '

tų monotoniška muzika... 
Viskas tik komunistiška... 
Tai mūsų Tėvynės Lietu
vos jaunimui paliko toji 
raudonoji nuotaika...

Kas gi mums išeivijoje 
darytina. Tai yra, kas gi 
mūsų jaunimui siektina?.. 
Jaunimas juk tautos atei-
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riausybe po Maskvos eęzą-J 
minų (pavyzdžiui Merkys) kiekvieno 
skelbė per radio ir aiškino, 
kad tai viskas darosi Lie
tuvos savisaugai... Bet čia 
įvyko kas kitą. Maskvos 
komisarai tuojaus įsakė gų, nėra amžina, taigi ir 
prasišalinti senai tvarkai SSSR su savo groboniška 
ir sukūrė savąją - pereina
mąją (kerenskijadą) val-| 
džią, kuri ir pervedė “ofi-' 
daliai” Lietuvą po Mas
kvos globa. Taip tai ir su
laužė Maskva savo didžiai 
reklamuojamas Lietuvos- 
Maskvos savitarpio apsau
gos sutartis. Išeina, kad 
Maskvai didžiai pasitarna
vo Lietuvos komunistai, 
kurie buvo išrinkti į “liau
dies seimą” ir jie tik per 
vieną savaitę savo gyvavi
mo paprašė Maskvos “glo
bos” ir palaidojo Lietuvos 
bet kokią laisvę. Tai yra 
tautos išdavikai. Visos 
tautos principe ieško ir pašauktas atstatyti nepri
siekia laisvės ir nepriklau- klausomą Lietuvą ir bus

vokiečiais. Gi Lietuvos vy-. gali laisvai ir viešai reikš-• 
ti savo nuomonę, kas linkį 

visuomeninio 
klausimo pasiremiant šios 
šalies laisvės įstatymais. 
Kadangi nei viena valsty
bė, nors ir buvo jų galin-

• v
>

Degtinę veln’s išrado, 

Ji kiaulėm verčia mus, 

Kada nustoję žado 

Grįžtama į namus.

Susilpnėja sveikata, 
Pražūva pinigai 

Ir žemes kryžkelėje 

Paliekam ubagai.

Pilni barai, saliūnai 
Toki; kai aš ar tu, 

Aluje mirksta kūnai, 

Dalinamės vargu.

Stikliukas po stikliuko 

Ir šen ir ten ir čia, 

Galva jau apsisuko, 

Kišenė jau tuščia.

Vienas siurbia alutį, 

O kitas prie karčios, 

Nors bijosi truputį 
Velnių gaut nuo pačios.

Ir taip šiam margam sviete 

Bus degtinės, alaus. 

Kol bus iš ko mokėti, 
Kol giltine pagaus.

Jei tu bagočius būsi, 

Tai gersi konjakus 

Iki truput pablūsi 

Ir liksi peršnekus.

Jei tu paprastas žmogelis 

Tas juk nekenks nei kiek: 

Pigiosios iki valiai 
Ir gersi ją vistiek.

Ar tai alus, konjakas. 

Ar dar kažką gersi, 

Visi tą pat. sako: 
Nuo jų kvailiu liksi.

Ir Jonas ein patraukti, 

Stojas sau į eiles 

Ir nereiks ilgai laukti 

Kol visai nusiles.

Kad močia nematytų, 

Jisai kymiai tylės 

Nors ir ant kito ryto 

Smarkiai galva skaudės.
Taip šventės ir progelės 

Vis pasitaiko jam, 

Alaus juk iki valiai

Tai snaust, drauguži, kam? 

Žmogus jis apsišveitęs 

Ir ponu bus tuojau, 

Juk geria net mergaitės. 
Tai ko liūst pagaliau!

7.

ATEITIES PERSPEKTYVOS

Užteks apdainuoti (gyvenimą) 
Gyvenimą prastą

Ir štai stengsiuos duoti 

Skirtingą jau raštą.

Kelias pranašystės 

Bandau pranašauti 

Ir lauruos jaunystės 

Gyvenimą krauti.

Tokiu tu paliksi, 

Su kuo susidėsi, 

Tą patį sutiksi 

Ką ankščiau padėsi.
Ką klasėj išmoksi, 

Tą vėliau žinosi, 
Jei laiką prašoksi 

Jo nesužvėjosi.

Prabėgs keli metai, 
Kai suolų netrinsim, 

Išbliursim kaip batai, 

Pilvus užauginsim.

Likt neapsivedus —

Tai laimes negauti: 

Jaunystę praradus, 
Tektų senberniauti.

Likimas nekartus! 
Bus Jon’s biznio bosas 

Ir aluje vartysis, 

Lyg upėj karosas.

Mat ūpui atlyžus, 
Išgėrus “bokalą”, ' 

Vėlai namon grįžus 

Žmona kels skandalą. 
Ir dienai prabėgus, 

Daina vėl kartosis, 

O Jonui per miegus 

Jaunystė sapnuosis.
Prabėgę meteliai! 

Jūs nebesugrište, 
Bus juoko lig valiai, 
Atminus jaunystę, 

lt jauno studento 

Biznierium palikęs 

Nei nepasijusi 

Išdrūtęs, nuplikęs.
Tik artinsis dulkės 

Iš kurių tu kilęs 

Ir jausis lyg mulkis 

Jaunystėj pražilęs. 

Gyvenimo galas... 
Jaunystė praūžė! 

Poemos finalas, 

Sudievu drauguži...
ALG. VARGAS.

LEONAS ŠEINAS.

IŠ ČIGONĖLIO DIENORAŠČIO

Kada Ann Sheridan, filminio pasaulio narė išėjo 
žaisti bolės žaidimą ir pilna jaunystės ūpo sekė bolės 
kryptį, tuomet jos kupino džiaugsmo išraišką pasekė 
fotografas ir jos vaizdą nusavino.

politika nėra amžina. Ateis 
laikas, kad subyrės, kaip 

| subyrėjo caristinė Rusi
ja. Tiesa mūsų Lietuva 
bus apželdinta raudonojo 
smurto spaugais. Ji bus reikalingos didelės pajė- 
nukamuota ir jos dvasia gos įvairiose srityse, todėl 
bus liguista. Jai reikės y- ir šaukia pareiga, kad išei- save, 
patingos moralinės ir me- vijos lietuvių

i

I

( (Tęsinys)
Ir keista — nuo to karto 

aš dar daugiau pradėjau 
pykti ant savęs, ant žmo- 

; nių, ant viso pasaulio. Aš 
’ visą dieną nepareidavau 
i namo, o slankiodavau po 
! miestą, dažniausiai netoli 
i Lilės namų. Matydamas 
; ją, aš viską užmiršdavau, 
net tai, kad jau seniai val
giau ar gėriau — ji man 
pasidarė viskas!..

Kartą aš ėjau pro jos so-
i dą, ir ji mane pakvietė pa- 
j dėti jai obuolių nurinkti. 
> Mes rinkom juos visą po- 
' pietį. Mes šnekėjom, juo
ką vom, aš pasakojau apie 

apie savo sunkiai 
jaunimas dirbančius tėvus, o jai tai j 

džiaginės ir prie to laisvos rengtųsi prie ano didelio viskas buvo svetima, įdo- 
mu. Ji sakė dar niekad ne
buvusi čigonų kvartale — 
jai tėvelis ten uždraudęs 
eiti. Ilgai aš tada viešėjau 
jos sode, gėrėdamasis ja, 
jos gerumu, jos šviesiom, ' 
kaip rugiagėlės, akutėm. 
Nuo to karto dažnai mes 
susitikdavom, nors man • 
iki jos namų tolokai būda-

kultūros pajėgų. Jai reikės Lietuvos valstybės atsta- 
į naujų jaunų,
vadų, kurie ją vestų prie 
nepriklausomybės ir prie 
naujo nepriklausomo gy- j 
venimo... Taigi turint min-Į 
tyj, kad mūsų jaunimas, 
šios ir vėlesnės kartos bus

energingų tymo darbo. Reikia reng
tis su lietuviška dvasia ir 
kur kam patogiau, o ypač 
per lietuvių organizacijas, 
per įvairias lietuvių įstai
gas, mokyklas ir tt. Reikia 
siekti, kad Lietuva atgim
tų laisva ir nepriklausoma.

J. K-pa.

I

Vaizde matome futbolo žaidikus praktikuojančius nežiūrint, kad ir pavasaris juos užklupo.

vo eiti. Ir, grįždamas į savo 
rūsį, aš visuomet būdavau 
piktas, nepatenkintas. Aš 
pradėdavau Dievo prašyti, 
kad atsivertų prieš mane 
žemė, kad aš nieko dau
giau nematyčiau, nes vi
siems, kad ir gerajai Lilei,, 
buvau toks svetimas, sve-1 
timas!... Ji mane išmokė 
geriau skaityti, duodavo 
knygų su dideliais paveik-

Įslais namo parsinešti. O, 
gražios jūs, vaikystės die
nos! Taip, jos buvo vaikiš
kos, bet aš toli gražu ne
buvau vaikas. Aš buvau 
pagedęs vaikas, per anks
ti subrendęs, per anksti 
viską žinąs, prisižiūrėjęs. 
Argi aš galėjau dėl to bū
ti kaltas?

Ir taip slinko dienos. Pa
sidarė šalta, aš Lilę retai 
tesutikdavau, o be jos bū
davau , paniuręs, piktas. Ir 
kartą aš padariau kvailą 
šposą: man užėjo mintis j 
nueit pas tą šviesiaplaukę 
mergytę. Atsimenu — po’ 
kojomis maišėsi daugybė 
pageltusių lapų, vėjas kau- 

i kė, o mūsų rūsy buvo bai
siai šalta. Tėvai dar nebu
vo grįžę iš darbo, kai aš 
palengva traukiau Lilės 
namų link. Aš nenorėjau, 
aš bijojau tų šviesių kam
barių, bet vis dėlto pa
skambinau prie jos durų. 
Tarnaitė jas atidarė, pa-

■ klausė, ko man reikia ir 
kažkokiam ponui sušuko:
— Čia kažkoks čigoniu

kas Lilės ieško.
Ne, to niekad aš nepa

miršiu, kaip Lilės tėvas, 
pažiūrėjęs į mane, paklau
sė:

— Lilės? O ko gero?..
— Aš, aš, no-o-o-rėjau... 

pas... pas panelę Lilę, ji 
man knygučių su paveiks
lėliais Žade jo...

Ponas suraukė antakius.
— Lilė jokių knygučių 

neturi ir jos namie nėra!
Aš išėjau iš tų namų, 

kaip šuo paklydėlis.

V •

I

Nuo to karto jos dau
giau nebemačiau. Ir dabar, 
po dvidešimties metų, va
žiuodamas iš vieno mieste
lio į kitą su savo draugais,; 
aš dar aiškiai viską prisi-1 
menu. Prisimenu ir tai,' 
kaip vėl kas vakarą eida
vau į senusius apkasus ir 
svajodavau, svajodavau a- 
pie Lilę, turtingus, gražiai 
apsirengusius žmones.

Niekad nesišypsodavau, 
o miške, rinkdamas žabus, 
dažnai atsisėsdavau ir nie
ko, nieko negalvodavau. 
Taip vieną kartą smarkiai 
persisaldžiau ir susirgau.i 
Neatsimenu, kaip ilgai ta
da sirgau, bet tik žinau, 
kad netrukus po mano li
gos mirė sunkiai sirgusi 
motina, o tėvas mane ati
davė su kitais čigoniukais 
į taborą, kur išmokau šok
ti, dainuoti, būti linksmas.

Ir dabar aš žiūriu į ug- 
I nies liepsnas, matau savo 
j linksmus draugus, prie 
kurių buvau verčiamas 
priprasti ir pripratau. Aš 
juos pamilau, pamilau tas 
rudas, karštas čigonaites, 
taip gražiai mokančias 
dainuoti ir šokti.

Laikas bėga. Ir aš daž
nai, lyg sapne, prisimenu 
tą gerą Lilę, tokią tolimą 
tolimą, rodos, nė gerai jos 
jaunučių veido bruožų ne
atsimenu, bet tik žinau, 
tikrai žinau, kad anose 
vaikystės dienose mylėjau 
gražų vaiką

I 
i

baltą Lilę!

Riskit Bačkelę
(Reer Barre I Polka lietuviškai) 

Tam daržely, tam daržely 

Tiktai meilės veidai žydi, 

Ten linksmumas pakol žydi. 

Nieks viens kitam nepavydi — 

Visi juokias, visi šypsos, 

Ten visi vargai sustoja — 

Iš bačkelės džiaugsmą 

Mes geriame gardžiai, 

Kada dainos ore tik suskamba. 

Tada širdyje mūs palengvėja 

Visi užtraukiami tra-la-la.

\

Linksma graži ta mūs daina.

CHORAS ,

Riskit bačkelę.

Turėsim bačką juokų.

Riskit bačkelę.

Mes neturėsim vargų.

Užtraukit tra-la-la

Mūs dainelė linksma.

Dabar laik’s rišt bačkelę

Mes visi jau čia.

(pakartoti)

Vertė J. ŠAKOČIUS

KAS - KUR?
Naujos Anglijos Lietuvių Ka

talikų Parapijų Chorų Sąjunga 
turėjo savo išvažiavimą, šešta- 

: dienį, liepos 20, š. m., Maironio 
i parke, Worcester, Mass. Į šį iš
važiavimą išvyko ir gausus Šv. 
Petro liet. par. choras. Teko pa
matyti ypatingai gražiai nusi- 

į teikusius, pilnus entuziazmo ir 
kupinus energingos jaunystės 

I ir džiaugsmo tarp kitų ir man 
Į pažįstamus šiuos choristus: — 
Į pp. Ona ir Marijona Sinkevičiū
tė, Alena Narinkaitė, Alena Ta- 

' ruškaitė, Albertas Čiurlionis, 
'Albertas Kleponis (jo širdelė 
klajoja kaž-kur po Hyde park), 

j ir daug kitų, kurių mano akis 
nespėjo sugriebti, kai jie skrido

Worcesterį. Akis.J

I

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE
(In the shaaovvs of the secrets)

Nugirsta, kad pp. Ona ir Ma
rijona Sinkevičiūtės ir Alena 
Narinkaitė ateinantį šeštadienį, 
liepos 27, š. m. išvyksta savai
tei atostogų į Main valstybę. Į- 
domu, kas bus jų palydovai?

Ausis.

įdomu, ar panelė Nelle G. už
baigė savo vairavimo pamokas? 
Kai kas teiraujasi, kas buvo jos 
vairuoti automobilį mokytojas? 
Taipgi sakoma, kad kas ten su
žibėjo ant baltųjų... ką viskas 
reiškia? Atspėkite! Nosis.

Būtų gražu, kad panelė Fran- 
ces K. pagreitintų savo laukia
mąją ir išsvajotą laimės dieną... 
Mes galėtume apiberti, kad ir 
žirniais... Širdis.
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Į Kokią Jėgą Atsidauš Vokiečiai Puldami Angliją
Britų ūkis, kariuomenė, laivynas ir aviacija

Ne vieną kartą iš aukštų 
Vokietijos pareigūnų gir
dėjome, kad Anglija — 
mirtinas Vokietijos prie
šas. Prieš Angliją net žy
miai aštriau pasisakoma, 
kaip prieš Prancūziją, vo
kiečiai aiškiai šakosi — 
Anglijos galybė su šiuo 
karu būsianti sunaikinta. 
Kokia gi ta Anglijos galy
bė?
Imperija su $16 milijonų 

gyventoj ų
patys vokiečiai skelbia, 

kad Anglija su visomis sa
vo kolonijomis turi 516 
milijonų gyventojų. Taigi 
išeina, kad beveik kas ket
virtas Žemės gyventojas 
yra Anglijos ar, kaip jos 
imperija pilniau vadina, 
Didžiosios Britanijos val
dinys. Europoje Anglija 
turi 47 mil. gyventojų, A- 
zijoje, — 390 milijonų, A- 
frikoje — su Egiptu iš vi
so 70 milijonų, o dar yra 
Anglijos pavaldinių Ame
rikoje ir Australijoje. Ka
dangi karas labai kliudo 
susisiekimą su užjūriu, tai 
šiuo metu visas anglų jė
gos centras yra pačios An
glijos salose. Apie jas mes 
čia daugiau ir kalbėsime. 
Anglijoje su Valija, Škoti
joje ir Šiaurės Airijoje 
(pietų Airija beveik nepri
klausoma) yra vyrų tarp 
15 ir 65 metų išviso apie 16 
milijonų. Ariamos žemės 
— 5.213.000 ha, (Prancū
zijoje žymiai daugiau: 21. 
134.000 hekt.). Arklių lai
ko kiek daugiau kaip mili
joną, galvijų apie 4 milijo
nus. Jau Lietuva ir tai gal
vijų laiko daugiau kaip mi
lijoną, už tat suprantama, 
kad anglams trūksta mais
to produktų. Todėl Angli
jos pramonė labai išplėsta. 
Akmens anglių Didžioji 
Britanija per metus iška
sa net apie 231.000.000 to
nų. Geležies per metus 
gauna apie 7.000.000 tonų, 
o plieno net daugiau kaip 
10.000.000 tonų (atminki
me, kad tonas 1.000 kilo
gramų). Savo vario D. Bri
tanija . gauna 5 — 20 mil. 
tonų, Britų Indijoje sidab
ro per metus randama arti 
200 tonų, o Britų valdžioje 
esančioj Australijoje — 
daugiau kaip 350 tonų. 
Britų Indijoje net aukso 
randama per metus apie 
10 tonų, o Australijoje net 
2 tonai aukso. Nors t>. Bri
tanija turi nemažai turtų 
pas save ir turi gerai iš
plėstą pramonę, tačiau 
prekių daugiau įsiveža ne
gu išveža. Pvz., paskuti
niais metais prieš šį karą 
(1938 m.) D. Britanija 
pardavė prekių už 471 mi
lijoną svarų sterlingų, o 
pirkosi už 859 mil. svarų 
sterlingų. Reikia manyti,

kad šie nuostoliai iš dalies 
papildomi gyvų pinigų 
siuntomis iš kolonijų. Savo 
valst. banke Didž. Britani
ja prieš karą turėjo aukso 
326.400.000 sv. sterlingų, 
bet turėjo ir skolų. Didž. 
Britanijos vidaus ir užsie
nio skolos 1938 m. siekė 
8.19.000.000 svarų sterlin
gų.

Kare labai svarbu turėti 
gerą susisiekimą. Garve
žių D. Britanija turi arti 
20.000, vagonų apie 700. 
000. Automobilių ir sunk
vežimių apie 2.500.000. 
(Žymiai daugiau už Vokie
tiją).

Taigi apskritai, nors An
glija turtingas kraštas, 
bet jai stinga maisto ir ža
liavų. Žinoma, tų dalykų 
gali dasipirkti, bet netaip 
lengva dabar prekes atsi
gabenti. Be to, po Didžio
jo karo Anglija nerangiai 
mokėjo savo skolas, todėl 
dabar Anglijai daugelis 
valstybių tesutinka par
duoti tik už grynus pini
gus.
Anglijos Karinė Galybė
Nors, kaip pirma matė

me, visa D. Britanijos im
perija turi daugiau kaip 
500 milijonų gyventojų, 
tačiau kai kurios Anglijos 
globoje esančios valsty
bės turi teisę pačios apsi
spręsti, ar jos stos karan 
drauge su Anglija, ar ne. 
Tokiais kraštais yra Airi
ja, Kanada, Pietų Afrikos 
unija, Australija ir Naujo
ji Zelandija. Iš jų tik viena 
Airija atsisakė stoti į karą.
pačios An£l'j°s Kariuo

menė Jr Ginkiai
Būdama salose Anglija 

vis jautėsi gana saugiai, 
todėl neturėjo nė privalo
mos karo tarnybos. Ją įve
dė tik 1939 m. pavasarį. 
Ankščiau britų armija su
sidėjo iš savanorių. Tie sa
vanoriai
kami, tai jie daugelis ir pa
silikdavo visam laikui, su
darydami vadinamąją re
guliariąją armiją, gi kiti 
stodavo kariuomenėn tik 
keletui mėnesių, kad gau
tų pagrindinesnį karinį iš
silavinimą. Šitie kareiviai 
sudaro vadin. teritorinę 
armiją. Prieš pat karą an
glai turėjo 232.000 regulia
rios armijos, tačiau iš jos 
tik 140.000 buvo tėvynėje, 
o kita kolonijose. Regulia
rioji armija turėjo dar 190. 
000 paruoštų atsarginių, 
taip, kad karo metu jos 
skaičius siekia 230.000.

Teritorialinė armija 1939 
m. pradžioje turėjo 200.000 
vyrų. Tačiau jos skaičių 
anglai lengvai galėjo dar 
padvigubinti. Ši armija 
buvo suskirstyta prieš ka
rą į vieną šarvuočių divizi-

5DARBININKAS

PSelig Apylinkių Įžymybės

Pikelių miestelis yra pa
čiame Latvijos pasienyje. 
Buvo laikai, kai per jį ėjo 
labai gyvas prekių gabe
nimas. Tada miestelis au
go, plėtėsi. Dabar gi, pre
kių transportui nukrypus 
kitu keliu, vietoje pajustas 
judėjimo sumažėjimas. 
Šiuo metu prekės gabena
mos geležinkeliu per Lūšę 
ir Mažeikius. Vis dėlto 
miestelis liko odų ir kailių 
apdirbimo centru. Iš pla
čios apylinkės su vežamos, 
odos, ypač kailiai, vietos 
dirbtuvėms išdirbti. Pas
taruoju metu baigta sta
tyti viena didelė odų ir kai- 

' lių apdirbimo įmonė. Šios 
įmonės pastatai įrengti 
moderniškai, pagal pasku
tinius technikos ir veteri- 

1 narijos mokslo reikalavi
mus.

ją, 3 motorizuotas ir 9 ki
tokias divizijas.

Karo pradžioje britų ka
ro laivyną sudarė 15 di
džiųjų karo laivų, 8 lėktuv
nešiai, 70 kreiserių, apie 
200 laivų naikintojų, 70 po
vandeninių laivų. Visi šie 
kovos vienetai buvo sugru
puoti į du didžiuosius lai
vynus: Anglijos pakran
čių ir, antrą, Viduržemio 
jūros.

Dalis tų laivų jau vokie
čių nuskandinta, bet yra 
dirbamų ir naujų. Reikia 
dar pažymėti, kad prie lai
vyno karo pradžioje buvo 
220 lėktuvų. Dalis jų buvo 
ant lėktunešių, o dalis (po 

■3 ir po 4) ant didesnių ka- 
• ro laivų. Karo metui anglų 
i buvo numatyta prie laivy- 
■ no priskirti 500 lėktuvų. 
Jei seniau anglai stengėsi 
turėti stiprų laivyną, tai 
per porą paskutiniųjų me
tų jie itin užgulė stiprinti 
aviaciją. Palyginamai 1939 
ir 1940 m. ginklavimosi 
plane aviacijai buvo skirta 
205 mil. svarų sterlingų, 
taigi gerokai daugiau ne
gu laivynui (161 sv. sterl.) 
ir negu armijos motoriza- 
vimui (149 mil. sv. sterl.). 
Taip, kad jau 1939 m. va
sarą anglų kovos lėktuvų 
skaičius siekė apie 2.300. 
Tas skaičius greit turėjo 
pašokti iki 3.400. Aviacijo
je anglai taikos metu turė
jo 150.000 žmonių, dabar 
tas skaičius bus žymiai pa
didėjęs.

Priešlėktuvinės apsau
gos anglai prieš karą turė
jo 5 divizijas, viso sieku
sias apie 120.000 vyrų. 
Kiekviena divizija turėjo 
40 baterijų su atatinkamo
mis dalimis lėktuvų stebė
tojų, pranešėjų, prožekto
rių.

' <• - • ■. j

Anglijos Kolonijų Jr 
Globojamųjų Valstybių 

Armijos
Jos nėra didelės.

Pietų Afrikos unija turi 
tik keletą tūkstančių savo 
kariuomenės. Kanada savo 
kariuomenėj ir milicijoje 
taikos metu teturėjo apie 
55 tūkstančius vyrų. Lėk
tuvų apie 200. Australijoje 

j dar ir šių metų pradžioje 
nebuvo privalomos karo 
tarnybos. Karo metui Aus
tralija buvo numačiusi pa
statyti 70.000 karių. Lėk
tuvų, tik keletą šimtų. 
Naujosios Zelandijos ka
riuomenė taip pat nedide
lė, čia irgi nebuvo visuoti
nės karo prievoles. Lėktu
vų šis kraštas turi apie 
100. Britų Indijos taikos 
kariuomenė siekė 220.000 
vyrų. Karo metu paruoštų 
kareivių apie 370.000. Lai
vynas beveik lygus nuliui, 
o šio didelio krašto aviaci
ja susideda tik iš poros 
šimtų lėktuvų.

Egipte visuotinė karo 
prievolė įvesta tik 1936 m., 
taigi didelių kariuomenės 
rezervų nesudaryta. Egip
to taikos meto kariuomenė 
siekia apie 30,000, o karo 
metu apie 40.000.

Reikia pažymėti dar, kad 
Anglijai reikia įsivežti 
benziną, kai tuo tarpu Vo
kietija savo benzino per 
metus jau gauna apie 1 
milijoną tonų, be to, dar 
dirbtiniu būdu pasigamina 
medžiagos motorams va-

I

i

Sto-
Ventos upės 
statyta XVII 
ir iki šiol dar 
nors gamtos

neblogai apmo-

Lietuvių Diena Nukelta j

Pvz.,

Mrs. Alyce T. Walker iš San Francisco. Ji yra grū
dų inspektorius. Ir šiame vaizde matome, kuomet ji 
sveria grūdus, San Francisco, Field Crops ofise.

kur siekia net 1,5 metro. 
Reikėtų patyrinėti, ar ir 
šiapus sienos, tai yra Lie
tuvos teritorijoje, Pikelių 
apylinkės laukuose nėra 
tų anglies klodų tęsinio.

Pikelių apylinkėje, dau
giau negu kitose Mažeikių 
apskr. vietose, yra kalnų 
kalnelių ir miškų. Griežės 
kaimo laukuose yra seno
vės piliakalnių ir labai se
na kalvinų bažnyčia, 
vinti ant 
kranto. Ji 
šimtmetyje 
tebestovi,
veiksnių gerokai apnaikin
ta.

Apylinkės kaimų ūkinin
kai sumaniai ūkininkauja, 
neatsilieka nuo kaimynų 
latvių, o kai kuriose srity
se net juos ir pralenkė. 
Pvz., Buciškių dvaro slė
niuose, kurių yra apie 200 
ha ploto, Svirtūnas įrengė 
tvenkinius žuvims auginti, 
kurios čia labai gerai vei
siasi. Daugiausia augina
mi karpiai.

Žuvų sezoninio gaudymo 
metu Svirtūnas karpius 
parduoda vietos rinkai ir 
veža į Kauną bei kitus to
limesnius miestus. Kai ku
rie kiti šios apylinkės ūki
ninkai yra tapę stambiais 
pramonininkais.

Toliau Hitleris savo ne-, 
pakeičiamame testamente 
skelbia — Vokietija turi 
plėstis ne į kolonijas, o čia 
'pat Europoje. Ateities vo
kiškosioms kartoms šimt
mečiams turi būti užtik
rinti pakankami žemės 
plotai. Jei reikėtų— to sie
kiant nesigailėti nė kraujo 
aukos, (pusi. 754—755).

Taigi Hitlerio planai aiš
kūs — Europoje, prie Vo
kietijos sienų negali būti 

i jokios kitos didesnės galy
bės — tik Vokietija, kad 
šimtmečiams vokiečių tau- * ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■ 
A A A A A A A A A A A A. A

ryti.
Suprantama, kad tikrąjį 

kariuomenės skaičių ir ap
siginklavimą nelengva su
sekti. Tos srities duome
nis čia imame iš naujos 
šiemet Berlyne pasirodžiu
sios knygos “Die Macht- 
mittel dės Britisches Rei- 
ches” (Britų pajėgos), pa
rašytos generolo H. Schae- 
ferio. Jei jau patys vokie
čiai skelbia tokius duome
nis, tai reikia manyti, kad 
britų pajėgos gali būti net 
žymiai didesnės, nes pa
prastai nelinkstama didin
ti, išpūsti priešo pajėgu
mą. Anglija supranta, kad 
šis karas — žūtbūtinis. Ji 
mokės sutraukti visus sa- 
vo gausius išteklius ir A 
spirtis iki paskutiniųjų. 
Vokiečiai irgi žino, kad ko
va sunki, bet jie skelbiasi 
tikį savo laimėjimu. Pagy
vensim, pamatysim kuo 
tos didžiosios tautų sker
dynės baigsis.
Kokie Vokietijos Ateities 

pianai guropoje
Karas siautėja visu smar

kumu. Kuo jis baigsis? At
sakymas į šį klausimą 
daug priklauso nuo to — 
ko siekia Vokietija. Fak
tas, kad iki šiol vokiečių 
pastangas lydėjo pasiseki
mai, faktas, kad vokiečiai 
viename plote turi apie 80 
milijonų tautiečių ir dar 
daugelį milijonų kitatau
čių savo valdžioje, — šie 
faktai mums sako, kad
Vokietijos reikšmė busi
mosios Europos kūrime 

yra didesnė, negu iki šiol 
manėme.

Kuria gi kryptimi Vokieti
ja pasineš, spėlioti nebe
reikia, apie tą labai aiškiai 
yra pasisakęs vokiečių 
tautos ir valstybės vadas 
Hitleris. Savo programinė
je knygoje “Mein Kampf” 
(— Mano kova), net prieš 
pat karą 1938 m. pasiro
džiusiame leidiny, Hitleris 
skelbia neatmainomą poli
tinį testamentą vokiečių 
tautai, jos veikimui:
— Niekados nepakęskite, 

kad Europos žemyne susi
kurtų dvi galybės. Kiek
viename bandyme prie Vo
kietijos sienų suorgani
zuoti kitą karinę galybę, 
nors tai būtų tik sukūri
mas valstybės, galinčios 
išaugti į karinę galybę, 
kiekviename tokiame ban
dyme įžvelkite pasikėsini
mą pulti (Angriff) Vokie
tiją ir tame jauskite ne tik 
teisę, bet ir pareigą su
kliudyti tokios valstybės 
atsiradimą, ar ją sutriuš
kinti, jei ji jau būtų atsi
radusi. To siekiant, jei bus 
reikalas, nevenkite panau
doti nė ginklo jėgos”.

Pikeliai gali dar ir pagar
sėti. Mat, šalia miestelio, 
prie Geniočių km., netoli 

1 nuo sienos Latvijoje yra 
surasti akmens anglies 
klodai, kurie užima apie 
330 ha žemės plotą. Ang
lies klodai yra negiliai, vie
tomis apie 1 m. nuo žemės 
paviršiaus. Jų storis kai

v •

tai būtų garantuota erdvė 
ir saugumas.

K. J. Prunskas—‘M.L.’

Specialis Modelis KC6 '

,ss;r p h i l c o
CONSERVADOR
ELEKTRIKINJ ŠALDYTUVĄ

6.2 pėdų įtalpos
' SPECIALIS MODELIS KC6

CONSERVADOR y- 
ra labai gražiai pada
rytas ir turi vėliausius 
patobulinimus. Šis šal
dytuvas, kuris paro
dytas šiame paveiksle 
parsiduodavo po $189. 
95, bet dabar nerybo- 
tam ir trumpam lai
kui kainos yra suma
žintos iki $119.95. Tai
gi dabar geriausias 
laikas nusipirkti gero
mis sąlygomis gerą, e- 
konomišką CONSER
VADOR.
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Naujosios Anglijos tradicinė LIETUVIŲ DIENA 
ir Dainų Šventė turėjo įvykti LIEPOS 4 d., Marianapo- 
lio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Kadangi prieš 
liepos 4 d. naktį ir beveik iki pietų smarkiai lijo, iš tos 
priežasties Lietuvių Dienos rengimo komisija nutarė 
LIETUVIŲ DIENĄ rengti fcUGPIŪČIO - August 11 d., 

. Kolegijos parke, Thompson, Conn. Taigi, prašome vi
sų Naujosios Anglijos lietuvių ruoštis į tradicinę Lie
tuvių Dieną.

Šis Conservador tu
ri sekančius patobuli
nimus: (Patentuotas 
sandėlis duryse) extra 
didelis... Porcelininis 
daržovėms aruodas... 
Didelis kristalinis sti
klas apdengti tacai. 
Dvilypė lentyna sudė
ti dideliems dalykams.
Termometras, galima matyti neatidarius pagrindinio maistui sudėti 
kompartmento... Labai parankus temperatūros reguliavimas... Viduje 
šaldytuvo yra lemputė, kuri automatiškai užsidega. Didelis porcelininis 
evaporatorius su automatiškomis durimis, kurios tikrai gražiai padary
tos... Viršus labai gražiai nubaigtas ir stiprus, kuris tvers per daugelį 
metų... Vidus porcelininis, kuris nebijo acido ir kitų rūkščių. CONSER
VADOR yra dviejų tonų stiprumo, labai patrauklus, specialiai nudailin
tas. Specialiai pritaikintos durų rankelės ir suderintos jų spalvos... Turi 
dvigubą durų atidarymą... Labai puikiai insoluotas su Balsam vilnomis... 
Spring Floated Hermetically Sealed Unit su galinga pajėga, su automa
tišku overload motor protektorium.

I

j* • _____ 2w * • ’

Union Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
I

i
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Marianapoly, Thompson, Conn.
Sekmadienį
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Mūsų Išeivijos Sostinė-Marianapolio Kolegija, Thompson, Ct.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WATERBURY, CONN
Užgesus mūsų tautos laisvės 

žibintams, jos vaikams, patekus 
po naujais vergijos klodais, 
šviesaus proto tautos vaikai 
šoko vėl į darbą vaduoti savo 
brolius bei seses. Kun. J. Valan- 
tiejaus ir komp. A. Aleksio ini
ciatyvomis buvo sušauktas la
bai skubiai susirinkimas visų 
lietuvių, prijaučiančių savo tau
tos dabartinį sunkų likimą, šių 
metų liepos 12 dieną. Valdybą 
sudarė šie: komp. Aleksandras 
Aleksis.pirm.; sekretorius — 
kun. E. Gradeskis, vice-pirm.— 
ponia Janušaitienė.

Rezoliucijų komisiją sudarė 
su minėtais asmenimis dar šie: 
p. A. Kateiva, kun. Dr. Bružas, 
kun. B. Gauronskas, kun. Čiaba- 
torius ir J. Raugalis.

Trumpai pasitarus, rezoliuci
jos buvo priimtos ir tuojau pa
siųstos valstybės sekretoriui, 
ponui Cordell Hull, senatoriui 
Pittman, kaip pirmininkui of 
the Senate Foreign Relation 
Committee. Viso buvo pasiųsta

»
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Lietuvių Dienos entuziasmas Marianapolio Parke.

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

pamaldomis, kurias laikys JO EKSC. VYSKUPAS PETRAS P. BU- 
ČYS. Iš Hardford, Conn. atskris savo lėktuvu p. T. MATUSEVIČIUS, 
ir kurie Lietuvių Dienos svečiai norės paskraidyti padangėse-turės pro
gų tai padaryti. Bus mėgėjų valanda, žaidimai, sportas, šokiai. Gros 
puikus orkestras. Lytų ar snigtų, Lietuvių Diena įvyks. Įžanga tik 25c.

•

Visus Nunširdžiai Kviečia RENGĖJAI

✓

dėti, prašome įsigyti bilietus iš 
anksto. Tuo reikalu kreipkitės Į 
prie Kazio Žadeikio gyvenančio 
2619 E. Ontario St., Philadel-, 
phia, Pa.

jinga padėtis. Daug važiuoja 
automobilių ir labai greitai, nes 
naujas ir geras kelias. Pėsti
ninkas turi didelį keblumą, 
kuomet reikia pereiti į kitą pu
sę kelio. Tenka palaukti nemaža 
laiko kol jie gali pereiti. Rodos, 
kad ant Main gatvės miestas 
turėtų įtaisyti “stop - lights”, 
nes toje apylinkėje gyvena daug 
žmonių. Lauksime, nes dabar y- 
ra laikas tą padaryti, o ne kada 

i jau vienas ar daugiau žmonių 
sulauks ten savo mirties.

18 rezoliucijų nuo kiekvienos 
organizacijos kuopos. Taipgi 
buvo pagaminta laiškai Con- 
neetieut valstybės viršininkui 
Raymond E. Baldwin, Waterbu- 
ry’s mieste mayorui ponui Vin- 
cent Scully ir vietiniams anglų 
kalba einantiems laikraščiams.

Susirinkimas buvo baigtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
bet kova išlaisvinti tautą vėl 
užvirė kiekvieno sąmoningo lie
tuvio krūtinėje. J.

Nepiliečių Registracija

R.

WESTFIELD, MASS I į

ĮiGreiti Automobilistai
Policija gavo daug skundų, 

kad automobilistai per greit 
vairuoja miesto ribose. Polici
jos galva Allen H. Smith sako, 
kad turi sustoti. Sekančios gat
vės bus ypatingai prižiūrimos 
policijos — Main, Court, Broad. 
Franklin. Elm, ir North Elm. I- 
ki šiol, šįmet mieste nebuvo 
sunkių nelaimių su automobi
liais ir policija labai pageidau
ja, kad tai būtų ir toliau.

Main gatvės yra labai pavo-

Žodis L Vyčių Naujosios 
Anglijos Apskričiui

Antradienį, liepos 23 d., įvyk
sta mūsų Apskrities gegužinės 
rengėjų ir, išrinktų gegužinės 
darbininkų, bei apskrities val
dybos, labai svarbus ir paskuti
nis gegužinės klausimu susirin
kimas. 8 vai. vak. šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje Wor- 
cester, Mass.

Visi išrinktieji tam darbui bū
tinai prašomi dalyvauti.

Lietuvos Valstybes Iždo Skolos

Draugijų Valdybų Adresai

Nepiliečiai pradės registruotis 
rugsėjo 1, ir turės iki sausio 1, 
1941. Registracija bus prižiūri
ma pašto galvos, Jurgio E. Bra- 
dy. Reikės atsakyti įvairiems 
klausimams kaip tai: kada, iš 
kur, į kokį uostą atvyko, ar il
gai čia gyvena ar mano apsigy
venti, ką veikė per tą laiką, ar 
buvo, ar nusikalto sunkiai prieš 
valdžią. Gal klaus, prie kokių 
organizacijų priklauso, ir ką 
mano apie mūsų demokratišką 
valdžią.

Jeigu nesiregistruos arba tai 
neteisingai padarys, tai baus
mės yra nuo $1,000 pabaudos i- 
ki šešių mėnesių kalėjime. Visos 
žinios apie nepiliečius bus siun
čiamos į Washingtoną. Privalo 

i registruotis kiekvienas nepilie- 
tis nuo keturiolikos metų, kuris 

į čia jau 30 dienų pagyveno.

Liepos 25 d., So. Worcester, 
Mass. 8 vai. vak., lietuvių para
pijos salėje įvyks 126 Vyčių 
kp. nariams įteikimas trečiojo 
laipsnio. Apskrities Ritualo Ko
misija būtinai turi dalyvauti!

j

Liepos 31 d., So. Bostone Vy
čių kambariuose įvyks Apskri
ties valdybos, vyčių kuopų val
dybų, ir išrinktų į visuotinį sei
mą svarbus posėdis. Į šį posėdį 
širdingai kviečiu gerb. kun. kle- rįs peršovė Edith Snyder, i 
bonus, kurių aparapijose egzis- NoiTistown, Pa., Žygiuoja 
tuoja vyčiai, nes turime labai teismo, kur buvo nuteis- 
svarbių klausimų išspręsti prieš tas visam gyvenimui kalė- 
Seimą, kad žinotume kaip sei- Įį už papildytą žmogžudys- 
me orientuotis. te.

Centr. Statistikos Biuro duomenimis, Valstybės 
iždo bendra skolų suma sausio 1 d. siekė 134,146,600 
litų. Lyginant su 1939 metų sausio 1 d., iždo įsiskoli
nimas padidėjo 1,590,300 lt. arba 1,2%. Vidaus skolos 
pereitais metais padidėjo 12,745,500 lt. arba 24,3% iš 
52,485.700 lt. iki 65,231,200 lt. Užtat įsiskolinimas už
sieniams pernai siumažėjo iš 80,070,600 lt. iki 68,915, 
400 lt., t. y. 11,155,200 lt., arba 13,9%.

Naujų vidaus paskolų 1939 metais užtraukta 
21,276,100 lt. Žymiausią sumą sudaro Vilniaus paskola, 
kurios pernai realizuota 15,420,400 lt., ir 4,5% vidaus 
paskola, skirta pramonės reikalams ir ilgalaikiam kre
ditui, kuri siekia 4,439,000 lt. Vidaus skolų pereitais 
metais amortizuota 6,928,200 lt.

Užsienių skolų amortizacijai pereitais metais iš
mokėta 2,688,900 lt. Be to, Valstybės iždo įsiskolinime 
užsieniams pasikeitimų įvyko dėl įvairių nurašymų.

Procentų už vidaus skolas pereitais metais išmo
kėta 2,079,300 lt. ir už užsienio skolas — 846,000 lt.

Svarbesniųjų Valstybės iždo skolų stovis š. m. 
sausio 1 d., lyginant su tuo pačiu laiku pereitais me
tais, buvo toks (tūkstančiais litų):

Vidaus skolos 1940. 1,1 d.
12.260,4
11.893,6

2.138,3

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

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

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas

vakare, pohažnytinėj svetainėj. 
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Panelės Klebauskaitė įteikė 
prašymą Probate Court, kad jų 
pavardė būtų pakeista į Ander- 
son. Jurgis Jonas.

me orientuotis.
Mūsų Apskritys yra užsibrė

žęs daug naujų problemų iš
spręsti šiame Seime. Todėl gerb. 
kun. klebonai ar jų asistentai 
širdingai prašomi dalyvauti.

Apskrities ir kuopų valdybos, 
bei išrinkti atstovai į Vyčių 
seimą, būtinai turi dalyvauti. 
Posėdis įvyks 7:30 vai. vak.

Jūsų
Pranas Razvadauskas, 

Apskr. Pirm.

Robert as Heinoman, ku-■ 1935 m. Vidaus paskola .............. .........
1936 m. Vidaus paskola...........................
1937 m. Valst. iždo pasižad. lakštai ...
1938 m. trumpalaik. Valst. iždo pa

sižad. lakštai .....................................
1939 m. Vidaus paskola
1939 m. Vilniaus paskola ..................
Kitos skolos ...............................................

15.000,0
4.439,0

15.420,4
4.079,5

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai Draugija laiko susirinkimus kas trr
člą nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 
E. 7tb St.. So. Boston, Mass

Redakcijos Atsakymai
Kibirkščiai iš Nevc Haven — 

Tamstos korespondensiją gavo
me, ačiū; bet ji suvėluota. 
Lauksime ankstyvesnių.

J. K. Mikui iš California. — 
Jūsų straipsnį, gavome, ačiū, 
tačiau jis netilps, jame nieko 
nėra gvildenama.

PHILADELPHIA. PI

1939. I. 1 d.
14.223,1
13.507,8

2.650,6

15.000,0

7.104.2

Juozas Kasinskas
Ine.

; Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Viso...........
Užsienio skolos

Laisvės paskola —..........................
Skola Amerikos J. Valst. iždui
Skola Anglijos iždui
Klaipėdos valdymo skola ..........
Degtukų monopolio skola...........
Kitos skolos ...................................

65.231,2 
1940. 1.1 d. 
... 2.939,7 
... 38.661,0 
... 718.2

25.193.6
1.402,9

52.485.7
1939. I. 1 d.

3.036,9
45.765,3

1.127,9
962,1

25.396.8
3.781,6

Ričmondiečių Dėmesiui

Sekmadienį, liepos 28 d., kaip 
čia jau yra žinoma, .vyks lie
tuvių didelė ekskursija — išva
žiavimas į pajūrį Wildwood’ą. 
W. J. Todėl norintieji Richmond 
lietuviai prie ekskursijos prisi-

Viso 68.915,4 80.070,6

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaidus, daržovei Ir kitokiu daiktus, kurie 

ikelblaei -Darbininke- apalmoka, nes jie parduodi ivležius produktu Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bitę kurią krautuvę pmkyklte, kad jų skelbimą 
matėte -Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL, AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Patins Martet
P. Baltruilūnaa Ir p. Klinga, Bav. 
7*3 BroacNvay, Tel. ŠOU 3120 

30. BOSTON, BAU.
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Dr. Prang Galinį Pagerbti baidėte
Trečiadienį, liepos 24, 1940, 

7:30 vai. vakare, Hotel Minerva, 
214 Huntington Avė., Boston, 
Mass. įvyks šaunus ir draugiš
kas Dr. Praną Galinį, pagerbti 
bankietas. Kaip žinome Dr. Pra
nas Galinis yra parašęs labai 
didžiai vertingą mokslinį veika
lą, kuris artimai liečia mūsų 
tautos pradus. Kuris duoda be
galiniai daug medžiagos ir nuro
do galybę šaltinių apie mūsų 
tautos senumą ir jos iškilimą. 
Tą veikalą Dr. Pranas Galinis 
ruošė per septynis metus. To 
veikalo reikalu net du kart tu
rėjo apl^pkyti tėvynę Lietuvą, 
ir Pabaltįjį, o taip pat turėjo 
išmokti Skandinavų kalbas ir iš
nagrinėti jų visą literatūrą. Y- 
pač daug laiko turėjo pašvęsti 
vokiečių literatūros studijoms.

norėtų prisidėti prie šios rūšies 
darbuotojų lietuvybei įvertini
mo, lai dalyvauja tame bankie- 
te ir tuomi pagerbia kuklius 
darbuotojus.

Norintieji dalyvauti, turi kuo- 
greičiausiai susisiekti rezervaei- 
jai vietos su p. F. Grendelyte, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
arba telephonu Šou 3520.

Komiteto Narys.

ŽINUTES
Liepos 20 d., pakrikštytas 

sūnus Juozapo ir Katrės (Žile
vičiūtės) Palaimų vardais Ri
chardas - Aleksandras. Kūmai 
buvo Aleksandras Žilevičius ir 
Ona Damylytė.

vokiečių literatūros studijoms. Liepos 21 d., apsivedė Alber- 
Jo parašytas veikalas ir buvo! t35 Paliulįonis sų Adolfina Veį- 
pavadintas: “Kokią įteką turi vekyte. Liudijo Tarnas Norkus 
arba padarė į Prūsų - vokiečių Stanislava Aukštikalnytė, 
kalbą lietuvių kalba. Tą veikalą 
Pranas ruošė, kaipo disertaciją 
mokslo Daktaratui gauti ir jį 
paruošęs įteikė Harvardo uni
versitetui, Cambridge, Mass. 
Štai Pranas gegužės 29 d. 1940, 
buvo pašauktas akivaizdoje pro
fesorių tarybos teismo apginti 
savo veikalą. Tai reiškia egza
minui, kurį garbingai išlaikė su 
garbės pagyrimu. Ir tuomi Pra
nas liko apdovanotas filosofijos 
daktarado vardu.

Kadangi Dr. Pranas Galinis 
yra tikrai už tą kultūrinį darbą 
nusipelnęs lietuvių tautai, tai ir 
šis jam rengiamas pagerbimas 
yra lig to jo darbo kuklus įver
tinimas ir užgyrimas. Tad, kas

* •*• •*! e.

Liepos 21 d., Parapijos salėj 
įvyko skaitlingas pusmetinis šv. 
Jono Ev. BĮ. Pašalpinės D-jos 
susirinkimas. Be eilinių draugi
jos reikalų, buvo paliestas ir 
liūdnas Lietuvos likimas, kurią 
užplūdo Rusijos caro Stalino 
bolševikai, kaip koki raudoni' 
Barančiai. A. Bernotas nurodė, 1 
kaip Lietuvoje su durtuvais bu-’ 
vo pravesti neva balsavimai; 
kaip dabar ant kas 5 Lietuvos 
žmonių, įskaitant kūdikius, se
nelius ir ligonius yra vienasį 
ginkluotas bolševikas kareivis. 

Pirm. J. Švagdys, perskaitė 
anglų kalboje rezoliuciją Ame
rikos valdžios įstaigoms ir Kon
greso atstovams, nurodant, ko
kias tragi-komedijas bolševikai 
vaidina su savo “seimo rinki
mais” Lietuvoje, prašant, kad 
ši šalis nepripažintų šio bolševi
kų Rusijos smurto. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai. Vietos lietu
viškiems bolševikams, kurie, 
neva “džiaugiasi”

I

DAKTARAI

lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Bradomis nuo 9 Iki 12 vai. diasą 
•ufoatomis mio 9 iki 6 vai. vakar* 
JfadUiomi* nuo 9 iki 12 vai

(pagal sutartį)

nu

Tai- TROwfcrtfg* >330.

HmiBmcHc M B 
(REPSYS) 

lietuvis Gydytojas
272 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq„
Camoridge, Mass.

Ofiso Vslandn*: 2 — 4 ir 6 — *.

LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
J. K-pa. kauskaitė. Nauji nariai — 

Stasys Stankevičius, Sta
nislovas Samulis.

(Bus daugiau)

N. N. aukavo $4.00 parapijos 
išvažiavimo fondan, N. N. $1.— 

i Ačiū.

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, trečias šv. mišias 
laikė kun. F. Norbutas, iš Mon- 
telio. Jis šiuom tarpu atosto
gauja.

I
i

Penktadienį, 7 vai. vak., baž
nytinėje salėje, W. 5ht St., į- 
vyks vasarinės mokyklos užbai
gimo programa. Visa mokykla 
kviečia visus atsilankyti.

Diena pirm, t. y., ketvirtadie
nį, 11 vai. ryte, mokyklos vai
kai turės krutamus paveikslus, 
kaip kas savaitė.

PRALEIDO atostogas 
BOSTONE

Ponia Antanina Vaičiūnienė 
su dukterimi Elena, iš Cleve- 

. land, Ohio, atvykę į Bostoną, 
' praleido čia savo atostogas. Bu- 
i vo apsistoję pas savo puseserę, 
i ponią A. Augustinavičienę, 59 
i Story St., So. Boston. Vizituo- 
j damos “Darbininko” spaustuvę, 
užsisakė laikraštį.

GIMTADIENIO PROGA

Antradienį, liepos 2 d. p. E- 
milijos Čeplikienės draugės su
rengė šaunią puotą p. Čeplikie- 
nę pagerbti jos namuose, 65 
Thomas Park, gimtadienio pro
ga. Dalyvavo apie 20 moterų ir 
vienas vyras. Visos linksmai 
praleido laiką. Sveikino p. Čep- 
likienę ir linkėjo jai ilgiausių 
metų. Rap.

SO BOSTON MASS i l apskritį išrinkta dele-
1 * {gatais: J. Glineckis, A. F.

(ĖiaiB metais Lietuvių‘ Kneižys, M. Žukauskaitė, 
Darhinipirų Sąjunga mini ]Navikas, J. Petrauskas,

, Merkelio- 
Varžinskaitė, Z. 

Klapatauskas. Nauja narė 
— Ona Aukštikalniūtė.

Vasario 23, 1919, 
atras davęs gryno pelno 
$61.30. Vakarienė davusi 
pelno 20 dol., kurie paau
kota Mot. S-gai salės pa
puošimui. Nauji nariai — 
Jonas Kulikauskas, Anta- 

l nas Kazirski.
Kovo 23, 1919 

i nariai — Juozas Jalmokas, 
J. Uždavinys, J. Matulevi- 

•čius.
Balandžio 27, 1919 —Au

kota L. Raud. Kryžiui — 
j kolektos $30.06 ir iš kasos 
$19.04c. Nutarta remti va- 

1 sarinę mokyklą ir išrinkta 
atstovai — V. Jakštas, P. 
Giedraičiūtė, V. Varžins
kaitė.

Birželio 15, 1919 — Nau
ji pilni nariai — Feliksas 
Zaleckas, Jonas Zaikaus
kas, Feliksas Žukauskas, 
Juozas Motiejūnas.

Vas. mokyklai skirta 25 
dol. Į LDS N. A. apskritį 
atstovai: A. F. Kneižys, M. 
Žukauskaitė, A. Zaleckas, 
M. Brikaitė, J. Glineckis, 

ravo, kaip vienas šios draugi- g. Noreika, Z. Žukauskai- 
jos narys, Jonas Tėtulis, baigęs tė, o. Jankienė, Z. Klapa

tauskas.
Liepos 22, 1919 — T 

nariai: — Petras Akunevi-! tanJ. p;' _ j Glinec-i 
čius, Vincas Savickas, Z. ki vice-pirm. -Andrius

i
savo 25 metų gyvavimo su- j M. Kilmoniūte, 
kaktį. Organizacijos istori njs, V. 
ja rišasi labai artimai su i 
kuopų gyvavimu ir veiki-1 
mų. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass., istorija. Red.).

(Tęsinys)
Į teatrališką kom. — P. 

Miliauskas, A. Navikas, A. 
Muraška, O. Jankauskie
nė, K. Petraičiūtė, V. Var
žinskaitė.

Sausio 26, 1919, — Pa
reikšta džiaugsmo ir svei
kinimai dėl paskyrimo kle
bonu kun. K. Urbonavi-: 
čiaus Šv. Petro par.

, i
šią ja Lietu- t neį vienas balsas. Ypatingai Šo

vos nelaime,, išreikšta panieka,! vietų Rusijos niekšišką smurtą, 
jaudinančiamiesi smerkė čia au
gę inteligentai. Šio susirinkimo 
sentimentą ir nutarimą sufor
muluoti ir pasiųsti atatinka
moms valdžios įstaigoms ir ats
tovams išrinkta iš šioj šaly gi
musių ir augusių komisija: adv. 
Kazys Kalinauskas, Dr. Anta- * 
nas L. Kapočius, ir adv. Anta-, 
nas Jankauskas - Young.

Adv. Jankauskas plačiai refe
ravo, kaip vienas

kaipo mūsų tautos Judoms, iš-] 
ganioms. Jonietis. I

I

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, liepos 23 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je įvyks LDS 1-mos kuipos mė
nesinis susirinkimas. Susirinki
mas svarbus, nes bus kalbama 
apie kuopos istoriją ir bus pa
tiekta paveikslai pasirinkimui ir 
užsisakymui, kuriuos kuopa nu
sitraukė. Tad prašomi visi na
riai būtinai atsilankyti. Valdyba

I

I

PILIEČIŲ DRAUGIJA 
PRIEŠ MASKVOS 

SMURTĄ

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija turinti apie 800 narių, 
Amerikos piliečių balsuotojų ir 
savo nuosavą namą, savo pus
metiniame susirinkime, liepos 
18 d., vienbalsiai pasmerkė 
Maskvos smurtą, kurį sulaužy
dama savo padarytas sutartis ir 
pažadus, užpuolė ir užgrobė 
Lietuvą, kartu su Estija ir Lat
vija. Nors prie šios draugijos 

f priklauso įvairiausių pažiūrų 
žmonės, prie jos priklauso ir 
vietos lietuviški bolševikai, bet 
prieš pasmerkimą nepasigirdo

Bostono Universitete komerci- < 
jos ir teisių mokslus, kandida
tuoja iš Ward-6, į valstybės 
House of Representative ir įne
šė, kad draugija jo kandidatūrą 
paremtų netik moraliai, bet ir 
materiąliai. Bekeik vienbalsiai 
draugija nutarė, paskirti $100. 
00 iš iždo ir išrinkta komisija 
iš 5 asmenų (adv. Kalinausko, 
A. Bernoto, Dr. Kapočiaus, V. Į 
Širkos ir dar vieno) darbuotis 
visokiais būdais, kad Tėtulis 
laimėtų rinkimus.

Draugijos metinis piknikas į- 
vyks Labor Day, Kęstučio Par
ke.

Be to, draugija užgyrė direk
torių nutarimą — neimti mo
kesčio už salę dėl įvykusio ma
sinio mitingo, Liepos 9 d. prieš 
bolševikus. Rap.

nariai: Martinas Valiulis, 
Petras Matulionis, Alek
sandras Šliuskonis.

Vargonų fondui paskirta 
S19.00. Nuo Hudsono išva
žiavimo liko pelno $200.00. 
Patvirtino V. Savickas. li
tas pelnas paskirtas var
gonų fondui. Įdavė V. Va
latka. Nutarta rengti šo
kius ir išrinkta komisija: 
J. Motiejūnas, V. Savickas, 
Z. Žukauskaitė.

Rūgs. 28,1919, —Naujas 
narys: Vincentas Žukaus
kas. Raportai: šokių, Spau
dos Savaitės, diskusijų, 
pirkimo namo.

Spalių 26, 1919 — Nauji 
nariai: Povilas Žukauskas, 
Jonas Navickas. Prie LDS 
savaitės darbuotis išrink
ta: A. Naudžiūnas, P. Špo
kas, V. Janauskas, K. Lui- 
nis, S. Noreika, P. Gedrai- 
čiūtė, V. Valatka, M. Bri
kaitė, M. Kilmonytė, V. 
Savickas, V. Žukauskas, 
V. Varžinskaitė, p. Ado
maitienė, p. Šejefkienė, K. 
Petravičiūtė. Nutarta pir
kti Lietuvos valstybės Bo
nas už $100.00. Prie par
davinėjimo Bonų išrinkta: 
S. Noreika, A. Naudžiūnas, 
J. Jakštas, J. Petrauskas.

Lapkr. 23, 1919, — Ra
portai — Spaudos savai
tės, diskusijų, fėrų, vaka
rinės mokyklos ir k.

„ Į Gruodžio 28, 1919, —’ 
Nauji Nauja valdyba 1920 me-; ivviAin . —- I

Vincas Savickas, Z. vice-pirm. ___
i Žukauskaitė. Į LDS seimą Naudžiūnas? prot rašt. 
delegatai: O. Jankiene, A. - — 
Zaleckas, A. Navikas.

Rugp. 27, 1919, —Nauji

i

i

I

Užsisakykite Joniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką Pikni- į 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir I 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. i

j Myopia Club Beverage Co.
! Grafton Avė., Ishngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W i
[ PRANAS’GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R Į

Te-

t

Nauji

NEUŽILGO ATIDARYS 
BALDŲ KRAUTUVĘ

Žinomas baldų išdirbėjas An
drius Kasper, 10 Arthur St., 
Montello, Mass. rengiasi prie a- 
tidarymo didelės baldų (furni- 
ture) krautuvės. Kiek teko iš
girsti, jo krautuvėje baldai bus 
daug pigesni, negu kitur, nes jie 
patys turi savo upholstering. 
Krautuvę tikisi atidaryti rug
piūčio 1 dieną. Rap.

28 METINE 28

GEGUŽINE
Rengia L Vyčių Naujosios Anglijos Apskritis 

SEKMADIENĮ, 

Liepos-July 28,1940 
Romuvos Parke, Montello, Mass.

ĮVAIRUS skelbimai

Juozas M. Pilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktu*.

Taipgi ir pataisau
366 WEST BROADWAY

So. Boston, Mass.I
L

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.
I

Queen Ann Laundry, Ine. 
7—9 Ellery SL, 

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite tį darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė)**.
Sodewall, Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavlmal ir patarimai dykai

Z. Klapatauskas, fin. rašt. 
— A. Muraška, ižd. — S. 
Noreika, kasos glob. — V. 
Varžinskaitė, Z. Žukaus
kaitė, maršalka — K. Po
vilaitis. Teatro komisijon: 
M. Žukauskaitė, V. Valat
ka, Teklė Blužienė, Z. Žu-

George A. Murray 
Kandidatuoja

George A. Murray išpildė ap
likaciją Election Commissioner.; 
kad jis kandidatuoja į Gover- 
nors Council iš 4-to Councillor 
Districto. George A. Murray y-- 
ra pasižymėjęs advokatas ir po
litikierius. Skl. į

I

1

Jingle Jangle Debiliuos 
Wonderiande

Lenktynių mėgėjai Wonder-! 
land, Revere su nekantrumu 
laukia lenktynių Floridos cham- 
pionės Jingle Jangle, kuri buvo 
St. Petersburg apvainikuota 
championės vainiku. Ji tuo lai
ku lenktyniavo su Rural Rūbe 
ir ją sukirto visose bėgimo dis
tancijose. Jingle Jangle lenkty
nės numatomos trumpoje atei
tyje. Skl.

GRABORIAI
V

I
S.BarasevičiusIrSūnus

SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broad way,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbla 2537.

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų ir Nakt).
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Grabo r*.-d ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

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

įvesk Vienodi $Humg Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

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

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES J. KAY (KateiJĮ}

I

322 Dorchester St., So. Boston, Mass.
Telef. ŠOU 0346 į

Didžiai Gerbiamieji:
L. Vyčių Apskrities pikniko rengimo komisija nuoširdžiai 

kviečia visus dalyvauti šiame dideliame Piknike. Lai neatsi
lieka nei jauni nei seni — visi atvažiuokite. Gros: Rhythm 
Kings orkestrą. Baseball rungtynės tarp Worcester ir Nor- 
wood vyčių. Kitas įvairus sportas ir pamarginimai. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų. Įvairūs žaidimai ir šokiai, kurie sudarys 
daug įdomumo. Kas atvažiuos, tas bus tikrai patenkintas.

Dovanos: Į parką įžanga tik dešimts centų ir už tą galėsi
te laimėti MOTOROLA RADIO, kurią aukavo vytis laikrodi
ninkas - auksorius Frank G. Whitkens. Jo krautuvė randasi 
321 W. Broadway, So. Bostone. Tel. Šou 4115.

Laimėjusiai baseball žaidimą komandai bus įteikta tau
rė, kurią aukojo Dr. Povilas Jakimavičius, Sveikatos Komisi- 
jonierius šioje valstybėje. Taipgi Dr. Jakimavičius pakviestas 
dalyvauti gegužinėje ir pasakyti kalbelę.

Pakviestas dalyvauti gegužinėje ir įžymus sportininkas 
Vytautas Ananis, kuris įteiks taurę laimėjusiai baseball ko
mandai.
žodžiu, bus visokių įvairumų, todėl visus kviečiame dalyvauti 

RENGĖJAI.



Antrai.en.s, Liepos 23, 1940

Žinios Iš Lietuvos
(Šiame puslapy j telpa žinios iš nepriklausomos 

Lietuvos, kurios buvo gautos prieš Sovietų okupavi
mą, t. y. prieš birželio 15 d. š. m. Nuo birželio 15 d. 
gavome iš Lietuvos tik Paleckio valdžios žinias, ku
rios gyrė Sovietų raudonarmiečius, ko m i s a r u s, 
džiaugėsi uždėtomis Lietuvai komunistinėmis gran
dinėmis. Skaitydami žemiau talpinamas žinias prisi
minkite, kad tuo laiku, kada visa tai įvyko Lietuva 
buvo dar laisva ir nepriklausoma).....

Kaunas, Birželio 2 d., — ir turi savo ypatingų, ir 
Vytauto Didžiojo Muziejų- yra reikalinga ypatingos 
je buvo iškilmingas lietu- Jėzaus Širdies globos, 
vių tautos pasiaukojimo Lietuvių tauta geriausių 
Švenčiausiajai Jėzaus Šir- savo sūnų pasiryžimu, iš- \ 
džiai aktas, į kurį atvyko tverme, net pasiaukojimu! 
Respublikos Prezidentas p. yra išlikusi gyva, atgavo 
A. Smetona, Šv. Sosto nūn- savo laisvę, o paskutiniais
ei jus Lietuvai arkivysku- metais ir savo senąją sos- 
pas Centozas, arkivysku- tinę Vilnių. Jie savo išmin- 
pas metropolitas Skvirec-į timi, savo darbu stengsis 
kas, krašto apsaugos min. išlaikyti, išsaugoti ir tobu- 
brig. gen. Musteikis, vys
kupai, aukštoji dvasiškija, 
aukštieji pasaulinės val
džios pareigūnai, karinin
kai, organizacijų atstovai 
su vėliavomis ir šiaip daug 
visuomenės.

Dekanui kan. Kapočiui 
atidarant iškilmingąjį ak
tą, į jo dalyvius kalbėjo

I
I
I

linti, kas gera iki šiam lai-
• kui yra padaryta mūsų Tė
vynėje.

Šiandieną labiau kaip 
kada nors reikia maldauti 
Švenč. Jėzaus širdį, kad 
visame pasaulyje meilė, 
kurios Kristus mokė žmo
nes, nugalėtų neapykantą, 
kad vėl visose tautose įsi- 

J. E. arkivyskupas J. Skvi-' galėtų Dievo įstatymu pa- 
reckas: įremta tvarka ir taika, ta

“Ekscelencija Pone Pre- taika, kurios žmonėms ge- 
zidente, Ekscelencija A- ros valios linkėjo dangaus 
paštalų Sosto Atstove, Ek- į angelai Kristaus gimimo 
scelencijos ir visi malonūs 
šio minėjimo dalyviai, Po-i 
piežius Pijus XII pirmoje 
savo enciklikoje “Summi 
Pontificatus” (Aukščiau
sią Popiežiavimo garbę) 
kilniais žodžiais primena 
džiaugsmą, susijaudinimą 
ir giliausią pritarimą, ku
riais buvo sutiktas ir pri
imtas amžinos atminties 
Leono XIII įsakymas pa-: 
čioje praeitojo šimtmečio štaisiais dvasininkų, pa- 
pabaigoje daryti visame saulionių ir kariuomenės 
pasaulyje žmonių giminės! pareigūnais bei įžymiau- . 
pasiauko jimą Dieviškajai i siais Kauno katalikais į stiprink Tavo pamiltosios 
Jėzaus Širdžiai.

Leono XIII sakytasis vi
sos žmonių giminės pasi-< 
aukojimas Dieviškajai Jė-1 
zaus Širdžiai buvo paska-į 
tinimas ir pavyzdys dary
ti panašius pasiaukojimus 
atskirų tautų, valstybių ir 
net asmenų, nes, be bend
rų visai žmonijai reikalų, 
kiekviena šalis gali turėti sios Jėzaus širdies meilės'

v •

Trūksta Gyvulių

I
II

Matininkai Tiria Dvarų T 
Motus

A » ■

—- M

8

Vilnius — Rytų Lietuvo
je dirbą matininkai savo 
darbo pradžioje tiria dva
rų žemės plotus ir aiškina 
teisinę jų valdytojų padė
tį. Pirmaisiais darbo davi
niais patirta, kad daugelis 
dvarų valdo žymiai didės-' 
nius plotus, negu jie vra 
pažymėti turimuose doku
mentuose. Tas patyrimas 
rodo, kad parceliuojamos 
žemės bus žymiai didesni 
plotai, negu buvo numaty
ta.

c

Nors Europos karas toli už jūrių-marių, bet blitzkriego atgarsiai nuaidėjo ir Jung. Valstybėse. Štai kad 
ir šis vaizdas parodo neseniai New Yorke komunistų ir nacių įstaigose numestų bombų vaisius. Viršuj būrys 
susirinkusių žmonių žiūri tų vietų, kur tos bombos sprogo. Kairėj policijos pareigūnas nuima bombos ske
veldrą, kuri įstrigus į lubas. Vidury-žemai komunistų laikraščio Daily Workers įstaigos subyrėję lango sti
klai ir dešinėj reporteriai apklausinėja laikraščio redaktorių.

dieną.
Po to kan. Kapočius per

skaitė lietuvių tautos pa
siaukojimo šv. Jėzaus Šir
džiai aktą. Toliau kalbą 
pasakė Šv. Sosto nuncijus 
Lietuvai arkivyskupas 
Centozas:

“Kilnioji lietuvių tauta 
su savo šviesiausiu Prezi
dentu, Arkivyskupu Met- 

■ ropolitu, Vyriausybe, auk-

ryšiais, už ką jus garbina 
beveik visas pasaulis.

Šiais baisiais neapykan
tos, karo kovų laikais kaip 
išmintingai ir laimingai 
tautų vadai save ir savo 
piliečius atiduoda tam Val
dovui, kurio viešpatavi
mas yra tiesos, gyvenimo, 
šventumo, malonių, teisin
gumo, meilės ir taikos vie
špatavimas”.

Toliau Šv. Sosto nunci
jus linkėjo, kad Kristaus

kartoja. Laimink, Dieviš
koji Širdie, šitą katalikiš
kąją Respubliką, kad jai 
viskas sektųsi, kad ji būtų 
laiminga, kad ji kas kartą 
vis labiau ir labiau stiprė
tų taikoje ir kad ji visuo
met galėtų džiaugtis ir pa
tirti šių šventosios Dva
sios žodžių tikrumą: Lai
minga tauta, kurios Val
dovas yra jos Dievas”.

įgaliotas min. E. Turaus-
meilė klestėtų tarp suža- kaa skai‘ė iakil“e’ P”1“' 

kad*Kristaus dva- Į° akt0 meninės dalies me- 
šia Jo įsakymus, steigiant J“ ?per°s solistes Augai-

dėtinių, tėvų ir vaikų, šei- kyta paskaitą. Iškilmingo-

įstaigas, leidžiant įstaty- ir Zaniauskaitė, 
mus visuomenės naudai ir 
gerovei.

“Tu, meilingoji dieviško
jo mūsų Išganytojo Širdie,

v •

j šiandien čia susirinko, kad Į lietuvių tautos pasiryži- 
iškilmingai pareikštų di- mus *r JŽadus» kuriuos 
džiausią savo meilę Die- Prieš šešerius metus ji taip 
viškajai Jėzaus Širdžiai ir i gaivalingai, iškilmingai ir 
ištikimybę Apaštalų Sos- nebeatšaukiamai yra pa
tui. Be galo gražus ir di- dariusi ir dabar kasmet 
dingas vaizdas, matant, 
kaip visa lietuvių tauta y- 
ra susijungusi taip galin
gais tikėjimo ir Dieviško-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

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

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

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass. i! 

i! 
i! 
i!BOSTON BRANCH 

1410 Columbia Rd., 
South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston

padarytas Kauno Arkivys- tį, kad šiais neramiais lai- 
kupui Metropolitui vado- kais Jis saugotų, ir globo- 
vaujant; pasirašytas visų tų mūsų tėvynę, 
tautos atstovų ir turi būti! -------------
padėtas mūsų tautos ne-j Kaunas — Gegužės 19 d. 
priklausomybės šventovė-!įvyko Darbo Rūmų teatro 
je — Prisikėlimo bažnyčio- i atidarymas, dalyvaujant 
je Jėzaus Širdies altorių-i Vidaus Reikalų ir Žemės 
je”. i Ūkio Ministrams ir daug

Dievą ir Tėvynę mylin-'aukštų svečių. Buvo pasta- 
čios širdys šio akto mintis tyta Miko Petrausko opera 
savo maldose turėtų daž- “Birutė”. Viso spektakly- 
nai pakartoti, nuoširdžiai je dalyvavo apie 
maldauti Galybių Viešpa- žmonių.

pa- 
lydimos Šaulių Sąjungos 
choro, diriguojamo N. 
Martinonio, pagiedojo ke- 1907 m., gi 1910 m. birž. 29 
lias giesmes. Iškilmingasis d. paskirtas Seinų diecez. 
aktas buvo baigtas tautos 
maldos giesme ir tautos 
himnu.

Dr. Pankauskas aukštie
siems svečiams padėkojo 
už atsilankymą. Tuo iškil
mės Muziejuje baigtos.

Lietuvių Tautos Pasiaukojimo 
Jėzaus Širdžiai Aktas

stiprinkStatomojoje Paminkli- somybę;
nėję Prisikėlimo bažnyčio- Šventosios Dvasios malo- 
je padėtas vienas labai nėmis mūsų dvasios va- 
svarbus ir vertingas doku- dus, mūsų 
mentas — tai mūsų tautos 
Dasiaukojimo Dieviškajai

Jis yra

savo
i! 
i! 
i! 
l!

?!,
Širdžiai aktas.

« toks, 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Vilnius — Rytų Lietuvos 
srityse jaučiamas labai di
delis gyvulių trūkumas. 
Mat, visus geresniuosius 
arklius lenkai iš ūkininkų 
atėmė ir paliko tik pačius 
bloguosius. Dėl to Draugi
ja Vilniaus kraštui remti 
iš savo turimų lėšų pasky
rė 20,000 Lt., kurie bus iš
leisti arkliams nupirkti.

Kaunas — Nuo birželio 
15 d. pradedamas oro susi
siekimas tarp Kauno ir 
Palangos. Ir šiais metais 
tame ruože skraidys du 
keleiviniai lėktuvai, po 7 
vietas kiekvienas. Buvo 
norima įvesti oro susisieki
mo linija tarp Palangos, 
Kauno ir Vilniaus, bet pa
sirodė, kad Vilniuje tuo 
tarpu nėra jokio aerodro
mo.

1,000

30 Mėty, Kaip J. E. Vysk. Karosas Dirba 
Seinų—Vilkaviškio Diecezijoje

_________ #---------------------------------  
kad dar yra trūkumas apie 
500 gydytojų, jei norima 
pakankamai visą kraštą 
mediciniškai aprūpinti.

Kaunas, Elta, 1940/V/31.
Nuo pereito rudens Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademi
joje įvestas vaistingųjų 
augalų kursas penktojo ir 
šeštojo semestro studen
tams. Akademikai propa
guos vaistingųjų augalų ( 
plantacijas, kurioms sąly
gos ir klimatas Lietuvoje 
palankus.

(KSB) J. E. vysk. Karo
sas buvo konsekruotas

vyskuDU, taigi, greit turė
sime 30 metų sukaktį, kaip 
Ekscelencija yra Seinų — 
Vilkaviškio diecezijos vys-j 
kupu. šalia aukštų nuopel- 

! nų Bažnyčiai, Ekscelenci
ja yra nemažai pasidarba
vęs lietuvybei. Jau rusų o- 
kupacijos laikais rėmė lie
tuviškas švietimo įstaigas, 
lietuvišką spaudą. Vėliau 
vysk. Karosui teko nema
žai nukentėti nuo lenkų. 
Ekscelencija daug pasi- 
dardavo kurdamas Vilka
viškio dieceziją, kunigų 
seminariją, plėsdamas vy- 

1 skupijoje religinį veikimą.

• v

i---- , -----ų Vyriausybę,
mūsų Kariuomenę ir visus 
mūsų tautos darbuotojus; 
suburk vienybėn visus 
mūsų tautos vaikus, su- registruota apie 580 gydy- 
rink svetur išblaškytus jo-'tojų, gyvenančių Rytų 

, sios sūnus ir dukteris ir Lietuvoje. Iš minėtojo 
skaičiaus 138 gydytojai 
tikrai negalės praktikuoti 
Rytų Lietuvoje, kadangi 
jie yra karo atbėgėliai, o 
kai kurie pagal mūsų įsta
tymus neturi atatinkamo 
cenzo. Apie 440 Rytų Lie
tuvos gydytojų Sveikatos 

numato

Vilnius — Iš viso yra su-

Lietuvių tauta, Dievo 
Apvaizdos išgelbėta iš 
šimtmečius ją slėgusios 
vergijos pančių ir, karžy
giškų šventosios Dvasios 
stiprinamų savo sūnų ir 
dukterų pasiaukojimu at
gavusi laisvę ir nepriklau
somybę, 1934-tais metais 
liepos mėnesį 1 dieną, iš 
visos Lietuvos dešimtimis 
tūkstančiu susirinkusi
Kaune į Pirmąjį Tautinį 
Eucharistinį Kongresą,
suklaupusi prieš išstatytą 
viešoje adoracijoje šven
čiausiąjį Sakramentą, pa- tos nuodėmes, klaidas iri je Lietuvoje (be Rytų Lie- 
siaukoja dieviškajai Jė- padaryk, kad mūsų visų tuvos) buvo 872 prakti- 

širdyse užsidegtų neužge- kuoją gydytojai. Tačiau ir 
sinama Tavo meilės lieps
na. Jėzaus Širdie, teatei- 
nie Tavo Karalystė mūsų 
brangioje Lietuvoje!

Šis pasiaukojimo aktas

sios sūnus 
sujunk juos su mumis ne- 
suardomais tėvynės meilės 
ryšiais.

Geriausioji Jėzaus šir
die, kuri verkei žiūrėdama 
į savo išrinktosios tautos 
nelaimes, priimk ilgus ir 
sunkius mūsų tautos iš
kentėtus skausmus ir ne- Departamentas 
leisk daugiau mūsų prie-1 suteikti teisę praktikuoti, 
šams viešpatauit mūsų tė- Kai tie gydytojai gaus tei- 
vynėje. į sę praktikuoti, mūsų gy-

Gailestingiausioji Jėzaus; dytojų šeima skaičiumi žy- 
Širdie, atleisk mūsų tau-įmiai padidės. Iki šiol viso-

zaus širdžiai, patiekdama 
jai šiuos karščiausius mū
sų tautos troškimus:

Švenčiausioji Jėzaus Šir
die, saugok ir globok mūsų 
tautos laisvę ir nepriklau-

Vilnius, Elta, 1940/V/21. 
Vilniaus sveikatos cent
ruose kasdien maitinami a- 
pie 610 vaikų, susirandami 
tinkamesni butai, papildo
mas inventorius, kurio 
pradžioje beveik visai ne
turėta. Visoje Lietuvoje 
šiuo metu veikia 26 sveika
tos centrai, išlaikomi Lie
tuvos Motinoms ir Vai
kams Globoti Organizaci
jų Sąjungos.

!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

WOODSTOCK
T Y P E W R ITERS

Naujas Garbės Kanauninkas
Kaunas — Kauno arki

vyskupijoje į garbės ka
nauninkus pakeliamas a- 
merikiečiams pažįstamas 
kan. Kapočius, Prisikėli
mo bažnyčios klebonas. 
Drauge į garbės kanaunin
kus pakeliami prof. Meš
kauskas, prof. Sandanavi- 
čius ir Šiluvos klebonas 
kun. Katela. t

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

1

GREYHOUND

1D00DERIRRD
teisei

LDS Naujosios Anglijos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

Rytų Lietuvos gydytojams 
suteikus teisę praktikuoti, 
visoje Lietuvoje dar bus 
jaučiama nemaža gydyto
jų stoka. Apskaičiuojama,

Sekmadienį, liepos 28 d., 1 vai. po pietų; Šv. Roko 
par. salėje, Montello, Mass. įvyks LDS Naujosios An
glijos Apskrities metinis suvažiavimas, į kurį nuošir
džiai kviečiame kuopų atstovus dalyvauti. Šis su
važiavimas taipgi skaitysis ir priešseiminis. Taigi 
prašome paruošti gerų sumanymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavackas, Vice-Pirm., 

Tomas Versiackas, Sekretorius. 
PASTABA: šiuomi primename visoms LDS kuopoms, 
kad suvažiavimas nukeltas vieną savaitę vėliau, tai y- 
ra įvyks liepos 28 d. 1 vai. po pietų, kaip aukščiau pa
taisyta. Antanas Zaveckas, 

- Vice-pirm.


