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LDS organizacijos seimas 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijoj, Hartford, Conn. 
Tos parapijos klebonas, 
LDS Garbės Narys, prel. J. 
Ambotas ir visa LDS 6 
kuopa laukia atstovų iš vi
sų mūsų organizacijos ap
skričių ir kuopų; laukia 
LDS rėmėjų, ypač Gerb. 
Kunigų, kurių pagalba or
ganizacijos išauginimui ir 
išplėtimui 
linga.

Seimas 
mingomis
Seimo sesijos prasidės po 
pietų parapijos mokyklos 
salėje.

Pirmoje sesijoje bus iš
rinktas prezidiumas ir 
skaitomos paskaitos. Pre
legentai jau pakviesti. Dr. 
Pranas Galinis jau pasiža
dėjo skaityti paskaitą apie 
Lietuvą.

Kadangi seimas prasidės 
sekmadienį ir baigsis pir
madienį, tai tikimės, kad 
apskričiai ir kuopos turės 
ne tik atstovus, bet ir šiaip 
nariai dalyvaus, kad padi
dinus seimą.

Šių metų seimas turėtų 
daugiausia pašvęsti laiko 
Lietuvai ir savo organiza
cijai. Mes turime surasti 
priemones ir sukelti fondą 
organizatoriaus išlaiky
mui. Be organizatoriaus 
arba be organizatorių ko
lonijose neįmanoma suor
ganizuoti naujų kuopų ir 
apmirusias atgaivinti. 
Siuntinėjimas paraginimų 
iš Centro ar tai užsimokėti 
duokles už organą, ar tai 
išplatinti organą “Darbi
ninką” savo kolonijoje ne
padaro veik jokio ženklo. 
Kodėl? Todėl, kad kuopos 
raštininkas, būdamas už
imtas savo gyvenimo rei
kalais, neturi laiko pašvęs
ti organizacijai. Reikia ži
noti, kad kuopų raštinin
kai negauna jokio atlygi
nimo.

Šiandien labai svarbu 
paskleisti propagandą ko
lonijose, būtent, išlei
džiant brošiūras. Išleisti 
galima, bet kas jas pla
tins? Seime tais ir kitais 
klausimais turime plačiai 
išsikalbėti, nutarti ir pa
sižadėti nutarimus vykin
ti savo kolonijose.

Nuoširdžiai prašome vi
sų LDS narių ir “Darbi
ninko” rėmėjų rimtai pa
galvoti apie LDS išaugini- 
mą ir “Darbininko” išpla
tinimą.
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Raudonojo Kryžiaus Veikla Lietuvoje
Vokiečtf Užėmę 
Dmeprepetrovsk Rūpinasi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Išvestais Į Rusiją
Berlynas, rugp. 25 —Vė

liausios vokiečių žinios pa
duoda, kad Ukrainos fron
te nacių karo jėgos užėmė 
svarbų industrijos miestą 
— Dniepropetrovsk, prie 

! Dniepr upės.
Londonas nugirdęs vo

kiečių radio pranešimus 
būk rusai išsprogdinę Za
porože elektrės jėgos į- 
staigą.
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Pasibaigė 6atvekarių 
Streikas Skreite

I

Kun. Dr. Matulaitis 
Grįžo Londonan

Rugpiūčio 19 d. š. m. 
kun. dr. K. Matulaitis, 
MIC., Londono (Anglijos) 
lietuvių parapijos klebo
nas, kuris prieš kaią buvo 
atvykęs į šią šalį, kliperiu 
(lėktuvu) išvyko atgal į 
Angliją.

Kun. dr. Matulaitį paly
dėjo į aerodromą kun. J. 
Balkūnas, Kunigų Vieny
bės Centro Sekretorius,

kun.

Vien Kaune 1500 Politinių

Išsilaisvinusio Iš Bolševikų Kalėjimo Pasakojimas
IT 1* • * \Y ’1 *'*'• • V' • v —•Kaliniai Vaikščiojo Kaip Seseliai

Panagęs, Veidą Badydavo Adatomis

Raudonarmiečiai Paliko Priterštas Patalpas
Detroit, Mich.— Po pen- kun. dr. K. Rėklaitis, MIC 

kių dienų streiko, ADF va- kun. dr. J. Starkus, 
dovaujamo, darbininkai M. Daumantas, kun. P. Le- deda tokias informacijas,landos. Tuo pačiu laiku už- 
sutiko grįžt darban. Bal-!kešis, kun. J. Baltrušaitis, apie Lietuvos Raudonojo virė partizanų 
savimu bus išspręsta kilu-Į MIC. ir p. Vincas Šaulys iš Kryžiaus veikimą, pasibai-bolševikais, 
si nesusipratimai. Marianapolio.

“Ūkininko Patarėjas”!bon, nedelsdamas nė va-
I

Jung. Valstybių laivyno kariai egzaminuoja ryšu
lius tų nacių ir italų, kurie buvo kelyje iš Jungtinių 
Valstybių į savo šalį, po paskelbimo tų šalių konsula
tų išsikraustymo. Tuo laivu (buvusių S.S. America) 
vyko apie 500 asmenų. Jie visi ašies valdininkai ir sim- 
patikai.

Prieš Japonus

kovos su 
pareikalavu

sios iš Raudonojo Kry
žiaus skubaus ir gerai or
ganizuoto rūpinimosi su
žeistaisiais. Raudonasis 
Kryžius ir šiuo atveju pa-

i

gus bolševikų okupacijai:
— I
el “Lietuvos Raudonojo 

M Kryžiaus patalpose nuo 
ankstyvaus ryto iki vėlaus

. . • y uo ii oi uu au » v tuvakaro vyksta nepapras- dar- viską, kas buvo gali.
tas judėjimas.

Lietuvos Raudonajam
Kryžiui teko platus dar- donojo Kryžiaus darbas y- 
bas nuo pat pirmosios šių ra dar labiau išplėstas, 
įvykių dienos. Bolševikų Prie Lietuvos Raudonojo 
armija, nuo pirmo vokie- Kryžiaus dabar yra suor- 
čių smūgio pakrikusi ir ganizuotas Nukentėiu- 

i galvotrūkčiais siems nuo Karo Šelpti Ko- 
D. pranešimai). Rugpiūčio.bėgti, paliko be jokios glo- mitetas. Šis Komitetas, 
23 d.jmiesto mayoras Ro- bos kai kurias ligonines su būdamas tiesioginėje Rau-

ma.
Šiuo metu Lietuvos Rau-I 

tVakar, rugpiūčio 24 d. iš 
Londono per radio kalbėjo 
Britanijos premieras 
Churchill, kuris pareiškė, 
kad didžiausias pavojus y- 
ra Tolimuose 
tarp Jung. Vi 
ponijos. Jeigu tarp Japoni
jos ir Jung. Valstybių kil
tų karas, tai Britanija sto- lė sveikas ir užmigo amži- 
tų į pagalbą Jung. Valsty- nu miegu, neatsisveikinęs 
bėms.

Premieras Churchill kal
bėjo ir apie istorinį mitin
gą su Jung. Valstybių pre- 

izidentu Rooseveltu.nxvvxi£ paonti vao ajacuuvcu lamo klkJV. Vll&UO, _ e ,
komisaras von Renteln pa-! sams tvarkyti, Matulionis Kaldamas apie nacių « «« — . - . • * _ _ _ _ : ii m o »riii»Anr\c» vole*

Vokiečiai Padidino Lietuvos 
Patarėjų Tarybų

Bolševikų Nacionalizuotus Ūkius Tvarko Vokiečiai

Lietuvos R.K. Vadovauja Dr. Garmus
Berlynas, Vokietija—Vo-’pareigas žemės ūkio reika- 

kiečių paskirtas Lietuvai, lams doc. Vitkus, finan-

Miesto Mayoras Atsigulęs 
Hebeatsikėlė

ias pavojus y- Philadelphia, Pa. (“Dar- čių smūgi 
e Rytuose — ninko” korespondento K.‘pradėjusi 
alstybių ir Ja- D. pranešimai). Rugpiūčio bėgti pal

bert E. Lamberton atsigu-

nei su savaisiais. Jis mirė 
savo vasaros rezidencijoj, 
Longport. N. J. (netoli At- 
lantic City). Mayoras 
Lamberton buvo 54 m. am
žiaus.

skelbė, jog patariamon ta-Į ir teisingumo Mickevičius? uzSro^1Ip4 Europos vals- 
rybon be jau žinomų gen. Visi yra buvę laikinoje7^!?^ vien^ P° kRos, pa- 
Kubiliūna, prof. Jurgučio Ambrozevičiaus vyriausy-i reĮske, kad jeigu Vokieti-
ir Germano, priskirta švie- bėję, 
timo reikalams patarėjas 
Germantas, komunaliniam 
ūkiui inžinierius Brunis,j 
valstybės kontrolės pata
rėjas pulk. Puodžius.

Germantas buvo saugu
mo spaudos šefas, o pasta
rieji du buvo artimi Škir
pos bendradarbiai Berly
ne.

Laikinai eina patarėjų

jai pavyktų nugalėti Bri
taniją ir Rusiją, tai nacių

Suomiai Užėmė Tris 
Miestelius

šimtais ligonių. Lietuvos donojo Kryžiaus žinioje, 
Raudonasis Kryžius pasi- rūpinasi išvežtųjų į Sovie- 
skubino šias ligonines pa- tų Sąjungą ir šiaip dingu- 
imti savo globon. Netru- šių mūsų tautiečių gelbė- 
kus išsilaisvino politiniai jimu, politinių kalinių glo- 
kaliniai. Daugelis jų buvo ba, buvusių pionierių sto- 
vos gyvi ir reikalingi sku- vykiose vaikų globa, nu- 
bios medicinos ir kitokios kentėjusių nuo karo šelpi- 
pagalbos. Raudonasis mu ir įvairiais kitais rei- 
Kryžius atėjo jiems pagal- kalais.

Stengiasi Sudaryti Sęrašą
Rūpinimasis išvežtais į 

Sovietu Sąjungą mūsų 
tautiečiais dar tik pradė- 

šiaurinėje dalyje, užėmė, tas. Kain žinome, bolševi- 
miestelius Rattijarvį. Sak-|kai išvežė mūsų tautiečių 
kiiarvį ir Nuijaman. Tokiu 
būdu suomiai apsupo ant
rą didžiausį Suomijos mie
stą Viipurį.

Helsinki, rugp. 25 —Šuo-VdXXXJ<£ XX X. Vl4«OXJCįy VCXX 11UVX^ ■ i

Bolševikų nacionalizuo- pirmas žingsnis būtų pulti'miai, bežygiuodami užimti;
namus ir įmo- Jung. Valstybes. Kaiku-’Saimaa kanalą Viinuri
r valdn :_____ ____ :_________ - - - —

į tus ūkius, i
| nes tvarko ir valdo vokie- riuose diplomatiniuose 
čių skirti pareigūnai. i sluoksniuose kalbama,

Lietuvos Raudonasis kad Churchill tuo pareiš- 
Kryžius, kuriam vadovau- kimu nori įtikinti, kad A- 
ja Dr. Garmus veda šelpi- merika aktyviai stotų Bri- 
mo darbą.

Dr. Garmus per Lietuvių
Sąjungą Berlyne kreipiasi |f|***»fi**|* I •
j Amerikiečius, kad jie per YOkieCIūi SUtriUSKinO 1.611111(^3(10

tanijos pusėn.

nėms per radio, spaudoje1 Amerikos Raudoną^ Kry- 
ir gyvu žodžiu.

Štai komunistai jau ren-
i

žiu bandytų užtarti iš
tremtuosius į Rusiją lie

ka aukas Sovietų Rusijai. tuv^us-
Amerikoje. Ar dabar ne-Į “O gal Amerikos Raudo- 
pasitvirtina “Darbininke”, na jam Kryžiui pavyks 
ir kituose laikraščiuose juos paimti savo globon 
tūpusios žinios, kad So-1 per savo atstovus, jei toki 
vietų Rusijoje buvo ir yra1 Rusijon būtų siunčiami”, 
didelis skurdas ir vargas? rašo Dr. Garmus.
Ą __ 1_ _______

Užėmė Geležinkelio CentrąSovietų Rusijos komisa
rų propagandistai visame 
pasaulyje gyvu žodžiu, 
spauda ir radio šaukė, kad 
Sovietų Rusija yra turtin
giausia šalis, kad joje nėra 
nedarbo, nėra bedarbių, 
nėra skurdo ir vargo, o 
štai prasidėjus karui su 
Vokietija Sovietų propa
gandistai šaukiasi Brita
nijos, Amerikos ir kitų 
valstybių pagalbos.

Sovietų Rusijai jau 
trūksta pinigų, trūksta 
ginklų ir amunicijos, trūk
sta medikamentų, drabu
žių ir .tt. Sovietai prašo 
pagalbos tų valstybių, ku- tų budeliai išplėšė iš Lie- daugelis kitų miestelių ir ma paramos iš šalies. Pir- 
rioSėnahed&rtfas, i‘ ‘ 
ir vkr£as”,< v#aip skelbė, jų ki komkacapai iš Brook- 
propagandistai savo žmo-1 lyno ir CMicagos. A t

Ar ir dabar komunistai 
tvirtins, kad Sovietų Rusi
joj visko pilna? Jeigu So
vietų Rusijai’ nieko ne
trūksta, tai kam dabar nuo rusų valdymo ir karo, 
renkate aukas? Ar jums, Karo metu yra išdegę vi- 
komunistai ne sarmata sai ar dalinai Jonava, Aly- 
prašyti aukų Sovietų Ru-tus, Marijampolė, Vilka- 
sijai iš darbininkų, gyve- viškis, Raseiniai, Taura- 
nančių kapitalistinėje ša- gė, Kretinga, Gargždai, 
lyje? - į Rietavas, Kražiai, Varniai,

Ar jums dar negana lie- Kelmė, Andre javas, Skuo- 
tuvių aukų, kurias Sovie- das, Tryškiai, Zarasai ir

U ■-

Išvežtiesiems 
das, šalčiai ir 
kankinimai.

Lietuva daug

gresia ba- 
įvairiausi

nukentėjo

Berlynas, rugp. 25 —Vo
kiečiai dideliu smarkumu 
laužo Sovietų betonines ir 
plieno tvirtoves pietinia
me Leningrado fronte. Jau 
užėmė geležinkelio centrą, 
kuris yra tik 25 mylios nuo 
Leningrado.

Ukrainos fronte vokie
čiai veržiasi užimti indus- menės ir ją bando iškelti 
trijos miestus Dniepropet- 
rovsk, Zaporožę ir kitus 
palei Dniepr upę.

Leningrado fronte So
vietų lėktuvai atkakliai gi
na Leningradą ir bombar
duoja vokiečių jėgas Tali
ne, Estijos sostinėje, kuri 
yra izoliuota nuo Sovietų.

Rusai labai atkakliai 
kaujasi Estijoj. Karo lai
vais veža daugiau kariuo-

šių savo lėšų neužteks”, 
sako Dr^ Garmus. Laukia-

skurdas tuvos? Lai atsako lietuviš- kaimų. obfmoje vietoje tos pagalbos
“Atstatymo darbui ir 

šelpimui visų nukentėju-
tikisi iš J Amerikiečių, lietu
vių.

- A į ...

labai daug. Nėra beveik 
nei vieno kaimo, iš kurio 
nebūtu išvežta kelios ar 
keliolika šeimų. Tačiau 
Raudonasis Krvžius netu
ri apie juos žinių. O netu
rėjimas žinių labai sunki
na darbą. Kad ši kliūtis 
būtų pašalinta, dabar 
stengiamasi sudarvti tiks
lius išvežtųjų sąrašus, pa
sikviečiant talkon tų mū
sų tautiečių gimines, kai-

Kryžius patyrė, kad bol- 
mynus arba pažįstamus. 
Išvežtųjų giminės, o kur 
ių nėra, kaimynai arba pa
žįstamieji prašomi reika
lingas žinias suteikti ne
delsiant.

Žinias suteikęs turi pasi
rašyti ir nurodyti savo a- 
dresa. Žinios turi būti at
siustos į Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus išvežtiems 
i TSRS ir dingusiems po
litiniams kaliniams gelbė
ti sekcija, Kaunas, Lais
vės Alėja 20.

Lietuvos Raudonasis 
Tęsinys 5-tame pusi.

v •

Britai Ir Sovietai Okupavo Iranu

Estijoj, bet vokiečiai tan
kais ir kitais pabūklais su
naikino prieplaukas.

Vokiečių lakūnai bom
bardavo ir apšaudė 24 ru
sų traukinius, sunaikino. 
500tvagonų ir išvaikė 12 
raudonųjų maršuojančių 
kolumnų rytiniame fron
te.:-uf* .i :

Rugpiūčio 25 d. Britani
jos ir Sovietų Rusijos ka
riuomenės įsiveržė į Iraną 
(Persiją). Sovietai įsiver
žė iš rytų, o Britanijos ka
ro jėgos įsiveržė iš Indijos 
pusės.

Tokio radio praneša, kad 
30 Rusijos divizijų stovi; 
prie Irano rubežiaus. Mas
kvos radio praneša, kad 

įSovietų komisaras Molo- 
,tov kalbėjosi su Irano mi- 
nisteriu ir jam įteikęs no
tą, kuria pareiškė, kad Ru
sijos ir Anglijos kariuo-

menės Įeina Iranan.
Autoritetingi Britų 

sluoksniai pareiškia, kad 
Irano valdžios atsakymas 
į Anglijos ir Rusijos reika
lavimą iškraustyti iš Irano 
“penktosios kolonos” vo
kiečius buvęs nepatenki
nantis ir todėl tų valsty
bių karo jėgos užėmė tą 
šalį.

Iranas yra turtinga šalis 
aliejumi. f

Britai ir Sovietai užėmę 
Iraną, kad apsaugotų savo . 
intci 3sus nuo "Ašies”.

X S >. -S A •
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Lietus Atėjęs Į Pagalbą

briovimasi į 1,200,000 paimta nelais- 
link Lenin- vėn. Ir štai po tokio vokie

čių paskelbimo apie žuvu
sius, Sovietų propagandis
tai paskelbė, kad vokiečiai 
prarado 7,000,000 žmonių.

Iš to ką skelbia vokiečiai 
ir rusai galima suprasti, 
kad ir vieni ir kiti perde
da, tačiau raudonųjų skai
čiai pasakiškai padidinti.

laukia kito

Iš Maskvos praneša, kad čių nuo karo pradžios. Vo- 
lietus ir miglos labai daug kiečiai pranešė, kad žuvo 
gelbsti sulaikymui Vokie- 4,600,000 rusų kareivių; 
tijos nacių 
Rusiją, ypač 
grado.

Raudonieji
mėnesio, kaip saulės užte
kant, nes tą mėnesį prasi
deda lietus, kuris tęsiasi 
iki užsnigimo.

Leningrado ir Maskvos 
frontuose raudonieji su
naikinę 135 vokiečių tan
kus ir nukloję laukus vo
kiečių lavonais.

Tačiau Sovietai negali 
pasigirti “laimėjimais” 
pietiniame Ukrainos fron
te. Raudonieji pripažįsta, 
kad Ukrainoj kautynės 
jau pasiekė Dniepropet- Maskvos karo misija Lon- 
rovsko didžiulę hydro- done kreipėsi į Anglijos 
elektros jėgos ir industri- premjerą Churchill, kad 
jos centrą. Anglija tuojau pradėtų

Baltijos jūroje raudonie- smarkesnį puolimą prieš 
ji nuskandino du vokiečių Vokietijos nacius vaka- 
transportinius laivus, ir ruošė ir tuo būdu suma- 
kautynėse ore pereitą žintų vokiečių spaudimą 
penktadienį ir šeštadienį rusų fronte.
sunaikinta 52 vokiečių ir Anglijos spauda įspėja, 
39 rusų lėktuvus.

Centraliniame arba Mas- proga pulti nacius, ir kad 
kvos fronte Sovietų gene- anglų laimėjimas priklau- 
rolo Timošenko jau nebe-.so nuo Sovietų Rusijos iš- 
sigirdi. Tame fronte So
vietai mini kitą generolą, 
būtent, Konevą. Sakoma, 
kad to generolo vadovybė
je raudonieji padarė dide
lius nuostolius vokiečiams.

Sovietų laikraštis “Rau
donoji žvaigždė” rašo, kad 
visuose karo frontuose 
prietemoje matyt “fantas
tiniai žibintuvai”, būtent, 
deganti tankai.

Taigi iš visų tų žinių ga
lima suprasti, kad visuose 
frontuose eina žūtbūtinė 
kova. Raudonieji degina 
viską pagal Stalino įsaky
mą.

Jau buvo žinių iš Mas
kvos, kad karo frontuose 
žuvo du milijonai vokie-

Rusai Prisispyrę Reikalauja 
Anglą Pradėti Mūšius 

Vakaruose
v •

Londonas, rugp. 25
v •

Anglijos spauda įspėja, 
kad dabar yra geriausia

silaikymo.

I 
I

I

Nacių Žnyplės Siekia 
Turkijos • Bulgarijos 

Rubežią

Juozas Karinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingien Blvd.
BALTIMORE, Md.

! Telephone Plaza 8595
Llmotinai dėl visokią reikalą.

Iš Londono pranešama, 
kad per pastarąsias kelias 
dienas vokiečiai sutraukė 
daug savo kariuomenės 
prie Turkijos ir Bulgari
jos rubežiaus.

Be to, sakoma, kad vo
kiečiai sustiprino karo jė
gas Graikijos ir Italijos 
salose ties Turkijos van
denyno pakraščiu.

Iš to anglai daro išvadą, 
kad “ašis” grasina Turki
jai, Sovietų Kaukazui, I- 
raqui, Indijai ir Persijos 
įlankai.

Todėl anglai ir įsteigė 
vidurio rytinį karo frontą, 
kokis buvo įsteigtas Iraqe.

Vokiečiai Ruošiasi Karui 
Per Žiemą

NEATSI2VELGI ANT Į KAINĄ

S Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Batelyje

Berlynas, rugp. 25 —Vo
kiečiai jau ruošiasi karui 
per žiemą. Tas parodo, 
kad jie nesitiki taip greit 
karą užbaigti. Jie gali su
triuškinti Sovietų Rusijos 
jėgas, bet tuo karas dar 
nesibaigs, nes kol kas ne
simato, kad alijantai su
tiktų daryti taiką su Hit
leriu.

Anglijos ir Amerikos vy
riausybių galvos pareiškė, 
kad su Hitleriu nedarys 
jokios taikos. Jos siekia 
visiškai sutriuškinti na
cius.

Iraniečiai Pasiruošę Ginti 
Savo Kraštą

Londonas, rugp. 25 — I- 
rano (Persijos) vyriausy
bė atsakė į Anglijos ir Ru
sijos memorandumą, ku
riuo buvo reikalaujama, 
kad iš Irano būtų ištremU 
nacių turistai ir technikai.

Iraniečiai pareiškė, kad 
jie neįsileis jokios sveti
moj .jėgos. Jie yra pasi
ruošę ginti savo kraštą i'rnyn®. j-cjnuo svetimos okupacijos.

DARBININKAS

Anglų keliaujantis pardavėjas -lakūnas iš Škotijos atsilankęs Lake- 
land, Fla., orlaivininkystės mokykloje, buvo nuširdžiai lakūnų pasveikin
tas. Jis sėdi lėktuvo soste.

Suardė Penkius Traukinius 
Paryžiuje KIBIRKŠTYS

Vichy, Prancūzija, rugp. 
25 — Per pastarąsias dvi 
savaites prancūzų valdžios 
atstovai Vokiečių okupuo
tame Paryžiuje susekė „ . .
penkius saboUžo veiks- ra^tls Sviesa yaso- 
mus. Sakoma, kad Vokie
čiams išleidus dekretą, 
kad už įvairius nusikalti
mus bus šaudomi ne tik 
nusikaltėliai, bet ir kiti, 
kurie nusikaltėlių nenuro
dys, komunistai ruošė sa
botažus, kad išprovokuoti 
valdžią.

Kada traukiniais vežė 
vokiečių kareivius, tai 
traukiniai nubėgo nuo re
lių ir susidaužė. Daug vo
kiečių kareivių sužeista. 
Tyrinėtojai susekė, kad

• • •

n

v • Brazilijos lietuvių laik- liūdniausias likimas visų 
: (Pabaltijo valstybių ištiko

! “Jau pranešėme, kad Estiją. Gana daug sunaiki- 
........ ' ' nimo rusai padarė ir Lat

vijoje. Lietuva išliko ma
žiausiai “globėjų” paliesta, 
bet ne dėl to, kad rusai bū
tų savo azijatiškumo atsi
sakę ar laukiniškus naiki
nimo instinktus pametę — 
visai ne: Lietuva buvo lai
mingesnė tik todėl, kad ru
sai nespėjo mūsų Tėvynės 
sunaikinti. Vokiečių smū
gis ir lietuvių sukilimas 
Kaune buvo toki staigūs, 
kad rusus bemiegančius 
užklupo. Tačiau ir Lietu
voje paskutinėmis savo 
“globojimo” dienomis jie 
paliko baisių vandalizmo 
žymių.

“Sukilus lietuviams Kau
ne ir Suvalkijai jau pirmą 
kovos dieną perėjus į vo-

vą — streiką greičiau lai
mėtų. Bet dabar, kada vie
nur darbininkai streikuo
ja, tai kitur dirba ir virš
laikius. Beabejo, kad pa
gamintą cukrų veža ir į 

i tuos miestus, kur eina 
streikas.

Nevykta Užbaigti Streiką
w •

Lawrence, Mass., rugp.
25 —Jau trečia savaitė kai 

ant relių buvo ištiestas streikuoja Arlington Mills 
skersai gatves laidas, ku-j kompanijos 6000 darbinin- 
ris ir buvo priežastimi tos kų. Streikas kilo, kada 
nelaimės. Toje apylinkėje' kompanija atsisakė pakel- 
gyveną daug raudonųjų,; ti 200 vilnų plovėjams al- 
kurie prasidėjus vokiečių- gas. Kompanijos atstovas 
rusų karui ruošia sabota-! ragino darbininkus grįžti 
žus, kur tik jie gali prieiti.,darban, bet nei vienas iš 

-------------- I streikuojančių negrįžo. 
Cukraus Fabrikų Darbininkų l Darbininkai tikisi streiką 

laimėti.
Toji kompanija turi ir J. 

V. karo departmento užsa-
Streikas

Valdžia Perima Laivą 
Statybos įstaigą

Philadelphia, Pa. (K. D. kymUs.
korespondento praneši- _________
mai) — Jau trečias mėnuo Mariai ČauMa VariaAmAaSa fWVK!l JulIRIO AGlUvIIRniviikai streikuoja darbininkai 
trijų cukraus fabrikų. 
Darbininkai pasiryžę tęsti 
streiką iki laimėjimo, ne
žiūrint to, kad kaikurie 
darbininkai jaučia trūku
mus pragyvenimui.

Įvyko keletas pasitari
mų unijos vadų su kom
panijų atstovais, bet nesu
sitarta. Fabrikus darbinin
kai pikietuoja dieną ir 
naktį.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas. Darbininkų 
reikalavimai teisingi, nes 
šiais laikais žymiai pakilo 
pragyvenimo kainos.

Streikieriai susilaukė pa
galbos iš valdžios: “unem- 
ployment compensation” 
čekius.

Jeigu darbininkai laiky
sis vieningai, tai streiką 
laimės.

Reikia pažymėti, kad ir 
So. Bostone American Su-j 
gar Refining kompanijos 
darbininkai nutarė strei
kuoti, jeigu tik nebus pa
keltos algos. Vedamos de
rybos. Jeigu visi cukraus 
industrijos darbininkai 
Įtuo pačiu laiku streiktmtų, 

•tai jie sau palengvinttįf5ko-

Savanorius
Berlynas, rugp. 25 —Vo

kietijos karo vadovybė at
sišaukė į visus vyrus nuo 
17 iki 45 metų amžiaus, 
kad jie stotų į kariuomenę 
savanoriais ir užpildytų 
stormtru periu eiles, ku
rios visuomet stovi pirmo
se karo fronto eilėse.

Autoritetingi vokiečių 
sluoksniai pareiškia, jog 
tai yra paprastas dalykas 
papildyti stormtruperių 
eiles. Stormtruperiai nesą 
taip nukentėję, kad jiems 
truktų karių, bet reikalin
ga atsarga. Savanoriams 
būtų pavesta daugiausia 
tvarkyti okupuotuosius 
kraštus.

Japonai Praleis J. V. Paštą

kiečių rankas, rasai nūs- Dabar rusai taip ir daro, 
prendė kiek galima dau- Degina net miškas. Štai 
giau lietuvių jaunimo išde- buvo žinių, kad Leningra- 
portuoti Rusijon, kad jis do apylinkėje Sovietų ka- 
nestotų kovoti prieš savo reiviai apipila nafta miš- 
“geradarius” ir “ 
jus”. Iš šiaurės ir vidurio __
Lietuvos,^ ypatingai aps- iaįmeti, tai jis tokio 

įsakymo nebūtų išleidęs. 
Reikia žinoti, kad sunai
kinti ant laukų javai, su- 

i namai, miškai ir 
tt., rusams laimėjus karą, 

Šiauliuose vokiečiai ra- iš naujo taip greit neatgys,
1 do vieną tokį lietuvių eša- neatsistatys. Neteks prie- 
loną. Vykstant didžiulėms šui, bet neteks nei patiems 
kautynėms prie Šiaulių, rusams.

r vokiečiai suardė geležinke
lio liniją. Tad i ’’ " ‘
rusai nebegalėjo toliau 
vežti ir paliko stotyje. Tik 
po trijų dienų, kai kovos 
aprimo, vokiečiai pradėjo teužimtose "vteto^.*'“''’ 
tikrinti rastą karo grobj.i
Be kitų daiktų, jie atkrei- Išrodo, kad Stalinas ne- 
pe akis ir į šį traukinį, ku- sitiki laimėti karo . Jeigu 
rio visi vagonai buvo akli- karo ir nelaimėtų, tai ar 
nai uždaryti. Prisiartinę negeriau, kad likusieji 
arčiau, jie išgirdo silpną žmonės turėtų kuo nors 
vaitojimą ir verksmą. nuo bado apsiginti? Bet 
Staiga buvo atplėštos du- kas kruvinojo komunizmo 
rys. Baisus vaizdas! Pri- diktatoriui žmonės. Jie yra 
grūsti pilni traukiniai mažesnės vertės už papra- 
žmonių vienas šalia kito, stą žemės vabalėlį. Taip į- 
kad net pasisukti nėra kur. vertina žmones komuniz- 
Visi išvien: vyrai, moterys, mas.
vaikai. Baisiausias dvoki-’ Vokietijos diktatorius 

Hitleris skaitomas bai-

globė- kus ir juos padega.
Jeigu Stalinas tikėtųsi

kričių miestų, buvo suimti 
apie 10,000 lietuvių ir veža
mi Rusijon. Bet kokiose 
sąlygose, Ui baisu ir pa- į7gFnti 
galvoti!

U.

Tai negirdėtas pasaulyj 
?r įsakymas naikinti ir de

ginti turtą. Reikia žinoti, 
kad naikinimas ir degini
mas turto vyksta dar prie-

mas kilo iš vidaus. Ne vien 
tik nuo visiškai iškvėpuo- šiaušiu žmogumi pasaulyj, 
to oro, bet ir išmatų, ku- bet jis tokio įsakymo nėra 
rios gulėjo čia pat po žmo- išleidęs, kokį išleido dikta- 
nių kojomis. Žmonės troš- torius Stalinas. Tokio įsa
ko ir prašė bent lašelio kymo nėra išleidus nei An- 
vandens: tris dienas nieko ghja, nei kitos valstybės, 
nebuvo gėrę nė valgę! Bet --------------
baisiausia buvo, kad sukri- * “Draugo” koresponden
tę po gyvųjų kojomis puvo " 
lavonai!!! Ar tai oro trūku
mo nepakeldami ar uždu
sinti kitų, keli keleiviai 
kiekviename vagone buvo 
mirę ir čia pat susmukę! 
gyvųjų tarpe, kurie netu
rėjo kur jų pašalinti.

“Vokiečių karo kores
pondentai, aprašydami tą 
reginį, sako, kad jis suke
lia pasibiaurėjimo ir šiur
po. To ligi šiolei jau nė iš 
tamsiausio Azijos ar Afri
kos laukinio sunku būtų 
tikėtis. Žiauriojo Tamerla- 
no dvasia tebėra gyva pur
vinose čekistų smegeny- 
se .

• X

Hyde Park, N. Y. —Prez. 
Roosevelto įsakymu J. V. 
laivyno administracija pe
rima Federal kompanijos 
laivų statybą Kearney,
N. J.

Kaip žinoma, tos kom
panijos 16,000 darbininkų 
išėjo į streiką. Streikie- 
riams vadovauja CIO uni
ja. Tarp unijos vadų ir 
kompanijos atstovų įvyko 
pasitarimai, bet nesusi
tarta. Federalės valdžios 
atstovai bandė sutaikyti, 
bet nepavyko.

Kadangi toji kompanija 
turėjo už 493 milijonus 
dolerių valdžios darbų, tai 
valdžia ir perėmė tą dirb
tuvę savo kontrolėn, kad 
nesusitrukdytų apsigyni
mui darbai.

• ♦

NdCIil flUSKdfHHnO
28 Laivus

Ar Stalinas Tikisi Laimėti 
Karą?

tas V. rašo:
“Šiais metais rugpjūčio m. 24 

d. yra rengiamas metinis “Mar
gučio” suvažiavimas, kuriame 
sutiko dalyvauti Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona... 
Prezidentas Smetona pasakys 
kalbą “Lithuanian National 
Relief Fund” reikalu”.

Kokia čia naujiena, kad 
prezidentas Smetona įsi
kinkęs į tautininkų veži
mėlį? Bereikalo p. Smeto
na tituluojamas Lietuvos 
prezidentu. Jeigu jis tik
rai būtų Lietuvos prezi
dentas, tai jis vežtų visų 
lietuvių fondų vežimus, o 
dabar jis veža tik tautinin
kų, kurie patys savo veži
mo nebepaveža.

Lietuvis
!

Visi gerai atsimena So
vietų Rusijos diktatoriaus 
Stalino kalbą. Jis įsakė vi
siems gyventojams, vi
siems pareigūnams ir ka
reiviams traukiantis į nau
jas pozicijas viską sunai
kinti, sudeginti, kad prie
šui užėjus nieko netektų.

MEM

IMERIAND
REVlHC i

Berlynas, rugp. 25 —Vo
kiečių žinios paduoda, kad! 
nacių karo laivai Atlanti- 
ke nuskandino 21 tavorinį 
laivą, viso 122,000 tonų, 
vieną naikintuvą, vieną 
karo laivą, vieną palydovą,

Shanghai, rugp. 25 — 
Jung. Valstybių generali
nis konsulatas sako, kad 

i Japonija sutiko išduoti ir 
| praleisti 700 maišų Jung. „
' Valstybių pašto siuntinių, ir kitus keturius laivus, 
kurie buvo sulaikyti japo- Kur nuskandino pastaruo-
nu cenzūros be vvriausv- Ib&'aftos. T sius keturius laivus nepa

sako.

i a
Lietuvių Baltininkų Sąjungos (LDS) 

SEIMAS 
įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd,1941
Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 

Hartford. Conn.
LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai ragina
mos išrinkti atstovus. Kiekvienas apskritis 
gali siųsti po du atstovu; kuopa nuo kiekvie
nos dešimties narių gali siųsti po vieną atsto
vą. Atstovų į Seimą įgaliojimai turi būti su 
Dvasios Vado ir kuopos pirmininko ir raštinin
ko parašais.

Apskričiai ir kuopos siųskite įnešimus ir 
pageidavimus Centro Valdybai, kad galėtume 
juos įtalpinti organe “Darbininke” ir perduo
ti Seimui. Pageidaujama, kad visi įnešimai ir 
pageidavimai pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d., š. m.

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas, 
m h Antanas F. Kneižys, sekretorius^
■ . itv + -
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A. L. R. Ka’alikų Federacijos 
Kongreso Rezoliucijos

Keistenybių Ir Melagysčių italų laivo Colorado, kaipo 
sabotažninkus, jie žygiuoja į teismo rūmus San Juan, Puerto Rico, kur 
jie buvo rasti kaltais ir nuteisti ligi septynių metų internuoti Montana 
stovykloj.

Įtarus italus, kurie buvo sulaikyti ant

Ar Jau Lenkai Pasimokė?
baigtas, Lietuvos, kaip ir 
kitų Baltijos valstybių, 
klausimą galutinai ne
sprendžia”. Lietuvai tvar
kyti Berlynas paskyrė sa
vo komisarus, kurie pasi
kvietė tautininkus (dau-

VII. Lietuvos Rėmimo Reikalu
(Tęsinys)

28-sis ALRK Federacijos Kongresas, apsvarstęs 
Tėvų Žemės ir savo giminių apverktiną būtį, vargo 
gyvenimą, netikrą rytojų ir eibes pavojų Tautai Lie
tuvoje, visus kviečia darbu ir auka padėti Lietuvai, 
siūlydamas sekančius, dabar prieinamus būdus:

1. Atsimindami, jog daugybė mūsų artimiausių gi
minių Lietuvoje paliko be reikalingiausių gyventi 
reikmenų ir maisto, jog Lietuvos bažnyčios tapo ko
munistų apiplėštos, katalikiškos mokslo, labdarybės 
įstaigos sunaikintos, vienuolynai suardyti, valdžios į- 
staigos, spaustuvės etc. komunistų išvogtos, — tuo
jau kiekvienas lietuvis amerikietis tepadaro savo tes
tamentą, o jei yra jį pirmiau padaręs, teprideda prie 
jo priedą, užrašydamas po savo mirties turtų dali pa
sirinktoms ištaigoms, ar giminėms paremti.

2. Visos lietuvių šeimos teatidaro atskirą taupomą
ją sąskaitą, iš kurios, kai tik bus galima, jie patys, ar 
per Lietuvos Vyriausybė įstaigas, sušelps savo arti
miausius gimines.

3. Visi lietuviai prašomi stoti Lietuvai Gelbėti Fon
do nariais, aukojant bent $1.00 metams.

4. Per vienus metus taupyti rūbus ir panešiotų ne
sunaikinti, nes po karo Lietuvoje rūbų ir už pinigus 
nebus galima gauti. Kai tik atsidarys į Lietuvą pašto 
keliai. — pasiųskime giminėms rūbų.

5. Ruoštis naujam darbui į pokarinę Lietuvą, kad 
savo mokslu ir amatu padėtume jai susitvarkyti.

6. Per Amerikos ir Tarptautinį Raud. Kryžių siųsti 
Lietuvai galimą paramą.

VIII. Lietuviškos Knygos Reikalas
Kongresas atkreipė rimto dėmesio į kun. J. Pruns- 

ikio referate patiektas mintis lietuviškosios knygos 
leidimo ir platinimo reikalu ir nutaria — prašyti Tėvų 
Marijonų, kad jie, kooperuojant visiems Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščiams ir Federacijos centrui, 
imtųs vadovauti lietuviškos knygos leidimo ir platini
mo darbo. Atsižvelgiant į kritišką lietuvių tautos bū
vį, kuris ir lietuvių knygų leidimą ir plitimą skaudžiai 
palietė ir, atsižvelgiant į knygos svarbą, reikia, kad, 
kaip ir anais spaudos uždraudimo laikais Lietuvoje, 
atsirastų pasišventėliai knygnešiai. Ir kongreso daly
viai yra įsitikinę, kad jie atsiras, jei tik vadai savo ini
ciatyva ir darbais uždegs plačiąsias mases lietuviškos 
knygos meile. Bus daugiau

Kaip ir daugelis hitleri- kurstymu neapykantos 
nės Vokietijos pavergtų tarp lenkų, žydų, ukrainie- 
tautų Europoje, lenkai lei- čių, lietuvių ir baltarusių, 
džia kelis biuletinius ang
lų kalboje. Vienas iš tokių 
biuletenių, pavadintų — 
POLANDS FIGHTS, lei
džiamas tūlos draugijos 
American Friends of Po- 
lish Democracy 
ke, kelis kartus 
Lietuvą.
It, • •

sistatydinimą, kurį reikia kad tame biuletenyje lie- Pas'Pr'ešir>tos • (Pa-

I 
Mes šimtmečius gyvenome 
kartu ir taip darysime a- 
teityje. Respublikos gy
ventojų solidarumas (su
prask — Lenkijos, P. G.), 
nežiūrint į tautybę ar ti
kybą, šiandien yra daug

UA

v •

juo ir litvinus.

• v

v •

skelbė atstatą nepriklau- vo žūtbūtinėse kovose su A.L.R.K. Federacijos 28- sutiko įeiti Reicho komi- priešą, abejonių nėra. Te- perą, yra suinteresuo- lietuvaitės baigusios aštuntą
_ . - . .. ................................................ , v. . I . . ______ << j._______ i______1_________ ___________________: i____ i___ : i;«4-«_ . . .... —. .

Ten buvusi.

Kas nori, kad kas nors

pats tai daryti.ra pasakyti. Dėl to, kad jie rėjų taryba”.

barba- 
apie 

mano,

i

l
Lietuvaite, Tavęs Laukia Vila Juozapo Marijos 

Aukštoji Mokykla

Prisipažinsi- pe jr jje savo dukras 
kad nesuprantame ir duoti seselių auklėjimui.

Paskutinį kartą
nuleidžiant vėliavą prie

mūsų tautų ir žmoni ios
i —

sarų “padėjėjų tarybon”, gu tik ponai lenkai atsiža- 
(_ __ __ > imperialistinės
rkniitiiroc, tegu atsižada

vo katalikai.
“Virš 125,000 sukilėlių katalikų visuomenės nusi- 

Virš statymu, kuris labai aiš-

I norais.

bent materialiniu aczvn- _ _ _
giu padėti Lietuvos žmo- ateitis parodys, kokį vaid- jų į Senąją Lietuvos 
— 4-ciitro i i n <3 f c, "i, “nota- tiria iv X7i1r>iona Vvočl

Dėl Ambrozevičiaus
Atsistatydinimo

“Draugas” rašo:
“Lietuvos sukilėliai prieš

žiaurią bolševikų okupaci- dalyvavo sukilime.
ją birželio 23 dieną pa- keturi tūkstančiai jų žu- kiai buvo užakcentuotas

I

• v

savo pagelbininkais.
“Šioje vietoje labai yra 

svarbu pabrėžti tikrai gar
bingą sukilėlių vyriausy
bės (Ambrozevičiaus) at- Įdomiausia : 4 - A i . ■ i » j

* i

laikyti tautos protestu tuvių tautos atžvilgiu gie- 
prieš pažeidimą jos valios, dama sena lenkiško impe- 
prieš įsikišimą svetimos rializmo giesmė, nepasi- 
valstybės į Lietuvos vals- gailint 
tybės vidaus reikalus.

“Dr. Ancevičiaus kable-

Dvidešimtasis amžius buvo sveikinamas kaipo pa- dienraštyje paskelbtoji dr. 
žangiausias ir daug žadąs istorijos laikotarpis. Tuos p. Ancevičiaus kablegra- 
žmonijos lūkeščius jis dalinai patenkino. Atsirado ste- ma pranešė, kad “Reicho 
bėtinų išradimų, kuriuos mūsų protėviai būtų priskai- vyriausybė, kol karas ne- 
tę prie neįvykdomų svajingų pasakų. Automobiliai, 
radio, televizija, orlaiviai juk tai rodės neįmanomi 
sveikam protui dalykai. Taip, mokslo technika ne tai 
kad pasistūmėjo, bet tiesiog nušuoliavo pirmyn, ir 
žmonėms tenka nustebti, ar tai iš tiesų jų pačių pro
tas tokius stebuklus būtų išgalvojęs.

Tačiau vienoj srity pažangos nėkiek nepadaryta.
Kaip tik priešingai, nužygiuota atgal. Toji neįtikėti- gumoje voldemarininkus) 
na atožanga pasireiškia dvasinėj srity. Čia matoma 
aiškus tiesioginis susmukimas. Jau tas vienas faktas, 
kad pasaulio likimą sprendžia trys šešėlingos praeities 
asmenys, verčia mūsų vaizduotę skristi į senovės pa
sakų laikotarpį. Juk tai neįmanoma, kad trys avantiū
ristai siektų dalytis ne tik Europos, bet ir viso pasaulio 
valdžia. O bet gi taip yra, ir mes jau gerokai su tuo 
apsipratom. Tačiau negalim apsiprasti su tuo apverk
tinu faktu, kad pasaulio politika visiškai pašlijo keis
tenybių ir melagyščių kryntin. Atviri, ciniškai begė
diški sutarčių laužymai, blitzkrieginiai pasikeitimai 
iš draugų į priešus, iš priešų į draugus ir tramdanti
sveiko proto orientuotę suirutiška politikos painiava gramoj skaitome: 
verčia mus stebėtis, ar iš tiesų gyvename tą tiek išgar-. “To akivaizdoj Ambro- 
sintą ir pažangų dvidešimta šimtmetį. O kai įsižiūrime zevičiaus vyriausybė Rei- 
į tą perdaug išgudrėjusią, bet kartais ir gramozdiškai cho komisarui įteikė ati- 
vaikišką melų propagandą, tai širdyje susidaro aitraus tinkamą memorandumą, 
neskanumo atorūgų. Pasisakė, kad ji, vyriausy-

Štai vienas iš daugelio pavyzdžių. Skelbiama karo bė, nutraukia tolesnį savo 
nuostoliai. Neperseniai bolševikai pasiskelbė likvida- veikimą, 
vę bei išmušę iš fronto du milijonu vokiečių. Kelioms 
valandoms praslinkus, vokiečiai pranešė, kad ištiso Nežinomojo Kareivio kapo 
karo metu rusai nustojo penkis milijonus karių:

New Yor-
palietė ir svarbesnis negu bet kada, 

todėl ir visos pastangos 
pastebėti, 7”

braukimai mano. P. G.).
Nejaugi to biuletenio re

daktorius, primesdamas 
lietuviams vokiško 
rizmo 
knygų 
kad jis 
šinimui

kaltinimus 
deginimą 
tarnauja pasiprie- 
sukurti nesutari

mui tarp lietuvių, lenkų ir 
škų knygų nai- ^tu
ro Tntko yra ir Pagaliau, nuo kada to 

j biuletenio ponas redakto
rius laiko, kad lietuviai 
buvo Lenkijos gyventojai 
ir kodėl jis mano, kad lie
tuviai gyvens vienoie vals
tybėje (vadinas, Režpoš- 
politoje) ir ateityje. Mes 
gerai prisimename, kad a- 
pie trečdalis Lietuvos teri
torijos su sostine Vilniumi 
buvo jėga įjungtas į Rež- 
pošpolitą. Toje teritorijoje 
buvo daug lietuvių, ku
riais lenkai sugebėjo pri
pildyti savo kalėjimus. Už 
ką — o gi už tą, kad jie 
buvo lietuviai, kad jie my
lėjo Lietuvą, kad jie norė
jo lietuviškai melstis, kad 
jie skaitė lietuviškas kny
gas, kad jie klausė Kauno 
radijo.

Vietoje prikaišiodami 
davusi Reicho komisarų matyt, yra užsimoję įro- lietuviams barbarizmą 
valdžion, būtų pasilikusi dyti angliškai kalbančiai lenkiškas knygas naiki- 

Bet Am- visuomenei, kad “litwinai”, na.nt, ponai lenkai, ar bent
• i_- tokie pat kultūros Jau biuletenio redakto-

priešai kaip ir Hitlerio vo- riaL verčiau prisidėtų prie 
kiečiai. Iš to ir neprašoma lietuvių tautai lenkų pada-

tuma lovaua. ouiin- «• •- r-------------------

viduokime hitlerizmą, o su užgydymo. Abiejų tautų j jaunimą. 
* _ 1_ 17 ’ _ likimas šiandien yra tas---------

Tą lenkišką nedraugišką Pats, abi tautos pavergtos į rais 
ir imperialistinį lietuvių ir draskomos to paties ti- me, _ -----——------ j-----
tautos atžvilgiu nusistaty- T’ono, abi jas naikina rusai nenorime tokio bendradar- Mes rytų lietuviai turvdami 
mą dar patvirtina tam pa- vokiečiais pasikeisda- biavimo, kuris yra parem- tokją įstaigą siųskime savo
čiam biuletenyje dedamos ^al kadėl nepasimokyti tas vienpusiškumu ir silp- dukteris į Vilą Juozapo Marijos

’ j-~ -- , užgauliojimu bei Aukštąją Mokyklą ir lai ji bū-
■ , e _ i va taip skaitlingai lankoma,

kad geriems norams esant Mes, lietuviai, kaip lygiai kaip kad Chicagoje šv. Kazi- 
ši politika galėtumėm susitarti ir ir lenkai, puikiai supran- miero Akademija, 
pasireiškia kartu veikti prieš bendrą:tame, kad priešas, kurio šioje įstaigoje mokslas prasi- 

a_..4... motto yra divide et im- dės rugsėjo 4-tą dieną, tad visos

ir nepamatuotų 
šmeižtų prieš Lietuvą ir 
lietuvių tautą.

Štai to biuletenio rugpjū
čio 15 dienos Nr. 5 straips
nyje apie hitlerininkų vyk
domą lenkiškų knygų nai
kinimą tarp 
tokia frazė:

“Prieš Sovietų okupaciją. Lie
tuvos fašistinė Smetonos val
džia konfiskavo ištisą rinkinį 
lenkiškų knygų Vilniuje ir pa- 

Ambrozevičius padėjo vai- siuntė jas į popieriaus fabrikus. 
1.200,000 pakliuvo į nelaisvę, likusieji nukauti ir su- niką ir pasakė kalbą”, 
žeisti. Ir štai ant rytojaus sovietai susigriebė ir pareiš
kė. kad vokiečiai jau prarado 7 milijonus žmonių, toriškas. Juo pasakoma,

Laike Sovietų okupacijos dau- 
Šis pranešimas yra is- giau knygų buvo konfiskuota”.

, Taip ir noriu paklausti, 
Reiškia, į kelioliką valandų vokiečių nuostoliai padidė- kad sukilėlių vyriausybė ko siekia tas angliškai len- 
io penkiais milijonais! Jei vaikai taip ginčytųsi, tai nesutiko pakeisti savo nu- kų leidžiamas biuletenis 
tam jie vaikai. Bet kada rimtos kariuomenės štabas sistatymo, kad ji griežtai panašiomis insinuacijo- 
skelbia tokias fantastiškas melagystes, tai jau pasi- stovėjo 
biaurėtinai neskanu. Jei vokiečiai perdeda, tai jie bent 
žino, kiek perdeda. Jie tiksliai suskaito belaisvius ir 
nukautuosius bei sužeistuosius, nes kautynių laukas 
visados jų žinioje. Gi bolševikai nuolatos traukiasi at
gal. Karo lauko niekad nenaveldžia. tad gi tik savo 
nuostolius gali žinoti. Gi kiek kareivių vokiečiai pra
randa, anie tai bolševikai tik spėlioti tegali, o jų spėlio
jimai nė vaikams įtikinti netinka.

Čia siūlosi prisiminti vienas iš XVI amžiaus kau- 
tynių ivykis. Tai buvo Olandijoj. Olandų vadas Vilhel- jų vyriausybė būtų pasi-;Ponai lenkai ir dabar dar, 
mas Orangietis kada tik susikaudavo su prancūzų J----- ' 1---- 1 - -
maršalu Luxemburgu. visados pralaimėdavo. Vieną 
karta jis karčiai nusiskundė: “Aš niekad negaliu nu- jų talkininkė, 
galėti to prakeikto kuprio”. (Luxemburgas buvo kup- brazevičiaus 
rotas). Vėliau tai dasigirdęs, Luxemburgas taip atšo- pasielgė garbingai, 
vė: “Iš kur jis žino, kad aš turiu kuprą? Jis niekad nė- statydino ir, dėl to, 
ra matės mano nugaros”.

Nė bolševikams niekad netenka matyti vokiečiu 
užnugario. K.

kad ji griežtai panašiomis
ant laisvos ir ne- mis? Lenkai dažnai kalba, 

Lietuvos kad jie nori su lietuviais 
bendradarbiauti, kad lai
kas esą užmiršti senas 
skriaudas bei nesutari
mus, nes mes visi vieno li
kimo draugai. Kaip dabar 

prieš bolševikus' matome, visos tos kalbos

priklausomos 
valstybės pagrindo. Iš to 
aiškiai galima suprasti, 
kad be pagrindo buvo visi 
tie padaryti sukilėliams 
priekaištai, kad jie pakėlė 
ginklą 
nacių kurstomi. Jei jie bū-Į ir lieka tik kalbomis^ o tik
tų buvę svetimoje įtakoje,; rovė visai ką kitą rodo.

Baigiasi atostogos. Už kele-^ auklėjant jaunimą reikia jį tin
tos dienų atsidarys mokslo j- karnai prižiūrėti ir laikyt jį 
staigų durys, pro kurias šimtai protingoje drausmėje. Priežiūra 
ir tūkstančiai įeis ir užims šuo- yra tuo reikalingesnė kuo dau- 
luose vietas. j giau yra dorovinių pavojų, ypač

I . „
Kiekvienas katalikas tėvas ir miestuose . 

motina turi gerai apsvarstyti, į Iš to galim suprast kodėl Ka- 
kurią įstaigą pateks jųjų vaike- talikų Bažnyčia taip rūpestin- 
lis ir kokį auklėjimą jisai gaus.'gai žiūri į auklėjimą ir steigia 
Taipgi jaunuolis-ė turi paklaust savąsias mokyklas, 
savęs, kas turi pareigą jį auk-| Prieš kelis metus Seserys Šv. 
lėti • i Kazimiero atidarė aukštąją mo-

Atsakymą rasime Bažnyčios kyklą Vila Juozapo Marijos, 
mokytojo Pijaus XI rašte: “Au- Newtown, Pa. Gražus būrelis 
klėjimas yra ne vieno, bet bū- lietuvaičių lankė tą įstaigą ir ją

į tinai visuomenės darbas. Yra gi pamilo. Ši Akademija naudojasi 
trys būtinos, atskiros, bet Die- visomis “Pennsylvania Board 
vo suderintos bendruomenės,' of Education teisėmis”. Joje 
kurioms priklauso žmogus. Tos mokslas yra nustatytas sulig 
bendruomenės yra šeima, Baž- reikalaujamo “Course of Study 
nyčia ir valstybė ir tik jos sude- for Secondary Schools”, be to, 

__________ _____ ___ _________ rintai veikdamos ir viena kitai priedo gauna tikybos, lietuvių 
peršasi tokia išvada: sulik- rytų skriaudų ir zaizdų padėdamos turi pareigą auklėti kalbos ir gražaus auklėjimo, ši 

Toliau krikščioniškai Akademija jau pagarsėjo ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių tar- 

nori ati-

vyriausybė yra tokie pat kultūros Jau biuletenio redakto- 
pCLOlClgC g<Xl Ulllgdl, atsi“ 

dėl to, mes 
lenkiame savo galvas prieš 
Lietuvių katalikų visuo
menės vadus, nes dabar 
dar ryškiau mums bus ži
nomas Lietuvos katalikų 
nepalaužiamas stovėjimas 
už visiškai laisvos ir nepri-* 
klausomos valstybės at
statymą. Džiugu pabrėžti, 
kad tas nusistatymas pui
kiai supuola su Amerikos

somą Lietuvos valstybę, ‘ bolševikais ir virš dešimts tame kongrese,
kurią Sovietų Rusija buvo ; tūkstančių sužeista. Mes 
prismaugusi. Naujosios:nekartą šioj vietoj pabrė- 
vyriausybės priešakin su- žėm, kad Lietuvos liaudis 
kilėliai pastatė garbingus ’ ” ' JJ '
mūsų tautos vyrus prof. J. 
Ambrozevičių, gen. St. 
Raštikį ir kitus. Abu šie' 
vyrai yra katalikai. Minis
trų kabineto dauguma bu-

sukilo ir didvyriškai kovo
jo su okupantais dėl to, 
kad laisvės troško, nepri
klausomą valstybę norėjo 
atstatyti.

“Rugpjūčio 18 d., mūsų

iš kokio tai lenkų darbi- vieną kart3 ant visados iš nesnio
ninku vado Ciolkosz kai- likirno ir nesusitarti. O išnaudojimu.

į 11__ j_________•_________ ______________________ ______________a'bos ištraukos: 
“Šiandien

(hitlerinė)

“Gen. Kubiliūno ir kitų irgi smerkti negalima, ne- da savo 
“generalinių patarėjų ta- turint smulkmeniškesnių politikos, 
rybos” narių padėtis tik- žinių ir, be to, turint gal- noro ponauti ant lietuvių, 
rai sunki ir nepavydėtina, voj tą faktą, kad Lietuva baltgudžiu ir ukrainų ir 
Kiek jie turės galimumų dar tebelaikoma esanti ka- tegu atsižada visiems lai- 
bent materialiniu atžvil-'ro lauko zonoje. Netolima kams bet kokių pretenzi- 
gįu padėti Lietuvos žmo-' ateitis parodys, kokį vaid- jų į Senąją Lietuvos sos- 
nėms, tuo tarpu sunku y- menį suvaidins toji “pata- tinę ir Vilniaus kraštą, ta
ra pasakyti. Dėl to, kad jie rėjų taryba”. da mes tikėsime lenkų ge

tas ir naudojasi tuo lietu- skyrių, ar pradėjusios High 
vių ir lenkų nesutarimu, school užsiregistruok it ir lan- 
tai kodėl nelikviduoti to kykįt šią mokyklą, o užtikrinu, 
nesutarimo objekto ir ne- ^ad būsite pilnai patenkintos 
pasidaryti tikrai nuošir- moksIu ir užlaikymu, 
džiais draugais, vieton kad 
užsiiminėti agitacija prieš 
lietuvius ir nebūtų dalykų 
apie juos prasimanymu ir gero būtų daroma, turi 
skleidimu. P. Gulbis.
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Žiaurus Bolševikų Siautimas '
Lietuvoje Sukilimo Dienose

—■' '■ i ■ e

Čekistai Durtuvais Įrėmė Į Nugaras
mirti visome blusoms, ku
rių kalėjime kaip tik ne
stinga.

Kameroje įsivyravo tyla. 
Ar pas mus ateis, ar gal 
liksim nepastebėti? Dėl vi
sa ko apsirengiame, kad 

nuogų neišvarytų.

(Tąsa)

Taip bespėliojant, ir be- 
siklausinėjant kiekvieno 
trekstelėjimo (iš moterų 
skyriaus pasigirdo daina 
“Eisim seselės namo, na
mo”), atėjo noras ir pa-
snausti iki aušros, ypač, bent 
kad tai buvo daugumas po Bet tarp čekistų šūkavi- 
11 mėnesių pirma proga 
užmerkti akis be elektros 
šviesos, nes nebuvo kas ją 
įjungtų. Tik staiga iš aš
tunto skyriaus koridorių 
triukšmingai bėgte įbėgo 
daug batuotų kojų, ir pa
sigirdo rusiški raginimai 
skubėti, o duris laužte iš
laužti. Nubėgo į pat kori
doriaus galą, lyg ir perėjo 
į ketvirtą skyrių. Pasigir
do durų laužymas, o ne
trukus tie patys balsai, 
atgal grįždami, jau rusiš
kai šaukė: “Rankas aukš
tyn, greičiau, sparčiau, 
pirmyn, duok buože, jei 
neina, šauk”. Koridoriuje 
pasigirdo stiprūs smūgiai 
ir lyg kūno kritimas... 
Skubūs žingsniai. Pro du
rų plyšelį pavyko pastebė
ti, kad čekistai, durtuvais 
beveik į nugaras įrėmę, 
varo, tiesiog veja, keletą

mų išgirstame žodį “visi”. 
Triukšmas, staiga prasi
dėjęs, staiga vėl nutilsta. 
Mirties tyla kamerose ir 
koridoriuje. Klausome, 
kas darosi kieme. Šūvių 
negirdėti. Reiškia, vietoje 

i anų nešaudo. Bet kas 
jiems bus toliau? tą klau
simą ir šiandien dar nėra 
atsakymo. Greičiausia,

I

I

Lenkai pabėgėliai, kurie susidėjo su britais kariauti prieš nacius, 
surengė dideles pamaldas “kur nors Škotijoj” ir meldėsi už išliuosavimą 
savo tėvynės iš vergijos rankų.

mai per langus. Iš ketvirto mendanto paklaustų, ne-j Tą dieną, apie pusę ketu- 
skyriaus pranešė, kad iš- atsirado nei komjaunuo- rių ryto, į Palangą pradė- 
varė visą skyrių, liko tik lių, nei partiečių, nei kan- jo kristi pirmosios vokie- 
viano lzomoro *»• S hllVA Č1U bOUlbOS.

Vadovai pamanė, kad tai 
tik manevrai, ir keikdami 

i “svolači uči- 
• telia”, neleido jiems gelbė-

viena kamera ir karceriai, didatų. Mokytojas buvo 
Vadinasi, ištuštinta 20 ka- ' nepatikimiausias asmuo 
merų, kuriose būdavo 5-7 j stovykloje. Vieną net vai- 
žmonės, taigi iš viso per kų akivaizdoje suėmė ir iš- v •

daugiausia 1 
bombarduotų prekinių 
traukinių.

— Patikrintomis žinio
mis, sukilime prieš bolše
vikus dalyvavo iš viso 35,- 
000 organizuotų lietuvių. 
Prie jų prisidėjo 80-90,000 
neorganizuotų žmonių ir 
apie 6,000 lietuvių karių, 
kurie tarnavo raudonosios 
armijos Lietuvos terito- 
rialiniame korpuse. Šie 
kariai pirmąją karo dieną 
išsiskirstė, kas kur galėjo.

likučįai su-1 niaus sukilėliams. Jei ne 
—jįe^ gaj būt sukilėliai ir 

būtų vieni nepajėgę su
triuškinti bolševikų įgulų. 
Iš civilių sukilime aktin- 
giausia dalyvavo gimna
zistai ir studentai, taip pat 
buvę šauliai, savanoriai, 
kariai, be to, nepaprastai 
daug lietuvių darbininkų.
— Negalutinėmis žinio

mis, visoje Lietuvoje ko
voje prieš bolševikų oku
pantus per sukilimą žuvo 
apie 4,000 žmonių, įskai
tant, tuos, kuriuos bolše-

ir tokiu būdu prisidėjo vįkaį įtarė sukilėliais ir
prie sukilimo. Ypač mūsų 
kariai daug padėjo Vii- 

t

išžudė. Sužeistų esą apie 
8,000 žmonių.

ANEKDOTAI
Lietuvos laikraščiuose muotojus ir stachanovinio 

randame visą eilę anekdo- sąjūdžio vadovams su dr. 
tų, sukurtų prieš bolševi- Stalinu priešakyje, 
kų opukantus:

Dėkui Stalinui — Gražus 
oras šiandien, dėkui Die
vui, — sako vieno “tarybi
nio ūkio” darbininkas ki
tam darbininkui.
— Dabar taip negalima, 

dabar reikia sakyti “dėkui 
Stalinui”, atsako antrasis.
— Bet kai Stalino nebe

bus, kaip tada reikės šaky-, 
ti?

— O tada tai galėsi saky
ti “dėkui Dievui”.

Mūsų kolchozninkai. — 
Vilniuje, prie bazilikos, ei
lėmis susėdę, prašo išmal-į 
dos lenkų palikti ubagai.' 
Iš stoties traukia iš “tėvy
nės gilumos” atvykusios 
raudonarmiečių šeimos su 
vaikais. Vienas vaikas, pa
matęs elgetas, staiga 
džiaugdamasis ima šoki
nėti ir šaukti:

— Mama, mama, ir mūsų 
kolchozninkai jau atvykę..

Vištos testamentas. —Į- 
vedus išdirbio normas ir 
paskelbus dar spartesnį 
stachanovinį darbą, Kau
no miesto sode' rasta pasi-} 
korusi višta, palikusi šį te
stamentą: “Negalėdama
išpildyti skirtos man nor- jis atrodo? 
mos — per šešias < 
padėti septynis kiaušinius, stumia, o vienas sėdi vidu- 
pasikariu. šešis padėtus 
kiaušinius skiriu badau
jantiems vaikams,' o sep
tintąjį, kurį už mane pa
žadėjo padėti gaidys, įga- 
lioju atsiimti darbo nor-

v

Kau
nietė višta, kilusi iš radis- 
landų”.

Apie Staliną ir kiaulę. — 
Siaurajame traukinėlyje 
nuo Šiaulių į Biržus va
žiuoja du jauni vyrukai ir 
tarp savęs kalbasi. Prieš 
juos suole sėdi žydas. Pir
masis vyrukas, palinkęs 
prie antrojo ausies, tyliai 
klausia: — Ar tu žinai, 
koks skirtumas tarp Stali
no ir kiaulės?

Nugirdo priešakyje sė
dėjęs žydas ir grasinda
mas ėmė rėkti: — Ui, ką 
tu pasakei, koks skirtu
mas tarp Stalino ir kioi- 
lės?...

Klausęs vyrukas, norė
damas žydu nusikratyti ir 
kiek sunerimęs, mojuoda
mas rankomis, išgąstingu 
balsu žydo pusėn greit su
švokščia: — Jokio skirtu
mo, jokio skirtumo.

Žydas nurimsta, o abu 
vyrukai laimingai pasie
kia Biržus.

Milžiniškas tankas. — 
Susitinka du tarybiniai pi
liečiai. — Ar matei milži
nišką sovietinį tanką su 41 
įgulos nariu? — Ne, kaip 

■ ° — Puikiai. 20 
dienas įgulos narių jį traukia, 20
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juos kaškur nusivežė, pa-, 100 žmonių (per aštuntą vežė. Mokytojui nebuvo

v^kaC'sto^kios!“ vaikų- Isitikinfe kad.čia 
J jau ne manevrai, pasiėmę 

vaikus, jie nešė savo kailį, 
bėgdami su pakrikusia 

i raudonąja armija. Moky
tojai norėjo sulaikyti nors 
{dalį vaikų, bet už tai jiems 
buvo grasinama ginklu. 
Tačiau mokytojai, nenorė
dami palikti vaikų nežino
mam likimui, sekė visą lai
ką paskui juos. Prie Lat
vijos sienos pasirodžius 
pirmiesiems vokiečių žval
gams, visi “vadai” dingo. 
Tik dabar vaikus ėmė glo
boti tikrieji jų bičiuliai- 
mokytojai. Pasirūpinę 
maisto, pailsėję, mokyto
jai su vaikais grįžo į Pa
langą. Keliaujant pajūriu, 

1 jais nuoširdžiai rūpinosi 
pajūrio sargai - žvejai ir 
ūkininkai.

Grįžus Palangon, vai
kais pradėjo rūpintis Pa
langos komitetas, ypač jo 
atstovas p. Mockus. Iš mo
kytojų buvo sudarytas 

•štabas stovyklai likviduo
ti. Padėjo visi Palangoje 
esantieji mokytojai. Da
bar tėvų ir Raudonojo 
Kryžiaus pastangomis vai
kai sveiki grąžinami tė
vams.

našiai, kaip prieš savaitę skyrių, rodės, kad tiek leidžiama vienam pasilik
tumo vežama iš laisvės ... daug nepravarė, buvo spė- ti su 1
Aušros laukimas pasidarė jama, kad gal tik apie 20). administravime ___ __
nebejaukus.^ Tik absoliuti Kas jie — žinių beveik nė- bai daug netvarkos. Vaikų; 
4-t r Ir* ty* r* rw-«i .... « • > • -i - ■■ i I

buvo la-

tyla pamažu apramino ra, nes ketvirtas skyrius 
nervų įtempimą ir auštant su kitais ryšio beveik ne- 
vėl prasidėjo pasikalbę  ji- i galėjo palaikyti.

Gatvėmis Slenka “Nenugalimoji” 
Armija

Pradžioje buvo tartasi Įėjime: gerokas skaičius _ 
palaukti, nes buvo matyti, žymių ir nežymių asmenų;tėvų, gulėjo pas

- kad nors vartai ir praviri/jau ankščiau buvo išvežti įrantą, ir vaikų neišleido 
basų ir vienais skalbiniais į gatvėmis slenka “— ’—*•----- ---------- :-------- Vaivai ™

laiškus tikrindavo vado
vai, o daugelis jų pateko 
ne į pašto dėžutę, o į ko
mendanto krepšį. Tėvai 
siuntė telegramas, kvies
dami vaikus kuo greičiau
siai grįžti j namus, bet tos j 
telegramos, išskyrus rusų 

komen-!

• V •

• v

Dasų ir vienais SKaiDimais gatvėmis slenka “ne-rytus aštuoneriems ar de- 
apsivilkusių, tiesiog iš nugalimoji” (ar nepaveja- šimčiai metų į darbo sto- 
guolio išrautų žmonių. moji) armija... tačiau ket- vykias, o daugelis buvo 
Vienas nešamas nešte. To- vįrt0 skyriaus likusioji ka- jau paruošti išvežti, ir, ro- 
kių būrelių buvo keletas iš mera išlaužė duris, aplan-jdos, perkelti į fortus. Pa- 

Vienus vijo į viršų visas kameras. Čia pat žymėtina, kad labai didelį 
' ir pradėjo lūžti durys. Iš- nuošimtį kalinių tarpe su- 

raryk°" silaisvino po vieną kitą ka- darė darbininkai, tarnau- 
i. tojai, visuomenės veikėjai

• v

Pa-

pakeltomis rankomis, ki
tus — surištomis i __ _ _ _ _ ________
mis... Vienus išviję, čekis- merą visuose skyriuose, tojai, visuomenės veikėjai 
tai bėgte, uždusę, grįžo ki- net įr moterų. Raštinėje ir kiti, nekalbant apie sie
tų. Tai buvo momentas buvo surasti raktai ir ne- nos perbėgėlius. Visai ne-

teko matyti kalėjime tikrų 
kapitalistų...”
— Lietuvos laikraščiuose 

randame tokį eilėraštį be 
autoriaus parašo:
PARTIZANO ATSISVEIKINIMAS

I _______..._______ ________

pat ir tokių'^stamų, ku"!įjį 
rie sudarė pažintį tik kalė-' h naujo keisis Lietuva, 
jime, kalbėdamiesi kalėji- "
minio telegrafo pagalba 
ištisus mėnesius kasdien/ 
bet niekados Viens kito ne- Neverk, tada tyli be žado, 
mačiusiu Čia nat vartai ir Jei aS neflrįžčiau Pas tave ~ mačiusių, eia pat vartai ir Tikek sOnus sau iaimę rad0 
pirmasis tikros laisvės Laisvosios Tėviškės kape, 
dvelktelėjimas...

Daugelio žinomų asme-' 
nų jau nebebuvo šiame ka-'

trukus, gal apie septintą 
valandą visos durys buvo 
atviros, o kalėjimo gyven
tojai susimaišė tarp savęs' 

■tikriausia to žodžio pras- 
’ me. Susitiko daugelis pa
žįstamų — nebegalėjusių 
vieni kitų bepažinti, O taip Neverki mama, neraudoki:

Neverk, kad mes dabar išeinam,

Greit Tžviškįj skambės vėl dainos, 
Laisvai trispalvė plevėsuos.

Į Neverk, kad tau nebus artojo 
Už mus visus darbai kalbžs 
Ir, naktį perlais aprasoję. 
Mediniai kryžiai pakelės...

Catherine Chatfield, bri
tų admirolo duktė, kelyje 
su gėlėmis į Britų karališ
ką šeimą, kad pardavus ir 
jiems gėlių, kurių įplaukos 
skiriamos britų karo rei-i 
kalams. i

Vaikai Išgelbėt i
— Kaip sykis karo išva- netrukus atvežti, 

karėse raudonieji Lietu- transportas vykdomas ga- 
vos valdovai pasiuntė be- na lėtai, nes Lietuvos Rau- 
veik tūkstantį mokinių į donasis Kryžius šiuo metu 
komunistinę pionierių sto-Įturi tik vieną autobusą, 
vykią Palangoje. Prasidė- Rūpinamasi L 
jus karui ir 
komunistiniams vaikų šie- ir karo užkluptais 
lų nuodytojams, visi vai
kai buvo išgelbėti. Apie tai 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius skelbia:

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus iniciatyva liepos 3 
d. iš Palangos buvusios 
pionierių stovyklos atvežti 
į Kauną ir tėvams perduo
ti 424 ten stovyklavę vai
kai. Palangos stovykloje 
dar liko apie 540 lietuvių 
tautybės vaikų. Jie yra rū
pestingoje auklėtojų glo- 

. boję, jiems teikiamas mai
stas ir kita reikalinga pa
galbą^ Dėl ten esančių sa
vo valkų likimo tėvai gali 
būtPhPąmūs. *

Likusieji vaikei irgi bus

nors

ir kitose va- 
išsilaksčius sarvietėse stovyklavusiais 

vaikais.

Vaikai jautėsi esą ne sto
vykloje, o kalėjime. Dau
giau nieko jie nematė, 
kaip vadovų barnius ir ri
kiuotę.

Todėl po poros trejeto 
dienų beveik visi vaikai, 
jei juos būtų išleidę, su di
džiausiu džiaugsmu būtų 
važiavę namo. Nors sto
vykla vyko Palangoje, vie
noje iš gražiausių Lietu
vos vietų, bet į ją pakliu
vęs lietuvis galėjo pasijus
ti esąs ne Palangoje, o 
Maskvoje, nes be bolševi
kiškų dainų riksmo, dau
giau nieko nebuvo galima 
išgirsti. Mat stovykloje 
vyravo rusų vaikai.

Taip slinko liūdnos ‘sto
vyklos’ dienos iki birželio 
22 d.

Pionierių” 
Stovykla 

Palangoje
Apie “pionierių” stovyk

lą Palangoje “Į Laisvę” ra
šo:

“Pionierių Stovyklai Pa-, 
langoje vadovavo vadina
mieji komendantai, vado
vai - komjaunuoliai. Prie 
jų buvo apskričių švieti
mo skyrių priskirti moky
tojai, kurie, kaip vėliau 
pasirodė, buvo nereikalin
gi, nes su jais nei “komen
dantai”, nei vadovai nesi
skaitė. Iš mokytojų, ko-

U

Pasitarimuose Dalyvavo Buvęs 
Lietuvos Prezidentas

— ELTA skelbia: nuo 
1941 m. liepos 1 d. panaiki
nami šie teatrai: Kauno 
muzikinės komedijos, 
Kauno žydų dramos, Vil
niaus lenkų dramos, Vil
niaus lenkų muzikinės ko
medijos, Vilniaus jaunojo 
žiūrovo, Vilniaus žydų 
dramos, Vilniaus lėlių, o 
taip pat ir valstybinis cir
kas.
— Lietuvos švietimo į- 

staigose panaikinti visi so
vietiniai įstatymai. Švieti
mas vėl eina pagal progra
mas, kurios buvo nustaty
tos nepriklausomos Lietu
vos įstatymais iki bolševi
kų okupacijos.
— Papildomai praneša

ma, kad Kauno Arkikated
roje atlaikytąsias pamal
das už Lietuvoje žuvusius 
lietuvių karius ir partiza-

nus bei vokiečių karius ap
lankė vokiečių armijos 
Kaune feldkomendantas 
generolas Pohl su didele 
vokiečių delegacija, gene
rolas Raštikis, Kauno mie
sto burmistras, daug žy
mių lietuvių veikėjų ir 
daugybė kitų žmonių. Gar
bės sargybą sudarė lietu
vių Taurinio Darbo Ap
saugos bataliono būrys.
— Privatinėmis žiniomis, 

Kaune buvo sušauktas 
platus vyriausybės pasita
rimas su lietuvių visuome
nės atstovais. Pasitarime 
dalyvavo taip pat buvęs 
Respublikos Prezidentas 
Dr. K. Grinius ir keli gyvi 
išlikę buvę Lietuvos mi- 
riisteriai pirmininkai.
— Gaunama žinių, kad 

Vilniaus sukilėlių 
i tui vadovavo St.

čius.

Sudegė Kražių Bažnyčios

je ir keikiasi.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

komite- 
Zakevi-

bolševi-padegimą atliko 
kai, traukdamiesi iš tos 
vietos. Radviliškio stotyje

— Iš privatinių šaltinių 
patirta, kad Kražiuose su
degusios abidvi bažnyčios. 
Taip pat sudegęs ir pats^ riogso nepaprastai didelis 
Kražių miestelis. Minėtą kiekis sudegusio laužo. Tai

Dviejų metų Tirrell Jacobs, Jr. iš Atlantic City, N. 
J., pilnoje uniformoje, panašioje į savo tėvo, pašeria 
elnią Oregoniškos veislės. Sakoma, kaip tėvas daro, 
taip ir vaikai seka. Jo tėvas yra gyvulių prižiūrėtojas.
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Raudnojo Kryžiaus Veikla Lietuvoje
Maisto Ir Drabužių Išteklius
(Pradžia 1 pusi.)

ševikai išvežė iš Lietuvos 
ne visus mūsų tautiečius, 
kuriuos buvo suėmę ir pa
skyrę išvežti. Gauta žinių, 
kad dalis suimtųjų, vežtų 
į Sovietų Sąjungą, pabėgo 
ties Naująja Vilnia. Jie 
kurį laiką slapstėsi ir da
bar kai kurie jų atvyko į

1 tus ir negailėti drabužių ir 
maisto produktų. Raudo
nasis Kryžius beturi mais
to ir drabužių išteklius vi
sai menkus ir visuomenės 
paramos yra labai reika
lingos.

Globodamas esančius po
litinius kalinius, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius taip' 
pat rūpinasi dar dingu-

I

i

I

Mergaitės turi didžiausio malonumo išmaudyti didelį bulį, laike di
džiųjų karščių. Matyt ir “ponui buliui’’ patinka kaitros metu maudytis.

linys, išsėdėjęs Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime 
11 mėnesių ir 12 dienų:

Š. m. birželio 23 d. rytą 
Kauno kalėjime No. 1 visi 
buvusieji kaliniai. NKVD 
kareivių ir tarnautojų pa
likti užrakintose kamero
se, išmušė arba atrakino 
duris ir išėjo į laisvę, o 24 

. ta pati laimė ištiko ir

■

pa pagalba. Todėl yra 
svarbūs ir visi kiti ištek
liai. O šie Raudonojo Kry
žiaus ištekliai, kaip jau 
minėta, yra menki ir be vi
suomenės paramos jis 
vargu ar galės toliau vers- ~į~ -r'~ ■
tis. Žinant, kaip svarbi y- IX ' (t” pat 
ra Raudonojo Kryžiaus ^įtoj daly) sėdinčius.

Vilnių. Taip pat gauta ži- sįais fce žinios politiniais 
nių, kad bevežant, pasitai- kaliniais. Mūsų tautiečiai 
kė pabėgimų ir kitose vie- buvo suiminėjami visą 
tose. Be to, yra vilties, Kad bolševikų valdymo laiką, 
kai kurie transportai įstri- guvo suimta dešimtyskai kurie transportai įstri- guvo 
go pakeliui i 
buvo palikti. 1 
Raudonasis Kryžius dabar • - 
daro žygių susisiekti su jokios žinios nuo pat suė-i 
svarbesniais krašto cent- mimo minutės. Raudona- 
rais ir surinkti apie tai sįs Kryžius bando dabar 
tikslesnių žinių. Iš Vii- aiškinti, koks likimas juos 
niaus žinių bus gauta grei- galėjo ištikti. Kad šis dar- 
tu laiku. bas. eitų sėkmingiau, Rau-

Politinių kalinių globoji- donajam Kryžiui reikalin- 
mas vykdomas toliau. Šiuo ga apie visus dingusius 
metu Lietuvos Raudona-, kalinius tų pačių žinių, 
jam Kryžiui vien tik Kau- kaip ir apie išvežtuosius į 
ne tenka globoti per 1500 
buvusių politinių kalinių. 
Dalį politinių kalinių pri
glaudė Kauno visuomenė. 
Tačiau daugumai jų pas
togę turėjo parūpinti pats; 
Raudonasis Kryžius. Be 
pastogės, Raudonasis Kry
žius teikia jiems dar mais
tą, parūpina drabužių, a-Į 
valynės ir stengiasi suda
ryti galimybių pasiekti sa
vo kilimo vietas.

Greitu laiku Raudonasis kurių gyvenamas patalpas 
Kryžius ims globoti ir iš bolševikai sudegino, parū-'į 
kitų kalėjimų išsilaisvinu- pinama pastogė. Daugelis, 
sius politinius kalinius, jų maitinami. Sužeistieji 
Kad pagalba būtų įmano- yra gydomi ligoninėse ir 
mesnė, prašome ateiti tai- ambulatorijose. Ypatingas 
kon visuomenę. Visuome- rūpestingumas skiriamas 
nė turi steigti politiniams nuo karo nukentėjusioms 
kaliniams globoti komite- motinoms ir vaikams.

L. R. K. Išsaugojo Nuo Bolševikų 
Daug Vaistų

ir bolševikų tūkstančių įvairios pade-;
. ’ Li^uvos ties žmonių. Apie kai ku-

‘ riuos jų artimieji neturi:
,jtų rugsėjo mėnesio

Sovietų Sąjungą.
Kaunas rruo bolševikų 

nedaug tenukentėjo. Ta
čiau kitose vietose, bolše
vikų gaujos pridarė bai
sios žalos. Taigi, nukentė
jusių žmonių begalės. 
Daugelis jų yra atsidūrę 
ypatingai sunkiose sąlygo
se. Raudonasis Kryžius, 
rūpindamasis visais karo 
paliestais, ištiesia pagal
bos ranką ir jiems. Tiems,!

veikla, reikia manvti. kad 
visuomenė neliks kurčia ir 
jo pastangas parems gau
siomis aukomis.

)
— Laikraštis “Į Laisvę” 

deda aprašymą “Bolševi
kų kalėjime”, kurio auto
rius yra buvęs politinis ka- nėšių ir 12 dienų.

Nei Oro, Nei Knygų...
Maždaug iki praeitų me- besnieji, jų manymu, buvo

> pra- laikomi nedidelėse kame- 
džios kalėjime tvarka bu- rose po 6-7 asmenis (anks- 
vo tokia pat, kokia buvo ir čiau 3-4 žmonės), o kiti di- 
ankščiau, tik atimta iš po
litinių kalinių po gryną o- 
rą pasivaikščiojimo, kny
gų ir laikraščių skaitymo 
teisė, neleidžiama su gimi
nėmis pasimatyti, taip pat 
rašyti laiškus ir įgalioji
mus savo turto- reikalais 
bei visokius prašymus, 
taip pat laikyti rašomąją 
medžiagą ir visokias prie
mones. Maistas tuo laikui 
buvo, bent mano skyriuje, 
palyginti neblogas, jį gau
davo 3 kartus į dieną, tik 
nedavė, kaip kad anks
čiau, atnešti iš laisvės ar 
pirktis kalėjime iki 3 kg.

Politiniai kaliniai buvo 
jau komunistų priimtų 
valdininkų ir tokių pat pri
žiūrėtojų saugojami. Svar-'ti ir kt.).

Ir Langai Buvo Pakeisti
niai kaliniai Kauno kalėji
me buvo palikti prižiūrė
tojų sauvalei: jokie valdi
ninkai į kameras neateida
vo, nors ir prašydavome, 
felčeriai ir sanitarai lietu-

Kadangi laisvėje buvo 
daug įvairiai kalbama apie 
kalėjimą, todėl čia norėtų
si šį kartą bent bendrais 
bruožais apie jį išsitarti. 
Jame šias eilutes rašan
čiam teko išsėdėti 11 mė-

desnėse.
su kitomis 
neturėjome, 

sėdėjo, žino-

Bolševikai per visą savo 
valdymo laiką dėjo pa
stangų susiaurinti Raudo
nojo Kryžiaus reikšmę ir 
pasiglemžti galimai dides
nę jo turto dalį. Tačiau tai 
jiems nepavyko. Raudo-

nasis Kryžius įstengė iš
saugoti didelius kiekius 
vaistų ir tvarstomosios 
medžiagos. Bet į Raudono
jo Kryžiaus veiklą įeina ne 
vien tik medicinos pagal
bos tiekimas, o visokerio-

Jokio ryšio 
kameromis 
bet kas kur 
jom iš šaukimo pavardė
mis, kai išdalydavo kas sa
vaitė nupirktus po 25 gra
mus tabako ir kitas rūkyti 
reikalingas priemones, 
šaukiant tardyti, užsira
šant per patikrinimą pas 
gydytoją, sudarinėjant są
rašus, kai garsiai iš atida
rytos kameros kaliniai sa
kydavo savo pavardes. Ki
tuose kalėjimuose, kiek 
teko girdėti iš atvežtųjų, 
tvarka buvo kitokia (gau
davo kai kur laikraščius, 
galėdavo eiti pasivaikščio-

Rašo Kun. K. Jenkus.

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE
(Tęsinys)

Pavakarys San Francisco 
mieste šaltokas. Nebekepina

Kratas kamerose, išėjus 
į išvietę, darydavo du kar
tus per dieną ir grįžtan
čius iškrėsdavo kiekvieną 
sykį, žinoma, tai perėjo 
nuo prižiūrėtojo. Dienos 
metu nuo 5 vai. iki 9 va
landos miegoti ar snausti 
nedavė, niekur negalima 
pasiskųsti, nes prižiūrėto- 

Aš esu 
ką aš 
o kito

• v •

Virginia Dwyer, radio artistė, atkreipė į save dė
mesio, kada atvyko į Crescent Club. Huntington, L. I., 
kur maudymosi kostiumą vilkėjo - baltą su 'žaliais la
pais.

Nuo rugsėjo mėnesio 
pradžios, o kai kas ir rug
piūčio buvo pakeista: lan
gai buvo iš lauko pusės už
dėti lentinėmis dėžėmis, ' 
kad nebūtų nieko matyti,
bet spalių mėnesį dėžės viai buvo pakeisti rusėmis 
buvo nuimtos, patys lan- slaugėmis, kurios nieko 
gai vienu trečdaliu suma- pačios nenusimanė, o prie 
žinti, jų atidaryti nebuvo gydytojo neprileido, visus 
galima, įdėti nepermatomi vaistus iš kameros paėmė, 
stiklai. Praverti buvo gali- tiek popieriuje laikomus 
ma tik mažutį langutį, ka- tiek ir bonkutėse, iš visų 
merose pradėjo trūkti oro, atėmė pienišką maistą, 
dėl to nebuvo galima iš- nors kai kas kitokio visai 
miegoti, oras drėgnas, ne-negalėjo valgyti, o duoda- 
dėvėjami drabužiai ir ba- >0 nereguliariai vaistų, tai) 
tai reikėjo kas antra die-; jie būdavo bemaž visai ne- 
na valyti, nes supelėdavo, valgę; akys įdubdavo, 
silpnesnieji ėmė gelsti, vaikščiojo kaip šešėliai.
Maistą pablogino, pradėjo Vėliau kai kam apžiūrėję 
nebeduoti dubenėliams keli gydytojai išrašydavo
plauti šilto vandens, išme- baltą duoną, bet praeidavo 
tė iš kamerų visus baldus: 10-14 dienų, ir vėl ta pati 
stalą, kėdes, spinteles in- istorija, 
dams ir baltiniams susidė
ti, lovas ir medinius guo
lius, nes jau per blakes be
maž negalima buvo miego
ti, niekas jokios dezinfek
cijos nedarė. Blogiausia 
buvo rūkantiesiems: iš 
pradžių maždaug dvi sa
vaites atėjus į kalėjimą! 
negaudavo tabako pirkti, o, 
spalių mėnesį apie 6 sa
vaites visai niekas negavo. 
Vėliau, kai gavo, dar blo
giau buvo, nes tiek prisi
rūkydavo, jog oro trūku
mas buvo dar labiau jau
čiamas. Šiuo tarpu politi-

) Kalinius Kankino Kaip Įmanydami
Prižiūrėtojai kankindavo tik ant grindų sėdėti arba 

kaip įmanydami: visą lai- vaikščioti, kiti, kaip Pra- 
' ką pamokslus sakydavo,; nas Čižinauskas, neleisda- 
neleisdavo sėdėti koją ant vo net leidžiamu laiku gul- 
kojos susidėjus arba ran- ti, aiškindamas skyriaus 
ka pasirėmus galvą, įstri-; vyresniajam: “tegul pabū- 

• žiau į sieną atsirėmus, na, nuramdysiu liūtus”, o 
itaip pat apie savaitę laiko keiksmų, keiksmų Viso
ckai kurie neleisdavo sėdėti kiaušių t— keikdavo . kaip 

i ant čiužinių, o galėdavome kas įmanydamas.

• ✓

saulė. Išėjome atsigaivinti. Ma- 
klinėjome Grant gatve. Ruošia- < 
si ekskursija į kiniečių kvarta- . 
lą. Prisidėjome ir mes. Įdomu 
pamatyti geltonveidžių viešpa
tystę. Didesnės jų krautuvės, 
modernios, plačiais langais, y- 
patingai dideliais ir skoningais 
parduotuvių priešlangiais vilio
ja žiūrovus vidun. Didžiulėse 
salėse sudėta daug įvairių įvai- 

1 riaušių dalykų. Čia šilkinės ska- 
I relės, gražios figūruotos staltie
sės: čia porcelinės statulėlės, 
paauksuoti smilkalui indeliai. 
Ko čia negalima rasti’. Pardavė
jai mandagūs, paslaugūs. Ko 
paklausi, jei nežinos, kitą pa
kvies, vis patarnaus.

Viešose gatvėse kiniečiai dėvi 
moderniškus drabužius; tačiau 
visuomet palaiko savo gimtinės 
įpročius. Šalia anglų kalbos 
kiekvienas kinietis turi išmokt 
ir tėvų kalbą. Tam tikslui vai
kučiai lanko savasias mokyklas 

i šeštadieniais, sekmadieniais ir 
vakarais. Tais laikais mokina
ma kiniečių kalba, aiškinama

jas atsakydavo: “ 
jūsų valdininkas, 
duodu, tai turite, 
negausite”.

Naktimis būdavo patik
rinimai, sąrašų sudarymas 
ir vedimas tardyti, tai kar
tais miegoti visai nebuvo 
kada. Prižiūrėtojui kišant 
raktą į skylutę, reikėdavo 
visiems išsirikiuoti ir ra
miai stovėti.

Kalinių maistą pradėjo 
valgyti ir kai kurie prižiū
rėtojai, tai visus riebalus 
ir tirštimus išgraibydavo, tėvų šalies istorija, aišktėn ke- 
o atiduodavo tik skystimą, liami tautos didvyriai, 
kai kuriuose skyriuose bu- masis į mokyklas per keletą

Lanky-

metų tai būtinas.
Šeima kuri nesistengtų išla

vinti savo narius pagal senas 
kinų tradicijas netektų garbės.

Užsukome į kažkokį menką 
namuką. Vadas supažindino 
mus su tūlu kiniečiu menininku.

Nuo lapkričio 23 
d. leisdavo pasivaikščioti į 
savaitę 3-5 kartus po 10-20 
minučių.

Kameras plaudavome 
kasdien, bet dulkių ėjo de
besimis, nes neleido ant
klodžių, drabužių ir čiuži
nių išdulkinti. Viskas bu
vo ant grindų sudėta, dau
giausia po čiužiniais, nes 
ant sienų kabinti neleido.

Kiti sėdėjo buvusiuose 
karceriuose, turėdami vi
sa, kaip ir kiti, bet dienos 
šviesos nematydavo 
taip išsėdėjo 3-4 mėnesius.

ir

vo kalifaktoriai (maisto 
dalytojai) kriminalistai, 
kurie visus tirštimus išpil
davo į išvietę, o pripildavo 
į bakus šalto ir nevirinto 
vandens.

Už tvarkos nesilaikymą
bausdavo karceriu, kuria- kuris mandagiai priėmė atsilan- 
me būdavo langai atdari, kiusius pas jį į svečius. Kukliai 
nežiūrint šalčio didumo, rodinėjo iš labai senų laikų ne
turėdavai gulti ant nešva
rių grindų netoli lango, tik dievaičių statulėlės, spalvoti in- 
su miline ar savo viršuti- figūruotos puošmenos daug 
niu paltu. Per dieną duo- amžių prieš Kristų sukurtos, 
davo 600 gr. duonos ir 21^ tokios technikos, kad tokio 
stiklus šalto vandens, vė-! meniškumo retas ir šių dienų 
liau duoną sumažino 
300 gr. Karceriu bausdavo 
viršininkas pagal prižiūrė
tojų parašytus praneši
mus. Todėl karceriuose, 
kai buvo šalta, nušaldavo, 
susirgdavo ir pamėlynavę 
grįždavo. Galėjo bausti iki 
7 parų be pertraukos, o vė
liau iki 20 parų. Šiaulių j 
kalėjime karcery laikyda
vo tik baltiniais apsivilku
sius.

Žinias gaudavom iš nau
jai suimtųjų arba iš laik
raščių, pavogtų iš prižiū
rėtojų ar tardytojų. Nuo į 
spalių mėnesio su daugu-Į 
mu kamerų buvo galimai 
sienomis morzės abėcėle, 
susikalbėti, bet daug kas 
leisdavo neteisingų apie! 
karo eigą žinių.

(Bus daugiau)

no kūrinius. Rinktinės pagonų

vė_! meniškumo 
įki artistas pasiekia.

Kiniečiai gyvena senajame 
miesto kvartale. Kai kurios gat
velės pernelyg šiaurios. Nuo 
vieno namo skersai iki kito ga
lima ranka pasisveikinti. Dide
lės, apvalios vaikučių galvos 
kyšo pro langus. Išdykėliai kar-

»I

tais apiberia gatvėje einančius 
popiergaliais. Mėgdžioja angliš
kai kalbančius. Triukšmas gan 
didelis.

Kinietės panelės telefono cen
tre dirbančios atmintinai turi 
žinoti kiekvieną aparatą turintį 
kinietį — jo vardą, pavardę ir 
beveik iš kokios giminės kilęs. 
Šaukiantieji telefonu nevartoja 
jokių numerių: pasako panelei 
tik su kuo norima kalbėtis. 
Daugiau du tūkstančių pavar
džių turi atmintinai žinoti.

Kiniečių sūnų draugija turi 
virš 7000 narių. Baltųjų nusi
statymas prieš geltonveidžius 
buvo labai aštrūs ir žiaurūs. Pa
kėlė šūkį: “Kiniečiai, Japonai 
turi būti varomi iš šios šalies”. 
Negalėjo įvykdyti savo norus 
nors tūlas Dennis Kearney. ai
ris. organizavo visas pastangas 
tą tikslą atsiekti. Šiandien ki
niečiai tirštai apsigyveno Kali
fornijoje. Dirba jie prie laivų 
uostuose, tarnauja restoranuo
se ir užsiima ūkininkyste. Al
gos jiems duodamos mažos. Tu
ri irgi savo bankas, pramones.

Septynios krikščioniškos baž
nyčios aprūpina kiniečių dva
sios gyvenimą. Dvi katalikų 
bažnyčios tarnauja katalikams. 
Smalsumas įvedė mus į seną 
pagonų dievnamį, “joss house”. 
Sustojojom kiek nustebę. Akys 
turi priprasti prie sutemų, o 
nosis prie smilkalo kvapo. Pa
mažėl! akys įžiūri keistai su
tvarkytą kambarį. Vienoje pu
sėje žiūri į mus pragariškai 
raudonos bronzinio veido die
vaičio akys. Kaip žmogus galė
tų garbinti tokį dievaitį, tai 
man nesuprantama. Kitoje pu
sėj sėdi amžinai nugrieštomis 
akimis stora buddha. 
apžiūrėjome, galvas 
grįžome atgal kur 
'žvaigždės mirguoja 
skliaute, kur tikrojo 
riniai skelbia Jo gaĮ-bę.

(Bus daugiau)

Kai viską 
papurtę, 

skaisčios 
dangaus 

Dievo kū-

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

Užsisakykite Toniko Pas Mus $
Pristatom geriausį toniką Pikni-| 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir f 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Į PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

£gB
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Kristui Aukotis Saldu
• ■ ------

pasauliui ir pasišvęsti vien Kri
staus garbei. Sekanti vardai bu
vo įteikti penkioms būsimoms

Si 
iš Amsterdam, fX tf. įretrp^šii 
Valaitiene,’skubinomts, katfpa- 
spėjus j bankietą, kuris turėjo 
įvykti šį vakarą.

Vincas Greičius, 
iš Cleveland, Ohio. 

(Bus daugiau)

A

— pikniką, kad padengus sve
čių delegatų lėšas per seimą?’

& i 
f ‘

Pasidalinta gražiais'Vknki^i- 
mais, padainuota, p^šįsneiu- 
čiuota ir skirstytasi namo. Po- 

i nai Mondeikai yra chicagie-

komis klevai. Laukuose kvepia 
'plaunamas šienas, kitur vėl liū
liuoja nokstančios kviečių ir ru
gių varpos, jos, tarytum, šypso
si ir linksmina kiekvieną, kuris 

i pas jas atsilanko.
Tikrai, jei nori pasigėrėti ir! 

i pasidžiaugti gražiąja Dievo 
gamta, praleisti linksmai ir 

i naudingai laiką, atvažiuok į Vi
lą Juozapo Marijos pikniką, 
rugsėjo 7-tą dieną.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuves, praleisti 
tą dieną žavingoje viloje. Bus 
jums paruošta viskas, kas tik 
gali Jūsų sielą ir kūną patenkin
ti. Galėsite šokti, dainuoti, val
gyti, vaikščioti ir bėginėti; o 
kas svarbiausia galėsite laimėti 
punkias dovanas ir prie to gal 
bus jūsų laimė laimėti dovaną.

Brangūs 
lankymas 
džiaugsmo 
paremsite
kurioje mūsų dukterys yra mo
kinamos ir auklėjamos.

Tad visi, kaip vienas, rugsė
jo 7-tą dieną važiuojam į Vila 
Juozapo Marijos Pikniką.

Pikniko Rengėjai.

Pittsburgh. Pa.
Rugpiūčio 12 d. išaušo giedri seselėms: panelė Adelė Milte- 

Šv. Kliaros diena Dievo Apvaiz- naitė iš Šv. Jurgio parapijos, 
dos Kalne Pittsburghe. Dan- Brooklyn. N. Y., vienuolyne va- 
gaus mėlynėje švietė auksinė dinsis sesuo Marija Immacula- 
saulė ir žėrė savo spindulius ant ta; panelė Marytė Tuzikaitė iš 
žemelės, glamonėdama kiekvie
ną šv. Pranciškaus dukrą, gy
venančią Šv. Pranciškaus vie
nuolyne. Ir kas to džiaugsmo 
priežastis? Priežastis tai 
diena pasikartoja, ta kilni auka, zabeth, N. J., vienuolyne vadin- 
kurią prieš 700 metų padarė vos sis Sesuo Marija Consilia; pa- 
16-kos metų mergaitė Šv. Klia- nelė Onutė Kanaporiūtė iš Šv. i 
ra. Ji pamilusi Kristų daugiau Jurgio parapijos, Brooklyn, N. 
nai savo tėvus, nei turtus, vis- Y., vienuolyne vadinsis Sesuo 
ką palikusi bėga į Porcijunkulės Marija Perpetua ir panelė Albi- 
koplytėlę ir čia prieš Šv. Pane- na Butkiūtė iš Šv. Petro ir Po-, 
lės paveikslą, visiškai atiduoda vilo parapijos, Elizabeth, N. J., 
savo širdį Kristui ir lieka Jo vienuolyne vadinsis Sesuo Ma- 
sužieduotine. Ji suprato, kad rija Dolorita. 
pasaulyje nėra vertingesnio da- Jų kilnių pasiryžimų liūdyto- 
lyko, kaip aukoti visą save tam, jai buvo didelis skaičius kuni-'i 
kuris pilnai yra tos meilės ver
tas!

Kaip tada tryliktame šimtme- Brooklyn. N. Y., kun. J. Raga- 
tyje, taip ir mūsų XX-tame do- žinskas. Sao Paulo, Brazil, kun. 
rybių ir nuodėmių kratinio am- Terence. O. F. M., Hays. Kan- 
žiuje atsiranda karžygiškų šie- sas. kun. J. Dambrauskas, MIC., 
lų, kurios, nors viliojamos šios Chicago. III., kun. E. Naudžiū- 
žemės patogumų ir malonumų, nas, MIC., Thompson, Conn., 
drįsta pažiūrėti rimtai į kitą kun. J. Šernis, Jersey City, N. 
gyvenimą ir skinti sau takus J., kun. J. Kripas, Hartford. 
ten aukštyn... prie gėrio ir gro- Conn., kun. M. Urbonas, 
žio idealo. Štai rugpiūčio 12 d. Bois, Pa., kun. 
penkios lietuvių šeimų dukros: Pittsburgh, Pa., 
panelė Adelė Mikėnaitė iš Šv. Pittsburgh, Pa., 
Jurgio parapijos, Brooklyn, N. tis, Pittsburgh, 
Y.; panelė Marytė Tuzikaitė iš Karužiškis, Pittsburgh, 
Šv. Kazimiero parapijos. Van- kun. E. Vasiliauskas, 
dergrift, Pa.; panelė Albina burgh. Pa., kun. J. Herdegen 
Jankauskaitė iš Šv. Petro ir Po- Vandergrift, Pa. 
vilo parapijos, Elizabeth, N. Js;. 
panelė Onutė Kanoporiūtė iš minės bei pažįstami, kurių tar- 
Šv. Jurgio parapijos, Brooklyn. pe matėsi ir buvęs Amerikos 
N. Y. ir panelė Albina Butkiū- ministras Lietuvai — Owen No-

* tė iš Šv\ Petro ir Povilo parapi- rem ir adv. Gabaliauskas. 
jos, Elizabeth, N. J., pasirįžta Ši puiki iškilmių diena pasi- 
eiti Šv. Kliaros pėdomis. Nuo- baigė. Saulutė pasislėpė už pa- 
takos baltai spindinčiais rūbais slaptingų kalnų ir kartu nusi-! 
artinasi prie altoriaus ir Kris- nešė tos dienos džiaugsmą ir 
taus vietininkui čia žemėje — laimę... bet gilus šių iškilmių į-į 
prel. Ambotui pareiškia savo(spūdis liks sieloje amžinai, ra-! 
norą likti Šv. Pranciškaus vie- gindamas siekti gyvenime ko 
nuolyno narėmis ir pasiaukoti j nors vertingesnio ne vien šio;^° sūnų, p-nią Valaitienę 
jo kilniems tikslams. Tada prie' ’■* — t— 
altoriaus jos nusikrato savo pa
saulinius rūbus, ir iš kunigo 
rankų priima vienuolišką abitą, 
kuris jas paženklina Kristaus 
sužieduotinėms. Didž. gerb. Jus
tinas Vaškys. O. F. M. jautriais 
žodžiais sveikina jų pasiryži-

I
I
I

Šv. Kazimiero parapijos, Van- 
dergrift. Pa., vienuolyne vadin
sis sesuo Marija Concepta; pa
nelė Albina Jankauskaitė iš £v. 

ta. Petro ir Povilo parapijos, Eli-

gų: kun. J. Skripkus — vienuo-! 
lyno kapelionas, kun. PaulionisJ

lietuviai, Jūsų apsi- 
suteiks
Seselėms

begalinio ; 
ir tuomi 

tą brangią įstaigą,

DETROIT, MICH.

f

iš Amsterdam. J< X. ir <tr

VIEŠNAGE
Antradienio vakare, liepos 29 Ui

d. susirinko gana didelis bū>TS!4,ams žmomi’ kaiP° vaiSin«i ir 
,. , , ... i svetingiausi žmonės.svečių - delegatų vargonininkų/ °

kunigų ir biznierių pas pp. Mon- PAS VANAGAITĮ
deikus, Cicero, III. Ten visi jau-į Dulkė ir aš buvome nuvažiavę* 
tėmės kaip namie. Muz. A. Mon-;pas komp. A. Vanagaitį. Užkan-’ 
deika ir jo žmona puikiai sve-!dome lietuviško su kvynais šu
čius pavaišino šaunia puota.jrio, susipažinome su p-nia Va- 
Turėta trumpa programėlė, ku- • nagaitiene ir, po kelių žodžių su 
riai vadovavo muz. J. Brazaitis. A. Vanagaičiu, su J .Olišausku

Defense Savings Bonds 
gali būti užregistruoti vai
kų, kaip ir suaugusių var
du.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Gubernatoriaus Eugene 
Talmadge įsakymu paleis
tas Dean Walter Cocking 
iš Georgia Universiteto ir 
paliepta išvykti iš valsty
bės. Atleidimas patvirtin
tas board of regents.

Lietuvos Dukterų Draugija 
minės 25 metų sukaktį. Ši drau
gija įsikūrė 1916 m.

Taigi šia proga bus surengtas, 
vakaras - vakarienė spalių 5 d., 
1941, Lietuvių svetainėje, 25th' 
W. Vernor Highway.

Jau tikietai yra atspausdinti, 
galite iš anksto užsirezervuoti 
vietas ir gauti bilietus pas ren
gimo komisijos nares. E. Pau- 
razienę, P. Medonienę, J. Medi- 
nienę ir kitas draugijos nares.

Taigi nesivėluokite, pasiimki
te iš anksto bilietų ir rengimo 
komisijai bus lengviau žinoti, 

Be jų dalyvavo taip pat jų gi-Į^^ ko pagaminti.
Rengimo Komisija.

Du
M. Kazėnas, 

kun. J. Misius, 
kun. A. Jurgu- 
Pa., kun. A.

Pa., 
Pitts-

I
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"DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR
SEKANČIŲ PO 75c REKORDŲ

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra 

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lavvrence 
Duchovv & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Duchow
A Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube — Waitz—Victor Continental Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continental Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė 

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas 

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 

V-14069-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. četkauskas ir
S. Vilniškis

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn j Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda j Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. četkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14081-A-26 — Smagi Kumutė.— Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

V-21120-A-27 — Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

l

I

j išvyko paviešėti keletai savai- 
! čių į Wilkes Barre, Pa. pas sa- 
: vo mamytę A. Kereškienę. Pa- 
' keliui ketina aplankyti New 
York, Philadelphia ir kitas žy
mesnes vietas. Linkime visai 
šeimai laimingai praleisti atos
togas.

Sugrįžo iš Chicagos mūsų vei
kėja S. Savickienė, kuri viešėjo 
pas savo dukterį tris mėnesius

: laiko. Sugrįžus džiaugias Chi 
cagiečių vaišingumu. Pasilsėju
si ketina daug pasidarbuoti dėl 
rengiamo vakaro, nes ji yra ko
misijos rengimo narė. Pilna e- 
nergijos ketino dar daugiau pa
sidarbuoti.

Sugrįžo iš atostogų Jurgis ir 
Elžbieta Dambravai, kurie taip
gi buvo išvykę porai savaičių 
pasilsėti. Aplankę Kanadą, 
New York ir kitas žymesnes 
vietas. J.H.M.

I

ATOSTOGAUJA
J. J. Barsonai su savo šeimai

DULKE IR AŠ
Įspūdžiai Iš Keliones Į Vargonininkų Seimą

(Tąsa)
Vežame p. Aleksį pas jo bro-

pas

zikas A. Pocius.
Po mišių visi ėjome į mokyk

los kambarius seimui. Dalyvavo
pasauno n^sunau Mizguėi,. > gjnUnai*. o mudu- pas pp

Žemaitukė. Janušauskus. Kol atsibaladojo-
___________  i me jau buvo gerai po pusiau- klebon“ kun' A' Bal.tutls- p0

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

Anna Kaskas

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis Ir

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra** 
16300-F-88—Dėdienė Polka

Lakštutės Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
16302-F-89 — Gegužinė Polka

Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
16303-F-90 — Polka Dėl Numylėtos 

Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
16305-F-92 — Daratytė — Polka 

Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas, 

A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango 
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-1OO — Griovėsiy Gėlelė 
Našlaitės Kapas. Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys 

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas 
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
Įdainavo Pupų Dėdienė 

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikowski’s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka — Sakalauskas, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
Įdainavo A. šabaniauskas 

16069-E-110 — Gegutė Polka... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, — valsas

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas 
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvanijos Angliakasiai 

16254-F-115 — Aukšti Kalneliai
Ak Norėčiau — Įdainavo J. Zack ir A. Shuck

REKORDAI PO*75c.
16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė 

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

Onos Katkauskaites — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė 

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski*s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch. 

12199-F-59 Flower Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. 

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą 

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka 
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka 
"£jo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 

16170-F-70 — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, bar it. 
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — K i bartų Polka
Vyštyčio Valsas 

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork. 

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą 

16201-F-76 — Virginia Polka
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas 

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogis

po 
kurio pastoge buvo šis 30-tas 
Varg. Są-gos Seimas, kun. M. 

'Švarlis, ŠŠ. Petro ir Povilo par. 
klebonas iš West Pulman, III., 

į “Draugo” red. p. L. Šimutis, 
! prof. Galinis iš Boston, Mass., 

;'komp. A. Aleksis iš Waterbury, 
Conn., Prof. A. Pocius, vietinis 
“Muzikos Žinių” red. muz. N. 
Kūlys su žmona, muz. B. Janu
šauskas ir jo žmona dainininkė 
p-nia M. Janušauskienė, muz. 
P. Dulkė iš Brooklyn, N. Y., pp. 

į K. ir P. Štaupai iš Cleveland, 
j Ohio ir k.

Ekskursija Į Juozapo 
Marijos Vilą 

NEWT0WN, PA.

nakčio, bet privažiavus Bever- 
ly Hills W. 107 gatvę, žiūrim 
dega lempa. Pasisakę po gerą 
vakarą pp. Janušauskams (nors 
tai jau buvo rytas), truputį pa-■ 

muose ir linki juose ištverti iki ti. Ji tave, rodos, traukte trau- : sišnekėję ir atsivėdinę, vieni iri 
mirties. Jų vardai taip pat būna kia laukan. Vilioja paukštelių būdami nuvargę, ėjome į, 
pakeičiami, kad tokiu būdu su- balsai, tolumose paskendę žalie-^na^v^nę' ir aš paėmėme,

. . . . . i .. _ “c? Vi Ha t Vi” ir oinava Vv-

»

Vasara tokia maloni, viliojan-

traukius visiškai santykius su|ji laukai, nuleistomis žemvn ša- po shower bath ir einava ty
lėtų.

•

Aš tyliu ir miegu. Bet ar tau 
Dulkė tylės? Kaip užknarkė le
vo balsu - basso de profundo,— 
tai. maniau, kad jis mane per 
langą išpūs. (O juk aš ir ne vi
sai tų mažųjų). Ant laimės, bu
vau stipriai įsikibęs į lovos ko
ją. kas ir išgelbėjo mano gyvy
bę! Žiogai lauke čirškia, gieda, 
o mudu minkštoj lovoj, atvirais 
langais, prakaituojava ir šun- 
tava. Taip buvo karšta tą nak- 

• tį, Bet paryčiu užmigova.
Štai ir seimo diena, liepos 29 

d. Jau netoli devynios ir pusė. 
Svečiai - delegatai ir kunigai 
renkasi iš visų pusių, šneku
čiuojasi ir eina į Gimimo P. Šv. 
bažnyčią šv. mišių klausyti, ku
rios bus atnašaujamos už miru
sių Sąj. narių sielas. Klebonui 
kun. A. Baltučiui pasitarus su 
kunigais ir vargonininkais, iš
eina kun. M. Švarlis laikyti mi
šių .laike kurių “Sasnausko vy
rų choras” ir svečiai 
ninkai gražiai giedojo gedulos 
arba reąuiem mišias, 
vargonais grojo ir dirigavo mu-

i Yra žmonių, kurie myli įvairų sportą, šie du žiū- 
Miss Rosemary VVarburttm ir Robert Ritchierovai

seka lenktynes Roosevelt Raceway, Westbury, L. I.

Daug seimas gavo širdingų 
pasveikiųimų žodžiu, laiškais ir 
telegramomis. Kaikurie pasvei
kinimai net su gausiomis dova
nomis arba, taip sakant, prak
tiški. Pravesta daugybė įvairių 
naudingų nutarimų su visokiais 
pagerinimais “M. Žinių” mėne
sinio žurnalo ir Są-gos reikalų. 
Pertvarkyta chorų augziliarinės 
meno šakos sistema ir aptarta 
daug kitų svarbių dalykų, lie
čiančių ALRK Varg. Sąjungos 
reikalus.

Seimas tęsėsi dvi dieni, antra
dienį. liepos 29 d., ir trečiadienį, 
liepos 30 d. Abi dieni delegatai 
buvo gražiai pavalgydinti ir su 
nakvyne aprūpinti. Ir tai visai 
dykai. Tai jau čia didelė garbė 
priklauso Chicagos vargoninin
kams, kurie taip sklandžiai tą 

reng- 
izniavą”

I 
t

vargoni-

knt
tikslui

REKORDAI PO $1.25

61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesle«—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselč—Dalis Penkta ir Šešta 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalauiamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių.' 

prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 
persiuntimo išlaidas padengsime. ę

“DARBININKAS” £
. .M m SOUTH BOSTON, MASS.

plokšteles, mes patys

•r k
'• sno'rfsT

366 WEST BROADVVAY
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Antradienis, Rugpiūčio 26, ’41 DARBININKAS ?

{vietinės žinios]
SPECIALUS PRANEŠIMAS

METINIS TRILYPIS

PIKNIKAS
tarnus, su jais pasisvečiuoti, ir 
kas svarbiausia, tai, kad pasku
tinė tokia šio sezono proga. A- 
teis kiti metai, tai jau bus kiti 
lapai. Tad kas tik gyvas lietu
vis lai rengiasi rugpiūčio 31, į 
Romuvos parką. Trilypį Pikni
ką. Pasimatysime... ” "

Pirk Defense Bonds ir 
Stamps —

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio Metinis 

Suvažiavimas
i I
F

Į Trilypį Pikniką, kuris įvyks sek
madienį, rugpiūčio 31, 1941, Romu
vos parke, Montello, Mass. busai išeis 
nuo šv. Petro parapijos bažnyčios, W. 
5th St., So. Boston,Mass., tuojau po 
sumos. Tai yra, tarp 11:30 ir 12 vai.

Iš Cambridge busai išeis nuo Ne-

Rengia LDS 1, 2, ir 8-ta Kuopos Pp. DILIAI ATOSTOGAS 
t •« BAIGĖ PAS PELDŽIUS

kalto Pras. P. Šv. lietuvių parapijos 
bažnyčios, tuojaus po sumos, tai yra 
apie 12 valandą.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietu
vius vykti į šaunų trilypį pikniką.

So. Boston, Montello ir Cambridge 
SEKMADIENI,

Rugpiučio-Aug. 31 d., 1941
ROMUVOS PARKE 

Montello, Mass.
Pradžia nuo 12 vai. — iki Vėlumos.

i

ŽINUTES Kūmai buvo Stepas Jeskelevi- 
čius ir Marijona Jeskelevičienė.

Rugp. 23 d., tapo pakrikštyta 
Patricija Ona Raymondo ir Te-’ 
rfilėe (Sinkevičiūtės) Jenkinsų.

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2680

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėtomis nuo S iki 12 vaL dienų 

(pagal sutartį)

Rugp. 24 d. Karolis Jarušai- 
tis apsivedė su Ona Valadkevi
čiūte, gyv. 159 H St. Liudijo 
jaunojo brolis Vincas ir Irena, 
jaunosios sesuo.

Tą dieną apsivedė ir Aleksan
dras Stasevičius su Juzefina 
Kengraite, gyv. 769 Dorchester 
Avė. Liūdytojais užsirašė Anta
nas Dziugelevičius ir Birutė 
Kengraite.

Tą dieną tapo pakrikštyti šie 
kūdikiai:

Zofija Marijona Klarenco ir 
Cecilijos (Pryšmontaitės) Ur
bonų. Kūmai — Karolis Karso- 
kas ir Marijona Pryšmontaitė.

Karolis Juozas Benjamino ir 
Femandos Janulių. Kūmai — 
Karolis Starkus ir Jedvyga 
Starkienė.

I

i

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27B NARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

Visiems gražiausia proga naudotis šio sezono 
šauniu parengimu, kuriame privažiuoja iš visos Nau
josios Anglijos lietuviai — giminės ir pažįstami, drau
gai ir prieteliai. Romuvos parkas šiais metais ypatin
gai pasirengė dėl Labor Day Week-End. Rengėjai pa
rūpino skanių valgių ir gėrimų, taipgi šaunią orkes
trą ir kitokių pasismaginimų. Ten kiekvienas ras tik
ras lietuviškas vaišes. Ten bus patogu susitikti pažįs
tamus ir pasidalinus bėgančiomis naujienomis vienas 
kitą pamylėti. Ten ir jaunimui bus progos praleisti 
dieną muzikos garsuose.

Taigi visi kas tik gyvas, lai vyksta į Trilypį pik
niką Romuvos parke, rugp-Aug. 31, 1941.

Nuoširdžiai Kviečia į pikniką RENGĖJAI.

South Bostoniečiai jaunave
džiai — pp. Juozas ir Bronė Di
liai, (p. J. Dilius yra vienas iš 
seniausių laikrodininkų So. 
Bostone), rugp. 3 d. priėmę mo
terystės sakramentą ir po vedy-‘ 
binės kelionės, baigti atostogas 
rugp. 16 d., pp. Diliai lydimi pp 
Griganavičių ir pp. Valatkų, at
vyko užbaigti vakacijas pas pp. 
Peldžius į Montello. Paviešėję 
ir maloniai praleidę laiką, lai
mingai grįžo į So. Bostoną, už
siimti kasdieniniais darbais.

SUGRĮŽO Iš seimo

Remk savo Valdžią šiame 
tautiniame pavojuje. Pa
statyk apsigynimo sieną 

Pu-slj/s. pirkdamas Defense Sav
ings Bonds ir Stamps.

Pirk Defense Bonds ir Stamps-

Jūsų įdėti pinigai į 
Defense Savings Bonds, 
Serijos E, per 10 metų pa-, 
didės 33 ir vienu trečdaliu 
nuošimčiu.

Pirk Defense Bonds ir Stamps :

Šio tautinio pavojaus me
tu jūsų šalis reikalauja jū
sų pagalbos. Pirk Defense 
Savings Bonds ir Stamps' 
reguliariai. j PARSIDUODA aludė geroj vie-

—Pirk Defense Bonds ir Stamps— I toj. Gera proga lietuviui. Atsi- 
Treasury Departmentas sauk'-te: Thomas Wolonin, 137 

arba Federal Reserve Ban- Water St., Worcester, Mass. 
Ikos priims ir palaikys jū- (25-29)
Uų Defense Savings Bonds 
apsaugoje visiškai dykai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Kasdien taupyk dešimtu
ką ir savo gimimo dienoj 

i dolerį. Pabaigoje metų sul 
sutaupytais $37.50 galėsi 
pirkti vieną $50 (prinoku- 

Defense Sav-

)

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
vai. p. p., "Darbininko” 

So. Bos-
1
salėje, 330 E St., 
ton, Mass. įvyks metinis 
suvažiavimas. Prašome vi
sų kuopų atsiųsti savo ats
tovus ir atsivežti gerų su
manymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juikaitis,
Dvasios Vadas, 

A. Zaveckas, pirm., 
T. Versiackas, rašt.

•9

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Rugpiūčio 25, 6 vai. ryte, Pra
nas ir ponia Razvadauskai ir 
panelė Felicija Grendelytė su
grįžo iš Lietuvos Vyčių Seimo, 
kuris įvyko Pittsburghe, prieš 
savaitę laiko. Pažymėtina tas, 
kad Pranas Razvadauskas liko: r.................... _
išrinktas L. Vyčių organizaci-.ŠIO vertės) 
jos Centro pirmininku, o panelė! ings Bond.
Grendelytė L. Vyčių org. Cen-, —Pirk Defense 

tro fin. raštininke. į Amerika
Sugrįžę Vyčiai pasakoja daug Kiekvienas pilietis ragina- 

patyrę kelionėje įspūdžių iš De- mas atlikti savo dalį per- 
Defense Savings

dytas šaunus. Taipgi bus tuo
jaus užfiksuoti duonkepiai, žo
džiu darbas eina, kaip iš pyp
kės. Programo numerius tvar- troito, Cleveland. Pittsburgh, o kant 
kyti pasiėmė savo žinion p. An- 

. tanas Daukantas iš Cambridge.
Bus ir dovanų. Rengėjai deda

I

nariai ir nuoširdūs “Darbinin
ko” rėmėjai ir prieteliai. Ponas 
Valadkevičius visuomet padeda 
darbuotis visuose “Darbininko” 
parengimuose. Prie to ponas 
Valadkevičius yra daug parė
męs Intertypo Naujos mašinos 
fondą. Tikrai džiugu, kai iš to-, pastangas, kad Trilypis Pikni- 
kios nuoširdžios lietuviškos šei-. kas tikrai būtų vienas iš di- 
mos išeina vaikai naujam gyve- džiausiu.
nimui irgi lietuviškoje poroje. ' Mums palieka rengtis į trily- 

Ilgiausių metų, tėveliams ir'pį pikniką, kaipo Labor Day 
jaunavedžiams!

I

i

Bonds ir Stamps—

yra pavojuje.

I

REIKALINGA šeimininkė a- 
pie 30 metų amžiaus. Turės sa
vo kambarį ir savo vanią. Ge-: 
ra šeima. Geras atlyginimas. 
Atsišaukite BIGelow 1685.

(22-26-29)

BSIRENDAVOJA puiku*, garu 
apšildytas 5 kambarių flatas. 
šviesus su visais moderniškais 
įrengimais. , Renda — pigi. 
Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 W. 
Broadnay, So. Boston, Mass.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Sekmadienį, rugp. 24 dieną, 
apsivedė Charles Jarasitis iš 
Charlestown, Mass. su panele 
Ona Valadkevičiūte, gyv. 159 
H St., So. Boston, Mass. Liudy
tojų — pabrolių ir pomergių 
buvo keturios poros. Ir pulkas 
atrodė tikrai gražus. Amžinuo
ju ryšiu surišo kun. K. Jenkus. 
Onutė priklausė prie Sodaliečių 
ir Vyčių. Ji seniau dirbo “Dar
bininko” administracijoj. Buvo 
darbšti mergina. Vestuvių puo
tai pasibaigus jiedu išvyko po
vestuvinį laiką praleisti į Wa- 
shingtoną, Niagara Falls ir New 
Yorką. Sugrįžę laikinai mano 
gyventi pos josios tėvelius.

Onutės tėveliai Kazimieras ir 
ponia Valadkevičiai yra LDS

Draugijų Valdybų Adresai
♦V. JONO SV. B L. PASALPINM 

DRAUGIJOS VALDYBA

- *_x _xi__ -i___ i___x____t ________ rs_.T

i * * *
S. Week-End parengimą. Juk tai 

geriausia proga susitikti pažįs-

įvyks antradienį, rugp. 
d., 7:30 vai. vakare, ‘Dar
bininko’ salėje, 330 E St.,, 
So. Boston, Mass. Kviečia
mi visi nariai ateiti į susi
rinkimą, nes bus patiekti , 
svarbūs klausimai, bū-, 
tent — atstovų rinkimas į 
Seimą ir Trilypės pikniko 
reikalai. Ypač būtų nau
dinga patirti, kas galėtų 
savanoriai vykti į LDS 
Centro seimą, kuris įvyks 
Hartforde, kito mėnesio 
viduryj. Valdyba.

TRILYPIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

ypač iš Montrealo,
Reikia tikėtis, kad savo patir
tais įspūdžiais pasidalins ir su 
mūsų skaitytojais.

Lietuvos Vyčių seiman buvo 
nuvykę: panelės Marksaitė, Au- 
gustinavičiūtė, p. Jakštas, p. 
Mickevičius, p. Barauskas, ir k.

Sveikiname Vyčius su nau
jomis aukštomis pozicijomis.

Kanados. Bonds ir Stamps.

Į
t

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Amerikos piliečiai! Turė
kite dėmesyj mūsų Prezi
dento pavojaus deklaraci
ją. Pirk Defense Savings; 
Bonds ir Stamps regulia-' 
riai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps- -

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Patyrusi šeimininke aptarnauja

PICKWICK
i

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjus 
Sodeivall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

A. M. Dambrauskas 
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Penktadienį, rugpiūčio 22 d., 
vakare. “Darbininko” patalpose 
įvyko Trilypės PIKNIKO rengė
jų susirinkimas. Tarp kitų bė
gančiųjų reikalų nutarta pasi
ruošti šauniam svečių ir viešnių 
sutikimui. P-nas A. Zavetskas 
iš Cambridge pranešė, kad šei
mininkės jau turi planą apie kil- 
basus, kopūstus ir kumpius. 
Antanas Daukantas iš Cam
bridge pranešė, kad busai iš 
Cambridge išeis nuo N. P. P. Š. 
liet. par. bažnyčios apie 12:00 
valandą, tuojaus po sumos. Po
nas V. Valatka pranešė, kad bu
sai iš So. Bostono išeis nuo Šv.

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winf ieM St, So. Boston, Maaa.

Plot Rait Jonas GKneckis,
S Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. RaSt Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Masą

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass. , petro liet par. bažnyčios tuo-

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Są nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj. 49J 
R. 7th BU So. Boatou. Maaa

VAL60MQJQ DAIKTU KRAUTUVES
Riekti paa biznierius m6aą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Oarbinlnke" apeimbka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- Į 
tentai patarnauja. NuCją I bitą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą < 
matftte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN fflLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASŠ.

Periūns Markei 
*..R&truM0nss Ir p. Kllnga, Sav. 
7S8 Broadvvay, Tol. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

jaus po sumos, tai yra, tarp 
11:30 ir 12:00 vai. P-nas 
cas Savickas pranešė, kad gėri
mai paruošti per Romuvos par-’ 
ko vadovybę. Gi p. Stasys Gri
ganavičius pranešė, kad “šuniu
kus” trauks iš to paties biznie-! • 
riaus, kuris pristatė Lietuvių 
Darbininkų Dienoje, Brockton 
Fair Grounds, nes buvo labai 
skanūs. P-nas Kazimieras Gri
gas pranešė, kad saugumo rei
kalai yra patvarkyti ir leidimas 
parūpintas. Orkestras pasam-

Vin-

!

I

“LIGHT” ALE

mėgsta smar

CKWIC*

H & co i N r t 11 7 r,

Tuos, kurie 
Mėgsta lengvesnį.

švelnesnį Ale

‘Regular’ ALE 
Tiems, kurie

KWICk

i/

■O. '''■■//A
y /

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ISgrysuoJame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

k »
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APLANKIUS KANADOS 

APYLINKES

Darbininkas . — 8

Detroit. Mich.
Birželio mėn. išvykau su savo 

sūnumis aplankyti savo sesutę 
B. Aleknienę, gyv. toli nuo ma
nęs — Hamilton, Ont. ,

Lankiausi ir svečiavausi tris 
savaites laiko; maždaug susi
pažinau su Kanados gyvenimu 
ir gana gerai galima buvo pasi
maudyti dideliam ežere ‘Erie’. 
Nuvykti į Kanadą nėra taip 
sunku, kaip žmonės pasakoja ir 
išsivaizduoja. Nors ir karo sto
vis, bet jei turi pilietybės popie
rius arba gimimo metrikus, 
(bet turi būti gimęs Ameriko
je tai be jokių kliūčių galima 
keliauti, kur tik nori Kanadoje). 
Visi nepiliečiai yra suregistruo
ti ir turi nešiotis registracijos 
korteles su savim taip kaip pa
sai Lietuvoje, parodant, iš kur 
tu esi ir kur esi užsiregistravęs.

Hamiltono miestas nemažas, 
gražus, tarpe didelių kalnų ir 
didelės upės ‘Erie’. 
Hamiltonas ir 
pasižymi sodų 
nuvažiuoji už 
džiausi ūkiai 
vyšnių, slyvų, agrastų, raudonų 
serbentų, juodų serbentų, obe
lių, kriaušių ir daug visokių į- 
vairiausių vaisių pilni medžiai, 
šiais metais labai viskas gerai 
užaugo. Ūkininkai daugiausia 
uždirba vaisių sezone. Kai va
žiuoji pro šalį tų sodų, tai mo
terų ir vaikų prilipę pilni me
džiai renka vaisius. Jie gauna 
mažą atlyginimą, bet gali prisi
valgyti kiek nori, vyšnios tenai 
labai pigios. Kas tik užauga 
Kanadoje nebrangu, bet ką at
gabena iš užrubežio tai viskas 
beveik dvigubai brangiau. Žmo
nės vasaros metu dirba prie ū- 
kių, o žiemos metu važiuoja 
daugumas į aukso kasyklas, o 
kaikurie pasilieka ir dirba fa
brikuose. Dabar ir Hamiltone 
yra daug darbų, žmonės neuž-

■ti. Tuščiu automobiliu negali 
važiuoti, turi pakeliui einantį 
kareivį vis pavėžėti.

Įdomu yra su jais pasikalbėti. 
Jie sako, kad Anglija turi lai
mėti, jei Amerika padės, bet 
Hitleris turi žūti. Pilni energi
jos, patrijotizmo ir nori kiek
vienas kuo greičiau keliauti į 
frontą ir susitikti su priešu.

Ir Moterys Uniformuotos
Kanadoje taipgi moterys, 

merginos uniformuotos karei
vių uniformomis. Jos yra išda
lintos net į kelis skyrius, gru
pes. Vienos nešioja žalią uni
formą, kitos mėlyną. Tos, ku
rios nešioja tamsiai žalią uni
formą, tai jas pamokina po ke
lis mėnesius ir siunčia į Angli
ją prie visokių darbų karo lau
ke. Tos kurios nešioja mėlyną 
uniformą, tai jos vairuoja am
bulatorijos automobilius ir yra 
daugumoj slaugės. Jos pasimo
kinę kelis mėnesius, išmoksta 
taipgi yra išvežamos, o vedu
sios moterys, kurios turi vaikus 
tai ir jos užima vietas prie na
mų sargybos, jos gauna atlygi-, 
nimą ir dirba visokius darbus, 
mokinasi, kaip reikės padėti: 
priešui užėjus vaikams, sene
liams įeiti į rūsius ir pasislėpti, 
nuo priešo.

Kur tik pažvelgi, pasisuki, vi
sur kareiviai, kareiviai. Jautie
si, kaip karo lauke. Man prisi-i 
mena didysis karas, kai buvau 
Lietuvoje, tai tą pačią atmos
ferą turėjau pergyventi ir Ka
nadoje. Šiurpas ima, kai pama
tai tas baisias patrankas, aero
planus, ūžiančius ant galvų, ro
dosi, turi bėgti ir slėptis, rodos, 
kad priešas nebetoli.

Lietuviai Gyvena 
Išsimėtę

Pas mus Detroite nėra f 
daug kariuomenės ir kariškos i 

dirba tiek daug kaip čionai A- atmosferos. Lietuvių Hamilto- 
merikoje, bet ilgas valandas ne teko mažai suseiti, nes jiei 
dirbdami uždirba sau gana ge- visi yra išsimėtę po visas apy- 
rą pragyvenimą. Ten ant visko linkės, vieni dirba fabrikuose, 
yra uždėta taksai, vadinasi ka- kiti atvažiuoja iš aukso kasyk- 
ro taksai ir beveik kiekvienas 
žmogus turi pirkti saving 
bonds, ar nori ar ne ten turi 
pirkti jei dirbi. Žmonių ūpas la
bai geras, visi visokiais būdais 
remia Angliją, kas tik kuo ga
lėdami ir nevažinėja kur nerei- kaip jūs klausiate dar neesame 
kalingai, taupo gąsdiną, dau- matę. Taigi aš nusivežiau kele- 
giausiai darbininkai važinėja su tą numerių ir padalinau tarpe 
dviračiais J darbą. keleto lietuviškų šeimynų, jiems

Kur tik eini ar važiuoji, visur patiko ‘Draugas’, ‘Darbinin- 
sutinki kareivių, prašo pavežė- kas’, ‘Garsas’ ir kiti laikraščiai,!

Daugiausia 
jos apylinkės 
vaisiais. Kaip 
miesto, tai di- 
visokių vaisių,

Senai planuojamas Nacių įsiveržimas į Angliją, bet jau gerokai pa
vėluotas, dar nenustojo savo reikšmingo pavojaus britams. Vaizde matosi 
būriai karių, kur nors pietinėje Anglų komandos srityje, jie nuolat bu
di ir daro įvairias žvalgybas.

tai jie ketino įsirašyti, gal gau-' 
sime keletą naujų skaitytojų.

Man teko susipažinti su lenkų 
klebonu, tai jis man pasakojo,, 
kad jis turi daug lietuvių para
pijiečių, kurie priklauso prie jo 
parapijos. Jis sako: Aš papra
šyčiau lietuvių kunigų, galėtų 
lietuviškai pamaldas turėti, bet

liečia 
kurie 

bet

tra ' (additioriil) nnošlfeČrų 
(premiums). ‘
šešta —

Provizijos protekcija 
tiktai apdraudą asmenų, 
yra militarinėj tarnyboje,
ne jų šeimas. Ši sekcija pašal
pos akto (relief act) reiškia, 
jog, išskyrus šių apribavimų 
valdžią per Veteranų Adminis
traciją, sutinka sumokėti nuo
šimčius asmenų militarinėj tar- 

jnyboje, kurie negali patys užsi
mokėti, per laikotarpį tarnybos 
ir per metą tarnybai užsibaigus. 
Prašymai turi būti paduoti Ve
teranų Administracijai dėl šios 
pašalpos. Užbaigus tarnybą, per 

[vienerius metus ši obligacija 
j turi būti perimta asmens, atsi- 

namo likę mokesčiai sumokėti ir nor-

teismas, pagal savo nrliožiūra, 
gali nesuteikti apsaugą šio įsta
tymo tieifts, kurie finansiniai 
gerai stovi ir gali savo obliga
cijas apmokėti. Parūpinimai šio 
įstatymo suteikia 7 svarbius
punktus, pagal kuriuos galima 
reikalauti įstatymo protekcijos.

PIRMAS PUNKTAS —
Asmuo, norintis teismo spren

dimo, turi išpildyti afideivitą, 
kuriame turi pasakyti ar jis y-i 
ra militarinėj tarnyboj. Šis yra 
padaryta apsaugai tų, kurie ak
tyviai tarnauja, kad prieš juos 
nebūtų padarytas judgementas 
pakol jie negaus progos prašyti 
įstatymo apsaugos.
ANTRAS PUNKTAS —

Negalima išmesti iš 
žmonos, nei vaikų, arba kitų jo malus įmokėjimai vėl pradėti.
užlaikytų asmenų pakol jis yra Kitaip polisas gali būti likvi- 
aktyvioj militarinėj tarnyboj, 1 
jeigu nuoma ne daugiau kaip 
$80. Teismas gali sulaikyti iš
metimo procedūrą 3 mėnesiams 
arba ilgiau, priklauso nuo pade- asmens militarines tarnybos, 
ties.

duotas.
Šešta“ Provizija liečia tokius 

taksus ir asesmentus, kurie su
kanka (fall due) per periodą

Jeigu asmuo militarinėj tamy-
TREČIA provizija liečia ant boję išpildys afidevitą pas tak- 

išmokesčių nupirkimus asmeni- sll kolektorių ir įrodys, jog ne- 
nio ir nejudomo turto. Asmuo Sa^ m°kėti todėl, kad priimtas 
tarnyboje jau įvykdęs pirkimą tarnybon, kolektorius negali 
turto prieš spalių mėnesio 19 d., I laikyti taksų išpardavimą be 
1940 m. ir įmokėjęs pirmą įmo-!sutikimo teismo. Teismas negali 
kėjimą arba depozitą prieš įsto- sulaikyti sutikimą ilgiau negu 
jimą militarinėn tarnybon. Jei- šešls mėnesius po tarnybos. Pa- 
gu asmuo militarinėj tarnyboje baudą dėl nemokėjimo šių tak- 
negalėtų gauti prailginti atmo- sl* uždrausta, ir nuošimčiai ne- 
kėjimo laiko nuo savo kredito- Sali viršyti 6 procentą. Federa- 
riaus, tai teismas įgaliotas sus
penduoti veiksmus ligi 60 die-'ti laike tarnybos ir 6 mėne- 
nų po užbaigimo militarines!siams P° tarnybos ir nuošimčių 
tarnybos. Jeigu jis negalėtų pri- arba pabaudos nereikia mokė- 
būti teisme, 
ris jį atstovaus, įgaliotas gauti iei^ taksų blanką ir pa-
sprendimą suspenduoti veiks-^uoti prašymą kolektoriui In- 

ternal Revenue tame distrikte, 
kuriame gyvena, prašydamas a- 
tidėjimo mokesčių ir faktais į- 
rodyti, kodėl taip daroma. Dėl 
sutvarkymo Statė įeigų taksų, 
reikia kreiptis prie valstiškų 
taksų biurų.
Septinta Provizija —

Duoda tam tikrus kreditus as
menims militarinėj tarnyboj, i 1 kurie padavė prašymus dėl 

turto “homestead entry”, “desert 
land entry” arba turi kasyklas 
(mining locations) po leidimu

liai įeigų taksai gali būti atidė-
AnlankilK Niaflara Falls Kurie nuvyksite į Kanadą, tai 

aplankykite tas istoriškas vie
tas, nes labai yra įdomios.

Niagara upė yra neilga, tę
siasi 35 mylias. Prie Horse- 
shoes Falls yra 2,600 pėdų gi
lumo iš Kanados pusės, o iš A- 
merikos pusės tik 1,000 pėdų. 
Aukštumo iš Horseshoe turi 162 
pėdų iš Amerikos pusės. Visas 
gilumas iš “Gorge” pusės yra 

“Oakes Garden Theatre”, sti- 350 pėdų, iš Whirpool 125 pė
dos.

Vandens per minutę išbėga 
Kanados pusėj iš Horseshoe 
Falls 114,000,000 kūb. pėdų, o 
iš Amerikos pusės vandens kri
timas yra mažesnis, ten per 

! minutę išbėga vandens tiktai

Kanados Pusėje
! Niagara Falls pagyvenau sa
vaitę laiko, ir maždaug susipa
žinau arčiau su apylinkėmis, 
geriau išstudijavau Niagara 
Parkus. Man būnant Kanados 
pusėje, geriau patiko Niagara 

"i gražus 
Gaila labai gaila, kad mūsų parkas, kuris yra pavadintas 
lietuviai taip yra įssiskirstę is- 
simėtę, atšalę nuo tikėjimo, bškai sudaryti takai, gėlės su- 
Hamiltone galėtų būti parapija, sodintos nepaprastai puikiai iš

' matyt, jie nelabai pageidauja. Falls, nes ten randasi 
_ i_____ j _ narkaa. T ‘

lų, parapijos neturi. Užklau
siau. ar skaitote “Draugą” ir 
kitus katalikiškus 1------------ ,
tai atsako—ne, mes nežinome? 
bet ‘Vilnį’, ‘Tėvynę’ ir kitus 
laikraščius gauname, bet tų,

taiPijeį tik lietuviai to norėtų. Neat- 'visų pasaulio kraštų, todėl tas
škos sįrancĮa gero vadovo, kuris tą parkas ir yra pavadintas, teatro

. darbą pradėtų, kad tik vadas 
atsirastų, ateitis būtų gana ge
ra ir sėkminga.

Jeigu atsirastų vadas, tai ga
lėtų palaikyti lietuvybę ir gale- ‘Fort George’ (tvirtovė prie e- lio įtaisyta elektros stotys, ku- 

“Draugą” ir tų gyvuoti taip kaip gyvuoja
laikraščius, stiPriai lenkaL Unkai turi Pui’|

didelę mokyklą,
mokina vaikus.

parku. Tame parke yra istoriš
kas paminklas vadinasi ‘Brock’s 
monument’, labai aukštas.

Taipgi yra gražus didelis 6,000,000 kūb. pėdų. Prie kritu-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
vitų 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

į kią bažnyčią, 
lenkų seserys

i daug visokių draugijų ir jie 
gražiai gyvuoja.

Gaila, kad ne mūsų lietuviai, 
man buvo liūdna dalyvauti jų 
parengimuose ir žiūrėti kaip jie 
gražiai darbuojasi.

Hamiltonas turi gražių apy- 
r, linkių, gražiausia tai yra ‘Rock 
i 1 Garden’, iš akmenų padarytas 
i' gėlynas, kur randasi 
i! 
i" 
i!
H

! Toronto taipgi gražus, didelis 
j ' miestas, ten yra daug lietuvių, 
! j bet mažai laiko turėdama nega- 
■ Į Įėjau suseiti, nes nuvykau sek- 

i madienį, visi kur tik nenuvėjau 
!.................................

i!

___,__  ____ i įvairiau
sių kraštų gėlių, susodintų tar
pe akmenų, tai dėl to gėlyną 
vadina ‘Akmenų gėlynu’.

Aplankius Toronto

i H 
i!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

arba pabaudos nereikia mokė
tai bet asmuo, ku- tL tarnyboje asmuo turi pa

muš (proceedings), kreditorius 
negali terminuoti kontrakto ar
ba atsiimti turto (viena išimtis 
— kur už automobilį įmokėta 
mažiau negu 50% nupirkimo 
prekės) be teismo. Asmuo bai
gęs tarnybą turi užmokėti pro
centus už nemokėjimo laikotar
pį-

KETVIRTA provizija 
asmeninio ir nejudomo
morgičius, kurie buvo duoti' 
prieš spalių 17 d., 1940 m. Tur-j 
to asmens militarinėj tarnyboj'_ .J J arba nuomavimu viešų žemių.

FLIS.negalima išparduoti “foreclo-!žero pastatyta originaliai 1796 rios pagamina labai daug elek-
ir 1799 m. Kai paseno buvo su- tros jėgos. Nakties apšvietimas’sure išpardavimu” be teismo į- 

igriauta gegužės mėn., 1813 m. abiejų kritulių labai didelis. La-| sakymo. Teismas gali sulaikyti1 
I Amerika atstatė pusę origina- 
‘ liai). Ten dabar prisidėjo daug
naujų pastatų. Jūrininkų sve
tainė “Guston” ir daug kitų

; naujų patalpų, kur dabar yra 
kareivių stovyklos.

Taipgi yra puikus namas, ku
riame susėjo pirmas parlamen-

;tas iš Kanados, rugsėjo 17 d.,
i 1892 m.
i Ten yra gražus atminčiai Me- gražybes ir savo įspūdžius tai 
įmorial parkas, netoli Peace neužtektų laiko.
Bridge, Fort Erie, dedikuota
dėl Alanze C. Mather philan- su sūnumis, Denniu ir Richard, 
trophisto, kuris dovanojo tą že- traukėme į namus. Kelionė bu- 
mę dėl parko. Dėl to žmogaus vo labai įdomi, 
pavadino šį parką “Mother grįžome į Detroitą. 
Park”, ‘Memorial Getaway’.

bai gražus vanduo atrodo ten 
kur krinta vanduo. Atrodo kaip 
milijonai visokių liepsnų, dega 
tas vanduo. Gali gėrėtis visą 
naktį, nenusibosta, nes vis besi
mainą spalvos gražesnės ir įdo
mesnės. Žmonės stovi beveik 
per naktį ir gėrisi ta nepapras
ta gamtos grožybe.

| Jeigu galėčiau aprašyti tas

“foreclosure” išpardavimą ligi
3 mėnesių po militarines tarny
bos.

i

yra 
jame

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

Paviešėjus trejetą savaičių

laimingai su-

Julė H. Medinienė.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

SbMth Boston

PHONE
So. Boston 

2271

buvo išvykę prie ežero pasimau
dyti į piknikus ir visus kam
pus. Ten pilna visur kareivių, 
prie ežero ten visuomet būdavo 
parodos, bet šįmet pavilijonai 
kareivių užimti, visos pilnos pa
talpos, mokyklos kur tik randa
si vietos, tai visur kareiviai. 
Nerasi nei vienos patalpos, kad 
būtų tuščia. Yra atvešta iš An
glijos pabėgėliai vaikai, jie tu
ri gražius, naujai pastatytus 
namus, jie gyvena gražiai, juos 
apsaugoja ir prižiūri slaugės. 
Žinoma visų turtingų tėvų vai
kai. Pasimaudę Toronto dide
liam ežere, traukėme į namus. 
Man labai patiko Toronto gra- 

miestas.

Vyrai Militarėj Tarnyboj Gali

Šis Pašalpos Aktas (Civil Re-(Kareivių ir Jūrininkų Ci-
vilės Pašalpos Aktas (Ci- lief Act), kuris veiks ligi gegu- 
vil Relief Act) laikinai ati- žės 14 d., 1945 m. arba ilgiau, 
deda kai kurias obligacijas jeigu šalis būtų priversta ka- 
ligi galo tarnybos).

Pagal kareivių ir jūrininkų 
Civilės Pašalpos Aktą iš 1940 
m., asmenys, kurie yra milita
rinėj tarnyboj Jung. Valstybių, 
kurie buvo išrinkti pagal Rink-, 
tinės Tarnybos Aktą, arba ku
rie įstojo savo laisvu noru, gali 
atidėti kai kurias civilias obli
gacijas laikotarpiui aktyvos 
tarnybusę-

riauti, leidžia atidėti tokius mo
kesčius kaip nuomą (randą), į- 
mokėjimų kontraktus (install- 
ment contracts), morgičius, 
taksas ir apdraudos mokesčius. 
Įstatymas nepanaikina šias ob
ligacijas. bęt tiktai atideda ligi 
galo tarnybos, kada jos turi bū
ti apmokėtos.

PENKTA provizija sudaryta 
apsaugojimui tų asmenų, kurie 
turi apdraudos polisus (poli- 
cies), kurių gali netekti dėl ne- 
sumokėjimo nuošimčių. Čia yra 
kai kurie apribavimai. 
Pirma —

Padengia polisus (policies) li
gi $5,000.
Antra —

Polisas (policy) turėjo būti 
išduota ir visi nuošimčiai (pre
miums) sumokėti prieš spalių’ 
17 d., 1940 m., arba ne mažiau 
kaip 30 dienų prieš įstojimą į 
militarinę tarnybą.
Trečia —

Polisai (policies), už kurias 
nepadaryta mokesčių per me
tus laiko prieš prašymą (appli- 
cation) ir tie palisai, kurie 
turi 50% skolos negali būti 
priimta svarstymui. 
Ketvirta —

Polisai turi būti išduota kom
panijų, kurios turi atatinkamą 
rezervą, arba, kurios turi pada
rę proviziją dėl specialių karo 
rizikos mokesčių, asmeniui mi- 
litarinėj tarnyboje.
Penkta —

Šios provizijos neliečia poli
sus, kurie dėl militarines tarny
bos gali būti panaikinta arba 
likviduota, arba tų, kurių ver
tė (face value) sumažėti, ir tųVisi sprendimai atidėti obli

gacijas daromi -per teismytrl kuriuos -reiksrtauja inroket! eks-

Karališkas pabėgėlis — 
Karalius Petras iš Jugo
slavijos. Jugoslaviją užė
mė naciai tuo metu, kai 
kritu ir Graikija.---------- •




